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1. JOHDANTO 

 

 

Kun laulussa kuvataan, kuinka rinnassani rakkaus sun polttaa, pystyy ihminen tunte-

maan tuon saman poltteen itsessään. Hän ei suhteuta sitä laulajaan, vaan omaan rakas-

tumiseensa ja itseensä. Vastaavasti ihminen voi tuntea piston sydämessään ja tuntea 

suurta katumusta ja tuskallisuutta, kun laulussa sanotaan mitä minä tein sut se hajottaa. 

Samaan tapaan ihminen tulee hyväntuuliseksi ja toiveikkaaksi oman tulevaisuutensa 

puolesta kuullessaan laulutekstin vielä meille päivä valkenee. Hän voi myös synkistellä, 

olla apea ja toivoton jos sä kerran vielä lähdet mun luota, niin minuun juurtuu lokakuu. 

Ihminen ymmärtää ja tulkitsee laululyriikkaa siis omien kokemusten kautta. 

 

 

1.1. Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Pro gradu -tutkielmani käsittelee Lauri Tähkän musiikkilyriikkaa ja siinä esiintyviä me-

taforia. Analysoin kappaleiden metaforisia ilmauksia, joiden avulla pyrin selvittämään 

sanoitusten taustalla olevia perusmetaforia. Tutkimukseni perustuu kognitiiviseen meta-

forateoriaan, jota ovat kehitelleet George Lakoff ja Mark Johnson sekä myöhemmin 

Zoltán Kövecses. Tarkoitukseni on löytää paitsi universaalisti tunnettuja metaforia ja 

vertauksia myös uusia innovatiivisia kielikuvia. Oman analyysini lisäksi kappaleita tul-

kitsevat myös maallikot, joilla ei ole lingvististä koulutustaustaa. Näin pyrin selvittä-

mään, kuinka tavalliset kansalaiset ymmärtävät lyriikassa olevia metaforisia ilmauksia, 

kuten mä näistä öistä tahdon viedä sinut päivän kirkkauteen. Olen myös haastatellut 

Lauri Tähkää tavoitteenani selvittää hänen näkemyksensä omien tekstiensä metaforises-

ta sisällöstä. Täten tutkimuksessani on kolmitahoinen lähestymisnäkökulma Tähkän 

lyriikassa esiintyviin metaforiin. 

 

Tutkielmani innoituksena on oma kiinnostukseni Lauri Tähkän musiikkia kohtaan. Tä-

mä on toiminut myös motivaattorina tutkimuksen loppuun saattamiseksi. Lähestymista-

pana analyysiin on leksikaalinen semantiikka, eli työni pääpaino on sanoissa ja sanojen 

merkityksissä (Kukkonen 1993: 14). Tutkimukseni on lingvistisesti merkittävä, koska 

maallikoiden metaforatulkintoja ei ole tutkittu aiemmin kovin paljoa. Musiikkilyriikkaa 

ei ole myöskään tutkittu suomen kielen saralla yhtä paljon kuin esimerkiksi kirjallisuu- 
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den puolella. Lisäkiinnostavuutta tutkimukseeni tuovat lauluntekijän omat näkemykset 

kielellisestä vaikuttamisesta. 

 

Lauri Tähkän lyriikka käsittelee pitkälti ihmissuhteita, rakkautta ja rakastumista, esi-

merkiksi rakastuin taas uhkarohkeasti, olin sinulle täyttä piinaa mutta myös vaikka 

yhtenä savuna, ois tämä pieni maailma, jostain ihmeenkaupalla, löydän onnenhiluja. 

Tähän pohjautuu myös pro gradu -työni tutkimusongelma: miten naista ja miestä sekä 

heidän välistä suhdettaan kuvataan Tähkän lyriikassa. Lisäksi haluan tutkia, miten eri-

laisia ihmissuhteisiin liittyviä tunteita, tilanteita ja paikkoja kuvataan aineistossani. Yri-

tän myös löytää lyriikasta uusia, tuoreita kielikuvia sekä mahdollisia laajalti tunnettuja 

fraaseja. Pyrin tutkimaan kielikuvia semantiikan avulla. Tutkimuskysymykseni kuuluvat 

puolestaan: millaisia metaforisia ilmauksia Tähkän lyriikassa on ja kuinka maallikot 

tulkitsevat niitä. 

 

 

1.2. Hypoteesit 

 

Vuosien varrella olen saanut omakohtaisesti huomata, että Lauri Tähkän tuotantoa pide-

tään usein suuren yleisön keskuudessa tyhjänpäiväisenä sanahelinänä vailla sen syvälli-

sempää sisältöä. Haluan pro gradu -työlläni osoittaa väitteen vääräksi. Tähkän kaltaiset 

julkisuuden henkilöt herättävät suuria tunteita positiivisessa ja negatiivisessa valossa. 

Tällöin arvostelu kohdistetaankin yleensä median luomaan kuvaan artistin persoonasta, 

eikä musiikin tekstilliseen sisältöön ole välttämättä tutustuttu lainkaan. En tutkielmas-

sani kuitenkaan ota kantaa väitteeseen persoonan vaikutuksesta tulkintaan, vaan pidät-

täydyn esittämään tulkintojani vain suomen kielen ja lingvistiikan näkökulmasta. 

 

Tutkimushypoteesissani oletan Lauri Tähkän tuotannosta löytyvän tuoreita ja yllättäviä 

kielikuvia, vertauksia sekä metaforia. Lisäksi oletan, että lyriikasta löytyy runsaasti 

merkityksellisiä ilmauksia, joiden avautuminen vaatii tulkintaa eikä suorasanaista luke-

mista. Otaksun myös, että Lauri Tähkän omat näkemykset lyriikoiden sisällöstä ja sa-

nomasta vastaavat omia tulkintojani. Oletan myös, että maallikoiden tulkinnat Tähkän 

lyriikan metaforista ovat ainakin jossain määrin yhteneviä kognitiivisen metaforateorian 

kanssa. Tutkimukseni maallikot ovat suurimmaksi osaksi Lauri Tähkän faneja, koska 
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kysely on julkaistu tämän virallisella Facebook-sivulla, joten täysin puolueetonta tulkit-

sijakuntaa en ole pystynyt muodostamaan. 

 

Tutkimukseni tarkoituksenani ei ole luoda mitään uutta metaforien tulkitsemisjärjestel-

mää. Työni onkin enemmän katsaus Tähkän lyriikkaan ja sen semantiikkaan metafora-

teorioiden avulla, eikä niinkään kaikenkattava kuvaus aiheesta. Lisäksi haluan työlläni 

tutkia, miten maallikot ymmärtävät ja tulkitsevat erilaisia kielikuvia. On myös mielen-

kiintoista nähdä, kuinka tutkijan ja maallikoiden mielikuvat vastaavat tekijän eli Lauri 

Tähkän omia mielikuvia ja tavoitteita tekstien sanomasta. 

 

 

1.3. Aineisto 

 

Tutkimukseni kohteena on Lauri Tähkän musiikkilyriikka, jonka sijoittaminen pelkäs-

tään johonkin tiettyyn genreen on mahdotonta. Tähkän alkutuotanto Elonkerjuu-

orkesterin kanssa on eteläpohjalaista kansanlauluvaikutteista folkrockia, jossa Etelä-

Pohjanmaan murteella on vahva rooli. Myöhemmin eteläpohjalaisuus on karsiutunut 

pois yhtyeen musiikista ja tyyli on muuttunut tietoisesti enemmän yleiskieliseksi popik-

si, esimerkiksi suurimmat hitit ovat enemmän yleiskieltä kuin murteellisia (LT 2014). 

Tähkän sooloura alkoi vuonna 2011, ja nykytuotannossa on sekä rockin, popin että is-

kelmän piirteitä. 

 

 

1.3.1. Lauri Tähkä 

 

Lauri Tähkä on eteläpohjalaislähtöinen muusikko ja lauluntekijä, joka asuu nykyään 

Varsinais-Suomessa. Lauri Tähkä & Elonkerjuu -yhtye perustettiin vuonna 1999, ja 

suuren yleisön tietoisuuteen se nousi vuonna 2006 Maailma on renki -albumin myötä. 

Yhtyeelle myönnettiin Emma-palkinnot 2007 Vuoden pop-albumista ja Vuoden koti-

maisesta DVD:stä. (Laaksonen 2008: 11, 31–35.) Lisäksi bändi on voittanut ainoana 

yhtyeenä viisi kertaa peräkkäin vuosina 2006–2010 yleisön äänestämän Vuoden koti-

mainen artisti -Emman. Lauri Tähkä lähti bändistä soolouralle vuonna 2011 ja voitti 

kyseisenä vuonna vielä henkilökohtaisen yleisö-Emman. Soolourallaan hänelle on 
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myönnetty myös Pro Iskelmä -palkinto vuonna 2013 rohkean heittäytymisen, fanien 

kohtaamisen ja intohimoisen suhtautumisen työhönsä ansiosta. 

 

Suuren yleisön edessä Lauri Tähkä on kiistelty henkilö, joka herättää tunteita puolesta ja 

vastaan. Hän kertoo saaneensa täysin pelkkään persoonaansa perustuvaa aiheetonta kri-

tiikkiä jo koulussa ainekirjoituksen yhteydessä, minkä vuoksi hän ei kokenut kirjoitta-

mista itselleen kiinnostavaksi asiaksi. Tähkä ei ole kuitenkaan ole koskaan välittänyt 

tällaisesta perusteettomasta arvostelusta vaan kuvailee itseään henkilöksi, joka jaksaa 

aina uskoa tulevaisuuteen ja pysyä positiivisena. Se on hyödyksi myös nykypäivänä, 

kun julkisuuden myötä ihmiset luulevat tuntevansa hänet sen perusteella, mitä mediassa 

kirjoitetaan. Media osaa tehdä henkilöstä sellaisen kuin haluaa, eikä mediakuva ole 

lainkaan todenmukainen. (LT 2014.) 

 

Elonkerjuu-yhtyeen musiikki liittyi pitkälti kansanmusiikkitekstiin ja eteläpohjalaisuu-

teen, tietynlaiseen uhoon. Lauri Tähkä pitää näitä piirteitä edelleen hienoina asioina ja 

lähtökohtina omalle uralleen. Niiden kautta hän on oppinut tekstittämään ja tekemään 

musiikkia. Eteläpohjalainen juurekkuus ja poljento näkyvät edelleen Tähkän sävellyk-

sissä, ja ne ovat hänen musiikkinsa persoonallisuuden perusta. Lauri Tähkä kuvailee 

itseään tekstittäjäksi ja taiteilijaksi, jonka kaikki tekeminen perustuu intohimoon ja tun-

teisiin sekä järkähtämättömään uskoon omasta näkemyksestä. Jotta palo laulujen teke-

miseen säilyy ja artisti pystyy olemaan rehellinen itselleen ja yleisölleen, on hänen pys-

tyttävä uudistumaan ja tekemään muutoksia urallaan. (LT 2014.) 

 

Tekstittämisen Lauri Tähkä on aloittanut jo noin 10-vuotiaana. Elämänkokemuksen 

myötä hän on oppinut hahmottamaan maailmaa ja tunteita, mutta kokee edelleen tekstit-

tämisen kovaksi työksi ja vaikeaksi lajiksi. Tähkä haluaa lauluillaan välittää ja tulkita 

tunteita, koskettaa tavallista kansaa. Hänelle on tärkeää, että sävellyksessä tai tekstissä 

näkyy hänen oma kädenjälkensä, jotta laulu olisi henkilökohtainen. Tunteita ei voi op-

pia kirjoista lukemalla, eikä intohimoisesta ja kiihkeästä rakkaudesta tai rakastumisesta 

voi laulaa hänen mukaansa uskottavasti, ellei ole kokenut sellaisia tunnetiloja. Tähkä 

haluaa myös jatkossa kuvata lauluissaan ihmissuhteita ja rakkautta, koska ne ovat hänen 

mielestään ihmiselle kaikista tärkeintä ja ovat aina ajankohtaisia. Tarinalliset ja nokkelat 

tekstit eivät häntä kiinnosta. (LT 2014.) 
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Yksinkertaisuus ja suorasanaisuus ovat asioita, joihin Lauri Tähkä pyrkii lyriikassaan. 

Henkilökohtaisuus tuo artistin ja yleisön lähelle toisiaan, kun taas kielikuvat vievät tun-

netilan kauemmaksi. Tähkä luonnehtii, kuinka luonto tai sen kuvailu ei itketä niin pal-

jon kuin suora teksti. Hän kuitenkin kertoo, että konkreettisesta asiasta kertova kappale 

voi saa vertauskuvallisen merkityksen, vaikkei sitä ole edes yrittänyt hakea. Yleisö suh-

teuttaa tekstejä aina omaan elämäänsä ja saa niistä irti paljon suurempia merkityksiä 

kuin lauluntekijä on edes voinut kuvitella. (LT 2014.) 

 

Laulunteon Lauri Tähkä aloittaa sävellyksellä, ja teksti syntyy melodiaan vasta myö-

hemmin, mikä tekee työstä haasteellista. Tähkä kuvailee tekstittämistä ristisanatehtä-

väksi, jossa on mietittävä esimerkiksi tavutusta, riimejä ja sitä, kuinka teksti soi. Pape-

rilla teksti voi näyttää hienolta, mutta se ei välttämättä toimi laulettuna, eli sanojen so-

vittaminen sävellykseen on todella tarkkaa. Tähkä pitääkin suomen kieltä vaikeana mut-

ta mielenkiintoisena ja kertoo, että joutuu usein käyttämään apunaan sanakirjaa, vaikka 

tekstitys lähteekin aina tunnetilasta ja tunteen kuvailusta. (LT 2014.) 

 

 

1.3.2. Aineiston rajaaminen 

 

Lauri Tähkä & Elonkerjuu julkaisivat vuosina 2001–2010 kuusi pitkäsoittoa Pistoja 

syrämmes, Komia on aina komia, Syntymähäjyt, Maailma on renki, Tuhannen riemua ja 

Tänään ei huomista murehdita, kaksi kokoelma-albumia Kirkkahimmat ja Iholla, joka 

on nauhoitettu livetilanteissa sekä uransa alkuvaiheessa vuonna 2001 omakustantaisen 

ep:n Suukkoa vai puukkoa. Soolourallaan Lauri Tähkä on julkaissut toistaiseksi kaksi 

albumia Polte (2011) ja Hurmaan (2013). Lisäksi Tähkä on julkaissut kolme yksittäistä 

singleä, Elonkerjuun kanssa kappaleet Kaisa ja Tytönhupakko sekä soolourallaan Kesä 

eletään. Tutkielmassani käytän aineistona kaikkien albumien kappaleita lukuun ottamat-

ta ensimmäistä ja kolmatta pitkäsoittoa, kokoelmia sekä ep:tä. Rajaukseni perustuu sii-

hen, että varhaisimman tuotannon kappaleet eivät ole suurelle yleisölle tuttuja, ja niiden 

aihepiiri liittyy enemmän konkreettisiin kansanlaulutarinoihin kuin metaforiseen ihmis-

suhdetematiikkaan. Singleistä samalla perusteella olen ottanut aineistooni mukaan vain 

soolouran singlen Kesä eletään. 
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Koska tutkimukseni perustuu Lauri Tähkän säveltämiin ja sanoittamiin musiikkilyrii-

koihin, olen rajannut aineistoani lisää jättämällä tutkimukseni ulkopuolelle Lauri Tähkä 

& Elonkerjuu -aikaiset kappaleet, joita Tähkä ei ole itse sanoittanut ja säveltänyt. Sen 

sijaan kappaleet, joiden sanoitukset perustuvat Tähkän itsensä lisäksi traditionaaliseen 

kansanlaulutekstiin, olen ottanut mukaani aineistoon. Useimmissa suurin osa tekstistä 

on Lauri Tähkän omaa kädenjälkeä ja traditionaalista tekstiä saattaa olla vain parin sä-

keen verran (LT 2014). Lopulliseen tutkimusmateriaaliin tällaisia kappaleita tuli mu-

kaan kuitenkin vain muutamia, koska suurin osa kyseisistä kappaleista oli niin ikään 

suurelle yleisölle tuntemattomia. 

 

Kappaleiden tunnettavuus onkin tärkein kriteerini rajauksessa, koska maallikoiden lie-

nee helpompi analysoida ja tulkita tuttujen kuin täysin tuntemattomien kappaleiden ku-

vakieltä. Tällä perusteella otin aineistooni mukaan myös Tähkän soolouran kappaleet, 

jotka on sanoittanut joku muu kuin hän itse (Polte, Pieni ihminen, Puolikas). Samoin 

muiden artistien kanssa yhteistyössä sanoitetut kappaleet (Myrsky, Tulkoon mitä vaan) 

kuuluvat lopulliseen tutkimusaineistooni. Esimerkiksi Myrskyssä laulun ensimmäinen 

säe on lainattu Heli Laaksoselta ja sen ympärille Tähkä on itse kirjoittanut muun tekstin. 

Tulkoon mitä vaan taas perustuu Lauri Tähkän ja Tuure Kilpeläisen yhteistekstitykseen 

ja jopa pieneen kilpailuun siitä, kumman teksti on toista parempi. Lopputulokseen on 

sekoitettu molempien sanoituksia. (LT 2014.) 

 

Olen arvioinut kappaleiden tunnettavuutta suuren yleisön keskuudessa sillä perusteella, 

mitä Lauri Tähkän (& Elonkerjuun) kappaleita soitetaan eniten radiossa sekä live-

keikoilla. Tietoni perustuvat Suomen musiikkituottajien (http://www.ifpi.fi, luettu 

9.1.2014) tilastoihin sekä omiin kokemuksiini livekonserteista, joita esimerkiksi Tähkän 

soolouran aikana joulukuusta 2011 huhtikuuhun 2014 on kertynyt toistaiseksi reilut 70. 

Kunkin albumin ”sinkut” eli singlejulkaisut ovat myös keikoilla eniten soitettuja, joten 

lopullisen rajauksen tekeminen ei ollut vaikeaa. Tutkittavia kappaleita kertyi yhteensä 

36 kuudelta pitkäsoitolta. 

 

 

 

http://www.ifpi.fi/
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1.3.3. Merkintätavat 

 

Tutkielmassani käytän aineistonani albumien kansilehdissä olevia lyriikoita alkuperäi-

sessä kirjoitusasussaan ja rivityksessään. Rivinvaihdot olen merkinnyt /-merkillä. Sing-

lejulkaisun Kesä eletään -kappaleen sanat olen kopioinut Polte-nuottivihkosta, jonka on 

laatinut yhtyeen pianisti Milla Viljamaa. Aineistoni olen merkinnyt tutkielmaani levyn 

nimen ja kappaleen raitanumeron perusteella. Esimerkiksi merkintä (KOAK: 4) viittaa 

Komia on aina komia -albumin neljänteen raitaan, eli kyseinen kappale on Juomaripoi-

ka. Aineistoni on lueteltu kokonaisuudessaan tutkielman lopussa. 

 

Kyselylomakkeessa olevat tekstikatkelmat olen merkinnyt aakkosilla ja numeroilla, 

jolloin esimerkiksi tekstikatkelma A2 viittaa ensimmäisen kysymyksen toiseen teksti-

katkelmaan. Maallikoiden vastaukset olen merkinnyt V-kirjaimella ja numerolla, joka 

viittaa, kuinka mones esimerkki on kyseessä. Vastaajia ei ole siis kategorisoitu miten-

kään, vaan vastaukset ja lainaukset on poimittu sattumanvaraisesti. Lauri Tähkän haas-

tatteluun viittaan merkinnällä (LT 2014). 

 

 

1.4. Metodit 

 

Tutkimusmenetelmäni on empiirinen ja aineistoon perustuva. Tutkimukseni on suurim-

maksi osaksi kvalitatiivinen mutta siihen liittyy myös kvantitatiivisuutta, kun laadin 

määrällisiä tilastoja maallikoiden erilaisista metaforatulkinnoista. Tekstien tulkitsemi-

sella on suurin rooli tutkielmani kannalta. Käytän apunani suomen kielen sanakirjoja, 

lähinnä Kielitoimiston sanakirjaa, etsiessäni kielellisten ilmausten merkityksiä. Lisäksi 

joidenkin kappaleiden vahvan eteläpohjalaisvaikutuksen vuoksi käytän myös mur-

resanakirjoja. 

 

Kielikuvat ovat aina tulkinnanvaraisia eikä mitään tulkintoja voida pitää väärinä, paitsi 

jos niitä ei voi kielellisesti perustella. Tulkintani metaforisista ilmauksista perustuvat 

laajalti omaan kielitajuuni, ja kaiken pohjalla on Lakoffin ja Johnsonin tutkimuksiin 

pohjautuva kognitiivinen metaforateoria, jonka Zoltán Kövecses esittelee teoksessaan 

Metaphor. A Practical Introduction. Lisäksi käytän tutkimukseni relevanttiuden arvioi-
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misessa Lauri Tähkän haastattelua – mitä hän on halunnut lyriikallaan sanoa. Näin saan 

myös apua tulkintoihin, joissa käytetään ennenkuulumattomia ja tuoreita kielikuvia. 

 

Yhtenä tärkeimpänä tutkimusmenetelmäni on kyselytutkimus, johon Lauri Tähkän ly-

riikkaan tutustuneet maallikot vastaavat. Tehtyäni lingvistisiin näkemyksiin perustuvan 

analyysin kappaleiden metaforista, haluan nähdä, millaisia tulkintoja maallikot kappa-

leista tekevät. Gibbs (2007: 2) kuvailee, että empiirisen metodin käyttäminen kognitiivi-

sessa lingvistiikassa on erittäin tärkeää. Maallikoiden tulkinnat eri sanojen merkitykses-

tä ovat keskeisessä roolissa, kun tutkitaan tavallista kielenkäyttöä. Natiivit kielenpuhujat 

käyttävät kieltä päivittäin ja heidän intuitionsa käsitteiden tarkoitteista muodostavat niin 

sanotun yleisen kielitajun, johon kaikki arkipäiväinen kielenkäyttömme perustuu. 

(Gibbs 2007: 2–3.) Toisin sanoen metaforien tulkitseminen ei voi perustua pelkästään 

lingvistiikan tutkijan näkökulmaan, vaan siihen tarvitaan myös muuta aspektia, jonka 

tässä työssä tarjoavat laulujen tekijä ja yleisö. 

 

Olen julkaissut Webropolin avulla laatiman kyselylomakkeeni Lauri Tähkän Facebook-

sivuilla (https://www.facebook.com/LauriTahkaVirallinen), joissa on yli 33 000 tykkää-

jää (9.4.2014). Kyselylomakkeeseen olen valinnut mahdollisimman erilaisia metaforia 

sisältäviä tekstikatkelmia aineistostani. Osassa vertaukset ovat hyvinkin selkeästi näky-

villä, mutta osa vaatii enemmän tulkintaa. Tämä on ollut tietoinen valinta, koska se 

haastaa maallikot testaamaan omaa kielellistä osaamistaan. Toisaalta en ole halunnut 

tehdä kyselystä liian monimutkaista ja vaativaa, koska haluan saada siihen mahdolli-

simman paljon vastauksia. Tärkeä kriteeri katkelmien valinnassa on ollut myös se, että 

ne ovat mahdollisimman tuttuja yleisölle. 

https://www.facebook.com/LauriTahkaVirallinen
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA 

 

 

2.1. Kuvakielisyys 

 

2.1.1. Metaforan määritelmä 

 

Metaforaa pidetään usein vertauksena, jossa ei käytetä kuin-sanaa (Onikki-Rantajääskö 

2008: 50). Kielitoimiston sanakirja määrittelee metaforan vertaukseen perustuvaksi kie-

likuvaksi, jollaisia ovat esimerkiksi vertaukset tuolin jalka tai luonto itkee (KS 2012 s.v. 

metafora). Historiallisesti metafora tunnetaan jo Aristoteleen Runousopissa (n. 355–322 

eaa.), jossa sitä pidetään retorisena tehokeinona ja kielikuvana. Aristoteleen mukaan 

metafora syntyy, kun asialle annetaan jollekin toiselle kuuluva nimitys. Aiemmin sitä on 

pidetty vain runokielen ilmiönä. (Kantola 2001: 273–274.) Nykypäivänä metaforisuus 

nähdään kuitenkin olennaisena osana kaikkea inhimillistä hahmottamista ja kielenkäyt-

töä (Lehikoinen 2004:1). Aineistossani esiintyy esimerkiksi sellaisia metaforia kuin 

elokuu on hopiaa ja valtameret pelloilla on joen tulvaa vaan. 

 

Perinteisen määritelmän mukaan metafora on kielikuva, jossa jotain sanaa käytetään eri 

merkityksessä kuin tavanomaisessa kielessä. Metafora kuvaa usein myös käyttäjänsä 

ajatusmaailmaa, sillä siihen liittyy yleensä tunnelataus. (Palmgren 1986: 112–113.) Jos 

käytetään koira-sanaa puhuttaessa koirasta, on kyseessä neutraali ilmaus eikä siihen liity 

muita merkityksiä. Sen sijaan koiran kutsuminen rotaksi on metafora eli käyttäjän mie-

lestä koira on ikään kuin rotta. Hän siis vertaa sitä mielessään rottaan. (Koski 1992: 13–

14.) Metaforan semanttinen kaava määritellään seuraavasti: 

 

 X on ikään kuin Y, suhteessa Z. 

 

Kaavassa X (kuvattava) on puhujan tarkoitteen kategoria tai sen yksikkö ja Y (kuva) 

edustaa kategoriaa, johon tätä verrataan. Z (peruste) puolestaan esittää niiden kategori-

oiden joukkoa, joiden ominaisuuksien tai piirteiden perusteella näin verrataan. Kuvassa 

katsotaan yleensä olevan sellaisia ominaisuuksia, hahmoja tai funktioita, joita puhuja 

haluaa myös kuvattavassa olevan. Puhuja haluaa sanoa X:ää Y:ksi antaakseen kuulijalle 
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vaikutelman, että X muistuttaa jotenkin Y:tä, vaikka hän tietääkin ettei X ole Y. Yleen-

sä X ja Y esittävät eri käsitekenttiä. Tämä erottaa metaforan metonymiasta, jossa sama 

käsitekenttä on mahdollinen ja tietoinen valinta. Esimerkiksi poika sanaa voidaan käyt-

tää kuvaamaan vanhaa miestä ja vanha mies voi viitata 18 vuotta täyttävään poikaan. 

(Koski 1992: 13–15.) 

 

Kognitiivisen metaforateorian mukaan kielessä esiintyviä perusmetaforia merkitään 

kapiteelein, kuten laajalti tunnettu ELÄMÄ ON MATKA. Perusmetaforat eivät välttämättä 

esiinny kielessä sellaisenaan, mutta käsitteellisesti metaforat perustuvat tälle ajatukselle. 

Esimerkiksi tekstikatkelma suuntasi päätät ja määräät tien voidaan tulkita mainitun 

perusmetaforan edustajaksi. Metaforia voi olla lukematon määrä, ja ne voivat olla todel-

la innovatiivisia. (Kövecses 2002: 4). Lyriikassa, niin runoudessa kuin musiikissakin, 

käytetään paljon innovatiivisia metaforia, joissa korostuvat luovuus, ilmaisun rikkaus 

sekä voimakas mielikuvien herättäminen (Lakoff-Johnson 1980a: 139–140, Onikki-

Rantajääskö 2008: 51, 64.) Innovatiivinen metafora voi olla esimerkiksi ELÄMÄ ON AJE-

LEHTIMISTA MERELLÄ, joka ilmenee esimerkissä ulapan korkeat kuohut mua vievät. 

 

Toisaalta metaforat voivat olla luonteeltaan myös vakiintuneita, jolloin niitä kutsutaan 

kuolleiksi metaforiksi. Lemmenkahleet tai minä elin kuin viimeistä päivää ovat tyypilli-

siä esimerkkejä tällaisista ilmauksista. Puhuja ei ajattele käyttävänsä esimerkiksi pöy-

dänjalasta sanaa jalka, vaikka tietää, ettei se ole jalka, koska käsite on niin vakiintunut. 

(Koski 1992: 14.) Tällaiset tapaukset kuvaavat hyvin, kuinka suuressa roolissa metafo-

rat siis ovat arkipäiväisessä puheessammekin. Vakiintuneet metaforat eivät ole synty-

neet sattumalta, vaan ne perustuvat attraktio- ja ekspansiokeskustelun välisiin vaiku-

tusyhteyksiin (Koski 1992: 15, ks. Sperber 1923: 4–10, Ullmann 1962: 201–202.) Kun 

jokin esine tai asia muistuttaa esimerkiksi ulkonäöltään ja liikkumiseltaan toista, syntyy 

puhujan ajatuksissa mielikuva näiden samankaltaisuudesta. Tämä kaava toimii myös 

verbeissä, kun halutaan luoda vahvoja argumentteja - tiettyjen sanojen herättämät mieli-

kuvat saavat kuulijassa aikaan puhujan haluaman vaikutuksen. Esimerkiksi ruokaan 

liittyvän sanaston käyttäminen rakkaudesta puhuttaessa on todella tehokasta, tiedäthän 

ihmisen, jonka rakkaus näännyttää. 
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Kosken mukaan Ullmannin (1962: 215–216) orientationaaliset metaforat kuvaavat usein 

konkretian kautta haluttua tarkoitetta. Verbi- ja adjektiivimetaforat ovat myös tällaisia, 

eikä niiden etymologia ole välttämättä selkeästi enää näkyvissä. Koski (1992: 16) käyt-

tää esimerkkinä nykysuomalaisella tuntemattomia metaforia ikeen alla, saada vihiä ja 

pilkka, jotka ovat alun perin olleet konkretiaan perustuvia substantiivimetaforia. On 

myös olemassa sellaisia metaforia, joiden alkuperäinen merkitys on ollut laaja, ja sen 

vuoksi metafora on liitetty useisiin eri merkityksiin. Kaikki näistä syntyneet metaforat 

luokitellaan kuolleiksi metaforiksi, koska niiden merkitys ei enää ole ”ikään kuin”. 

(Koski 1987: 79–86.) 

 

Metaforat jaetaan niiden semantiikan perusteella eri kategorioihin. Esimerkiksi jollain 

verbillä voi olla lauseyhteydestä huolimatta samaa perusmerkitys (primaari merkitys) 

mutta myös useita alakategorian merkityksiä (sekundaarit merkitykset), jotka poikkea-

vat toisistaan. Riippuen sanan etymologisesta alkuperästä, voi myös metafora olla mer-

kitykseltään joko samaa tai jotain muuta tarkoittava kategoriasta riippumatta. (Lakoff ja 

Johnson 1980b: 83–84.) Metaforateoriassa kuvaan liitetään useimmiten ominaisuuksia, 

jotka eivät siihen alun perin kuulu. Nämä seikat ovat peräisin kuvan alkuperäisestä tai 

ensimmäisenä syntyneestä vertauksesta, johon uutta, myöhemmin syntynyttä metaforaa 

verrataan. Käsitteet puolestaan heijastavat vallitsevaa kulttuuria vakiintuneine metafori-

neen. Samasta metaforasta syntyy erilaisia alametaforia, joiden merkitys poikkeaa toi-

sistaan samasta lähteestä huolimatta. (Nikanne 1992: 63–64).  

 

Tulkitsemisen kannalta on merkittävää, että metafora on elliptinen vertaus, eli sen mer-

kitys pysyy samana tulkinnasta riippumatta. Tämä tarkoittaa, että samalla ilmauksella ei 

ole mitään denotatiivista tarkoitusta, vaan niiden semanttinen kaava on sama. (Davidson 

1979: 35.) Esimerkiksi poeettisille metaforille on olemassa vertausparafraasi kuin, eikä 

kummassakaan tapauksessa leksikaalinen merkitys poikkea toisesta. Kuitenkin, olipa 

kyseessä metafora tai vertaus, jää tulkinta lukijan varaan, ja se on aina sama. Poeettisille 

metaforille tyypillistä on myös ei-metaforisen genetiiviattribuutin käyttö ilmaisemassa 

varsinaista asiaa, jolloin niiden merkitys on redundantti. Esimerkiksi rakkauden tuli 

tarkoittaa vain rakkautta ja ajan hammas aikaa. (Koski 1992: 20–21.) Toisaalta kogni-

tiivisessa metaforateoriassa keskitytään nimenomaan genetiiviattribuutin tarkoitteeseen, 

jolloin Kosken väite ei pidä paikkansa. Rakkautta kuvataan tulella, eli tällöin tuleen 
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liittyvät mielikuvat ovat tarkastelun kohteena. Mikäli puhuttaisiin rakkauden nälästä, 

liitettäisiin rakkauteen taas erilaisia piirteitä, koska nälkä herättää erilaisia tunteita ja 

mielikuvia kuin tuli. Metaforille on tyypillistä, että kuvattavalla voi olla monta erilaista 

kuvaa, esimerkiksi ONNELLISUUS ON YLHÄÄLLÄ, ONNELLISUUS ON VALOA ja ONNELLI-

SUUS ON ELINVOIMAA. (Kövecses 2003:79). 

 

Metaforien tulkitsemisen kannalta on kuitenkin merkittävää muistaa, ettei ole olemassa 

teoriaa sopivasta tavasta yhdistää ja vertailla metaforia sekä niiden merkityksiä keske-

nään, vaan kaikki perustuu ajatteluun. Metafora on kuitenkin ihmisten tapa muodostaa 

käsitteiden välille yhteyksiä. (Nikanne 1992: 68–69.) Vertailun lisäksi metaforat toimi-

vat korvaamisteorian avulla. Tämän teorian on kehitellyt Aristoteles. Siinä metafora 

syntyy nimityksen siirron avulla, eli metafora muodostetaan antamalla jollekin asialle 

jonkin toisen asian nimi, esimerkiksi vanhuutta kutsutaan elämän illaksi. Korvaamisteo-

ria perustuu siihen, että asioiden välillä on samankaltaisuutta. (Aristoteles 1998: 55–56.) 

Lasta voidaan kuvailla hän on hohde aamun uuden, eli lapsuuteen liitetään samoja piir-

teitä kuin aamuun vuorokaudenaikana. 

 

Metaforiin voi liittyä myös affektiivisuutta, kun asioita halutaan arvottaa. Useimmiten 

affektiiviset metaforat ovat ihmisestä käytettäviä eläinten tai kasvien nimiä. Yksi tunne-

tuimmista affektiivisista metaforista voisi olla aasi-sanan käyttäminen tyhmästä ihmi-

sestä. Toisaalta riippuu myös kontekstista, onko metafora luonteeltaan affektiivinen vai 

neutraali vaiko jo termiytynyt. Esimerkiksi jänis voi olla affektiivinen puhuttaessa aras-

ta ihmisestä mutta neutraali puhuttaessa salamatkustajasta. Tällöin se on myös jo käsit-

teellistynyt, kuten puhuttaessa urheilussa jäniksestä. Tyypillistä termiytyneille metafo-

rille on täsmällisyys. Ihminen joko on tai ei ole jänis, ja se on selvää sekä puhujalle että 

vastaanottajalle, koska kategorisointi tapahtuu objektiivisesti, eli se ilmaisee, mikä X 

on. Subjektiivisesti kategorioitua metaforaa voidaan käyttää sen sijaan vain yksilötar-

koitteisesti yksikössä tai monikossa. Syntaktisesti tällainen metafora voi olla vain kuvai-

leva, koska se ilmaisee millainen X puhujan mielestä on. (Koski 1992: 21–23). 

 

Esimerkiksi rakastuneet ihmiset käyttävät toisistaan niin sanottuja hellittelymetaforia, 

jotka muodostavat oman pragmaattisen ryhmänsä. Niiden käyttöä ei laukaise mikään 

tarkoitteen tuore teko, vaan metaforan merkitys riippuu kuvan kirjaimellisesta merki-
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tyksestä sekä kontekstista mukaan lukien äänensävy ja puhuja tarkoite. Hellittelymeta-

foria löytyy monista kielistä ja suomessa esimerkiksi (pikku)lintuihin liittyvät metaforat 

ovat vanhastaan kaikista tyypillisimpiä, kuten vaikkapa kyyhkynen ja pulmunen. Jo 

suomalaisissa kansanrunoissa on sellaisia hellittelymetaforia kuin ”Nuku, nuku nurmi-

lintu, väsy, väsy, västäräki”. (Koski 1992: 24.) Nykypäivänä Kosken väitettä ei kuiten-

kaan voida pitää enää pätevänä, koska autenttisessa kielessä harvoin esiintyy tällaisia 

vertauksia, joissa naista kuvataan kyyhkyseksi. 

 

Metafora voi elollistaa eli esittää jonkin elottoman asian ihmisen ominaisuuksien kaltai-

seksi. Tätä kutsutaan personifikaatioksi. Synekdokee on osan käyttämistä kokonai-

suuden nimeämisenä, kuten yksittäisen ihmisen käyttäminen koko ihmiskunnan kuvaa-

jana. Metonymia on metaforan alalaji, jossa merkitys annetaan läheisesti kuvattavaan 

liittyvällä merkityksellä, esimerkiksi kruunu voi kuningasta. (Viikari 2006: 82.) Metafo-

rassa on kaksi käsitealuetta eli lähde ja kohde, mutta metonymiassa liikutaan vain yh-

dellä käsitealueella (Kövecses 2002: 147). Tämä mahdollistaa siis sen, että käsitealueel-

la lähekkäin sijaitsevat käsitteet voivat edustaa toisiaan. Osa käsitteistä voi edustaa ko-

konaisuutta samaan tapaan kuin kokonaisuus voi edustaa osaansa (Onikki-Rantajääskö 

2008: 55; Kantola 2001: 277). 

 

Metonymia ja metaforat esiintyvät usein yhdessä, koska metonymian avulla metaforien 

on mahdollista kytkeytyä kokemukselliseen ja kulttuuriseen maailmantietoon. Täten 

konkreettisen läheisyyden kautta voidaan ymmärtää abstrakteja metaforan kohteita. 

Esimerkiksi metaforat, jotka liittyvät tunnetiloihin, perustuvat useimmiten asentoihin ja 

ilmeisiin, jotka liitetään puolestaan erilaisiin tunteisiin. Näin ollen inhimilliset psyko-

fyysiset reaktiot kuvaavat tunnetiloja metonyymisesti, eli metaforinen tunteiden esittä-

minen tehostuu, kun siihen liittyvät konkreettiset mielikuvat ja aistimukset. (Onikki-

Rantajääskö 2008: 55–56.) Eri kulttuureissa kuvattavat voivat saada erilaisia merkityk-

siä, vaikka kuvana käytettäisiin samaa argumenttia. Esimerkiksi sotatermeihin liitetään 

toisissa yhteiskunnissa erilaisia mielikuvia kuin toisissa, mikä johtuu kulttuurisista 

eroista. Mikäli rakkautta kuvataan sodankäyntiin liittyvillä termeillä, vaihtelevat täten 

myös rakkaudesta heräävät mielikuvat eri yhteiskunnissa. (Haser 2005: 146.) 
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2.1.2. Kognitiivinen metaforateoria 

 

Kognitiivinen kielentutkimus perustuu ajatukseen siitä, että kieli ei ole itsenäinen järjes-

telmä vaan sitä käyttävät ihmiset ja kommunikaatiotilanteet ovat erottamaton osa kieltä. 

Sanojen semantiikka on kognitiivisessa kielitieteessä keskeisessä asemassa. Jokaiselle 

kielenpuhujalla katsotaan olevan oma käsityksensä sanojen merkityksestä sen sijaan, 

että merkitys sisältyisi itse lekseemiin ja siirtyisi puheen välityksellä toiselle osapuolel-

le. Täten kielenkäyttöön liittyy aina tulkinnanvaraisuutta. (Leino 1993: 21–22.) Kogni-

tiivinen kielentutkimus on tuonut metaforatutkimukseen uusia teoreettisia näkökulmia 

ja empiirisiä välineitä analysoida kieltä (Lehikoinen 2004: 18). 

 

Musiikkilyriikassa pyritään aina välittämään tunteita ja ajatuksia (LT 2014). Kognitiivi-

nen kielitiede antaa hyvät välineet tämän tutkimiseen, koska sen mukaan abstrakti ajat-

telu on mahdollista ihmisen kuvittelukyvyn ansiosta. Toisin sanoen tunteita ja abstrakte-

ja käsitteitä, joita ei konkreettisesti voi kuvata, pystytään ilmaisemaan metaforien, me-

tonymioiden ja mielikuvien avulla ymmärrettävästi. (Leino 1993: 49, 205.) Tutkimuk-

seni analyysissa käytän mallina Zoltán Kövecsesin (2002) esittelemää kognitiivista me-

taforateoriaa, joka pohjautuu George Lakoffin ja Mark Johnsonin uraa uurtavaan julkai-

suun Metaphors We Live By. Teoria perustuu seuraaviin väittämiin, jotka Kövecses luet-

telee teoksensa esipuheessa: 

 

1. Metafora perustuu käsitteisiin, ei sanoihin. 

2. Metaforan tarkoitus on ymmärtää paremmin yksinkertaisia käsitteitä – ei ainoas-

taan taiteellisessa ja esteettisessä mielessä. 

3. Metaforisuus ei yleensä perustu samankaltaisuuteen. 

4. Metaforia käyttävät paitsi erityisen lahjakkaat myös tavalliset ihmiset sujuvasti 

jokapäiväisessä elämässään. 

5. Metafora on ihmisen ajattelun ja perustelun kannalta ennalta arvattava prosessi 

eikä pelkästään tarpeeton kielellinen koriste. 

 

Lakoffin ja Johnsonin (1980a) mukaan kaikki ajattelumme perustuu kieleen, jolla ilmi-

öistä puhutaan ja kirjoitetaan. Kieli on täynnä metaforisia käsitteitä, jotka ovat syntyneet 

havaintojemme perusteella. Mitä abstraktimmasta käsitteestä on kyse, sen enemmän 
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siinä on metaforisuutta, koska käsite pyritään muuttamaan yksinkertaisemmaksi konk-

reettiseksi havainnoksi. Toisin sanoen abstraktia pyritään siis selittämään konkretian 

kautta. Käytämmekin ajattelussa ja havainnoinnissa apuna muita, usein konkreettisem-

pia havaintoja. Tämä ei tapahdu yleensä tietoisesti, koska käsitejärjestelmä on pitkälti 

automatisoitunut ja perustuu kulttuurihavaintoihin. Metaforisuus ei siis koske vain yk-

sittäisiä sanoja tai ilmauksia, vaan se ymmärretään ja tulkitaan laajemmassa esiintymis-

kontekstissaan. Metafora on asian kokemista ja ymmärtämistä jonkin toisen asian eh-

doilla. (Lakoff–Johnson 1980a: 3–4.) Toisin sanoen ihmisen ajattelu on tyypillisesti 

analogista, eli ihminen näkee samankaltaisuutta kahden erilaisen ilmiön välillä (Onikki-

Rantajääskö 2008: 50). 

 

Nikanne (1992: 61–63) esittää metaforan määritelmän Lakoffin ja Johnsonin (1980a) 

sekä Lakoffin ja Turnerin (1989) ELÄMÄ ON MATKA -perusmetaforan avulla, mikä on 

yleisesti käytetty metafora länsimaisessa kulttuurissa. Hän käyttää apunaan kognitiivi-

sen kieliopin ajattelutapaa, jolloin metaforan skeemaan – tässä tapauksessa matkaan – 

liitetään siihen kuuluvia käsitteitä kuten matkustajat, matkaseura ja kulkuneuvo. Näitä 

verrataan elämän vastaaviin ominaisuuksiin, jolloin matkustajaa edustaa se, jonka elä-

mästä puhutaan, ja matkaseuraa perheet, tuttavat sekä tärkeät ihmiset. Tätä kaavaa voi-

daan käyttää tulkinnan apuna, kun yhdistetään yksittäisiä metaforia yleisempiin metafo-

riin. 

 

Muita kognitiivisen metaforateorian universaaleja metaforia ovat esimerkiksi väittelyn 

kuvaaminen sotatermeillä (hän murskasi vastustajansa) ja rakkauden kuvaaminen mat-

kana (purjehtia avioliiton satamaan). Lisäksi teorioista puhutaan rakennussanastolla ja 

ideoista käytetään ruokaan liittyvää termistöä. Näitä kaikkia kutsutaan käsitteellisiksi 

metaforiksi eli perusmetaforiksi, ja niihin liittyvät ihmisen henkilökohtaiset kokemuk-

set, koska jokaisella on oma käsityksensä siitä, mitä esimerkiksi matkaan kuuluu ja mil-

laisia tunteita se herättää. Toiset ihmiset voivat käsittää matkan positiiviseksi ja toiset 

negatiiviseksi asiaksi esimerkiksi sen pituuden perusteella. Täten heidän mielikuvansa 

matkan luonteesta ovat erilaisia. (Kövecses 2002: 4–6.) 

 

Perusmetaforat on kuitenkin erotettava metaforisista kielellisistä ilmauksista, jotka tule-

vat kieleen konkreettisimmista yhteyksistä kuin käsitteelliset metaforat. Perusmetaforat 
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merkitään kapiteelikirjaimilla, jotta ne erottuvat kielellisistä ilmauksista. Perusmetaforat 

kuvaavat ajattelua ja metaforiset ilmaukset puhumista, eli ne ikään kuin tarkentavat pe-

rusmetaforia. Toisin sanoen voidaan ajatella, että metaforiset ilmaukset argumentoivat 

perusmetaforia. (Kövecses 2002: 4–6.) Esimerkiksi kielelliset ilmaukset kohmeessa tul-

ta kaipaan ja nyt mun sisälläni palaa selittävät perusmetaforaa IHMINEN ON SÄILIÖ, JON-

KA SISÄLLÄ PALAA TULI. 

 

Perusmetaforat ohjaavat helposti ajattelua, koska jos samalla perusmetaforalla kuvataan 

jotain tiettyä asiaa tai ilmiötä riittävän usein, tulee siitä koko ajan luonnollisempi tapa 

hahmottaa kyseistä asiaa (Onikki-Rantajääskö 2008: 52–53). Esimerkiksi AIKA ON RA-

HAA -perusmetaforaan liittyvät ilmaukset säästät aikaasi ja älä tuhlaa aikaani. Kielelli-

siin ilmauksiin liittyy siis samoja ominaisuuksia kuin perusmetaforaan. Tässä tapauk-

sessa aikaan yhdistetään sellaisia piirteitä, joita rahalla ja rahankäytöllä on. Toisaalta 

ilmauksilla pystytään myös välttelemään joitain ominaisuuksia ja tietoisilla valinnoilla 

voidaan muuttaa ajatuksia, jotka metaforisuudella saadaan aikaan. Samalla metaforalla 

voidaan siis kuvata asioita eri näkökulmista tai jokin asiaintila erilaisena riippuen siitä, 

mitä ilmausta käytetään. Metaforien käyttö on siis todella vahva ilmaisukeino, koska 

niillä pystytään korostamaan ja piilottamaan tehokkaasti olion ominaisuuksia puhujan 

haluamalla tavalla. Jos esimerkiksi väittelyä kuvattaisiinkin kaupankäynnin termeillä, 

välittyy siitä täysin erilainen mielikuva kuin sotatermein puhuttaessa, hän osti vastusta-

jan puolelleen. Metaforista käytetään käsitteitä lähde (esimerkissä raha) ja kohde (ai-

ka). Lähde ja kohde eivät siis vastaa toisiaan täydellisesti, mutta niillä on yhteisiä omi-

naisuuksia. Esimerkissä aikaa ei pysty tallentamaan pankkiin eikä tuhlattua aikaa voi 

saada takaisin. (Lakoff–Johnson 1980a: 3–13.) Kohde on usein abstraktimpi kuin lähde, 

jolloin kohteen määrittely on helpompaa, kun sitä verrataan konkreettisiin piirteisiin, 

joita lähteellä on (Kövecses 2002: 25). 

 

Perusmetaforat jaetaan kolmeen eri kategoriaan. Strukturaaliset metaforat eli raken-

nemetaforat ovat yllä olevan AIKA ON RAHAA -esimerkin kaltaisia, eli niissä kaksi käsi-

tettä yhdistetään toisiinsa. Orientoivat metaforat jäsentyvät suhteessa toisiinsa, kuten 

käsiteparit ylhäällä–alhaalla tai edessä–takana. Tällainen avaruudellinen hahmottaminen 

perustuu ihmiskehon toimintaan fyysisessä  ympäristössä. Esimerkkinä orientoivista 

metaforista ovat perusmetaforat ONNELLISUUS ON YLHÄÄLLÄ ja SURULLISUUS ON AL-
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HAALLA, joita toteuttavat metaforiset ilmaukset mieliala kohosi ja mieli on maassa. On-

tologiset metaforat perustuvat siihen, että tapahtumat, tunteet ja ajatukset nähdään 

konkreettisina asioina ja esineinä. Niiden avulla on helppo puhua abstrakteista asioista, 

jolloin esimerkiksi INFLAATIO ON OLIO -perusmetaforan kautta inflaatioon voidaan liittää 

metaforisia ilmauksia, kuten madaltua, kohdata ja voittaa. Personifikaatio on esimerkki 

ontologisesta metaforasta. Koivu nyökytteli päätään -personifikaatiossa koivun heilumi-

nen tuulessa nähdään ihmisen tai muun elollisen kaltaisena liikehdintänä, joka tapahtuu 

koivun toimesta eikä ulkoisen ärsykkeen, tässä tapauksessa tuulen, laukaisemana. (La-

koff–Johnson 1980a: 14–15, 25–26, 42–43.) 

 

 

2.1. Musiikkilyriikka 

 

2.2.1. Historia 

 

Lyriikka on alun perin tarkoittanut laulua, ja myöhemmin sitä on ryhdytty käyttämään 

myös runoudesta puhuttaessa. Sanoittaja Heikki Salon mukaan laululyriikka on oma 

genrensä, vaikka siinä on paljon yhteisiä piirteitä runolyriikan kanssa, kuten monimerki-

tyksellisyys ja kuvallisuus. (Salo 2008: 35–37.) Maija Vilkkumaa kuvailee, kuinka lau-

lettu musiikki on kuulunut suomalaiseen kansanperinteeseen jo pitkään. Pop- ja rock-

musiikin juuret ovat 1800-luvun rekilauluissa ja virsissä sekä 1900-luvun alun iskel-

mässä ja jazzissa. Populaarimusiikki on vähitellen jakautunut yhä pienempiin ja pie-

nempiin tyylilajeihin eli genreihin. Niin ikään myös rocklyriikka pohjautuu laulelma- ja 

iskelmälyriikkaan. Vilkkumaan mukaan Koskela (1998) on huomauttanut artikkelis-

saan, että paitsi laajalle levinnyttä ja paljon kuunneltua, suomalainen rocklyriikka on 

myös runousopillisesti korkeatasoista. (Vilkkumaa 2002: 271–272.) 

 

Suomalaisessa rock-lyriikassa on havaittavissa selkeät perinteiset teemat: reteys, luonto, 

suuri rakkaus, lähtö ja kaipaus, köyhyys, kurjuus ja viinan kirous sekä ihanuus. Sanoi-

tuksissa viljellään paitsi perinteisiä riimejä myös metaforia ja vertauksia, mutta muodol-

taan ja aiheiltaan rocktekstit ovat vapaampia kuin iskelmät. Lisäksi niissä voi olla poliit-

tisia kannanottoja sekä nuorisoslangia tai muuta puhekieltä. Rocklyriikalle tyypillistä 

onkin uuden ja tuoreen löytäminen, vaikka ratkaisut olisivatkin outoja. (Vilkkumaa 
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2002: 272–273.) Yksi yleisimmistä laulujen aihepiiristä on yleismaailmallinen ja kaik-

kia ihmisiä koskettava rakkaus. Rakkauden kuvaaminen on ajatonta, sillä voi kuvata 

maailman muuttumista ja siihen liittyy aina henkilökohtainen lataus. Rakkaus on kui-

tenkin vaarallinen aihe, koska uusien kielikuvien löytäminen on vaikeaa. (Salo 2008: 

58.) 

 

 

2.2.2. Lyriikan rakenne 

 

Riimit ovat olleet perinteisesti tärkeässä roolissa laululyriikassa. Vilkkumaa kertoo esi-

merkiksi Toivo Kärjen vaatineen 1970-luvulla, että tekstittäjien tulee noudattaa 1930-

luvulla julkaistua runousopin kirjaa orjallisesti työssään. Rajoja rikkovia sanoittajia ovat 

olleet Dave Lindholm, joka teksteissään harvoin käytti täydellisiä riimejä, sekä etenkin 

1980-luvulla valtavan suosion saavuttanut Dingon Neumann. Tällöin suomirock alkoi-

kin olla hyvin tekstiin painottuvaa ja perinteinen lyriikka jäi taka-alalle vertauskuvallis-

ten ja romanttisten rock-tekstien vallatessa markkinat. Vilkkumaa mainitsee myös mo-

nia muita merkittäviä lyriikan uudistajia: Eppu Normaali, Martti Syrjä, Kauko Röyhkä, 

Pelle Miljoona, Tuomari Nurmio, Juice Leskinen, Heikki Salo, Tomi Kontio sekä Pauli 

Hanhiniemi. Rocklyriikka alkoi kuvata asioita vertauskuvien kautta, eikä sanonut suo-

raan, mitä käsittelee, vaan jätti aukoilla ja allegorioilla paljon tulkinnan varaa kuulijalle. 

(Vilkkumaa 2002: 275–276.) 

 

Laulutekstiä ei koskaan saisi lukea paperilta, vaan se olisi kuunneltava musiikin kanssa. 

Esimerkiksi kukaan ei jää pysy paikoillaan näyttää luettuna epäselvältä ja huonolta 

suomen kieleltä, mutta musiikin sävelen kanssa se muuttuu ymmärrettäväksi ja selkeäk-

si. (LT 2014.) Lyriikkaan kuuluukin aina rytmillisyys ja toisto, minkä todistavat helpos-

ti esimerkiksi kalevalaiset tekstit nelipolvisine trokeineen. Suullisena perimätietona vä-

litetty tarina oli helpompi muistaa, kun siinä oli selkeä rytmi ja mitta. Laululyriikassa 

runonjalat eivät välttämättä helpota sanoittajan työtä, ja sen vuoksi lauluissa ei olekaan 

säännöllistä rytmiä, vaan se vaihtelee säkeistöjen ja kertosäkeistön kesken. Tällöin ta-

voitetaan puheen omainen rytmin muuttuminen. (Salo 2008: 94–95.) Sävellyksessä ole-

van tunnelman täytyy välittyä myös tekstiin, jolloin esimerkiksi riemulliseen melodiaan 

ei voi kirjoittaa syvällistä tai synkkää pohdintaa (LT 2014). 
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Laululyriikassa pyritään saamaan mahdollisimman paljon informaatiota lyhyessä ajassa. 

Tämän vuoksi sananvalinnat ovat tärkeitä, jotta sisältö välittyy kuulijalle. Esimerkiksi 

kuvaavat verbit toimivat tehokkaasti asioiden arvottamisen keinona. Myös substantii-

veilla ja adjektiiveilla voi ottaa kantaa vaikuttavasti ja herättää kuulijoiden mielenkiin-

toa. Etenkin adjektiivit ovat metaforamaisina todella ilmaisukykyisiä, koska ne kuvaa-

vat asiaa. Lisäksi suorat vetoomukset ovat tehokkaita, eikä pidä unohtaa pienten sanojen 

eli partikkelien merkitystä tekstin kokonaisuuteen. (Salo 2008: 98–101.) Nopeaan lau-

luun voi joutua tekemään kuulokuvia, koska tekstistä ei saa kiinni, ellei se ole riittävän 

yksinkertainen. Tällöin tekstittäminen on teoreettista ja matemaattista, jotta sanat soivat 

ja soljuvat rytmiikassa ymmärrettävästi. (LT 2014.) 

 

Toisto on tehokas keino laululyriikassa hypnotisoida kuulija. Se syventää tekstiä ja nos-

taa esiin erilaisia teemoja sekä korostaa tekstin sisältöä. (Salo 2008: 106.) Modusten, 

etenkin konditionaalin, käyttö houkuttelee kuulijan syventymään sanomaan. Lisäksi 

leikittely lausetyyppien kanssa herättää uusia ajatuksia, kun epävarmat asiat ovatkin 

väitelauseita ja selvät asiat kysymyslauseita. Myös lauseenvastikkeiden, relatiivilausei-

den ja ylimääräisten adjektiivien käyttö tekevät lyriikasta seikkailun kuulijalle. Laululy-

riikassa myös suomen vapaa sanajärjestys avaa uusia mahdollisuuksia ilmaista ja pai-

nottaa asioita. (Salo 2008: 102–103.) 

 

Traditionaalissa teksteissä käytetään paljon luontoa kuvailemaan tunnelmaa. Luontoon 

liittyvät vertaukset ovat vielä nykypäivänäkin ajankohtaisia (LT 2014). Metaforien käyt-

täminen johdonmukaisesti laulutekstin selkärankana on myös Vilkkumaan mukaan 

mahdollista. Jokaisessa säkeessä viitataan samaan asiaan erilaisella metaforalla ja ku-

vaillaan sen avulla kyseistä asiaa aina uusin keinoin antaen siitä lisätietoa. Ymmärretty-

ään ensimmäisen metaforan kuulija pystyy tulkitsemaan myös muiden säkeiden kieliku-

vat vaivattomasti ja samaistumaan täten laulun olotilaan tai tunnelmaan. Kuten muihin 

kirjallisuudenlajeihin myös rock-lyriikkaan kuuluu intertekstuaalisuus. Viittaukset voi-

vat olla hyvin läpinäkyviä, selkeitä ja johdonmukaisia mutta myös satunnaisia ja yksit-

täisiä tehokeinoja. Viittaukset voivat kohdistua lähes mihin tahansa antiikin taruista aina 

nykyisin tunnettuihin henkilöihin tai lauluihin. Varsin yleistä on viittaaminen muihin 
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rock-teksteihin, jolloin lukijan täytyy ymmärtääkseen tuntea myös viittauksen kohde, 

jotta se ei jää irralliseksi. (Vilkkumaa 2002: 277–279.) 

 

 

2.2.3. Kielelliset tehokeinot lyriikassa 

 

Lyriikan kuvakielisten ilmausten merkitys poikkeaa niiden kirjallisesta sanomasta. Ku-

vakieltä käytetään tavanomaisten sanontojen ja sananvalintojen ollessa riittämättömän 

ilmeikkäitä tai osuvia. Sillä pystytään kuvailemaan myös ilmiöitä, ajatuksia, kokemuk-

sia sekä tunteita sellaisissa tapauksissa, kun niiden hämärä ja moniselitteinen luonne 

eivät välity suorasanaisella luonnehdinnalla. Toisin sanoen kuvakieliset ilmaisut jättävät 

kuulijaan tunnejäljen, jota voi analysoida vasta kokemuksen jälkeen. Kuvakieliset ilma-

ukset vaativatkin aina tulkintaa ja ovat osa lyyristä kokonaisuutta. Usein kuvakielen 

tulkinnat ovat henkilökohtaisia ja uniikkeja, ja ne voivat poiketa samallakin lukijalla eri 

ajankohtina toisistaan. (Ratia 2007: 122–127). Esimerkiksi meitä vuodet kun liikuttaa, 

se mikä taakse jää katoaa voidaan ymmärtää positiiviseksi asiaksi, mikäli menneet ta-

pahtumat ovat olleet ikäviä. Toisaalta toinen kuulija näkee siinä negatiivisuutta, mikäli 

menneisyyden asiat ovat olleet positiivisia ja nyt hän pelkää niiden olevan ohitse. 

 

Kuvakielisyydellä pyritään osoittamaan uusia näkökulmia ja asioiden välisiä suhteita 

sekä luomaan jotain uutta. Sen kautta voidaan myös ilmaista epäsuorasti sellaisia asioi-

ta, joita ei ymmärretä kirjaimellisesti tai joita ei voida muuten sanoa ääneen. Toisin sa-

noen kuvakielisyydellä voidaan sanoa sanomatonta, minkä tulkitseminen puolestaan 

vaatii analyyttistä luentaa. Etenkin ilman kuin-sanaa käytetyt vertaukset avartavat luki-

jan mielikuvaa ja tarjoavat laajempia tulkintamahdollisuuksia. (Ratia 2007: 122–127). 

Mun täytyy rakastaa nää elämät roskiin on esimerkki tällaisesta uudesta näkökulmasta 

rakkauteen ja parisuhteeseen, johon liittyy mahdollisesti patoutumia ja asioita, joita ei 

voi eikä saa sanoa suorasanaisesti ääneen. 

 

Kuvakieltä ja metaforia voidaan luokitella niiden ominaisuuksien perusteella useampaan 

eri kategoriaan. Symbolilla on usein kulttuurikontekstiin liittyvä kiinteä ja tunnettu 

merkitys, jonka avaamiseen tarvitaan tietoa kulttuurista tai konventiosta. Symboleihin 

luetaan myös tiettyjen värien merkitykset, kuten punainen ilon ja musta surun värinä. 
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(Viikari 2006: 78–80). Esimerkiksi valon nähdään usein symboloivan positiivisuutta ja 

nykyistä parempaa tulevaisuutta, valo niin kaukana hohtava on, sitä kohti nyt taivalta 

taitan. Intertekstuaaliset kielikuvat liittyvät kielenulkoisen todellisuuden ilmiöihin, eli 

ne hahmottuvat diskurssien välisinä yhteyksinä. (Pääkkönen & Varis 2000: 66). Inter-

tekstuaalinen kielikuva voi syntyä esimerkiksi silloin, kun lyriikkaan on saatu innoitusta 

vaikkapa taideteoksesta. Myös raamatulliset vertaukset voidaan nähdä intertekstuaalisi-

na kielikuvina, sä olet elävien vetten lähde, oot paratiisin kyyhkynen. 

 

Laululyriikkaan kuuluu runousoppien mukaisesti kahdenlaista kielellistä vaikuttamista: 

foneettista ja retorista. Retoriikkaan liittyvät lausemuodot eli runofiguurit, joita voidaan 

pitää myös lyyrisinä koukkuina. Salo (2008: 114–115) esittelee tyypillisinä lyriikan 

vaikutuskeinona esimerkiksi sointujen ja äänteiden toiston, joka aineistossani esiintyy 

esimerkiksi Rakasta rintani ruhjeille -kappaleessa seuraavasti: 

 

Kuinka kauan jaksaa rääntyä, rääntyä 

Rehki rehki alan nääntyä, nääntyä 

Maassa makaava mun kääntyvä, vääntyvä 

Syrämmeni 

Roikasti rakkaudesta 

Reuhova, reuhova 

Rookasi rautarysyn Kauhava, Kauhava 

Rankasti, käytä omaa hihkuvaa, tihkuvaa syräntäsi 

 

Laululyriikkaan liittyvien tehokeinojen vuoksi myös kappaleiden sanoitukset voivat olla 

vaikeasti tulkittavia, koska niissä on noudatettu säntillisesti runonjalkoja ja pyritty kek-

simään esimerkiksi sopivia riimejä. Lyriikan tulkitsemisessa onkin jossain määrin si-

vuutettava tästä johtuvat koukut, jotta niiden taustalta voidaan löytää kielellisiä ilmauk-

sia ja sitä kautta metaforia. Tässä tutkimuksessa en kiinnitä huomiota laululyyrisiin te-

hokeinoihin tai kielelliseen vaikuttamiseen, vaan pitäydyn lingvistisessä näkökulmassa 

ja lähestyn tekstejä kognitiivisen metaforateorian kautta. 
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3. METAFORIEN AIHEPIIRIT LAURI TÄHKÄN LYRIIKASSA 

 

 

Tässä luvussa tarkastelen Lauri Tähkän lyriikassa esiintyviä kielellisiä ilmauksia luokit-

telemalla ne aihepiireittäin. Kaikki aihepiirit liittyvät ihmissuhteiden teemaan, ja ne kä-

sittelevät paitsi erilaisia rakkauteen liittyviä tunteita ja tilanteita myös paikkoja ja tapah-

tumia. Olen liittänyt myös kotiseuturakkauden teemaan, vaikka se ei ole kahden ihmisen 

välistä rakkautta. Lauri Tähkä & Elonkerjuu -yhtyeen varhaisin tuotanto perustuu etelä-

pohjalaisiin kansanlauluteksteihin ja aihepiiri näkyy jossain määrin myös myöhäisem-

mässä tuotannossa. Tämän vuoksi on perusteltua pohtia myös tätä aihetta. 

 

 

3.1. Rakastuminen 

 

Rakastumisen tunnetta käsitellään aineistossani todella monessa eri kappaleessa ja sii-

hen liittyviä metaforia on erittäin paljon. Rakkautta kuvataan usein tulen avulla ja rakas-

tumista tulen sytyttämisellä – tulen sytyttäjä on rakkauden kohde. Esimerkeissä 1 ja 2 

ilmenee siis perusmetafora IHMINEN ON SÄILIÖ, jonka sisällä palaa tuli. Tulen kuvainnol-

linen merkitys on ’hengen, aatteen, ihmisen sisäinen tuli’ eli ’intohimo, kiihko, hehku ja 

palo’ tai ’rakkauden tuli, voima ja palo’ (KS 2012 s.v. tuli). Palaa-verbi on polysemi-

nen, ja kun sitä käytetään rakkaudesta puhuttaessa, on sen merkitys kuvainnollinen, ih-

minen palaa tunteiden, intohimojen ja muiden vastaavien kiihkeästä poltteesta (KS 2012 

s.v. palaa). Rakastuessa koko keho tuntuu olevan tulessa ja tuli palaa voimakkaasti eli 

roihuaa (KS 2012 s.v. roihuta). Tuli voi olla myös hehkua, joka viittaa tässä tapaukses-

sa syttymispisteessä olevaan tuleen, eikä palamisen loppumiseen, jossa hiilet hehkuvat. 

Hehkua merkitsee ’valon tai lämmön säteilyä’, ’hohtamista (kuumuudesta)’, eli ihminen 

voi ’kuumottaa, punoittaa tai loistaa (väreissä)’ (KS 2012 s.v. hehkua). 

 

(1) Nyt mun sisälläni palaa … Polttaa rinnassani rakkaus sun polttaa / Saat 

mut syttymään aina vaan sä saat mut / Hehkuun katso mua silmiin mä 

hehkun (Hurmaan: 1) 

(2) Katso mua pitkään, miksi sytytitkään / Roihun riehumaan / Silloin aika-

naan (Polte: 2) 
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Rakastumisen tunteeseen liittyy myös tunne vapaudesta ja välinpitämättömyydestä. Ih-

minen seuraa pelkästään tunteitaan minne huvittaa välittämättä, minne ne johtavat. Esi-

merkeissä 3 ja 4 törmätään heti toiseen perusmetaforaan ELÄMÄ ON MATKA. Esimerkeis-

sä 1–2 käy ilmi, että palava viittaa rakastuneeseen ihmiseen ja VA-partisiipin kuvain-

nollinen merkitys onkin kiihkeä, intohimoinen. Rakastunut ihminen ei kykene järkevään 

ajatteluun, ja kaikki muu menettää merkityksensä, koska rakkauden kohde täyttää mie-

len koko ajan. Hukata-verbin merkitys on kaksinainen, eli ihminen joko ’kadottaa jotain 

vahingossa’ tai ’menettää sen tuhlaamalla, hävittää tai haaskaa’ (KS 2012 s.v. hukata).  

 

(3) Mennään tunteen tämän mukaan / Minne huvittaa (Hurmaan: 1) 

(4) Nauravaane ku syrän mun on / Palavana ajatukset hukkaan … Sinä oot 

tyttö mielessäni / Usiasti minkä sille mahtaa (TEHM: 2) 

 

Rakastuminen vaikuttaa koko elämään sekä positiivisesti että negatiivisesti. Se mullis-

taa kaiken ja laittaa asiat uuteen tärkeysjärjestykseen. Rakastuminen voi tapahtua kuin 

taikaiskusta eli rakkaus voi lumota. Verbi merkitsee myös ’vastustamattomasti puoleen-

sa vetämistä, hurmaamista, kiehtomista ja tenhoamista’ (KS 2012 s.v. lumota). Lumous 

saa aikaan sen, että maailma suistuu raiteilta kuin juna. Elämää kuvataan siis junamat-

kalla ja täten esimerkissä 5 toistuu perusmetafora ELÄMÄ ON MATKA. Rakastuminen voi 

myös tehdä ihmisen hulluksi, ja rakkauteen liittyvät kuolleet metaforat kuten paulat ja 

lemmenkahleet. Rakkaus ikään kuin sitoo ihmisen, hän joutuu jonkun pauloihin eli lu-

moihin (KS 2012 s.v. paula). 

 

(5) Raiteilta mun maailma syöksyi / Kun sä minut lumosit … Hullaannuin sun 

suudelmiisi / Pauloihisi jäin näin kiinni / Lemmenkahleet ranteisiini / Jär-

jen veit sen viimeisenkin / Yksi vapaa ja hullu / Sun rakkaudestas tullu 

(Hurmaan: 2) 

 

Ihminen voi kaivata rakkautta eli tulta, jolloin hän on kohmeessa kuten esimerkissä 6. 

Kohmeessa on valinnaisesti taipuva sana, jonka merkitys on ’kylmästä kankea, jähmet-

tynyt tai kohmettunut’ (KS 2012 s.v. kohmeessa). Rakkauden löytymistä pidetään 

yleensä kohtalon sanelemana sattumana, eli kohtalo ikään kuin raapii tulitikkuja, jotka 
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joko sytyttävät tai ovat sytyttämättä rakkauden. Jos ja kun rakkaus syttyy, ihminen ei 

halua päästä pakoon roihuavaa rakkautta. 

 

(6) Kohmeessa tulta kaipaan raapivat tähdet taivaan / Kohtalon soihtuja / 

Pakoon en tahdo päästä ei kohtalokaan säästä / Rakkautta roihuuvaa 

(Polte: 1) 

 

Aina rakastumiselle ei saa vastakaikua, ja rakastuminen voi olla enemmän haaveilua 

kuin konkreettista. Haaveilusta kertoo konditionaalin käyttö esimerkiksi Hurmaan-

albumin nimikkokappaleessa Hurmaan esimerkissä 7. Kappaleen nimen voi ymmärtää 

yksikön 1. persoonan infinitiivimuodoksi verbistä hurmata, jolloin teksti kertoo puhu-

jastaan (subjekti) ja kuinka hän valloittaa eli hurmaa laulun tytön (objekti). Toisaalta 

nimi voi olla illatiivi-muoto substantiivista hurma, jolloin merkitys muuttuu kuvaa-

maan, kuinka laulun objekti hurmaantuu subjektin rakkaudesta. Lauri Tähkältä kysyttä-

essä laulun nimi on sanaleikki, jonka voi tulkita kummalla tavalla tahansa (LT 2014). 

Tämän perusteella laulussa kerrotaan siis sekä rakastumisesta että hurmaamisesta. Niitä 

verrataan miestenhakuun, johon tytön voi viedä samaan tapaan kuin tanssiin. 

 

(7) Saisin mä vihdoinkin / Ilmaan sun lennättää / Naurusi helkähtää / Vien 

sinut tanssiin / Hurmaan romanssiin / Viettelet minut tuut syliini (Hur-

maan: 10) 

 

Samankaltainen tilanne on, jos vastapuoli on rakastunut enemmän kuin itse. Ihminen ei 

välttämättä ole varma tunteistaan ja kaipaa konkreettista näyttöä toisen rakkaudesta. 

Tästä kertoo Lauri Tähkän mukaan onomatopoeettinen sanoilla leikittely esimerkissä 8. 

Kappaleen sävellyksen primitiiviseen kiihkoon ei hänen mielestään sopinut järkiteksti, 

vaan hän on rakentanut kertosäkeistön r-foneemin ympärille voimakkaan sanaleikin 

keksimällä itse sanoja. Nämä eivät oikeasti tarkoita mitään, eikä niitä löydy sanakirjois-

ta. Musiikin vaikutuksesta sanat soivat Tähkän mukaan komeasti ja niistä voi löytää 

merkityksiä kontekstin ympärille. Lyriikassa on myös pohjalaista uhoa ja ylistystä, joka 

ilmenee esimerkiksi kauhava-sanan toistona. (LT 2014.) Kappaleessa kuvataan, kuinka 

rakkauden kohde haluaisi pelkän sanahelinän ja liehittelyn sijaan ruumiillista kosketus-
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ta, eli rakastumista kuvataan fyysisenä tunteena. Rakastumiseen tarvitaan isku, joka 

jättää jälkensä sydämeen ja tyrmää sen. 

 

(8) Se tuli vastaan / Se riehkas ja riehkas / Väkisin mukaan repi / Viehkas ja 

viehkas … Se kiehnäs ja kiehnäs mun sydäntäni / Jos tahdot mua / Miksi 

riehität riehität / Kauniita sanoja / Kun kielität kielität / Tuu mun iholle ja 

liehitä, liehitä syräntäsi / Rakasta rintani ruhjeille … Rakkaus sydämmen 

teloi … Kuinka kauan jaksaa rääntyä, rääntyä / Rehki rehki alan nääntyä, 

nääntyä / Maassa makaava mun kääntyvä, vääntyvä syrämmeni / Roikasti 

rakkaudesta / Reuhova reuhova / Rookasi rautarysyn kauhava, kauhava / 

Rankasti, käytä omaa hihkuvaa, tihkuvaa syräntäsi (TR: 3) 

 

Eron jälkeen ihminen voi varoa rakastumista, kuten esimerkissä 9, jossa hän ei voi syök-

syä rakkauteen. Rakastuminen on siis nopeaa ja rajua liikettä, jolla on monta ilmene-

mismuotoa. Kuvainnollisesti sen merkitys on ’rynnätä, hyökätä, sännätä, ampaista ja 

ponnahtaa’. (KS 2012 s.v. syöksyä.) 

 

(9) Näetkö sen / Miksi en / Voi syöksyä rakkauteen (Hurmaan: 6) 

 

 

3.2. Rakkaus ja parisuhde 

 

Rakkautta ja parisuhdetta kuvaavat ilmaukset olen koonnut samaan kategoriaan, koska 

ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Kuten rakastumisen ilmauksia kuvaavassa kappaleessa 

kävi ilmi, rakkautta kuvataan usein tulella. Lisäksi ikä ja lämpötila kuvaavat usein rak-

kauden voimakkuutta. Nuorta rakkautta pidetään usein kuumana ja kiihkeänä, kun taas 

pitkään jatkunut rakkaus voi olla lämpötilaltaan haalea. Nuori rakkaus sen sijaan polttaa 

rakastuneita osapuolia, kuten esimerkissä 10. Rakkaus voi myös olla hulluutta etenkin 

alkuvaiheessa. Hullu määritellään tässä tapauksessa adjektiiveilla ’järjetön, älytön, mie-

lipuolinen, mieletön, tärähtänyt’ kun taas merkitys ’mielisairas; hölmö, hupsu, tyhmä, 

ajattelematon’ eivät ole relevantteja hullun rakkauden kuvaajina (KS 2012 s.v. hullu). 
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(10) Kuin nuoret villit rakastavaiset / Liekin lailla leimahtavaiset / Kuuma 

kuuma suudelma kuuma / Niin vaarallinen / Nuoret villit rakastavaiset / 

Hullun lailla antautuvaiset / Huuda huuda kiihkosta huuda / Sä poltat mua 

(Hurmaan: 11) 

 

Usein rakkaudessa pyritään toimimaan joko järjen tai tunteen mukaan. Ei ole kuitenkaan 

selvää, kumman seuraaminen on kannattavampaa. Kyseenalaista on myös, onko pa-

risuhteessa parempi valehdella vai kertoa totuus ja kuka määrittelee oikean ja väärän. 

Myös Lauri Tähkä kuvailee esimerkin 11 (myöhemmin myös 52) tekstejä pohdinnaksi 

elämänarvoista (LT 2014). 

 

(11) Ei tunne oo järkeä köyhempää / Köyhä on järki ja tunne käypää / Jos tun-

ne on suoraa ja järki väärää / Kuka järjen säätää ja tunteen määrää … Ei 

valhe oo viisautta tyhmempää / Onko totuus viisasta, valhe kiärää / Jos 

valhe on suoraa ja totuus väärää / Kuka valheet säätää ja totuuden mää-

rää (TR: 1) 

 

Rakkaus tekee ihmisen onnelliseksi ja saa hänet tuntemaan, että kaikki on mahdollista. 

Koska ihmisellä on niin hyvä olla, se tuntuu ihan laittomalta, kuten esimerkissä 12. Lu-

vaton määritellään ’asiaksi, johon ei ole lupaa tai joka ei ole sallittua vaan kiellettyä’. 

Laajemmin sitä voidaan käyttää merkityksessä ’kohtuuton’ ja tässä tapauksessa ’moraa-

lisesti arveluttava tai tuomittava asia’ (KS 2012 s.v. luvaton). Vaikka koko muu maail-

ma palaa, ihminen kokee olevansa turvassa, koska rakkaus kantaa häntä. Toisin kuin 

esimerkeissä 1–2, tässä esimerkissä 13 palaa-verbin merkitys on ’olla tulessa’, ’liekeis-

sä’, ’tulen poltettavana’. (KS 2012 s.v. palaa.) Samalla tässä ilmenee perusmetafora, 

jonka mukaan ONNELLISUUS ON YLHÄÄLLÄ ja tämän vuoksi harteilla oleminen on posi-

tiivinen asia, koska vertikaalisesti suhteutettuna hartiat ovat ylempänä kuin maanpinnan 

taso. Toisaalta jos joku asia on harteilla, se voidaan kokea taakaksi ja täten huonoksi 

asiaksi. Harteilla kantamisen vertaus voidaan liittää myös suoraan konkreettiseen teke-

miseen: ihmisen on helpompi kantaa kuormaa harteillaan kuin esimerkiksi käsivarsil-

laan. 

 

(12) Ihanasti olo on luvatonta /  Ei mikään enää ole mahdotonta (Hurmaan: 11) 
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(13) Vaikka maailma palaa ja roihuaa, mä kannan sua harteilla (Polte: 7) 

 

Parisuhdetta kuvataan usein jo aiemmin mainitun perusmetaforan ELÄMÄ ON MATKA 

avulla. Aina rakkauden ja parisuhteen kesto ei ole tiedossa, eli matkan suunta ja pää-

määrä ovat tuntemattomia. Toisaalta sillä ei ole väliä, vaan tärkeintä on, että tietä riittää 

tai matka tämä ei päättyis milloinkaan eli kunhan rakkautta riittää ikuisesti. Lauri Tähkä 

kuvailee esimerkin 14 lyriikkaa kepeäksi, toiveikkaaksi ja huolettomaksi. Niiden tun-

nelma välittyy etenkin sävellyksen myötä kuulijalle. Hänen mielestään tärkeä sanoma 

teksteissä on, että elämän ei aina tarvitse olla ahdistunutta ja tuskallista, vaan siihen 

liittyy paljon hyvää. (LT 2014.) 

 

(14) En kysy minne ollaan menossa / Sinäkään tiedä et / Me vaan mennään … 

Kunhan vaan tietä riittää … Ja mä toivon että matka tämä ei päättyis mil-

loinkaan / Toisillemme luvataan en takaisin käänny katsomaan / Ja mä 

lähden sinun kanssas kahdestaan vaikka minne vaan / Emme ketään odota 

ei meitä jää kukaan oottamaan (Hurmaan: 3) 

 

Rakkauteen liittyy onni ja ilo, mutta ikuisen sijaan sen kuvaillaan olevan ohikiitävää. 

Parisuhdetta voidaan siis verrata aikaan samalla tavalla kuin rakastumista luvussa 3.1. 

Onni on positiivista mutta onnettomuus kylmää ja viiltävää kuten esimerkissä 15. Tästä 

voidaan päätellä, että myös parisuhteeseen kuuluu huonoja hetkiä. Esimerkissä 16 ilon 

kuvaillaan syntyvän, ja se tuntuu rinnassa eli sydämessä. Syntyä-verbiä käytetään tässä 

tapauksessa merkityksessä ’saada alkunsa, kehittyä, kehkeytyä’ (KS 2012 s.v. syntyä). 

Rakkautta ei myöskään pysty sanoin kuvailla, vaan se täytyy kokea itse. 

 

(15) Se ainainen onni ohikiitävä / On aina yhtä kylmä ja viiltävä (TR: 2) 

(16) Täälä syntyy rintaani ilo ja riemu / Jota ei voi kertoilla kuolevaanen sielu 

(KOAK: 7) 

 

Parisuhdetta ja rakkautta voidaan kuvata myös vertaamalla niitä veteen elementtinä. 

Rakastuneen sydämen syke on samanlainen kuin kuohuva koski, kuten esimerkissä 17. 

Rakkaus voi olla joki, joka kuljettaa ja kannattaa. Samoin koko elämää voidaan verrata 

jokeen, jossa mikään tai kukaan ei pysy muuttumattomana. Näin tehdään esimerkissä 
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18. Elämää ei voi myöskään elää kahteen kertaan, vaan menneet ovat menneitä ja tule-

vaisuus on epävarma. Tämä ilmenee verbivalinnoista, joessa voi olla yllättäviä koskia ja 

suvantoja, joihin ei voi varautua, ne on vain kohdattava. Elämän kuvaamisen jokena voi 

liittää myös ELÄMÄ ON MATKA -perusmetaforaan, koska niiden idea on verrannollinen 

keskenään – tässä tapauksessa ihminen matkustaa tai purjehtii joessa. Myös Lauri Täh-

kä näkee joen kuvaavan hyvin elämää ja rakkautta. Joki jatkaa virtaamistaan ja elämä 

kulkuaan eteenpäin, vaikka mitä tapahtuisi. Kaikki raskaatkin elämäntapahtumat ovat 

tämän kiertokulun rinnalla melko pieniä, ja ihmisen on vain uskottava itseensä ja omaan 

tekemiseensä, niin selviää vaikeista ajoista. (LT 2014). 

 

(17) Mun sydän pauhaa vaan ku kuohuva koski (TR: 1) 

(18) Suuri vesi mua kuljettaa / Päivään uuteen mut kannattaa / Ei kahta kertaa 

samaan virtaan / Kukaan pystynyt astumaan / Meitä vuodet kun liikuttaa / 

Se mikä taakse jää katoaa / Niinhän kulkee nyt elämä täällä / Se näkyy 

mun kasvoista / Kuin elämä väkevänä joki virtaa / Mukaan meidät saa / 

Kaikki kulkee / kukaan ei jää pysy paikoillaan (Polte: 9) 

 

Rakkaus ja parisuhde ovat läheisyyttä, toisen lähellä tuntee olonsa rauhalliseksi ja tyy-

neksi. Rakkaus voi tehdä olon levottomaksi, mutta toisen lähellä on peilityyni. Tässä 

rakkautta verrataan jälleen veteen, vedenpinta on tyyni kun ilma on tyyni. Tyyni-sanan 

merkityksistä ’levollinen, rauhallinen, tasapainoinen ja vakaa’ kuvaavat tätä kielellistä 

ilmausta (KS 2012 s.v. tyyni.) Toisin sanoen rakkaudessa kaikki on hyvin, kun saa olla 

toisen lähellä. Läheisyys käsitetään hyväksi asiaksi ja etäisyys huonoksi. 

 

(19) Mut sun lähelläs mieli peilityyni on / Sun lähelles mielin, tyyni oon (TR: 1) 

 

Veden ja tulen lisäksi myös muut meteorologiset elementit eli niin sanotut Aristoteleen 

klassiset alkuaineet, kuten ilma ja sitä myöten säätila liitetään rakkauden kuvailuun. 

Myrskyllä kuvataan rakkauden koettelemuksia. Parisuhde voi olla kotipiha tai meri, 

jossa myrsky tekee tuhojaan, kuten esimerkissä 20. Lauri Tähkä näkee kyseisen esimer-

kin hyvin vertauskuvallisena ja pohtivana lyriikkana. Myrskyllä voidaan hänen mukaan-

sa kuvailla ongelmia parisuhteessa tai elämässä yleensä. Siihen voi liittyä myös dra-

maattisuutta, kuten esimerkissä 21. (LT 2014.) Vetää äkkisyvään ymmärretään huonoksi 
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asiaksi, koska perusmetaforan SURULLISUUS ON ALHAALLA perusteella elämässä olisi 

parempi pysyä pinnalla kuin pinnan alla. Keinuminen kuvastaa myös epävarmuutta, jota 

meressä aina on. 

 

(20) Tänään myrsky kiertää meidän pihaa / Vie kaiken mennessään / Repii me-

ren irti riekaleita / Jäljelle enää jää … Vetää äkkisyvään kysymättä / Nyt 

kiinni pidetään (Polte: 3) 

(21) Ukkoslinnut huutaa jo taivaalla / Myrskypilvet riehuvat / Aallot alla kie-

huvat / Maailma se muuttuu, meitä keinuttaa (TEHM: 4) 

 

Rakkauteen ja parisuhteeseen kuuluvat siis myös ongelmat, joita voidaan kuvata haa-

voittumisena. Rakkauteen liittyvät sotatermit, rakkauden puolesta voidaan taistella eli 

ponnistella ankarasti sen puolesta tai vaikeuksia vastaan vaikeuksia kokien (KS 2012 

s.v. taistella). Esimerkissä 22 ollaan valmiita uhrautumaan rakkauden puolesta. Rak-

kaudessa voi myös loukkaantua henkisesti tai fyysisesti, mutta siihen ollaan valmiita, 

jotta saavutetaan haluttu päämäärä. Pyytää kättä ilmaisee kosimista eli vaimoksi pyytä-

mistä (KS 2012 s.v. pyytää). 

 

(22) Vaikka oon ontunut loukannut torjuin / Kaikkesi teit tämän eteen, et horju 

/ Etkä sä luovuta jaksat vain taistella / Tiedäthän kolhuni epäilemättä / 

Uskallan silti pyytää sun kättä / Vihdoinkin saanhan sinun mä olla vaan 

(Hurmaan: 4) 

 

Kestävässä parisuhteessa pystytään hyväksymään virheitä ja korjaamaan ongelmia. Vir-

heitä voidaan kuvata esimerkiksi kompastumisina tai harha-askelina tai niiden voidaan 

ymmärtää olevan myös ihmisen puutteita, kuten esimerkissä 23. Välillä virheistä ei väli-

tetä lainkaan, vaan ne ohitetaan merkityksettöminä, koska rakkaus on suurempi kuin 

virheiden summa. Esimerkissä 24 Lauri Tähkä kuvailee, miten kaikki onni on siinä het-

kessä, kun saa olla rakkaansa vierellä. Elokuuhun on liittää mielikuvia lämpimästä ja 

kauniista maisemasta, hyvistä asioista. (LT 2014.) 

 

(23) Välillä nyrjähdin, sotkuun ja takkuun / Kaaduin ja horjuin, no kaikkeen-

han tottuu (Polte: 10) 
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(24) Ei kanna synnin säkkiä sydän syvää pläkkiä / Elokuu on hopiaa, haaveita 

vaan (TEHM: 4) 

 

Rakkaudesta puhutaan esimerkissä 25 tavarana, jonka voi kadottaa tai unohtaa. Pa-

risuhde on kuitenkin ylevää iloa, joka on houkuttelevampaa kuin erossa oleminen. Sitä 

voidaan myös kuvata tulella samaan tapaan kuin ihmistä, se sytyttää elämään. Rakkaus 

syrjäyttää surun eli rakkaus on voimakkaampi asia kuin suru. Esimerkissä 26 koko kap-

paleen teksti kertoo kesästä, joten kesä ei tässä tapauksessa ole vertauskuva. Kesän voi 

kuitenkin ymmärtää vuodenaikoihin liittyviin metaforiin vertailtaessa parhaaksi ajaksi 

ihmisen elämässä. Myös Lauri Tähkä kommentoi esimerkin 26 lyriikkaa konkreettiseksi 

kuvailuksi kesästä ja sen tunnelmasta. Hän kytkee teksteihin positiivisia ajatuksia siitä, 

kuinka ihmiset rakastuvat eivätkä murehdi mitään. Kesään liittyy siis hyväntuulisuutta 

ja valoisuutta, joten kesä voidaan nähdä myös symbolina rakkaudelle ja siihen liittyviin 

miellyttäviin tunteisiin. (LT 2014.) 

 

(25) Kadottaa et sä saa / Tätä iloo ylevää / Elämää rehevää / Joka vetää mu-

kaansa / Nyt sinuakin / Unohtaa et sä saa / Tätä hetkee, nyt me ei / Tiedetä 

tulevaa / Sehän kysyy mukaansa / Nyt minuakin (Polte: 10) 

(26) Kesä eletään surut syrjitään / Iloitaan, sytytään elämään … Käännä surut 

iloon / Väännä värit valoon (KE: 1) 

 

Rakkaus voi olla myös ruokaa, joka on ihmisen perustarve ja joka tekee elämästä mie-

lekästä esimerkissä 27. Ruokkia-verbiä käytetään kuvainnollisesti merkityksessään ’an-

taa ruokaa, syöttää, ravita, elättää’ (KS 2012 s.v. ruokkia). Myös levenee-verbillä on 

kuvainnollinen merkitys ’paranee’ (KS 2012 s.v. levetä) mutta esimerkissä 28 sen mer-

kitys on negatiivinen, kun ajatellaan tekstikatkelmaa konkretian kautta. Mitä suurempi 

reikä leivässä on tai mitä kevyempi eväskassi ihmisellä on, sitä vähemmän hänellä on 

syötävää. Voidaankin siis todeta, että esimerkin 28 henkilöllä ei mene hyvin parisuh-

teessa ja elämässä. 

 

(27) Eikä meitä surulla ruakita / Se on ilo joka elättelöö (KOAK: 7) 

(28) Leivän reikä levenee, elon eväät kevenee (TEHM: 4) 
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Rakastamista verrataan myös pois heitettävään tavaraa kuten esimerkissä 29. Elämä on 

tavara, joka täytyy rakastaa roskiin. Tämä voidaan ymmärtää siten, että toinen osapuoli 

ei ole tyytyväinen parisuhteeseensa, vaan joutuu elämään siinä olosuhteiden pakosta. 

Syy ei ole selvillä, mutta ihminen kokee elämänsä arvottomaksi. Kyse voisi olla myös 

uhrautumisesta, jossa ihminen heittää oman elämänsä hukkaan toisen onnen vuoksi. 

Lauri Tähkä kuvailee tekstin sanomaksi tilannetta, missä ihmisen täytyy keskittyä 

omaan elämäänsä ja olla rehellinen itselleen ja toiselleen rakkaudessa (LT 2014.) 

 

(29) Mun täytyy rakastaa nää elämät roskiin (TR: 1) 

 

Esimerkissä 30 parisuhdetta kuvaillaan sydämen maaksi. Sydämellä ajatellaan olevan 

samanlainen maaperä tai tontti kuin ihmisten asumuksilla, ja rakkaus asuu siellä. Mikäli 

ihminen tallaa eli astuu tälle maaperälle, voi hän myös haavoittua. Verbivalinta voi 

kuvata myös ’rusentamista polkemalla ja vahingoittamista’, koska pelkän astelemisen 

sijaan sillä on myös kuvainnollinen merkitys ’tuhoamisesta ja murskaamisesta’. (KS 

2012 s.v. tallata.) Orjanruusu määritellään ’Etelä-Suomessa luonnonvaraisena kasva-

vaksi ruusuksi, jolla on yksinkertaiset vaaleanpunaiset kukat’ (KS 2012 s.v. orjanruu-

su). Lauri Tähkä ei kuitenkaan viittaa kyseiseen kasviin, johon liittyvät mielikuvat ovat 

päinvastaisia kuin laulussa tavoiteltu tunnelma. Sen sijaan hän vertaa orjanruusua raa-

matulliseen symboliin orjantappurakruunusta, johon assosioituu tuskaa ja syyllisyyttä ja 

johon myös yleisön ajatukset liittyvät. Laululyriikassa onkin mietittävä myös kulttuuril-

lisia käsityksiä ja miten yleisö kielikuvia ymmärtää, jotta pystyy välittämään haluaman-

sa mielikuvan ja tunnetilan. Tähkän mukaan orjanruusu on saanut innoituksensa sym-

bolisesta Hugo Simbertin Haavoittunut enkeli -maalauksesta, sen tunnelmasta ja tul-

kinnasta (LT 2014). Kyseessä on siis intertekstuaalinen kielikuva ja siitä voidaan päätel-

lä, että sillä viitataan rakkaudessa pettymiseen ja tuskaan. 

 

(30) Sydämen maahan jos tallaat / Orjanruusut sua pistää / Haavoittaa oot 

ilman ystävää (Hurmaan: 5) 
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3.3. Eroaminen 

 

Rakkaus ei aina kestä ikuisesti, vaikka useimmat lyriikat niin väittävät. Eroamista käsit-

televiä tekstejä on aineistossani lähes yhtä paljon kuin rakkautta, rakastumista ja pa-

risuhdetta kuvaavia ja niihin liittyy aina melankolisuus ja masentuneisuus. Ihminen ei 

välttämättä itsekään halua hyväksyä, että eroaminen on parempi vaihtoehto kuin suhtee-

seen jääminen, minkä vuoksi hän esimerkissä 31 kyselee sydämeltään, mitä se aikoo 

tehdä hänelle ja mitä se aikoo ottaa häneltä pois. Sydäntä pidetään subjektina ja toimi-

jana, ihminen on pelkästään objekti, johon toiminta vaikuttaa. Sydäntä kuvataan kii-

vaaksi, joka voi tarkoittaa muun muassa ’äkkipikaista, kiukkuista, kiihkeää, intohimois-

ta, ankaraa, tulista ja rajua’ (KS 2012 s.v. kiivas). Rakkaudesta lähteminen on ainoa 

vaihtoehto, jotta ihminen saavuttaa taas rauhan eli ’yleisen sovinnon tilan tai sisäisen 

levollisuuden’ (KS 2012 s.v. rauha). 

 

(31) Mitä sinä meinaat minulle tehdä oi nuori kiivas sydämeni / Mitä sinä mei-

naat minulta ottaa oi nuori kiivas sydämeni / Mun täytyy mennä niin kaus 

pois että sinullakin rauha ois (MOR: 3) 

 

Eroamiseen johtava päätös voi olla seurausta siitä, että ihminen on väsynyt rakastamaan. 

Esimerkissä 32 rakkaus on näännyttänyt hänet. Nääntyä-verbille määritellään merkityk-

set ’uupua perin pohjin, voipua, kuihtua, riutua ja menehtyä’ (KS 2012 s.v. nääntyä). 

Rakkaus ja tunteet ovat, kuten aiemmissa esimerkeissä on käynyt ilmi, sellaisia asioita, 

jotka vievät ihmisen kaiken huomion. Ihminen on voinut elää rakastumisessaan niin 

pitkään, että on uuvuttanut itsensä siihen. Näiden syiden vuoksi ihminen kokee, että 

eroaminen on ainoa vaihtoehto selvitä eteenpäin. 

 

(32) Tiedäthän ihmisen, jonka rakkaus näännyttää / Juuri niin, tunteisiin minä 

itseni uuvutin (Hurmaan: 6) 

 

Jos parisuhde päättyy, se aiheuttaa jätetyssä osapuolessa masennusta ja vaipumista ala-

maihin. Maatua merkitsee ’lahoamista ja mädäntymistä’ (KS 2012 s.v. maatua). Verbin 

kantana on lekseemi maa ja tämän vuoksi se myös nähdään vertikaalisesti alhaalla ole-

miseksi esimerkissä 33. Aiemmin mainittu perusmetafora SURULLISUUS ON ALHAALLA 
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toistuu siis jälleen. Toisaalta esiin nousee myös käsitys siitä, että vaikeudet ovat kuin 

vuoristo, jonka yli täytyy kiivetä. Vuoristo on kivinen, joka kuvastaa vaikeakulkuisuutta 

eli ’vaivalloisuutta ja hankalaa’ (KS 2012 s.v. kivinen). Kun vaikeuksista selviää, ihmi-

nen nousee eli ONNELLISUUS ON YLHÄÄLLÄ. Nousee-verbin merkitys on siis esimerkissä 

34 ’parantua, kohentua’ (KS 2012 s.v. nousta). 

 

(33) Maatuisin makuulle murtuisin kyllä, jos tulisit ja lähtöäs pitäisit yllä (Pol-

te: 10) 

(34) Yli kohtalon kivisen jyrkänteen / Nousta, mennyt jo jättää taa (Hurmaan: 

5) 

 

Vuodenajat ovat tavallinen symboli kuvaamaan elämää. Kevät on uuden alun aikaa, kun 

luonto herää ja puhkeaa kukkaan talven jälkeen. Vastaavasti syksyyn liitetään mieliku-

via pimeydestä, synkkyydestä ja kuolemasta. Esimerkissä 35 syksy kuvastaa parisuhdet-

ta, joka on loppumassa. Liivillä tarkoitetaan ihmistä tai parisuhdetta, johon syksy ui. 

Uida liiveihin määritellään johonkuhun kiinni tai jonkun kimppuun käymiseksi (KS 

2012 s.v. uida). Liikeverbi kuvastaa, että ongelmat tulevat parisuhteeseen jostain ulko-

puolelta, ne eivät ole välttämättä olleet alun perin olemassa. Toisaalta ylivoimaas lan-

nistuin kuvastaa, että toinen osapuoli on ollut suhteessa toista vahvempi. Toinen on eh-

kä väsynyt antamaan kaikessa periksi tai mahdollisesti toinen on halunnut erota jo ai-

emmin, ja nyt toinenkin osapuoli luovuttaa. 

 

(35) Sitten syksy liivin ui / Ylivoimaas lannistuin (Hurmaan: 2) 

 

ELÄMÄ ON MATKA -perusmetafora toistuu myös eroamista käsittelevissä kielellisissä 

ilmauksissa useita kertoja. Esimerkissä 36 ihminen pystyy näkemään eron hetkellä, mi-

kä suunta elämässä on hänelle oikea. Mainitun perusmetaforan kautta voidaan kuvata, 

miten eron jälkeen edessä on vielä monia matkoja, ehkäpä lomamatkan kaltaisia lyhy-

empiä retkiä, kun siivet kantavat taas. Ihmistä kuvataan siipirikkona lintuna, joka ei 

pysty etenemään elämässään, ennen kuin on parantunut vammoistaan eli päässyt ylitse 

erosta ja entisestä rakkaudesta. Lauri Tähkän sanoin esimerkissä 36 ihminen tietää, ettei 

viihdy enää nykyisessä parisuhteessa ja hänen on uskallettava tehdä ratkaisuja ja lähdet-

tävä siitä pois (LT 2014). 
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(36) Sä tiedät mihin sä meet / Suuntasi päätät ja määräät tien / Sinä itse yksin 

sen teet … Yli matkojen vielä me kuljetaan / Kun sun siipesi kantavat taas 

(Hurmaan: 5) 

 

Toinen perusmetafora, jota käytetään paljon eroamista käsittelevissä kappaleissa, on 

IHMINEN ON ESINE / RAKENNUS. Tämä ilmenee esimerkissä 37. Eroaminen ei aina ole 

välttämättä huono asia, vaan suhteeseen jääminen rikkoo ihmisen. Ihminen on voi siis 

särkyä samalla tavalla kuin jokin esine. Särkyä-verbillä on siis kuvainnollinen merki-

tykset ’särkyä surusta’ eli ’mennä rikki, pirstoutua, murskautua’ (KS 2012 s.v. särkyä). 

Toisaalta eroaminen vahvistaa, kun lähtee suhteesta, ihminen siis ’tulee vahvemmaksi 

tai varmemmaksi’ (KS 2012 s.v. vahvistaa). Samaan tapaan kuin esinettä tai rakennusta 

pystyy vahvistamaan keinotekoisesti, voi myös ihminen korjata ja vahvistaa itseään 

tekemällä päätöksiä. 

 

(37) Toiset kai rikki menee jäämällä / Toiset kai vahvistuu kun vain lähtee 

(Hurmaan: 3) 

 

Eroamispäätös on valinta, jota voidaan kuvailla monin adjektiivein ja verbein. Koska 

aiemmin on käynyt ilmi, että ihminen särkyy erotessa, liittyy siihen myös kipua eli ih-

miseen sattuu eron hetkellä, kuten esimerkissä 38. Sattua-verbi on todella polyseminen, 

ja tässä tapauksessa sen merkitys on ’tehdä kipeää, koskea’ (KS 2012 s.v. sattua). Va-

lintaan kuuluu oikea ja väärä päätös ja rakkauden tuomitseminen. Ikään kuin parisuhde 

olisi tuotu tuomarin tai valamiehistön eteen päätettäväksi, onko oikein vai väärin lähteä 

suhteesta. Tuomita-verbillä on myös merkitys ’paheksua ja pitää kelvottomana’. (KS 

2012 s.v. tuomita.) Ihminen toimii kuitenkin itse valamiehistönään ja päättää, voiko 

hänet armahtaa eli onko lähteminen oikeutettua. Ihmisen täytyy tehdä rohkea valinta 

lähteä suhteesta, ja tätä valintaa punnitaan. Rohkeutta ei voida punnita vaa’alla samalla 

tavalla kuin jotain tuotetta, mutta verbillä on myös merkitys ’harkita, miettiä, pohtia, 

arvioida’ (KS 2012 s.v. punnita). 
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(38) Kuuntelen kuinka sua sattuu taas / Jos et oikein tehdä osaa / Sun roh-

keutes tässä nyt punnitaan / Kun rakkautes tuomitaan … Sun täytyy itseäs 

armahtaa / Turhat menneet unohdetaan (Hurmaan: 5) 

 

Eroaminen saa aikaan myös ikävöimisen tunteen, jota kuvataan esimerkissä 39 laahaa-

vaksi nuotaksi. Laahata on vaivalloista vetämistä tai etenemistä (KS 2012 s.v. laahata) 

ja nuotta on puolestaan eräänlainen kalanpyydys (KS 2012 s.v. nuotta). Lauri Tähkä on 

saanut vertaukseen innoituksen konkreettisesta näystä, jossa pienessä kylässä ihmiset 

ovat vetäneet nuottaa rantaan, ja se on näyttänyt rankalta työltä. Hän kuvailee ikävää 

välillä raskaaksi taakaksi, jota ihminen kantaa mukanaan samalla tavalla kuin kyseiset 

ihmiset ovat vetäneet nuottaa. (LT 2014). Ikävään voi myös takertua kiinni vuosia, eli 

ihminen ei välttämättä lakkaa ikävöimästä entistä rakkautta välittömästi, vaan se voi 

kestää vuosia. Takertuminen kuvastaa, että ihminen ei pysty itse päättämään, unohtaako 

vai eikö unohda rakkautta, koska se vain jää kiinni häneen. 

 

(39) Ikävä kuin laahaava nuotta kiinni vuodet siihen takertuu (Polte: 9) 

 

Eroamisen jälkeen voidaan ajatella, että ihmisen elämässä puhaltavat uudet tuulet. Toi-

sin sanoen ihminen on vapaa kuin tuuli tekemään mitä haluaa. Lisäksi uudessa elämässä 

on rajattomasti mahdollisuuksia, mitä kuvaavat kultaiset niityt. Kulta mielletään rikkau-

deksi ja rikkaus puolestaan symboloi elämässä myös vapautta. Kultainen-adjektiivilla 

on myös kuvainnollinen merkitys ’onnellinen, huoleton, ihana ja rakas’ (KS 2012 s.v. 

kultainen). Lauri Tähkä liittää esimerkkiin 40 raamatullisen vertauksen taivaallisesta 

maisemasta, jossa kaikki on hyvin, kun on lähtenyt suhteesta, samaan tapaan kuin ai-

emmassa esimerkissä 30 (LT 2014). Hehku kuvastaa valoa, jota pidetään positiivisena 

asiana elämässä. Eroamisen jälkeen esimerkissä 41 koittaa uusi alku ja uusi aamu, eli 

päivä valkenee. 

 

(40) Kaukana kutsuen tuulee / Niityt kultaiset hehkuu (Hurmaan: 5) 

(41) Vielä meille päivä valkenee (Polte: 6) 
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3.4. Pettäminen 

 

Aineistossani on yksi laulu, joka käsittelee kokonaisuudessaan pettämistä, eikä sitä voi-

da käsitellä muiden kappaleiden yhteydessä. Pettäminen on johdos polysemisesta ver-

bistä pettää, jonka erikoismerkitys on tässä tapauksessa ’aviollisen uskollisuuden ja 

rakkauden lupausten rikkominen’ (KS 2012 s.v. pettää). Kuten eroamista käsittelevien 

laulujen yhteydessä kävi ilmi esimerkissä 37 ihmistä voidaan pitää rakennuksena tai 

esineenä, joka menee rikki. Samaan perusmetaforaan törmää pettämisen yhteydessä, 

jossa laulun puhuja hajottaa toiminnallaan rakkaansa. Toisaalta hän ei itsekään jää eh-

jäksi, vaan pettäminen rikkoo molemmat osapuolet esimerkissä 42. 

 

(42) Mitä minä tein sut se hajottaa / Ehjäksi en jäänyt voin tunnustaa (Hur-

maan: 7) 

 

Rakkautta ja parisuhdetta voidaan kuvata monikon ensimmäisellä persoonalla me. Me-

tonyminen ilmaus viittaa yleensä kahteen persoonaan, esimerkissä 43 mieheen ja nai-

seen (KS 2012 s.v. me). Pettäminen saa aikaan sen, että toimija repii meistä kaiken, eli 

rikkoo parisuhteen. Repiminen on ’rikkomista, hajottamista ja raastamista’ ja se voi 

myös ’saada aikaan haavoja ja ruhjeita’ (KS 2012 s.v. repiä). Jäljelle ei jää mitään, vaan 

toimija näkee peilistä tyhjää, joka symboloi sisällystä vailla olevaa elämää. Peili-sanaa 

käytetään usein kuvainnollisessa merkityksessä, jossa ’ihminen etsii vikaa itsestään tai 

hänen pitäisi mennä itseensä’. (KS 2012 s.v. peili). Itseensä meneminen voidaan käsit-

tää häpeämiseksi tai oman toimintansa analysoimiseksi. 

 

(43) Meistä revin kaiken, nään tyhjää vaan / Kun peiliin jään katsomaan 

(Hurmaan: 7) 

 

 

3.5. Naisen ja miehen kuvaaminen 

 

Erilaisia naiseen ja mieheen liittyviä kielellisiä ilmauksia löytyy aineistostani todella 

paljon. Niitä esiintyy sekä yksittäisinä ilmauksina että koko laulun päähenkilön roolissa. 

Lauluissa puhujana toimii yleensä mies, joten naista kuvaavia metaforia on suhteessa 
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paljon enemmän. Miestä kuvataan yleensä melankolisissa tunnelmissa, jotka johtuvat 

rakkaudessa pettymisestä. Esimerkit 37 ja 42 ovat osoittaneet, että perusmetaforan mu-

kaan IHMINEN ON RAKENNUS / ESINE. Esimerkissä 44 sen avulla kuvataan miestä, joka on 

eronnut ja josta on jäljellä sen seurauksena vain puolikas. Hän pitää silti itseään käyttö-

kelpoisena, mutta ei voi antaa rakkaudessa kaikkea itsestään, vaan laittaa puolet varas-

toon. Ihminen voi laittaa talteen puolet itsestään myöhempää käyttöä varten. 

 

(44) Sillä miehen saat, mutta puolikkaan / Sen sä saat – jos sä tahdot silti sen / 

Sen sä saat – miehen käyttökelpoisen / Mut puolet vaan – laitan puolet va-

rastoon / Kunnes taas – rakkauteen mä valmis oon (Hurmaan: 6) 

 

Toisaalta miestä kuvataan eteläpohjalaisvaikutteisissa kansanlauluteksteissä nuorena 

hulivilinä, jonka olemus selittyy hänen juuristaan ja kotikasvatuksestaan. Lauri Tähkä 

kertoo lainanneensa esimerkin 45 tekstin eteläpohjalaisista laulukirjoista yhdistelemällä 

erilaisia kansanlaulukatkelmia. Hurpales on hänen mielestään verrattavissa häjyyn, mut-

ta ei yhtä ilkeä ja pahansuopainen, vaan enemmänkin hyväsydäminen henkilö, jolle sat-

tuu ja tapahtuu ja joka elää täysillä. Eteläpohjalaiseen mieheen liitetään myös mieliku-

via korskeudesta ja komeudesta, mutta heidän uhonsa takana voi kuitenkin olla heikko 

itsetunto. (LT 2014.) Hurpales määritellään hunsvotiksi (Välimäki 2012: 43). Häjy on 

murteellinen sana ja tarkoittaa puukkojunkkaria (KS 2012 s.v. häjy). Tumma veri voi-

daan ymmärtää viittaukseksi romanitaustaan. 

 

(45) Jos poijasta on tullu hurpales / Niin onko se sitten kumma / Kun syntynyt 

oon köyhistä vanhemmista / Ja verikin on mustan tummaa (KOAK: 7) 

 

Traditionaalisissa teksteissä miestä kuvataan myös nuorukaisena, jonka elämä ei ole 

kovin vakavaa, vaan siihen kuuluu vain hauskanpito ja rellestäminen. Lisäksi ylpeys ja 

pieni uhoaminen on toivottavaa, pitää olla huikentelevaanen eli huikenteleva, joka mää-

ritellään tarkoittavaksi ’kevytmielistä, häilyväistä, epävakaata ja tuhlailevaista’ (KS 

2012 s.v. huikenteleva). Surulle ei nuorukaisen elämässä ole sijaa, vaan on elettävä pa-

lavalla syrämmellä eli esimerkissä 46 toistuu perusmetafora IHMINEN ON SÄILIÖ, jonka 

sisällä palaa tuli. Ihmisen on siis rakastettava elämäänsä. Lauri Tähkä luonnehtii, että 



38 
 

kansanlaulutekstien kuvailemia henkilöitä on nykypäivänäkin olemassa, eli lyriikat ovat 

edelleen ajankohtaisia (LT 2014). 

 

(46) Nuorena miehen ei saa olla / Surentelevaanen / Sen pitää olla iloonen / Ja 

huikentelevaanen / Nuorena miehen ei saa antaa surujansa ilimi / Elää 

palavalla syrämmellä eikä suru silmin (KOAK: 7) 

 

Miehiin liitetään usein myös mieltymys alkoholiin ja juopotteluun. Kansanlauluteksteis-

sä kerrotaan juomaripoijasta, joka silittelöö seinii eli on päihtynyt. Lauri Tähkän mu-

kaan esimerkki 47 on samanlainen juomalaulu kuin esimerkiksi räppärit tekevät nyky-

päivänä. Suomalainen juomakulttuuri on siis yhtä vanhaa kuin laululyriikkakin, ja ryyp-

pylauluja on tehty jo toistasataa vuotta sitten, koska ne ovat kansalle mieluisia. Teksti 

on suoraan traditionaalista alkuperää, ja Tähkä kuvailee sitä taidokkaaksi sanankäytöksi. 

(LT 2014.) Laulussa miestä ei halveksita, mutta ihmetellään, mitä tuon kaltainen mies 

tekee heilan napakalla eli naisella. Heila kuvastaa ’tyttöystävää ja kultaa’, napakalla on 

puolestaan merkitykset ’terhakka, topakka ja rivakka’ (KS 2012 s.v. napakka). Toisin 

sanoen juoppo ei tarvitse topakkaa tyttöystävää. 

 

(47) Juomaripoijan hevoonen / Se seisoo joka kapakalla / Mitä teköö hulivili-

hummeripoika / Heilan napakalla / Illan tullen juomaripoika / Silittelöö 

seinii (KOAK: 4) 

 

Jossain kappaleissa sekä nainen että mies ovat pääosassa. Esimerkissä 48 heitä kuvail-

laan tavallisiksi, mutta miten määritellään tavallinen? Yleisesti tavallisen ajatellaan ole-

van ’sellainen, jota esiintyy paljon, joka on lajissaan yleisin tai normaalimuoto ja tavan-

omainen’ (KS 2012, s.v. tavallinen). Elämään kuuluu tavallisen lailla ahertaminen ja 

pakertaminen eli halutaan elää vain normaalia arkista elämää, johon kuuluu ahkeroimi-

nen. Lauri Tähkä liittää esimerkkiin 48 hyväntuulisuutta ja tunteen siitä, että kuka ta-

hansa ihminen, mistäpäin maailmaa tahansa, voi olla onnellinen arjessa ja rakkaudessa 

toisen rinnalla (LT 2014). 

 

(48) Tavallisen tyttö, tavallisen poika, tavallisen lailla tahtoo ahertaa … taval-

lisen lailla tahtoo pakertaa (TEHM: 4) 
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Esimerkin 49 Syyskuun kyy -laulun tekstissä puhuja ja kohde ovat molemmat vuorol-

laan syykuun kyitä, joten olennaista on selvittää, mitä syyskuun kyy symboloi. Heidän 

lisäkseen puhutaan myös kaikista syyskuun kyistä, mistä nousee ajatus syyskuun kyyn 

symboloivan ihmistä. Lauri Tähkä vahvistaa tämän tulkinnan, mutta ei voi määritellä, 

onko kyy mies vai nainen. Hän kuvailee lauluun ja kyyhyn liittyvän niin paljon mystiik-

kaa, että se avautuu kaikille kuulijoille eri tavalla. Olennaista on, että musiikin kiihkeä 

rytmi välittyy myös tekstiin ja tunteeseen. Kyytä pelätään Tähkän mukaan usein aivan 

turhaan. (LT 2014.) Kyykäärmettä pidetään raamatullisista ajoista lähtien petollisena ja 

syntisenä, joten laulussa ihminen voidaan nähdä kyyn kaltaisena olentona. Syyskuu 

symboloi perinteisesti vuodenaikana huonoja aikoja, kun kesä on loppumassa ja syksy 

alkamassa. Kyykäärmeen horrosta kuvailee makoilu elämän hyytämänä, eli ihminen on 

kuin horroksessa, koska hänen on elämässään ei ole sisältöä, vaan se on kylmää ja pi-

meää. Ihmiset eivät kestä tämänkaltaista elämää, vaan pakenevat sitä. 

 

(49) Olin ku syyskuun kyy, joka elämän hyytämänä / Kallioilla makoili vain … 

Syrjäsilmällä ne mua vilkuilee / Kaikki syyskuun kyyt jotka pimeän het-

kinäkin / Paikalle ei jää vaan pakenee (Polte: 1) 

 

Syyskuun kyy voi kuvailla myös rakastunutta ihmistä. Esimerkeissä 20–21 sääilmiöillä 

kuvataan rakkautta ja parisuhdetta. Samalla tavalla esimerkissä 50 nainen jää sydämen 

sisään salaman saattamana, eli nainen toimii kuin salamanisku, nopeasti ja arvaamat-

tomasti. Lisäksi metaforat ELÄMÄ ON MATKA, ONNELLISUUS ON YLHÄÄLLÄ ja VALOISUUS 

ON POSITIIVISTA esiintyvät naista ja miestä kuvailtaessa, kun taivas on kirkastanut mie-

hen elämän ja nainen tietää elämän suunnan. Näin petollinen ihminenkin voi tuntea 

rakkautta ja elää parisuhteessa. 

 

(50) Sä oot mun syyskuun kyy joka salaman saattamana / Sisään minun sydä-

meeni jäi … Mä oon se syyskuun kyy, jonka taivas on kirkastanut / Ja sä 

tiedät suunnan tämän tien (Polte: 1) 

 

Naista kuvataan prinsessaksi esimerkissä 51. Prinsessaan liittyy mielikuvia kuninkaalli-

suudesta ja kielletystä rakkaudesta, minkä vuoksi herättyään prinsessan viereltä, mies 
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tuntee, että hänen on lähdettävä saman tien pois. Toisaalta prinsessaan voidaan liittää 

negatiivisia mielikuvia turhan vaateliaasta naisesta. Asfaltti jo polttaa kuvastaa ELÄMÄ 

ON MATKA -perusmetaforaa. Polttaa -verbi kuvastaa tässä ihmisen sisäistä halua lähteä 

tielle, pois tilanteesta. Lauri Tähkä näkee prinsessa-sanan kuvaavan laululyyrisesti nais-

ta, joka on kaunein mahdollinen, haluttu mutta ehkä tavoittamaton ihminen (LT 2014.) 

 

(51) Kuka saa tänään prinsessansa, / Värisevä on kukkivaanen tuami / Ku he-

rään sinut viereltäsi / Tulisena asfaltti jo polttaa (TEHM: 2) 

 

Jos miestä kuvataan yleensä hänen sisäisen maailmansa kautta laulun puhujan roolissa, 

on naisen kuvailu lyriikoissa usein ulkoisiin seikkoihin keskittyvää, koska he ovat laulu-

jen kohteita. Ulkoisen kauneuden merkitystä pohditaan esimerkissä 52 vertaamalla kau-

neuden olevan rumuutta ja päinvastoin. Lisäksi teksti kysyy, kuka kauniin säätää ja 

ruman määrää, eli mistä voidaan päätellä jonkun olevan kaunis ja toisen puolestaan 

ruma. Olennaista on myös se, onko rumuudella ja kauneudella oikeasti väliä, jolloin 

pohditaan asiaa siltä kantilta, että kauneus on vääryyttä. 

 

(52) Ei kauneus oo rumuutta kauniimpaa / Ruma on kaunis ja kaunis rumaa / 

Jos ruma on suoraa ja kaunis väärää / Kuka kauniin säätää ja ruman 

määrää (TR: 1) 

 

Naisen vartaloa kuvaillaan monin kielellisin ilmauksin. Esimerkissä 53 hento varsi ku-

vastaa naisen vartalon olevan ’heikko’ (KS 2012, s.v. hento) ja implikoi naisen tarvitse-

van vahvaa miestä rinnalleen. Hennon varren koskettaminen on miehen mielestä pelot-

tavaa ja jännittävää, mutta kun hän uskaltaa sen tehdä, on hänen onnensa villi kuin tyt-

tönenkin. Naista kuvataan siis myös salaperäiseksi, vapaaksi ja villiksi. Villi määritel-

lään joko ’luonnonvaraiseksi, kesyttömäksi tai vallattomaksi, raisuksi, temperamentti-

seksi ja kiihkeäksi’ (KS 2012 s.v. villi). 

 

(53) Varteesi hentoon / Aiemmin en oo / Koskenut näin kuin koskee nyt saan / 

Onneni villi kuin tyttönenkin (Hurmaan: 11) 
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Vartaloon liittyvät kuvaukset voivat myös käsitellä naisen ihoa ja luustoa. Nainen on 

esimerkissä 54 kuin samettia eli hänen ihonsa tuntuu ’miellyttävän pehmeältä’ (KS 

2012 s.v. sametti). Lisäksi kuvaillaan, kuinka iho on päivän paahtama eli ruskettunut. 

Naisen hennot linnunlapaluut viittaavat samaan mielikuvaan, joka syntyy esimerkistä 

53. Naista pidetään heikkona kuin pientä lintua, ja hänen luunsa ovat hauraat, joten hän-

tä on kohdeltava varovasti ja hellästi. Lintunen on usein hellittelynimi esimerkiksi lap-

selle, kun taas lintu viittaa kuvainnollisesti enemmän linnun vapauteen kuin ulkonä-

köön, kun sitä verrataan ihmiseen (KS 2012 s.v. lintunen; lintu). Lauri Tähkä kertoo 

linnunlapaluiden olleen hänen mielessään jo pitkään kauniina yhdyssanana, jota hän 

haluaa käyttää lyriikassaan. Esimerkkiin 54 vertaus sopi hänen mukaansa oivallisesti 

kuvaamaan rakastetun kaunista ulkonäköä. (LT 2014.) 

 

(54) Iho päivän paahtama / Sä oot kaunis naurava / Oot kuin samettia / Sun 

hennot linnunlapaluut / Nätisti kun kaareutuu / Kohti aurinkoa (Hurmaan: 

1) 

 

Lintujen lisäksi naista verrataan kasveihin. Tyttö voi olla vaalea kuin vehnä, eli hän on 

esimerkissä 55 ihon- ja hiustenväriltään vaalea. Tämä herättää suomalaisissa heti mieli-

kuvan Elovena-tytöstä, jota pidetään symbolina perinteiselle suomalaiselle naisihanteel-

le. Naista kuvataan myös esimerkissä 56 omenankukaksi ja hunajatukaksi. Näissä tois-

tuu sama mielikuva vaaleasta suomalaisesta naisesta, koska omenapuiden kukat ovat 

vaaleita ja valkoisia. Hunaja on myös väriltään vaaleanruskeaa, samanväristä kuin suo-

malaisnaisen hiukset. Lisäksi hunajaan liitetään positiivisia mielikuvia sen makeuden 

takia (KS 2012 s.v. hunaja). 

 

(55) Rannan Kailasaaren tyttö vehnänvaalee liekin lailla huiviaan heiluttaa 

(TEHM: 4) 

(56) Omenankukka, hunajatukka (KE: 1) 

 

Kasvot eri osineen toistuvat monissa lauluissa ja niitä kuvaillaan usein hyvin tarkasti. 

Esimerkissä 57 silmien sanotaan hymyilevän ja pisamien hehkuvan valoa. Silmät voivat 

olla myös kuin tähdet, eli niissä on tuiketta, kauneutta ja valoa. Kyyneleet voivat myös 

aiheuttaa tähtiefektin silmiin, jolloin kyyneleet kimmeltävät silmissä, kuten esimerkissä 
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58. Näissä kielellisissä ilmauksissa toistuvat aiemmissa kappaleissa kuvattu perusmeta-

fora VALO ON POSITIIVISTA. Hymyileminen on merkki ystävyydestä ja positiivisuudesta, 

kuvainnollisesti sitä käytetään esimerkiksi yhteyksissä elämä hymyilee ja luonto hymyi-

lee (KS 2012, s.v. hymyillä). 

 

(57) Sun hymyilevät silmät, saa taas toivomaan / Ja pisamat sun kasvoillasi 

mulle hehkuu valoaan (Polte: 3) 

(58) Tähtisilmäni / Pyyhi kyynelees (Hurmaan: 7) 

 

Silmistä ja katseesta käytetään usein tuleen liittyviä kielellisiä ilmauksia, jotka liittyvät 

rakastumiseen ja rakkauteen. Esimerkissä 59 naisen katse ja esimerkissä 60 silmät polt-

tavat ja aiheuttavat miehessä maanjäristyksen, eli hänen maailmansa menee uuteen jär-

jestykseen. Nämä kaikki ovat rakastumiseen ja rakkauteen liittyviä vertauksia, joita on 

käsitelty aiemmissa luvuissa 3.1. ja 3.2. Esimerkissä 60 naista pidetään elävien vetten 

lähteenä, eli hän sammuttaa miehen janon. Paratiisin kyyhkynen on tyypillinen lintuver-

taus, jossa naista pidetään pyhänä ja neitseellisenä paratiisista tulleena olentona. Kyyh-

kynen symboloi vanhastaan myös hedelmällisyyttä, viisautta rauhallisuutta ja rakkautta. 

(Biedermann 1989: 171–173.) 

 

(59) Kuinka onkaan katsees polttava / Kerro mulle että oot totta (KE: 1) 

(60) Sä olet elävien vetten lähde / Oot paratiisin kyyhkynen / Polttavat silmäs 

mun maailman järisee (Hurmaan: 11) 

 

 

3.6. Kaipaus 

 

Rakkauteen liittyy myös kaipaus ja suru, jotka voivat olla läsnä parisuhteessa tai eroa-

misen jälkeen. Esimerkissä 61 ikävä on tunne, jota kuvaillaan pidettäväksi esineeksi. 

Ihminen voi kantaa sitä mukanaan tai jättää sen oman onnensa nojaan. Toisaalta ikävä 

on asia, joka takertuu ihmiseen kiinni. Tällöin siitä ei voikaan päästä eroon samalla ta-

valla kuin esineestä, vaan se roikkuu ihmisessä mukana takiaisen tavoin tiukasti. Yhtei-

nen eletty elämä eli nää vuodet pysyvät ihmisen muistoissa, eivätkä unohdu koskaan, 

vaan ihminen kaipaa tai ainakin muistelee niitä jatkuvasti. 
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(61) Me riemukaaren alla pidettiin ikävää … Hetket yhteiset ei unohdu kos-

kaan / Nää vuodet kiinni takertuu (Polte: 4) 

 

Tuulella, erityisesti viimalla kuvataan elämää kaipauksen keskellä esimerkissä 62. Vii-

ma on kirjaimelliselta merkitykseltään ’kylmä ja navakka tasaisesti puhaltava ilmavirta, 

tuuli’ (KS 2012, s.v. viima). Ihminen tuntuu lamautuvan kaipauksesta, mutta on kuiten-

kin valmis ottamaan vastaan kaiken, hän on siis passiivinen ja odottaa elämän tuovan 

hänelle jotain tapahtumia sen sijaan, että itse pyrkisi eroon surusta. Valo tekee tuloaan 

kuvastaa, kuinka ihminen odottaa parempia aikoja, koska valon on osoitettu olevan 

symboli hyvälle. Lauri Tähkän mukaan se voi symboloida myös elämää kuoleman jäl-

keen, jolloin valo nähdään taivaallisena kirkkautena. Ihmisen elämä on tulossa loppuun-

sa, mutta kuoleman jälkeen odottaa uusi, parempi olotila. (LT 2014.) Suruaikana tuntuu 

myös, kuin elämä ei etenisi mihinkään suuntaan, jota kuvaavat liikkumattomat pilvet, 

kuten esimerkissä 63. Niiden olomuoto on laiha, eli ne ovat ohuita tai mitättömiä (KS 

2012, s.v. laiha), mikä herättää negatiivisen mielikuvan. Lauri Tähkä näkee tässä verta-

uksessa ikävöintiä ja kaipausta. Toisaalta hänestä tällainen maisema liikkumattomista 

pilvistä taivaalla on kaunis, mutta ikävään yhdistettynä siihen liittyy seisahtuneisuutta ja 

tunnetta. Hän kuvailee, että edes kaunis sää ei saa aika kulumaan eikä mikään huvita, 

kun toinen ihminen ei ole rinnalla. (LT 2014.) 

 

(62) Valmis nyt oon kaiken ottamaan vastaan / Elämän viimat tulla saa / Valo 

tekee tuloaan… (Hurmaan: 9) 

(63) Liikkumatta laihat pilvet on taivaalla (Polte: 4) 

 

Eroamisen hetkellä pariskunta elää erilaisten tunteiden vallassa. Ihminen haluaa olla 

esimerkissä 64 itselleen rehellinen, ja myöntää rakkauden olevan lopussa. Rimojani 

repivä leija kielii kuitenkin, että ihminen joutuu kamppailemaan itseään vastaan, koska 

hän ei haluaisi luopua rakkaudesta. Rima viittaa kuvainnolliseen merkitykseen, jossa 

ihminen on ’asettanut itselleen korkean tavoitteen’ (KS 2012, s.v. rima). Matalalla kii-

tävät linnut todistavat perusmetaforaa SURULLISUUS ON ALHAALLA. Rakkauden rauniot 

symboloivat ajatusta rakkaudesta rakennuksena, josta on jäljellä enää rauniot, koska 

rakkaus eli itse rakennus on sortunut. 
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(64) Matalalla kiitävät linnut / Yllä rakkauden raunioiden / Mä olen rimojani 

repivä leija / Silti itselleni rehellinen (Hurmaan: 9) 

 

Samaan perusmetaforaan kuin esimerkissä 64 kuuluvat kaipauksen kuvaaminen synk-

kyyteen vaipumisena eli ankeaan, apeaan olotilaan vajoamisena sekä maton alle lakai-

semisena esimerkissä 65. Maton alle lakaiseminen on kuollut metafora ja kuvastaa ikä-

vyyksien tai erehdysten peittämistä tai niistä vaikenemista. Ikävissään oleva ihminen 

tuntuu elävän pimeydessä, vaikka hän olisinkin pyrkinyt unohtamaan menetetyn rak-

kautensa, jota kuvataan perkeleeksi eli ’paholaiseksi’ (KS 2012 s.v. perkele). 

 

(65) Kun mä vaivun synkkyyteen / Vaikka tämän maton alle / Lakaissut oon 

perkeleet (Polte: 8) 

 

Kaipauksen tunnetta kielennetään ihmisen kehon reaktioiden kautta. Rakkautta on edel-

tävissä luvuissa osoitettu kuvattavan tulen avulla ja kytevä iho esimerkissä 66 kertoo, 

kuinka rakkaus ei ole vielä sammunut vaan ihminen tuntee sen edelleen kaipauksena. 

Kytemistä ei kuitenkaan välttämättä näe päälle päin. Ihminen haluaa myös päästä eroon 

kaipauksestaan ja toivoo, että hänet revitään leiskumaan elämään. Tämä kuvastaa sitä, 

että rakkaus ja parisuhde ovat kuin tuli, joka on leimuaa ja loimuaa. Leiskua voi tunteis-

ta puhuttaessa tarkoittaa myös ’ailahtelevaisuutta’. (KS 2012 s.v. leiskua.) Kosketus saa 

ihmisen värisemään kuin syntisen suudelma, mikä kertoo siitä, että kaipauksen kohde 

voi olla tavoittamaton rakastettu ja suhde ei ole tämän vuoksi sallittu. Kielellinen ilmai-

su voisi siis liittyä myös pettämiseen, jota pidetään syntinä. Tähän viittaavat myös 

kymmenen käskyä, jotka tuuli on vienyt ne pohjoiseen. Pohjoistuuleen liitetään mieliku-

via kylmyydestä, joka kuvastaa myös yleistä suhtautumista pettämiseen. 

 

(66) Iho kytevä nyt kaipaa sun huulia / Tartut, mä värisen ku syntisen suudelma 

… Käskyt kymmenen vei tuuli pohjoiseen / Revi mut mukaan sinun elä-

määsi leiskumaan (TEHM: 3) 

 

Kosketusta kuvataan usein kaipaavalle ihmiselle parantavana voimana, jota hän kaipaa 

surullisena. Esimerkissä 67 kurkotan kättäs kuvastaa, kuinka rakastavaisten välillä olisi 
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kuilu, jonka yli kaipaava ihminen ei yllä koska hän saa vain tyhjää. Käsi symboloi tässä 

tapauksessa myös siis toista ihmistä ja tämän rakkautta, joka on saavuttamattomissa. 

Kyseessä voi olla myös metonymia, jossa käsi nähdään merkkinä toisen ihmisen avusta. 

Lauri Tähkän mukaan esimerkkiin 67 voidaan liittää myös ajatuksia kuolemasta (LT 

2014). Tällöin kuilu ihmisten välillä kuvaa elämän ja kuoleman välillä olevaa rajaa, jota 

poismennyt ihminen ei pysty ylittämään vaan jäljellä on ainoastaan yksinäisyys. 

 

(67) Kauniina muistan nuo onnemme vuodet / Kurkotan kättäs vain tyhjää saan 

(Hurmaan: 9) 

 

Vesi-elementistä on puhuttu esimerkeissä 17 ja 18 rakkauden kuvaajana. Esimerkissä 68 

ne toistuvat kaipausta kuvattaessa. Rakkaus on kuin valtameri, jonka ulapalla rakasta-

vaiset ovat. Korkeat kuohut kuvaavat rakkauden ongelmia, jotka eivät säästä ihmistä. 

Ihminen ei siis voi välttyä joutumasta aaltojen vietäväksi. Ihmisen sanotaan maksaneen 

kalliisti vapauden hintaa, joka voidaan tulkita, että ihminen on joutunut luopumaan mo-

nesta asiasta rakkauden vuoksi. Vapautta ja rakkautta verrataan siis rahaan, jolle on 

määritelty hinta. Tässä tapauksessa ihminen on hävinnyt kaiken eli menettänyt rakkau-

tensa. Kaipauksesta huolimatta ihminen on noussut eli voidaan ajatella, ettei hän ole 

uponnut meren syvyyteen vaan pysynyt pinnalla. 

 

(68) Ulapan korkeat kuohut mua vievät / Eikä ne säästäneet sinuakaan / Olen 

maksanut kalliisti vapauden hintaa / Hävinnyt kaiken mut noussut vaan 

(Hurmaan: 9) 

 

Taivas liitetään usein kaipaavaan ihmisen, joka istuu ja katselee taivasta tähtineen sur-

ressaan. Taivasta kuvataan esimerkissä 69 kahavipannun kanneksi tai räsyyseksi oloki-

matoksi. Ne ovat traditionaalista laulutekstiä (LT 2014). Molemmat esineet ikään kuin 

sulkevat ihmisen sisälleen ja ihminen riutuu kaipauksessaan. Sananvalinnat ovat arki-

elämään viittaavia, mistä voidaan ajatella, että jokapäiväiset asiat muodostavat ihmisen 

suljetuksi kokeman tilan. 
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(69) Taivas se on minun pääni päällä / Ku kahavipannun kansi / Ja se tyttö on 

niin kaukana / Jonka vierehen maata pansin … Taivas se on sinun pääsi 

päällä ku räsyynen olokimatto (TR: 5) 

 

Ikävöintiä kuvataan myös vertaamalla sitä reikäiseen taivaaseen, kuten esimerkissä 70. 

Lauri Tähkä kuvailee kappaleen syntyneen kovassa pakkasessa, Lapin tähtikirkkaan 

taivaan alla ja kertovan ihmisen hauraudesta (LT 2014). Taivas voi näyttäytyä ihmiselle 

repaleisena esimerkiksi tähtien tai pilvien takia. Se kuitenkin pysyy koossa rei’iästään 

huolimatta kuten ihmisen rakkaus toista kohtaan. Kaipaus tekee rakkauteen samanlaisia 

reikiä kuin tähdet taivaaseen. Ihminen ei voi unohtaa toista ja sen vuoksi hän riippuu 

rakkaudessa ja kaipauksessa kiinni, mihin tahansa elämässään meneekin.  

 

(70) Aivan sama minne / Kuljen täältä minne / Sinussa kiinni riipun / Riipun 

niin kuin reikäinen taivas (TR: 5) 

 

Ihminen pyrkii pääsemään eroon kaipauksen tunteista, eli hän toivoo, että hänen siipen-

sä kantavat taas. Ihmistä verrataan siis lintuun esimerkissä 71 ja siinä voidaan nähdä 

myös viitteitä perusmetaforasta ELÄMÄ ON MATKA. Viimeinen hiljainen poukama viittaa 

paikkaan, jossa ihminen ei ole enää surullinen, vaan elämä on rauhallista ja tasaista. 

Lauri Tähkä näkee tämän vertauskuvana kuoleman jälkeiselle elämälle (LT 2014). 

 

(71) Vielä mä toivon että siipemme kantaa, viimeiseen hiljaiseen poukamaan 

(Hurmaan: 9) 

 

ELÄMÄ ON MATKA -perusmetafora toistuu myös esimerkissä 72. Taivaltaa päiviä kuvas-

taa, kuinka ihminen etenee päivästä toiseen samalla tavalla kuin hän tekisi jonkinlaista 

matkaa. Elämää voidaan pitää myös eräänlaisena moniulotteisena tilana, jonka positio 

voi muuttua. Kaikki kääntyy, minkä seurauksena ihmisestä tulee suruton. Elämän tapah-

tumat voivat siis vaihtaa asentoa, ja se muuttaa elämänlaatua ja ihmisen tunteita. 

 

(72) Kaikki kääntyy vielä olet suruton / Parhain päin saat päiväs taivaltaa 

(Polte: 7) 
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Myös esimerkki 73 käsittelee kaipausta perusmetaforan kautta. Ihmisen ajatellaan koh-

taavan päivän, jolloin hän ei enää tunne surua vaan asiat luttaantuvat, eli kaikesta selvi-

ää. Tämä vaatii sen, että ihminen ei saa olla ittelensä liian fiini, eli hänen vaatimuksensa 

eivät saa olla liian korkeat. Fiini määritellään hienoksi, ja se voi viitata pukeutumiseen 

ja tai ihmiseen, hänen luonteeseensa (Välimäki 2012: 23). Kaipauksesta, surusta ja ikä-

västä on siis mahdollista selvitä. Lauri Tähkä perustelee esimerkin murresananvalintoja 

sillä, että tekstissä on myös traditionaalista tekstiä (ks. esimerkki 69), jolle hän on ha-

lunnut olla omilla sananvalinnoillaan uskollinen (LT 2014). 

 

(73) Kyllä se päivä vielä etehen tuloo / Joka silimiin sua kattoo … Kyllä ne 

asiat luttaantuu / Kun et oo ittelles liian fiini (TR: 5) 

 

 

3.7. Kotiseuturakkaus 

 

Viimeisenä keskeisenä aihepiirinä aineistossani nousee esille kotiseuturakkaus. Koska 

Lauri Tähkän varhainen tuotanto Elonkerjuun kanssa perustui pitkälti eteläpohjalaisiin 

kansanlauluteksteihin, on Etelä-Pohjanmaalla suuri rooli myös lyriikoissa. Myös soo-

louran tuotannossa on havaittavissa eteläpohjalaista poljentoa, ei niinkään tekstimaail-

massa mutta sävellyksissä kyllä (LT 2014). Ihminen kokee elämänsä kotiseudullaan 

miellyttäväksi ja mukavaksi. Esimerkissä 74 pouta mielletään säätilaksi, jossa ihminen 

viihtyy, ja pulleus kuvastaa ’hyvinvointia’ ja tietynlaista terveyttä verrattuna aliravitse-

mukseen. Samoin vaurautta voidaan kuvata pullealla lompakolla (KS 2012 s.v. pullea). 

 

(74) Nyt pouta ja pulleat päiväni on / Minun askel niin ketterä täällä (Hur-

maan: 8) 

 

Rakkautta ihmistä kohtaan verrataan kotiseuturakkauteen, tässä tapauksessa Etelä-

Pohjanmaan lakeuksiin. Esimerkissä 75 tyttöä pidetään mittaamattomana lakeutena, 

jota ihminen rakastaa yli kaiken. Myös esimerkissä 76 rakkaus on lakia, onni suuri ava-

ra, eli rakkaus mielletään samalla tavalla arvokkaaksi asiaksi kuin kotiseutu. 

 

(75) Sinä oot tyttö lakeuteni mittaamaton / Tieni minne johtaa (TEHM: 2) 
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(76) Jos rakkaus on lakia / Onni suuri avara / Lukemattomat tähdet kimaltaa 

taas (TEHM: 4) 

 

Kotiseuturakkauteen kuuluvat myös ihmissuhteet, kuten esimerkissä 77. Ihmisen on 

lähdettävä pois täältä, koska vihaiset koirat haukkuvat. Vihaisilla koirilla kuvataan su-

kulaisia ja kyläläisiä, jotka eivät hyväksy miehen suhdetta kylän naisiin. Koira on erik-

seen käytettynä haukkumasana (KS 2012 s.v. koira), mutta siihen liittyy myös monia 

kuvainnollisia  merkityksiä, kuten koirat haukkuvat ja karavaani kulkee, joka kuvastaa, 

että arvostelusta huolimatta asiat etenevät painollaan. (KS 2012, s.v. haukkua.) Ihminen 

ei voi enää elää kotiseudullaan, vaan taittaa taivalta kohti valoa eli uutta parempaa 

asuinpaikkaa. ELÄMÄ ON MATKA -perusmetafora ja ajatus valosta positiivisena asiana 

ovat siis havaittavissa välittömästi tekstistä. Lauri Tähkä kuvailee myös, kuinka esimer-

kissä 77 päähenkilö tuntee olevansa kaikesta huolimatta hyväntuulinen ja tuntee olonsa 

riemukkaaksi (LT 2014). 

 

(77) Menen kun mentävä täältä mun on / Jo haukkuvat vihaiset koirat … Valo 

niin kaukana hohtavana on / Sitä kohti nyt taivalta taitan (Hurmaan: 8) 

 

Ihmisen elämä kotiseudulla tuntuu siltä, kuin pystyisi mihin tahansa. Esimerkissä 78 

hän asettaa itselleen kovia tavoitteita eli kurkottelee taivaalle ja elää kuin viimeistä päi-

vää eli elää elämäänsä mistään piittaamatta (KS 2012 s.v. elää). Toisaalta elämä voi olla 

kovin vaihtelevaa ja arvaamatonta, kuten esimerkissä 79, jossa mieli on sirkusta ja vuo-

ristorataa. Sirkus viittaa ’kaaokseen ja hullunmyllyyn’ (KS 2012 s.v. sirkus) ja vuoris-

torata saa kuvainnollisen merkityksen ’jyrkästä vaihtelusta tai heilahtelusta’ (KS 2012 

s.v. vuoristorata). Missään ei ole päätä eikä häntää eli asiassa ’ei ole mitään järkeä’ 

(KS 2012 s.v. pää). Nämä ovat kuolleita metaforia. 

 

(78) Minä taivaalle kurkottelin / Minä elin kuin viimeistä päivää (Hurmaan: 8) 

(79) Mun mieli on sirkusta vuoristorataa / Päätä ei häntää tuhatta ja sataa 

(Polte: 11) 

 

Niin paljon kuin ihminen kotiseudustaan pitääkin, epäilee hän välillä sen ainutlaatui-

suutta. Esimerkissä 80 jos elämä on välitön ja rento eli mikäli elämä on helppoa, tuntuu 
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pikitie eli maantie kapialta ku ajatuksen lento. Kapeutta ei pidetä hyvänä asiana, vaan 

sen merkitys on ’yksipuolinen ja ahdasnäköinen’ (KS 2012, s.v. pikitie; kapea). Ka-

peakatseisuus ei johda pitkälle vaan ajatusten olisi oltava laajempia ja suvaitsevaisempia 

kuin ne kotiseudulla ovat. Lauri Tähkälle esimerkki 80 (myöhemmin myös esimerkki 

82) symboloi omaa elämää ja juuria, eli kuinka lähteminen nurkkakuntaisista ja pienistä 

pitäjistä avaa ihmisen silmät ja tämä alkaa ajatella kotiseudustaan eri tavalla, kun katse-

lee sitä toisaalta. Hänen mukaansa ihminen muuttuu ahdaskatseiseksi, jos jää paikoil-

leen ja juurilleen pyörimään eikä yritä edetä elämässään. (LT 2014.) 

 

(80) Täällä jos elämä on välitön ja rento / Pikitie on kapia ku ajatuksen lento 

(Polte: 11) 

 

Ihminen kaipaa yleensä ainakin jossain elämänvaiheessaan takaisin kotiseudulleen ja 

juurilleen, jos on muuttanut sieltä pois. Niin kauan kun minä pysyn tältä tieltä poissa, 

niin kauan mullon ikävä sua kuvaillaan esimerkissä 81. Ihminen ei välttämättä sopeudu 

toiselle paikkakunnalle, vaan miettii, tottuuko koskaan maailman humuun. Humu on 

’hälinää ja kohinaa’ (KS 2012, s.v. humu), mitkä koetaan epämiellyttäviksi asioiksi. 

Kotiseudun ulkopuolella taivaskin kaartuu korkeana, joka kuvastaa ’tavoittelematto-

muutta’ mutta myös ’suuruutta ja arvokasta’ (KS 2012, s.v. korkea). Lauri Tähkän mu-

kaan esimerkki 81 kuvaa hyvin kauniisti eteläpohjalaista maisemaa ja siihen liittyvää 

tunnetta, kun on asunut jo pitkään pois kotiseudulta (LT 2014). 

 

(81) Niin kauan, kun minä pysyn tältä tieltä poissa / Niin kauan mullon ikävä 

sua … Korkeana kaartuu taivaan kumu / Totunko koskaan maailman hu-

muun (MOR: 4) 

 

Kun ihminen on jättänyt kotiseutunsa, hän saattaa huomata, ettei se ollutkaan maailman 

paras paikka eli maailman kehto. Kehto-sanaa käytetään usein kuvaamaan ’synnyinseu-

tua’, ja tässä tapauksessa se ei siis olekaan koko maailman koti (KS 2012, s.v. kehto). 

Värivalot loistaa kuvastaa positiivisuutta, joka vallitsee kotiseudun ulkopuolella. Eh-

toon jatkuminen voidaan tulkita negatiivisessa mielessä, jolloin ehtoo eli ilta kuvastaa 

elämän loppumista ja huonoja aikoja. Toisaalta arkipäiväisesti ajateltuna ilta voi olla 

ihmisen toimeliainta aikaa, kun hän on vapaalla ja sen vuoksi ehtoon jatkuminen tuntuu 
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vapauttavalta ja hyvältä asialta. Lisäksi kotiseudun ulkopuolella naapurin syyttävä sor-

mi ei oo kyttänä eli ihmiset eivät puutu asioihin ja moralisoi toisten tekemistä samalla 

tavalla kuin kotipaikkakunnalla. Lauri Tähkälle esimerkki 82 symboloi elämän rikastu-

mista, uusia näkökulmia ja vapautta tehdä mitä haluaa – kotiseudulla puolestaan joutuisi 

olemaan jatkuvan kyräilyn ja vahtimisen alla (LT 2014). 

 

(82) Ei knuuttilan raitti oo maailman kehto / Miss värivalot loistaa ja jatkuu 

vain ehtoo / Ei naapurin syyttävä sormi oo kyttänä tääl (Polte: 11) 

 

Kotiseutuun ei siis aina liity pelkkää rakkautta, vaan sen voi kokea myös ahdistavaksi 

paikaksi. Ihmisiä kuvataan synkiksi, ja ihminen ei viitsi enää kauan maata heidän sydä-

missään. Toisin sanoen ihminen on kyllästynyt kotiseutunsa ilmapiiriin ja arvosteluun, 

jota saa osakseen, kuten esimerkissä 83. Ihmiset puuttuvat asioihin, jotka eivät heille 

kuulu eli löivät terävällä päällä, kun ihminen on rakastunut tulisesti. Ihminen haluaa 

sen vuoksi pois kotiseudultaan. Terävä pää viittaa eteläpohjalaiseen häjykulttuuriin ja 

puukoniskuun, jolla kuvataan satuttamista henkisesti. Lauri Tähkän mukaan esimerkin 

83 lyriikassa on taustalla traditionaalista tekstiä ja hän vertaa niitä parisuhdetematiik-

kaan, jossa päähenkilö on kova naistenmies. Tämä saa ihmisten vihat niskoihinsa, koska 

on pelehtinyt kaikkien kylän naisten kanssa, mikä on mahdollisesti aiheuttanut myös 

mustasukkaisuutta. (LT 2014.) 

 

(83) En viitsi enää kauan maata / Näiden synkkien sydämissä … Sitten kun 

tulisesti rakastuin / Löivät terävällä päällä (Hurmaan: 8) 

 

Kotiseudultaan pois muuttanut ihminen tekee pesäeroa entiseen elämäänsä kuvailemal-

la, miten asuu nyt omillaan verrattuna esimerkiksi lapsuuteen ja nuoruuteen. Hän ei saa 

enää elantoaan vanhemmiltaan. Pellot ja pöytä ovat metonymioita, jotka kuvastavat 

näitä elämän peruslähtökohtia. 

 

(84) Ei enää elätä, isäni pitkät pellot / Ei enää elätä, äitini notkuva pöytä 

(MOR: 4) 
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4. PERUSMETAFORAT 

 

 

Tässä luvussa käsittelen tarkemmin perusmetaforia, jotka löytyivät kielellisten ilmauk-

sien tulkinnasta aiemmassa luvussa. Perusmetaforia olisi aineistossani vielä enemmän, 

mutta olen valinnut tarkastelun kohteeksi vain useimmin toistuvat ja aihepiirieni kannal-

ta keskeisimmät metaforat. Valintaani vaikutti myös se, kuinka hyvin maallikot pysty-

vät kyseisiä metaforia tulkitsemaan. Näkökulmani on tässä luvussa lingvistinen, kun 

taas maallikoiden tulkinnat sekä Lauri Tähkän omat näkemykset metaforista esittelen 

seuraavassa pääluvussa 5. 

 

 

4.1. Rakkauden perusmetaforat 

 

Rakkautta kuvataan aineistossani monilla eri tavoilla. Se voidaan kuvata ainekseksi, 

tunteeksi tai teoksi. Tyypillistä on, että ihminen ei voi hallita rakkautta. Sitä voidaan 

myös verrata vuodenaikojen vaihteluun. 

 

 

4.1.1. RAKKAUS ON TULTA 

 

RAKKAUS ON TULTA on yleisesti länsimaissa käytetty metafora, jonka ovat tunnistaneet 

muun muassa Lakoff & Johnson (1980a) ja Kövecses (2002). Se lasketaan kuuluvaksi 

kompleksimetaforiin (complex metaphor), joita ovat myös esimerkiksi sellaiset perus-

metaforat kuin VIHA ON TULTA, INNOSTUS ON TULTA ja KONFLIKTIT OVAT TULTA. Nämä 

kaikki perusmetaforat voidaan yhdistää yksinkertaisen metaforan (simple metaphor) 

karttaan. Tämän yksinkertaisen metaforan määritelmä on TILANTEESEEN LIITTYVÄ INTO-

HIMO ON LÄMPÖÄ. (Kövecses 2002: 117–118.) Aineistossani RAKKAUS ON TULTA -

perusmetafora toistuu useissa eri aihepiireissä ja yhteyksissä. Rakastumista kuvattaessa 

esimerkeissä 1–2 rakkauden tulta kuvataan ihmisen sisällä palavaksi tunteeksi. Esi-

merkkien 85 ja 86 Saat syttymään ja Polte -kappaleet kokonaisuudessaan edustavat tätä 

perusmetaforaa jo nimensä perusteella. Lisäksi niiden sanoitusten voidaan katsoa käsit-

televän rakkauden tulta monilta osin. 
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(85) Nyt mun sisälläni palaa / Tätä rakkautta en salaa / Tästä haaveilin niin … 

Polttaa rinnassani rakkaus sun polttaa / Saat mut syttymään aina vaan sä 

saat mut / Hehkuun katso mua silmiin mä hehkun (Hurmaan: 1) 

(86) Katso mua pitkään, miksi sytytitkään / Roihun riehumaan / Silloin aika-

naan (Polte: 2) 

 

 

4.1.2. RAKKAUS ON VÄKIVALTAA 

 

Rakkauden voidaan ymmärtää olevan väkivaltaa, joka aiheuttaa ihmisessä kipua tai ruh-

joo hänet. RAKKAUS ON VÄKIVALTAA -perusmetafora ei kuitenkaan jätä ihmiseen ulkoi-

sesti näkyviä jälkiä toisin kuin kirjaimellisen tulkinnan mukaan oletettaisiin. Tämän 

vertauksen voidaan katsoa kuuluvan myös RAKKAUS ON SOTAA -perusmetaforaan, koska 

molempiin liittyy samankaltaisia verbivalintoja, kuten taistella, teloa ja uhrautua. Li-

säksi niissä kohde, lähde ja alue ovat samankaltaisia. Esimerkiksi rakkaudessa vahin-

goittuminen johtuu rakkaudesta rakastajaan. (Kövecses 2002: 13, 255.) Esimerkissä 87 

rakkaus ruhjoo ihmistä ikään kuin fyysisesti. Aiemmin mainittu kappale Polte edustaa 

myös RAKKAUS ON VÄKIVALTAA -perusmetaforaa, kuten esimerkissä 88 ilmenee. Paitsi 

rakkaudesta johtuvaa positiivista poltetta, voidaan sen ymmärtää tarkoittavan ’polttavaa 

kipua’ (KS 2012 s.v. polte), joka raatelee ihmistä. Toisaalta väkivalta voi olla lähtöisin 

myös ihmisestä itsestään, kuten esimerkissä 89, jossa ihminen puhuttelee omaa sydän-

tään, joka koettelee häntä rakkauden vuoksi eli ’laittaa hänet koetukselle’ (KS 2012 s.v. 

koetella). 

 

(87) Rakasta rintani ruhjeille / Rakasta vielä kun voit / Rakasta rintani ruhjeil-

le / Rakkaus sydämmen teloi (TR: 3) 

(88) Haalenee, vaikk’ vuosi vuodelta vain haalenee / Se rauta rintaa silti raate-

lee / Yksinäinen yöni on (Polte: 2) 

(89) Etkö sinä minusta mitään piittaa / Miksi et voi unohtaa / Miksi sinun täy-

tyy mielin määrin / Koetella kituvaa (MOR: 3) 
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4.1.3. RAKKAUS ON HULLUUTTA 

 

Hulluuteen liittyvät metaforat käsitetään useimmiten sävyltään ja merkitykseltään nega-

tiivisiksi, kuten esimerkiksi vakiintunut sanonta hän tuli hulluksi. Sanontaan liittyy lii-

keverbi, eli hulluus tulee ulkopuolelta, jokin tekee ihmisestä hullun tai ajaa hänet hul-

luuteen. (Kövecses 2002: 36–37.) Toisaalta on olemassa perusmetafora ILOISUUS ON 

HULLUUTTA, johon liitetään mielikuva kontrollin menettämisestä. Siihen lasketaan kuu-

luvaksi myös ihastumisesta johtuva hullaantuminen, joka on voimakkuudeltaan saman 

tasoinen tunne. (Kövecses 2002: 87). Toisin sanoen RAKKAUS ON HULLUUTTA -

perusmetafora perustuu ajatukseen, jossa ihminen menettää sisäisen hallintansa rakas-

tumisen tai rakkauden takia, kuten esimerkeissä 90 ja 91. 

 

(90) Nuoret villit rakastavaiset / Hullun lailla antautuvaiset / Huuda huuda 

kiihkosta huuda / Sä poltat mua (Hurmaan: 11) 

(91) Hullaannuin sun suudelmiisi / Pauloihisi jäin näin kiinni / Lemmenkahleet 

ranteisiini / Järjen veit sen viimeisenkin / Yksi vapaa ja hullu / Sun rak-

kaudestas tullu (Hurmaan: 2) 

 

 

4.1.4. RAKKAUS ON RUOKAA 

 

Rakkautta voidaan kuvata metaforilla, jotka liittyvät ravintoon ja syömiseen tai juomi-

seen. Ihminen voi juopua rakkaudesta ja janota rakkautta. Toisin sanoen myös alkoho-

liin yhdistettävät sananvalinnat voivat kuvat rakkauden huumaa. (Kövecses 2002: 45.) 

Ihminen on nälkäinen henkilö, joka himoitsee toisen ihmisen rakkautta. Rakkaus on siis 

ruokaa ja nälkä sen himoitsemista. (Kövecses 2002: 82–83.) Perusmetafora RAKKAUS 

ON RUOKAA ilmenee suorasanaisesti esimerkissä 92, jossa se näännyttää ihmisen. Sen 

sijaan esimerkissä 93 rakkautta verrataan iloon, joka pitää ihmisen hengissä toisin kuin 

suru, jolla ei ihmistä voi ruokkia. Näihin voidaan liittää myös mielikuvia elämästä, eli 

perusmetafora toimii myös elämään vertailtaessa. 

 

(92) Tiedäthän ihmisen, jonka rakkaus näännyttää / Juuri niin, tunteisiin minä 

itseni uuvutin (Hurmaan: 6) 
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(93) Eikä meitä surulla ruokita / Se on ilo joka elättelöö (KOAK: 7) 

 

 

4.1.5. RAKKAUS ON VUODEN KIERTOKULKU 

 

Perinteinen tapa ajatella aikaa on verrata sitä vuoden kiertokulkuun ja eri vuodenaikoi-

hin, mitä luonnolle tapahtuu milloinkin. Tämä ajatusmaailma juontaa juurensa jo antiik-

kiin, jossa alkuaineiden kautta luotiin analogisia järjestelmiä. Esimerkiksi syksyyn liitet-

tiin ihmisen melankolisuus. (Biedermann 1989: 15.) Kevättä pidetään uuden alun ja 

kasvun aikana ja siihen liitetään kuvainnollisia merkityksiä nuoruuden kevät ja rakkau-

den kevät (KS 2012 kevät). Kesä on ihmisen parasta aikaa, jolloin luonto kukoistaa, kun 

taas syksy mielletään synkäksi ja huonoksi ajaksi, koska kaikki kuihtuu ja kuolee vähi-

tellen. Samaan tapaan talveen liittyvät mielikuvat ovat usein negatiivisia, kun luonnossa 

ei tapahdu mitään, vaan kaikki on ikään kuin pysähtynyttä ja odottaa uutta kevättä. 

Myös rakkautta voidaan verrata vuodenaikojen vaihteluun, eli RAKKAUS ON VUODEN 

KIERTOKULKU -perusmetaforan ajatuksena on, että rakastuminen on kevättä, rakkaus 

kesää ja syksyllä rakkaus puolestaan loppuu, katoaa tai ainakin vähenee merkittävästi. 

Esimerkeissä 94 ja 95 syksyyn liitetään myös mielikuvia ikävöinnistä, joka syntyy rak-

kauden menettämisen vuoksi. 

 

(94) Sitten syksy liiviin ui / Ylivoimaas lannistuin / Etkä ollut enää tässä / Enkä 

sille mitään voi / Sinä kaiken selväks teit / Mäkin lähdin eron tein (Hur-

maan: 2) 

(95) Jos sä kerran vielä lähdet mun luota / Niin minuun juurtuu lokakuu / Het-

ket yhteiset ei unohdu koskaan / Nää vuodet kiinni takertuu (Polte: 4) 

 

 

4.2. Elämän perusmetaforat 

 

Elämää käsittelevät perusmetaforat liittyvät yleensä aineistossani rakkauteen ja parisuh-

teeseen. Niistä suurimmassa osassa kohteeksi voisikin määritellä elämän sijaan myös 

rakkauden. Olen kuitenkin kategorisoinut metaforat elämä -kohteen alle, koska tällöin 

niiden merkitys on laajempi kuin se olisi pelkästä rakkaudesta puhuttaessa. 
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4.2.1. ELÄMÄ ON MATKA 

 

Monet arkipäiväiset ilmaukset pohjautuvat perusmetaforaan ELÄMÄ ON MATKA. Elämä 

nähdään matkana, johon voi saada hyvän alun jossa voi päästä pitkälle. Ihminen voi 

olla myös elämässään ilman suuntaa (Kövecses 2002: 3–4). Tämä metafora on todella 

vakiintunut tapa puhua niin arkipäiväisistä kuin abstrakteistakin asioista (Kövecses 

2002: 30). Esimerkeissä 96 ja 97 kuvaillaan ihmisen elämää matkana, johon liittyvät 

rakkaus ja parisuhde. 

 

(96) Ja mä toivon että matka tämä ei päättyis milloinkaan / Toisillimme luva-

taan en takaisin käänny katsomaan / Ja mä lähden sinun kanssas kahdes-

taan vaikka minne vaan / Emme ketään odota ei meitä jää kukaan ootta-

maan (Hurmaan: 3) 

(97) Sä tiedät mihin sä meet / Suuntasi päätät ja määräät tien / Sinä itse yksin 

sen teet … Yli matkojen vielä me kuljetaan / Kun sun siipesi kantavat taas 

(Hurmaan: 5) 

 

 

4.2.2. ELÄMÄ ON JOKI 

 

Elämää voidaan kuvata AIKA ON LIIKKUVA OBJEKTI -perusmetaforan avulla. Kyseinen 

metafora on peräisin jo Raamatun ajalta. Joki on virtaavaa vettä, ja elämä on ajankulu-

mista, joten näistä elementeistä syntyy ELÄMÄ ON JOKI -perusmetafora. Tämä metafora 

vertautuu myös aiempaan ELÄMÄ ON MATKA -metaforaan. (Kövecses 2002: 60–61.) Ih-

minen voi kulkea joessa esimerkiksi veneellä, jolloin purjehtiminen nähdään matkana. 

Virtaavaan veteen liittyy myös epävarmuustekijöitä samalla tavalla kuin elämään, eli 

ihminen ei välttämättä voi vaikuttaa siihen, mitä tulee kohtaamaan. Hän ei myöskään 

voi palata ajassa taaksepäin, vaan elämän nähdään liikkuvan koko ajan eteenpäin virtaa-

van veden tavalla kuten esimerkissä 98. 

 

(98) Suuri vesi mua kuljettaa / Päivään uuteen mut kannattaa / Ei kahta kertaa 

samaan virtaan / Kukaan pystynyt astumaan / Meitä vuodet kun liikuttaa / 

Se mikä taakse jää katoaa / Niinhän kulkee nyt elämä täällä / Se näkyy 
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mun kasvoista / Kuin elämä väkevänä joki virtaa / Mukaan meidät saa / 

Kaikki kulkee / kukaan ei jää pysy paikoillaan (Polte: 9) 

 

 

4.2.3. ELÄMÄ ON AJELEHTIMISTA MERELLÄ 

 

Perusmetafora ELÄMÄ ON AJELEHTIMISTA MERELLÄ liittyy aiemmin mainittuihin aiem-

paan ELÄMÄ ON MATKA ja ELÄMÄ ON JOKI -perusmetaforiin. Olen kuitenkin määritellyt 

sen omaksi perusmetaforakseen, koska sen merkitys ei ole yhtä vakiintunut kuin näillä 

kahdella muulla. Esimerkissä 99 miehen elämä on kuin ajelehtimista meren arvaamat-

tomissa kuohuissa. Toisaalta aaltojen avulla voi saavuttaa tavoitteita ja päämääriä eli 

edetä elämässään. Unelmat ovat kuin merestä nousevia kuplia, jotka ovat helposti sär-

kyviä ja poksahtavat rikki pienestäkin kosketuksesta. Vapauden lisäksi elämään mahtuu 

myös epävakautta, koskaan merellä ei voi tietää mistä päin tuulee ja kuinka voimak-

kaasti, siellä voi jopa myrskytä kuten esimerkissä 100. Elämä on siis kovin ennalta aa-

vistamatonta ja enemmän ajelehtimista kuin itse määrättyä, meri siis vie ihmistä esimer-

kissä 101. Merellä ajelehtimisen vapaus ei olekaan hyvä asia, koska siitä joutuu maksaa 

kalliisti ja siinä voi myös hävitä. Tässä nähdään myös toinen perusmetafora VAPAUS ON 

RAHAA. 

 

(99) Kuohuissa elämäni / Maistoin mä maljojani / Liehui mun vapauteni / Kup-

livat unelmani (Hurmaan: 10) 

(100) Tänään myrsky kiertää meidän pihaa / Vie kaiken mennessään / Repii me-

ren irti riekaleita / Jäljelle enää jää … Vetää äkkisyvään kysymättä / Nyt 

kiinni pidetään (Polte: 3) 

(101) Ulapan korkeat kuohut mua vievät / Eikä ne säästäneet sinuakaan / Olen 

maksanut kalliisti vapauden hintaa / Hävinnyt kaiken mut noussut vaan 

(Hurmaan: 9) 
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4.2.4. ELÄMÄ ON VUOROKAUSI 

 

Valo ja pimeys ovat tyypillisiä metaforia, joiden kautta muotoutuu useita erilaisia meta-

foria. Jo Shakespearen teksteistä on löydettävissä valoon ja pimeyteen perustuvia pe-

rusmetaforia, kuten ELÄMÄ ON VUOROKAUSI, ELÄMÄ ON VALOA ja KUOLEMA ON YÖ. Va-

loisuus käsitetään positiiviseksi ja pimeys negatiiviseksi asiaksi. Myös rakkautta voi-

daan kuvata valon ja pimeyden vaihtelun kautta, esimerkiksi rakastuminen on herää-

mistä uuteen aamuun. (Kövecses 2002: 19, 49.) Päivän valkeneminen esimerkissä 102 

kuvastaa siis aamua, jota pidetään uutena elämän alkua. Lisäksi ELÄMÄ ON VUOROKAUSI 

-perusmetaforaan pohjautuu ajatus lapsuudesta aamuna, aikuisuudesta keskipäivänä ja 

vanhuudesta iltana (Kövecses 2002: 9). Esimerkissä 103 lasta kuvataan uuden aamun 

hohteeksi. 

 

(102) Vielä meille päivä valkenee / Onnellinen sinä onnellinen minä / Muuta ei 

me tarvita, ei haluta (Polte: 6) 

(103) Niin ymmärränhän sen / Ett’ sitä ansaitse mä en / Hän on hohde aamun 

uuden (Polte: 5) 

 

 

4.3. Ihmisyyden metaforat 

 

Ihmisyyttä käsittelevät perusmetaforat liittyvät rakastuneen ihmisen kuvaamiseen - mi-

ten rakkaus näkyy ihmisessä ulkoisesti ja miten se tuntuu hänessä sisäisesti. Ihminen voi 

olla rakkauden vuoksi onnellinen tai surullinen, hän voi olla menettänyt rakkauden tai 

kaivata rakkautta. 

 

 

4.3.1. IHMINEN ON SÄILIÖ 

 

Säiliöön liittyviä metaforia on useita ja olennaista on, että niihin kaikkiin liittyy paine ja 

yleensä myös lämpötila. Kövecsesin (2002: 170–171) mukaan säiliössä oleva aine on 

vihaa ja paineen aiheuttaja on vaarallinen voima. On kuitenkin mahdollista, että vihan 

sijaan säiliössä on myös rakkautta tai rakkauden kaipuuta, koska myös niihin liittyy 
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lämpötilan muutos ja paineen tuntu. Ontologinen metafora IHMINEN ON SÄILIÖ kuvas-

taakin, kuinka ihmisen kehossa voi esimerkiksi palaa rakkauden tuli, kuten sitä käsitte-

levistä aiemmista esimerkeistä 85–86 käy ilmi. Kuumuus ja paine tuntuvat myös säiliön 

ulkopuolella, kun esimerkissä 104 ihmisen iho on kytevä ja esimerkissä 105 kosketus 

tuntuu huumaavalta. Huuma ymmärretään ’hurmokseksi, lumoukseksi ja hurmiotilaksi’ 

(KS 2012, s.v. huuma). 

 

(104) Tuu lähemmäs mun vierelle uudestaan / Iho kytevä nyt kaipaa sun huulia / 

Tartut, mä värisen ku syntisen suudelma (TEHM: 3) 

(105) Hullut suudelmat nyt jalat vie alta / Kosketus tuntuu niin huumaavalta / 

Sinä hehkut, palaa silmissäs liekit (Hurmaan: 11) 

 

 

4.3.2. IHMINEN ON ESINE / RAKENNUS 

 

IHMINEN ON ESINE ja IHMINEN ON RAKENNUS -perusmetaforat olen luokitellut samaan 

kategoriaan, koska niiden ominaisuudet ovat keskenään lähes identtisiä. Metaforille on 

tyypillistä, että niitä pystytään soveltamaan useampaan kuin yhteen kohteeseen, kun 

muutetaan lähdettä. Rakennusmetaforia käytetään tyypillisesti puhuttaessa teorioista ja 

yhteiskunnista, mutta yhtä lailla myös rakkaudesta, ihmissuhteista ja elämästä. (Kövec-

ses 2002: 108–109.) Verbivalinnat vahvistua ja hajottaa esimerkeissä 106 ja 107 osoit-

tavat, että myös ihmistä verrataan rakennukseen, joka voi särkyä rakkauden vuoksi. 

Esimerkissä 108 miestä kuvataan puolikkaaksi mutta käyttökelpoiseksi, eli häntä verra-

taan esineeseen, joka ei ole ehjä mutta ei täysin hyödytön. 

 

(106) Toiset kai rikki menee jäämällä / Toiset kai vahvistuu kun vain lähtee 

(Hurmaan: 3) 

(107) Mitä minä tein sut se hajottaa / Ehjäksi en jäänyt voin tunnustaa / Meistä 

revin kaiken, nään tyhjää vaan / Kun peiliin jään katsomaan (Hurmaan: 7) 

(108) Sillä miehen saat, mutta puolikkaan / Sen sä saat – jos sä tahdot silti sen / 

Sen sä saat – miehen käyttökelpoisen / Mut puolet vaan – laitan puolet va-

rastoon / Kunnes taas – rakkauteen mä valmis oon (Hurmaan: 6) 
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4.3.3. NAINEN ON LINTUNEN 

 

Ihmisen vertaaminen eläimeen on tyypillinen metafora. Näistä vertauksista syntyy myös 

erilaisilla hellittelynimiä. Erityisesti naista ja hänen vartaloaan kuvataan eläinmetaforilla 

– naiseen liitetään ominaisuuksia, joita eläimellä on tai joita sillä ajatellaan olevan. Ai-

neistossani naista verrataan usein lintuun, josta syntyy perusmetafora NAINEN ON LINTU-

NEN. Lintunen on ’rakastetun lempinimi’ (KS 2012 s.v. lintunen). Esimerkissä 109 nai-

sen ulkonäköä verrataan lintuun ja esimerkissä 110 puolestaan nainen nähdään perintei-

sen raamatullisena symbolina eli kyyhkysenä. 

 

(109) Iho päivän paahtama / Sä oot kaunis naurava / Oot kuin samettia / Sun 

hennot linnunlapaluut / Nätisti kun kaareutuu / Kohti aurinkoa (Hurmaan: 

1) 

(110) Sä olet elävien vetten lähde / Oot paratiisin kyyhkynen / Polttavat silmäs 

mun maailman järisee (Hurmaan: 11) 

 

 

4.3.4. ONNELLISUUS ON YLHÄÄLLÄ 

 

Onnellisuuteen liittyy useita erilaisia metaforia, joita kaikkia yhdistää ylhäällä olemi-

nen. ONNELLISUUS ON YLHÄÄLLÄ -perusmetafora sisältääkin muun muassa sellaisia pe-

rusmetaforia kuin ONNELLISUUS ON TAIVAASSA OLOA ja ONNELLISUUS ON IRTI MAASTA 

OLEMISTA. Lisäksi aiemmin on mainittu, että ONNELLISUUS ON VALOA. (Kövecses 2002: 

85.) Taivaalle kurkottelu kuvastaa onnellisuuden tavoittelua esimerkissä 111. Perusme-

tafora SURULLISUUS ON ALHAALLA on negatiivinen vastapari ONNELLISUUS ON YLHÄÄL-

LÄ –perusmetaforalle (Kövecses 2002: 36). Esimerkin 112 verbit vaipua ja lakaista ma-

ton alle kertovat alhaalla olemisesta ja surullisuudesta. 

 

 

(111) Minä taivaalle kurkottelin / Minä elin kuin viimeistä päivää (Hurmaan: 8) 

(112) Kun mä vaivun synkkyyteen / Vaikka tämän maton alle / Lakaissut oon 

perkeleet (Polte: 8)  
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5. MAALLIKOIDEN JA LAURI TÄHKÄN METAFORATULKINNAT 

 

 

Tässä luvussa analysoin ja tilastoin maallikoiden tulkintoja Lauri Tähkän lyriikoista 

teettämäni kyselylomakkeen tulosten perusteella. Lisäksi olen upottanut mukaan Lauri 

Tähkän omat mietteet sanoituksiensa sisällöistä. Vertailen näitä tulkintoja kielitieteelli-

siin näkemyksiin, jotka olen esitellyt aiemmissa pääluvuissa 3 ja 4. Käsittelen tuloksia 

omissa alaluvuissaan yksi perusmetafora kerrallaan. 

 

Kyselylomake on toteutettu Webropol-ohjelmalla ja julkaistu Lauri Tähkän Facebook-

sivuilla 3.3.2014. Sivuilla on tykkääjiä yli 33 000 (9.4.2014), ja sinne kirjoitetaan päi-

vittäin useita postauksia, lähetetään keikkakuvia ja -videoita sekä äänestyslinkkejä tai 

lehtijuttuja. Lisäksi Lauri Tähkä päivittää itse useita kertoja viikossa kuvia ja tunnelmia 

esimerkiksi keikoilta ja järjestää silloin tällöin jopa ”Late Night” -tuokioita, joissa fanit 

saavat kysellä kuulumisia ja Tähkä vastailee kysymyksiin tunnin ajan. Myös muulloin 

hän saattaa kommentoida ja ”peukuttaa” fanien kirjoituksia. Näin kävi myös kyselylo-

makkeeseen johtavan linkkini alla – Tähkän kommentoidessa julkaisua fanit innostuivat 

tykkäämään ja kommentoimaan sitä todella vilkkaasti. Ensimmäisen vuorokauden aika-

na sain yli 60 vastausta kyselyyni, joten vastausaktiivisuus oli korkea. Reilussa viikossa 

kyselyyn vastasi yhteensä 99 informanttia, joista 98 hyväksyin mukaan tutkimukseeni. 

Hylätty vastaus sisälsi tekstien tulkintojen sijaan provosoivia kommentteja artistin per-

soonasta ja urasta. 

 

Kyselylomakkeessa oli yhteensä 13 avointa pakollista kysymystä sekä yksi avoin va-

paaehtoinen kysymys, jossa sai kommentoida kyselyä tai Lauri Tähkän lyriikkaa yli-

päänsä. Lomake rakentui lingvistisessä analyysissä löydettyjen perusmetaforien ympä-

rille: kustakin haetusta metaforasta oli yksi tai kaksi tekstikatkelmaa sekä kysymys, jol-

la johdateltiin fanit kuvailemaan kutakin perusmetaforaa ja sen merkitystä. Olen mer-

kinnyt tekstikatkelmat alaluvuissa suuraakkosin ja numeroin, jotta ne erottuvat pelkin 

numeroin merkityistä lingvistisistä esimerkeistä. Suuraakkonen viittaa haettuun perus-

metaforaan ja numero tekstikatkelmaan. Lisäksi olen merkinnyt informanttien kommen-

tit suorin lainauksin kieliasuun puuttumatta V-kirjaimella ja numeroin. Osa metaforista 

oli helppoja, mutta joihinkin ei tullut yhtäkään niin sanottua oikeaa vastausta. Toteutin 
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saman kyselyn myös Lauri Tähkälle haastattelun muodossa ja samassa yhteydessä kyse-

lin häneltä tarkennuksia joihinkin kielellisiin ilmauksiin, jotka olen esitellyt luvussa 3. 

 

 

5.1. IHMINEN ON SÄILIÖ, JONKA SISÄLLÄ PALAA RAKKAUDEN TULI 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä etsittiin perusmetaforaa IHMINEN ON SÄILIÖ, JONKA SI-

SÄLLÄ PALAA RAKKAUDEN TULI. Informantit vastasivat tekstikatkelmien perusteella ky-

symyksiin: mistä katkelmat kertovat ja millainen tunne ihmisen sisällä on. 

 

(A1) Nyt mun sisälläni palaa / Tätä rakkautta en salaa / Tästä haaveilin niin … 

Polttaa rinnassani rakkaus sun polttaa / Saat mut syttymään aina vaan sä 

saat mut / Hehkuun katso mua silmiin mä hehkun (Hurmaan: 1) 

(A2) Katso mua pitkään, miksi sytytitkään / Roihun riehumaan / Silloin aika-

naan (Polte: 2) 

 

Maallikoiden vastaukset olivat todella yksimielisiä, sillä 71 vastaajaa totesi tekstikat-

kelmien kertovat rakkaudesta ja 21 rakastumisesta tai rakastuneesta ihmisestä. Lisäksi 

yksittäiset vastaajat olivat tulkinneet katkelmien kertovan ensirakkaudesta, kaipaukses-

ta, pitkästä suhteesta, rakkauden kohteesta, vanhan rakkaan näkemisestä tai voimak-

kaasta tunteesta. Yleisesti ottaen on mahdollista sanoa vastausten olevan lähes 100 % 

yksimielisiä, koska myös yksittäisiin tulkintoihin voidaan ajatella liittyvän rakkauden 

käsitteen. 

 

Ihmisen sisällä olevasta tunteesta oltiin myös hyvin yksimielisiä. Esimerkissä A1 tun-

netta kuvailtiin ihanaksi, intohimoiseksi, lämpimäksi ja ihmistä sisältä polttavaksi. Mo-

net vastaajat olivat myös sitä mieltä, että siinä rakkaus on uusi, kun taas esimerkissä A2 

rakkaus on vanha ja hiipumassa. Siihen liittyy kaipauksen ja haikeuden tunnetta. 

 

(V1) ”Kaksi erilaista tunnetta. Ensimmäinen, Saat syttymään, kertoo siitä val-

tavasta rakkauden tunteesta, jonka ihminen tuntee toista kohtaan. Siitä 

tunteesta, kun rakkauden kohde saa aikaan suunnatonta iloa, valoa ja 

energiaa, millä pystyy mihin vain. Toinen, Polte, kertoo siitä, kun tämä 
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edellä kuvattu tunne on hävinnyt, ja suhde loppunut. Silloin helposti ky-

seenalaistaa, mistä suhde lähti liikkeelle ja miksi tunsi niin suurta rakka-

utta toista kohtaan, jota nykyisessä tilanteessa edes voisi kuvitella tunte-

vansa.” 

 

Lauri Tähkä kuvailee, kuinka tekstikatkelmat voisivat olla toistensa jatko-osia. Esimer-

kissä A1 puhutaan voimallisesta tunteesta, jollainen ihmisen sisällä vallitsee, kun hän 

rakastuu tai ihastuu. Esimerkissä A2 puolestaan pohditaan, mitä ihminen on tehnyt toi-

selle ja miksi tämä on sytyttänyt rakkauden hänessä. Toisin sanoen katkelmat kuvaavat 

hänen mukaansa rakkautta eri aikana. (LT 2014.) 

 

Taulukko 1. Mistä katkelmat kertovat? 

 

 

Kysymyksenasettelulla haetaan kognitiivisen metaforateorian perusmetaforaa IHMINEN 

ON SÄILIÖ, JONKA SISÄLLÄ PALAA RAKKAUDEN TULI. Kun metaforatulkintoja tarkastel-

laan kaikista kolmesta näkökulmasta, maallikoiden, tekijän ja kielitieteellisten näkemys-

ten, on lopputulos yhtenevä. Maallikot ovat tunnistaneet vertauksen rakkaudesta tulena 

ja siitä, että tunne polttaa ihmistä. Sen sijaan säiliö-vertausta ei kukaan ole tunnistanut. 

On kuitenkin oletettavaa, että maallikot hahmottavat metaforan, mutta eivät vain osaa 

pukea sitä sanoiksi. Lauri Tähkä itse kuvailee tekstikatkelmia suorasanaisiksi kerron-
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noiksi, eli rakkauden tulesta puhuminen voidaan toisin sanoen käsittää jo kuolleeksi 

metaforaksi samaan tapaan kuin tuolinjalka (LT 2014). 

 

 

5.2. ELÄMÄ ON MATKA 

 

Toisessa kysymyksessä maallikot vastasivat kysymyksiin, mitä matka symboloi teksti-

katkelmissa ja millaisia mielikuvia matka sinussa herättää? Näillä etsittiin perusmetafo-

raa ELÄMÄ ON MATKA. 

 

(B1) Ja mä toivon että matka tämä ei päättyis milloinkaan / Toisillemme luva-

taan en takaisin käänny katsomaan / Ja mä lähden sinun kanssas kahdes-

taan vaikka minne vaan / Emme ketään odota ei meitä jää kukaan ootta-

maan (Hurmaan: 3) 

(B2) Sä tiedät mihin sä meet / Suuntasi päätät ja määräät tien / Sinä itse yksin 

sen teet … Yli matkojen vielä me kuljetaan / Kun sun siipesi kantavat taas 

(Hurmaan: 5) 

 

Ainoastaan yksi vastaaja ei ollut osannut vastata tähän kysymykseen. Selkeimmin erot-

tuivat vastaukset matkan tarkoittavan elämää tai yhteistä elämää. Muutama vastaaja 

mielsi matkan yhdessä olemiseksi tai kulkemiseksi. Samoin matkan voitiin ajatella tar-

koittavan konkreettista matkaa, etenkin esimerkissä B1. Se tulkittiin myös kahden ihmi-

sen yhteiseksi matkaksi. Lisäksi usea vastaaja oli mieltänyt matkan parisuhteeksi tai 

rakkaudeksi. Tämä osoittaa, kuinka myös rakkautta ja parisuhdetta voidaan verrata mat-

kaan, kuten kappaleen 3.2. kielelliset ilmaukset osoittivat. Matkan voitiin ajatella sym-

boloivat myös uutta alkua elämässä tai uutta rakkautta. 

 

(V1) ”Minun mielessäni matka tarkoittaa elämää yhdessä eteenpäin. Molem-

missa lauluissa matkataan lopulta toisen kanssa. Menneet on menneitä , 

vaikeuksia on voitettu, taakse ei enää katsota , mennään eteenpäin yhdes-

sä.” 

(V2) ”Mielestäni matka symboloi elämän tietä, joka kuljetaan yhdessä sen rak-

kaan rinnalla tukien. Laulujen matkat tuovat mieleen positiivisen matkan, 



64 
 

sellaisen, jonka ei haluaisi päättyvän, kun sen saa kulkea sen rakkaansa 

kanssa” 

 

15 vastaajaa oli löytänyt massasta poikkeavia merkityksiä matkalle. Sitä pidettiin sie-

lunkumppanuutena tai ”sen oikean löytämisenä”. Matkan voitiin myös ajatella olevan 

ihmisen sisäistä kasvua, oman tien kulkemista ja rohkeutta tai elämänvalintoja. Se miel-

lettiin heittäytymisenä hetkeen ja toivona edessä olevalle matkalle. Lisäksi tulkittiin 

kahden rakastuneen olevan lähdössä matkalle tai matkan jatkumista, kun toinen on ter-

ve. Matka nähtiin myös naimisiin menemisenä tai elämänvalintoina. 

 

(V3) ”Ihmiselle tulee elämässä tien risteyksiä,missä pitää valita kumpaa tietä 

kulkea meinaa. Joskus vaikeitakin päätöksiä. Jokainen kuitenkin tekee 

omat päätöksensä joko järjellä tai sydämellä.” 

 

Lauri Tähkän mielestä matka symboloi tunnetiloja, hetkiä ja elämää. Lisäksi esimerkik-

si matka merellä voi olla ihan erilainen kuin matka maantiellä, jolloin siihen liittyy eri-

laisia kielikuvia. Matka on Tähkän mukaan vertauskuvana haastava ja mielenkiintoinen, 

koska sen kautta ihminen alkaa miettiä omaa elämäänsä. Hän kuvailee katkelman B1 

matkaa konkreettiseksi, mutta löytää sieltä paljon syvällisyyttä ja vertauskuvallisuutta 

liittyen elämään, parisuhteeseen ja rakkauteen: mitä voi tapahtua kun rakastuu tai rakas-

taa toista ihmistä. Kyseessä ei siis voida ajatella olevan pelkkä konkreettinen matka, 

vaan siitä voi lukea paljon syvällisempiä asioita ja pohdintoja, vaikka teksti itsessään on 

kepeä ja hyväntuulinen. Katkelmassa B2 matka on Tähkän mukaan erilainen ja liittyy 

enemmänkin elämänvalintoihin – kun jaksetaan pahan ajan yli, on tulevaisuus helpom-

paa. (LT 2014.) 

 

Myös vastaajien mielikuvat matkasta vaihtelivat tekstikatkelmien välillä. Katkelmassa 

B1 matka nähtiin hyvinkin positiivisena ja riemukkaana, kun taas katkelman B2 matka 

oli sitä haikeampi ja paikoittain vaikeakin. Matkaan ja sitä kautta elämään liitettiin aja-

tuksia onnellisuudesta, kaihoisuudesta ja päättäväisyydestä. Siinä kuvattiin olevan ylä- 

ja alamäkiä, vaikeita päätöksiä sekä uskoa ja toivoa tulevaisuuteen. Matka voidaan näh-

dä mukaansa tempaisevana, kaiken voittavana ja kannattelevana, täydellisenä heittäy-

tymisenä hetkeen. Elämän matka voi olla myös kivinen ja tappurainen, mutta yli on-
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gelmien selviää, kun rinnalla on joku tukemassa. Usein matka nähtiin myös yhden ihmi-

sen kasvuna, itsenäistymisenä ja toisen läsnäolosta huolimatta oman tien kulkemisena, 

omien päätösten tekemisenä ja sitä kautta yksilöllisenä. 

 

Monet vastaajat näkivät katkelmissa myös kesäisyyttä. Tämä selittynee sillä, että kun 

tarkastellaan esimerkkiä B1 koko kappaleena, se alkaa sanoilla Sä oot niin kaunis kesä-

mekossa. Vastaajat siis usein linkittivät irrallisiin tekstikatkelmiin mielikuvia koko lau-

lun sanoituksista katkelman ulkopuolelta. Tällaista oli havaittavissa muissakin esimer-

keissä ja vastauksissa. Myös Lauri Tähkä mainitsee kesäisen riemun ja hyväntuulisuu-

den, joka näkyy esimerkin B1 koko tekstissä ja etenkin sen sävellyksessä, joka on eri-

lainen kuin mikään aiempi hänen tekemänsä (LT 2014). 

 

Taulukko 2. Mitä matka symboloi? 

 

 

Taulukosta nähdään, että maallikot ovat olleet varsin yksimielisiä siitä, että matka sym-

boloi elämää. Siihen liitetään myös mielikuvia toisesta ihmisestä ja yhdessäolosta, rak-

kaudesta ja parisuhteesta. Myös Lauri Tähkän näkökulma matkaan on samanlainen ja 

vastaa kognitiivisen metaforateorian käsitystä ELÄMÄ ON MATKA -perusmetaforasta. 

Täten voidaan todeta, että kolmitahoinen näkemys matkasta on yhtenevä ja ihmiset tun-

nistavat perusmetaforan todella hyvin. 
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5.3. ELÄMÄ ON JOKI 

 

Kolmannessa kysymyksessä oli poikkeuksellisesti vain yksi tekstikatkelma. Tällä haet-

tiin perusmetaforaa ELÄMÄ ON JOKI. Maallikot vastasivat kysymykseen, mistä tekstikat-

kelma mielestäsi kertoo. 

 

C1: Suuri vesi mua kuljettaa / Päivään uuteen mut kannattaa / Ei kahta kertaa 

samaan virtaan / Kukaan pystynyt astumaan / Meitä vuodet kun liikuttaa / 

Se mikä taakse jää katoaa / Niinhän kulkee nyt elämä täällä / Se näkyy 

mun kasvoista / Kuin elämä väkevänä joki virtaa / Mukaan meidät saa / 

Kaikki kulkee / Kukaan ei jää pysy paikoillaan (Polte: 9) 

 

Suuresta osaa vastauksia (74) heijastuu käsitys, kuinka elämä kulkee eteenpäin ja tuo 

mukanaan erilaisia kokemuksia, haasteita, muutoksia ja kohtaloita. Elämää verrataan 

virtaavaan veteen eli tässä tapauksessa jokeen, eli siihen, kuinka mennyt aika ei palaa ja 

tulevaisuuteen ei välttämättä pysty vaikuttamaan. Vaikka elämässä kohtaisi minkälaisia 

menetyksiä, elämä jatkuu ja usko tulevaisuuteen on vahva. Neljä vastaajaa oli sitä miel-

tä, että tekstikatkelma kertoo ajasta ja sen kulkemisesta, ja kaksi vastaajaa kuvasi sen 

kertovan ikääntymisestä. Myös kuolema sai kaksi vastausta. Lisäksi tulkittiin, että ky-

seessä on eteenpäin katsominen, lähteminen tai usko tulevaisuuteen. Niin ikään näistä 

huomataan, kuinka katkelmassa tulkitaan olevan liikettä ja eteenpäin menemistä. 

 

(V4) ”Elämä ja maailma kulkee eteenpäin, kaikki muuttuu ajan myötä vaistä-

mättä sen mukana. Asiat ei pysy samana, taaksejäävät asiat myös painuvat 

hiljalleen unohduksiin. Elämänkokemukset ja -koettelemukset näkyvät 

meissä jokaisessa. Elämä on kuin virta; se kuljettaa uuteen päivään, väis-

tämättä. Elämä myöskin kantaa ja kannattelee jokaista - vaikka valillä 

tuntuisikin, että heitetään aikamoiseen pyörteeseen.” 

(V5) “Elämän kulusta, kuinka tapahtumat seuraa toisiaan ja lopulta ihminen 

on melko avuton vaikuttamaan elämän kulkuun. Monet asiat vaikuttaa ja 

muokkaa elämän suuntaa. Menneeseen on turha takertua ja toisaalta het-

keen ei voi pysähtyä...” 
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Kuusi vastaajaa liitti tekstikatkelman jollain tavoin rakkauteen ja parisuhteeseen, yksit-

täisiä vastauksia tuli samaan aihepiiriin liittyen erilleen kasvamisesta, toisen ihmisen 

tukemisesta ja yksin jäämisestä. Lisäksi yksittäisvastauksia keräsivät sellaiset tulkinnat 

kuin tunteet ja vastoinkäymiset. Yksi vastaaja ei osannut sanoa, mistä katkelma kertoo, 

vaan piti sitä mystisenä. 

 

Lauri Tähkä kuvailee esimerkin C1 jokea katkeamattomaksi elämäksi. Elämä jatkuu ja 

vuodet liikkuvat veden tavoin. Katkelmassa ei kahta kertaa samaan virtaan kukaan pys-

tynyt astumaan on löydettävissä kreikkalaista filosofiaa ja tematiikkaa. Itse kappale on 

saanut innoituksen keväisestä maisemasta jäiden lähtemisen aikana, kun joen valtavissa 

kuohuissa on jotain vastustamatonta ja voimakasta. Tähkä vertaa elämää tämänkaltai-

seen jokeen, jossa olisi vain yritettävä pysyä mukana, vaikka ei tiedä lainkaan, minne se 

kuljettaa. Lisäksi kappaleesta on löydettävissä ihmissuhdetematiikkaa, jota voi hänen 

mukaansa myös verrata myrskyävään jokeen. (LT 2014) 

 

Taulukko 3. Mistä tekstikatkelma kertoo? 

 

 

Haettu perusmetafora ELÄMÄ ON JOKI löydetään paitsi kielitieteellistä näkökulmasta, 

myös maallikoiden ja Lauri Tähkän itsensä tulkinnoista. Lisäksi huomattavaa on, että 

kaikissa tahoissa metaforaan liitetään eteenpäin kulkeminen, johon liittyy tapahtumien 

ainutkertaisuus ja usko parempaan huomiseen. Rakkautta ja ihmissuhteita voidaan myös 
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verrata jokeen ja tämä näkemys saa niin ikään kognitiivisen metaforateorian, Lauri Täh-

kän itsensä ja myös muutaman maallikon kannatuksen. 

 

 

5.4. ELÄMÄ ON AJELEHTIMISTA MERELLÄ 

 

Innovatiivinen ELÄMÄ ON AJELEHTIMISTA MERELLÄ oli neljäs maallikoilta tekstikatkel-

mien avulla haettu perusmetafora. He vastasivat kysymyksiin, mitä kuohut mielestäsi 

symboloivat sekä millainen asema tekstikatkelmien minällä on – esimerkiksi määräävä, 

alistuva, vapaa, sidottu…? 

 

D1: Ulapan korkeat kuohut mua vievät / Eikä ne säästäneet sinuakaan / Olen 

maksanut kalliisti vapauden hintaa / Hävinnyt kaiken mut noussut vaan 

(Hurmaan: 9) 

D2: Kuohuissa elämäni / Maistoin mä maljojani / Liehui mun vapauteni / Kup-

livat unelmani (Hurmaan: 10) 

 

Maallikoiden vastauksissa nousee selkeästi esille kaksi näkökantaa siihen, mitä kuohut 

kuvastavat tekstikatkelmissa. Kolmannes kaikista vastaajista (33) on sitä mieltä, että ne 

symboloivat elämän vaikeuksia ja vastoinkäymisiä. Minä nähdään useimmiten vapaana, 

mutta hänen voidaan tulkita olevan myös alistuvassa asemassa. Häntä määritellään pe-

riksi antamattomaksi, määrääväksi, pärjääväksi ja sitkeäksi mutta toisaalta myös sido-

tuksi, surulliseksi ja kyvyttömäksi sitoutumaan. Kaksi vastaajaa näkee kuohut elämän 

haasteina. Heidän mukaansa tekstikatkelmien minän asema on taistelun myötä vapaa. 

 

(V6) ”Vastoinkäymisiä. Tilanteita, joihin ei voi itse vaikuttaa. Vapautta halua-

va minä, joka on joutunut tekemään kipeitä ratkaisuja saadakseen vapaan 

asemansa” 

 

Toiseksi eniten (24) ajatellaan kuohujen olevan elämän tapahtumia, niin positiivisia 

kuin negatiivisiakin. Minän asemaa tekstikatkelmissa kuvaillaan monin eri adjektiivein, 

joista yleisin on vapaa. Toisaalta ihminen voi olla myös sidottu ja alistuva, mutta toi-

veikas, luottavainen ja lannistumaton. Häntä kuvaillaan myös selviytyjäksi ja itsenäi-
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seksi. Jossain määrin samaan kategoriaan voidaan laskea myös viiden vastaajan näke-

mys kuohuista elämän muutoksina ja kolmen vastaajan elämän valintoina. Yleensä minä 

nähdään vapaana, mutta hänet määritellään myös alistuvaksi, sopeutuvaksi, kokeneeksi 

ja itsenäiseksi henkilöksi. 

 

(V7) ”Mielestäni kuohut symboloivat elämässä eteen tulleita ylä-ja alamäkiä. 

Tekstikatkelmien minä on kaikesta huolimatta toiveikas ja tulevaan luotta-

va.” 

(V8) ”Kuohut symboloivat elämän yllättäviä käänteitä. Ensimmäisen katkelman 

minä puhuu kuohuista preesensissä. Kuohut ovat vieneet ja vievät yhä. 

Vapauden hinta voi kuvata sitä, että kertoja kokee olevasa vapaa jostakin, 

mutta samalla alistunut siihen, että vapauden myötä hän myös menettää 

jotain, kenties joitakin ihmissuhteita, pysyvyyttä tms. Kertoja tuntu kuiten-

kin pitävän vapautta sen arvoisena. Toisessa katkelmassa puhutaan kuo-

huista mennessä aikamuodossa. Tämä yhdistettynä kuplivat unelmat -

kielikuvaan tuo mieleen pettymyksen: onko vapaus ollutkin vain harhaa? 

Myös öiehui mun vapauteni -säe viestii siitä, että vapaus on ollut jotenkin 

päälleliimattua tai kuviteltua. Kertoja ei sano esim. "olin vapaa" vaan että 

"vapaus liehui" - vapaus oli siis jotain jota ei kokonaan voinut tavoittaa? 

Kertoja on juossut vapauden perässä ja nyt huomannut, ettei vapautta 

olekaan.” 

 

12 vastaajaa ajattelee kuohujen kuvaavan tunteita. Suurin osa määrittelee minän aseman 

vapaaksi ja itsenäiseksi, vahvaksi selviytyjäksi. Vastaajista neljä näkee kuohut elämän 

houkutuksina. Minä asemaa kuvaillaan kahlitsemattomaksi ja uhmakkaaksi, mutta toi-

saalta myös surulliseksi ja valmiiksi ottamaan riskejä. Minä voidaan nähdä myös nöyr-

tyneenä mutta päättäväisenä. 

 

Menestyminen tai menestyksen hinta ovat kolmen vastaajan tulkinta tekstikatkelmien 

kuohuista. He näkevät minän olevan muiden määrättävissä muttei alistuvana henkilönä, 

joka on aluksi ollut vapaa mutta joutunut nöyrtymään ja sen vuoksi yksinäinen. Kolme 

vastaajaa kuvailee kuohujen tarkoittavan sitä, että ihmisellä ”menee liian lujaa” elämäs-

sään. Olen määritellyt tämän vastauksen termillä menovietti. Vastaajat ovat tulkinneet, 
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että minä on tekstikatkelmissa toiveikas ja riemukas, mutta myöhemmin pahoitteleva ja 

masentunut. Hänellä ”meinaa menestys nousta hattuun”. 

 

Muita tulkintoja kuohuista on yhteensä kahdeksan: elämän voima, onnellisuus, pettämi-

nen, pitkä avioliitto, rakastumisen tunne, suhdekriisit, suosio sekä virheet, joita on teh-

nyt elämässään. Näissä minä nähdään yleisimmän vapaana ja vapautensa puolesta tais-

telleena henkilönä. Yksi vastaaja ei osaa sanoa, mitä kuohut symboloivat. 

 

Lauri Tähkän mukaan kuohut kuvaavat elämän raadollisuutta ja kriisejä, joista ihminen 

ei meinaa selvitä. Hän liittää kuohuihin mielikuvia epävarmuudesta ja arvaamattomuu-

desta, kun taas esimerkissä D2 kupliminen on iloista ja positiivista. Minän aseman hän 

näkee yksilöllisenä kokemuksena, kuten koko kappaleen tulkinnankin, koska kuulija 

suhteuttaa tekstiin aina omaa elämäänsä. (LT 2014.) 

 

Taulukko 4. Mitä kuohut symboloivat? 

 

 

Lauri Tähkän mukaan Tulkoon mitä vaan -kappaleen voidaan nähdä kertovan parisuh-

teen tai elämän loppumisesta, jopa kuolemasta ja saattohoidosta. Kuohuilla pystytään 

siis hänen mukaansa kuvata niin tunteita, vastoinkäymisiä kuin elämäntapahtumia 

yleensäkin. (LT 2014.) Myös maallikot ovat tulkinneet tekstikatkelmia samalla tavalla 

ja löytäneet merkityksiä, jotka liittyvät elämään kaikkine tapahtumineen. Tekstikatkel-
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missa haettu perusmetafora ELÄMÄ ON AJELEHTIMISTA MERELLÄ ei nouse suoraan esille 

tulkinnoista, mutta sen piirteitä on selkeästi havaittavissa niin Tähkän kuin maallikoiden 

mielikuvista. Kielitieteellisestä näkemyksestä poiketen minän asema nähdään kuitenkin 

useimmiten vapaana, kun taas ajelehtiminen herättää mielikuvan siitä, että minä ei pysty 

itse määrittelemään elämänsä suuntaa. 

 

 

5.5. RAKKAUS ON VÄKIVALTAA 

 

Viidennessä kysymyksessä maallikot vastasivat tekstikatkelmien perusteella, mitä rak-

kaus tekee ihmiselle. Haettu perusmetafora oli RAKKAUS ON VÄKIVALTAA. 

 

E1: Rakasta rintani ruhjeille / Rakasta vielä kun voit / Rakasta rintani ruhjeil-

le / Rakkaus sydämmen teloi (TR: 3) 

E2: Etkö sinä minusta mitään piittaa / Miksi et voi unohtaa / Miksi sinun täy-

tyy mielin määrin / Koetella kituvaa (MOR: 3) 

 

Maallikoiden vastausten kirjo oli todella laaja, mutta perusajatus oli suurimmassa osassa 

sama: rakkaus satuttaa. 20 vastaajaa oli valinnut tämän verbin kuvaamaan, mitä rakkaus 

tekee ihmiselle. Raastaa ja särkee saivat yhdeksän vastausta, riuduttaa kahdeksan, hajot-

taa viisi ja kiduttaa neljä. Kaksi vastaajaa oli kuvannut, että rakkaus haavoittaa, jättää 

ihmiseen jäljen, kuluttaa, raatelee, runnoo, sekoittaa pään tai aiheuttaa ihmisessä positii-

visia tunteita. Näiden lisäksi 14 maallikkoa oli vastannut jotain muuta: rakkaus aiheut-

taa kaipausta, se hyväksikäyttää ihmistä, koettelee, pahoinpitelee, sitoo, tekee epätoivoi-

seksi, tuhoaa hetkellisesti tai vahvistaa. Rakkaus antaa paljon mutta ottaa vielä enem-

män, se antaa voimaa ja se saa ihmisen haluamaan toisen lähellä olemista. Rakkaus ai-

heuttaa negatiivisia tunteita, tekee ihmisen riippuvaiseksi tai epätoivoiseksi, itsekkääksi 

ja mustasukkaiseksi. 15 vastaajaa oli sitä mieltä, että rakkaus aiheuttaa ihmisessä erilai-

sia tunteita, niin negatiivisia kuin positiivisiakin. 

 

(V9) ”Rakkaus haastaa ihmisen äärirajoille tunteissa. Rakkaus on kiduttavaa” 
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(V10) ”Herättää vahvoja tunteita: anoo rakkautta, toisaalta haluaa unohtaa. 

Rakkaus jättää aina jäljet ihmiseen. Rakkaudesta luopuminen on raskainta 

ja tekee varovaiseksi” 

 

Esimerkin E1 teksti on syntynyt Lauri Tähkän kertoman mukaan painiottelussa kipey-

tyneen ja ruhjoutuneen kyljen seurauksena. Itse kappaleen kantavana voimana on ihmi-

sen viekoittelu ja toisen puhki rakastaminen, jolloin rakkauden kolhut saavat koko elä-

män säpäleiksi. Samaan tapaan esimerkissä E2 ihminen Tähkän mukaan kyselee sydä-

meltään, miksei se ymmärrä, kuinka pahalta ihmisestä tuntuu. Rakkaus on ihmiselle 

maailman tärkeimpiä asioita, ja se aiheuttaa ihmisessä kaikenlaisia tunteita, niin hyviä 

kuin huonojakin. Rakkaus siis koskettaa ihmistä aina. (LT 2014.) 

 

Taulukko 5. Mitä rakkaus tekee ihmiselle? 

 

 

Tekstikatkelmilla haettu perusmetafora RAKKAUS ON VÄKIVALTAA on löydettävissä kai-

kista kolmesta näkökulmasta, joista sitä tarkastellaan. Maallikoiden verbivalintoihin, 

mitä rakkaus tekee ihmiselle, liittyy kaikkiin väkivallan tunnetta. Samoin Lauri Tähkä 

puhuu rakkaudesta voimana, joka voi kolhia ja kuluttaa ihmistä. Huomattavaa on myös, 

kuinka sekä maallikot että Tähkä kuvailevat rakkauden aiheuttavan paitsi negatiivisia 

myös positiivisia asioita ihmiselle. Rakkauteen liitetään automaattisesti siis myös hyviä 
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mielikuvia, vaikka itse tekstikatkelmista ei kielitieteellisesti katsottuna löydy kuin väki-

valtaisuuteen ja negatiivisuuteen liittyviä sananvalintoja. 

 

 

5.6. RAKKAUS ON HULLUUTTA 

 

Kuudennessa kohdassa maallikot vastasivat tekstikatkelmien perusteella, millaista rak-

kaus on. Kysymyksenasettelulla haettiin perusmetaforaa RAKKAUS ON HULLUUTTA. 

 

F1: Nuoret villit rakastavaiset / Hullun lailla antautuvaiset / Huuda huuda 

kiihkosta huuda / Sä poltat mua (Hurmaan: 11) 

F2: Hullaannuin sun suudelmiisi / Pauloihisi jäin näin kiinni / Lemmenkahleet 

ranteisiini / Järjen veit sen viimeisenkin / Yksi vapaa ja hullu / Sun rak-

kaudestas tullu (Hurmaan: 2) 

 

Monet vastaajat ovat kuvailleet rakkautta vastauksissaan useammalla kuin yhdellä ad-

jektiivilla. Olen valinnut niistä vertailuun edustavimman, koska monet adjektiivit ovat 

synonyymeja keskenään. Rakkautta luonnehditaan eniten hulluksi (26), huumaavaksi 

(14), kiihkeäksi (12) ja järjen vieväksi (10). Seitsemän vastaajan mielestä rakkaus on 

hullaannuttavaa, ja neljä vastausta ovat saaneet intohimoisuus ja villeys. Hullu, huu-

maava, järjen vievä ja hullaannuttava aiheuttavat rakkauden luonteesta samanlaisia mie-

likuvia. Samaan tapaan kiihkeys, intohimoisuus ja villeys ovat keskenään ainakin jos-

sain määrin rinnasteisia termejä. 

 

Tekstikatkelmien rakkautta on pidetty myös rakkauden ensihuumana neljän vastaajan 

kohdalla. Kolmen vastaajan mielestä rakkaus on eroottista tai seksiä, sitovaa, kokonais-

valtaista ja vapauttavaa. Sitovalla viitataan siihen, että se yhdistää tai sitoo kaksi ihmistä 

toisiinsa. Kokonaisvaltaisella puolestaan tarkoitetaan sitä, että rakkaus vaikuttaa ihmi-

seen niin fyysisesti kuin henkisestikin, jolloin hän ei välttämättä pysty toimimaan järjel-

lisesti. Kaksi vastaajaa pitää rakkautta tekstikatkelmien perusteella sokeana. Yksittäisiä 

vastauksia siihen, mitä rakkaus on, saivat sellaiset adjektiivit kuin hallitsematon, ihana, 

onnellinen, raju, riepotteleva ja romanttinen. Lisäksi yksi vastaaja kuvaili rakkautta 

ihanaksi tunteeksi. 



74 
 

 

(V11) ”Mieletöntä! Tätä me halutaan kaikki. Nyt vaan järki pois päästä ja anne-

taan mennä niin lujaa rakkautta kohden kuin vain pystytään – ihanaahan 

se on!” 

(V12) ”Rakkaus on hullua,huumaavaa,ihanaa välillä ihan järjetöntäkin” 

(V13) ”Huumaavaa, polttavaa, täysin mukaansa vievää ja kaiken muun alleen 

jättävää.” 

 

Lauri Tähkän mielestä rakkauteen liittyy aina hyviä tunteita, vaikka rakkaus vie muka-

naan eikä ihminen näe mitään muuta kun on rakastunut. Tämän tunteen pukeminen sa-

noiksi on vaikeaa, koska rakkauden luonnehdinnasta tulee helposti kliseistä ja epäuskot-

tavaa. Tekstikatkelmissa tavoitellaan tunnetta, kun ihminen voi ikäänsä katsomatta tun-

tea itsensä nuoreksi ja villiksi rakastuessaan. Tähkän mukaan tähän rakkauteen liittyy 

intohimoa, huumaa, kiihkoa ja ikuista hulluutta. (LT 2014.) 

 

Taulukko 6. Millaista rakkaus on? 

 

 

Yleisesti ottaen kaikista maallikoiden vastauksista heijastuu haetun perusmetaforan kä-

sitys RAKKAUS ON HULLUUTTA. Rakkautta voidaan kuvailla erilaisin adjektiivein, mutta 

niihin kaikkiin liittyy mielikuva siitä, että rakkaus on kokonaisvaltaista ja vie ihmisen 

mukanaan sekoittaen tämän pään eli hullaannuttaa, huumaa ja tekee ihmisen hulluksi. 
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Lisäksi siihen liittyy intohimoa ja kiihkoa, kuten myös Lauri Tähkä kuvailee. Voidaan 

siis todeta, että kaikki kolme näkökulmaa löytävät tekstikatkelmien välittämän perusme-

taforan. 

 

 

5.7. RAKKAUS ON RUOKAA 

 

Seitsemäs kysymys käsitteli perusmetaforaa RAKKAUS ON RUOKAA. Maallikoilta kysyt-

tiin, mitä sananvalinnat ruokita, elättelöö ja näännyttää kertovat mielestäsi tekstikat-

kelmissa? 

 

G1: Eikä meitä surulla ruokita / Se on ilo joka elättelöö (KOAK: 7) 

G2: Tiedäthän ihmisen, jonka rakkaus näännyttää / Juuri niin, tunteisiin minä 

itseni uuvutin (Hurmaan: 6) 

 

Kysymyksenasettelu osoittautuu maallikoille vaikeaksi, koska he ovat useimmiten ana-

lysoineet kunkin sanan erikseen kontekstissaan sen sijaan, että olisivat määritelleet sa-

noille jonkin suuremman merkityskentän – tässä tapauksessa haetun perusmetaforan 

vertauksen RAKKAUS ON RUOKAA. Osa vastaajista on kuitenkin vastannut haettuun ta-

paan. Vastausten laajan kirjon ja hajonnan vuoksi en ole laatinut vastauksista kvantita-

tiivista taulukkoa. Maallikoiden vastaukset ovat kuitenkin liki kaikki yhteneväisiä kes-

kenään, joten olen koonnut vastauksista esiin nousevia merkityksiä eri sanoille. Lisäksi 

esittelen maallikoiden vastauksia, jotka edustavat väitteiden tapaan yleisimpiä vastauk-

sia mahdollisimman kattavasti. 

 

Lähes kaikki maallikot kuvailevat sananvalintojen merkityksiä siten, että ihminen ei voi 

elää surullisena eikä saa siitä voimaa kuten ilosta. Murehtiminen ei kannata elämässä, 

vaan ilo kannattaa eteenpäin. Ilman iloa ihminen ei jaksa elää. Toisin sanoen sanavalin-

tojen nähdään liittyvän elämään ja kaikkiin sen tapahtumiin. Näännyttää-verbi kertoo 

maallikoiden mielestä raskaasta elämästä tai rakkaussuhteesta, joka vie voimat. Nään-

nyttäminen voi myös tarkoittaa ihmisen heittäytymistä rakkauden vietäväksi, jolloin hän 

unohtaa itsensä ja keskittyy vain rakastamiseen muun elämän kustannuksella. 
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(V14) ”Suru voi viedä elämänhalun. Ilo pitää kiinni elämässä. Näännyttää vii-

tannee ihmiseen, joka luopuu kaikesta rakkauden vuoksi, unohtaa maail-

man ympärillään, kadottaa jopa yhteyden todellisuuteen.” 

(V15) ”Suru ei kanna ihmistä eteenpäin. Elättelöö on toivon kipinä huomises-

ta.Näännyttää on jotenkin toivonsa menettänyt.” 

 

Osa maallikoista on analysoinut sananvalintoja kokonaisuutena. Heidän mukaansa ih-

misen elämänhalun ja mielentilan kuvaamiseen käytetään voimakkaita sanoja. Sananva-

linnat kuvaavat elämän peruspilareita, joilla saa voimaa itselleen. Näännyttäminen ku-

vaa arjen ankeutta ja puutteellisuutta. Lisäksi kuvaillaan, kuinka sananvalinnat kertovat 

elämän eri tunteista, miten välttämättömiä ja vaikuttavia ne ihmisen elämässä ovat. Ne 

ovat vertauskuvia nälännäkemiseen, eli siihen, kuinka nälkä riuduttaa ja rakkaus voi 

tehdä myös niin. 

 

(V16) ”Rakkauden voimasta, siitä kuinka se ruokkii, elättää ja näännyttää. Rak-

kaus on hengen ravintoa.” 

(V17) ”Teksteissä rakkautta verrataan ruokaan, jolla ihminen elää tai kuolee” 

 

Muutamia massasta poikkeavia näkemyksiä sananvalintojen merkityksestä on löydettä-

vissä. Muutaman vastaajan mielestä ne kuvaavat ylpeyttä omaa murretta kohtaan tai 

pitävät sananvalintoja tyypillisinä eteläpohjalaisina sananparsina. Yksi vastaaja ei ole 

osannut vastata. Muuten vastaukset ovat todella yksimielisiä. 

 

Lauri Tähkä luonnehtii sananvalintoja hyvin kuvaaviksi, selkeiksi ja voimakkaiksi. Ne 

antavat ihmiselle heti jonkinlaisen mielikuvan ja merkityksen, koska ihminen suhteuttaa 

niitä omaan elämäänsä. Jokainen ihminen tietää esimerkiksi, millainen nääntyneen olo-

tila on – kun on yrityksistä huolimatta epäonnistunut jossain, on täysin puhki ja poikki. 

Tekstikatkelmassa G2 puhutaan Tähkän mukaan uupumisesta rakkauden tunteeseen, ja 

erityisen tehokkaan siitä tekee minä-muotoinen kertoja. Esimerkin G1 Tähkä kertoo 

kuvaavan omaa ajatusmaailmaansa, jossa surulle ei saa antaa valtaa, vaan elämänilo ja 

positiivinen katse tulevaisuuteen antavat ihmiselle voimaa ja toivoa paremmista ajoista. 

(LT 2014.) 
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Kognitiivisen metaforateorian mukainen perusmetafora RAKKAUS ON RUOKAA nousee 

esille osassa maallikoiden vastauksia. Suurimmaksi osaksi sananvalinnat on kuitenkin 

ymmärretty konkreettisiksi, josta voidaan päätellä niiden olevan jo niin vakiintuneita 

käsitteitä, ettei niistä löydetä metaforisuutta. Myös Lauri Tähkä luonnehtii sananvalinto-

ja selkeiksi ja hyvin kuvaaviksi, mikä tukee ajatusta, että rakkauteen ja elämään suhteu-

tuvat ruokaan liittyvät verbit ovat kuolleita metaforia. Lisäksi vertausten merkitys on 

ymmärretty lähes jokaisessa vastauksessa, eli niihin ei liity mitään tulkinnanvaraisuutta. 

 

 

5.8. ONNELLISUUS ON YLHÄÄLLÄ 

 

Kahdeksas kysymys käsitteli perusmetaforaa ONNELLISUUS ON YLHÄÄLLÄ. Maallikot 

vastasivat, mistä tekstikatkelmat mielestäsi kertovat? 

 

H1: Minä taivaalle kurkottelin / Minä elin kuin viimeistä päivää (Hurmaan: 8) 

H2: Vaikka maailma palaa ja roihuaa / Mä kannan sua harteilla / Meitä mi-

kään ei täällä voi lannistaa (Polte: 7) 

 

Maallikoiden vastausten kirjo on laaja, mutta suurimmasta osasta heijastuu ajatus, kuin-

ka rakkaus kantaa ja vaikka mitä tapahtuisi, toinen tukee ja lohduttaa. Monissa vastauk-

sissa kuvaillaan myös, miten elämässä selviää kaikesta. Ainoastaan yksi vastaaja ei ole 

osannut vastata kysymykseen, mistä tekstikatkelmat kertovat. 

 

24 vastaajan mielestä tekstikatkelmissa puhutaan täysillä elämisestä tai elämisestä tässä 

hetkessä. Elämää on eletty ja tullaan elämään muusta välittämättä, koska ihminen on 

päättänyt elää kuten haluaa. Elämään liittyy ilo ja hurmos. Yhdeksän vastaajan mielestä 

kyse on yli omien rajojen elämisestä ja samantapaisia ajatuksia on kymmenellä vastaa-

jalla, jotka kuvaavat tekstien kuvastavan liian suurten asioiden tavoittelua. Ihmisellä 

menee elämässään liian lujaa, hän on asettanut liian korkeita tavoitteita ja elänyt niin 

kuin huomista ei olisi. 

 

(V18) ”Elämää on tullut elettyä sitä juuri miettimättä, seuraamuksista välittä-

mättä. Vaikka kaikki luhistuu, rakkautemme kestää?” 
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(V19) ”Siitä kuinka elää täysillä, positiivisella asenteella ja antaa kaikkensa.” 

 

Tekstikatkelmien luonnehditaan kertovan elämäntapahtumista seitsemän vastaajan nä-

kemyksen mukaan. Elämää pitää elää eikä vain odottaa, että joku muu eläisi sen itsensä 

puolesta. Kahdeksan vastaajaa näkee tekstikatkelmissa uskoa tulevaisuutta kohtaan, 

lujaa luottamusta huomiseen ja periksi antamattomuutta. Tähän teemaan liittyy myös 

neljän vastaajan mielipide siitä, että kyse on lannistumattomuudesta. Viisi vastaajaa 

mieltää, että tekstikatkelmissa ihminen haaveilee liian suurista asioista. Hän haluaa aina 

vain enemmän ja enemmän kaikkea, eikä ole tyytyväinen mihinkään. Seitsemän vastaa-

jaa näkee katkelmat positiivisempana ja kuvailee, että niissä puhutaan unelmien tavoit-

telusta. 

 

(V20) ”Haluaa kaiken eikä säästele mitään eikä ketään. Vaikka elämässä tapah-

tuisi mitä, on hän tukena ja turvana ja asiat hoituvat” 

 

Elämän ohella toinen tematiikka, joka nousee esille maallikoiden vastauksista, on rak-

kaus (14). Vastaajat kuvailevat, miten rakkaus tai parisuhde kantaa elämässä eteenpäin. 

Rakkaus voi olla sokeaa, ja siihen liittyy halu olla toisen kanssa. Viisi vastaajaa kuvai-

lee, että tekstikatkelmissa on kyse halusta huolehtia toisesta ihmisestä. Yhdessä vasta-

uksessa luonnehditaan, että ihminen antaa kaikkensa rakkauden vuoksi. Yksittäiset vas-

taajat ovat vastanneet myös, että kyseessä ovat suuret tunteet, suru tai onnellisuus. 

Huomattavaa on, että tekstikatkelmissa nähdään siis sekä positiivisia että negatiivisia 

tunteita eri vastaajien välillä. 

 

Lauri Tähkän mukaan tekstikatkelmissa on kyse siitä, kuinka ihminen hamuaa itselleen 

liikaa – tässä elämässä on mahdotonta saada kaikkea. Lisäksi viimeistä päivää eläminen 

voi olla myös vaarallista, koska siinä voi käydä erittäin huonosti. Toisaalta katkelmista 

välittyy sanoma siitä, että vaikka ihminen olisi käyttäytynyt miten, jaksaa toinen olla 

hänen vierellään kaikissa elämäntapahtumissa. Tähkän kuvailee tätä ystävyydeksi ja 

anteeksiannoksi, joita jokainen pystyy myös heijastelemaan omasta elämästään ja ko-

kemuksistaan. (LT 2014.) 
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Taulukko 7. Mistä tekstikatkelmat mielestäsi kertovat? 

 

 

Tekstikatkelmilla haettiin perusmetaforaa ONNELLISUUS ON YLHÄÄLLÄ, joka ilmenee 

taivaalle kurkotteluna ja harteilla kantamisena. Tätä vertausta maallikot eivät ole tul-

kinnoissaan löytäneet suorasanaisesti, mutta useimmat vastaukset heijastelevat metafo-

ran sanomaa. Esimerkiksi elämä kannattaa aiheuttaa samanlaisia mielikuvia ylhäällä 

pysymisestä ja selviämisestä. Lisäksi tekstikatkelmiin liitetään iloisia ja positiivisia tun-

teita, rakkautta ja tulevaisuudenuskoa. Lauri Tähkä mainitsee myös ystävyyden ja toi-

saalta liian suurten tavoittelun vaarallisuuden. Vastausten perusteella voidaan sanoa, 

että perusmetafora on ymmärretty ja löydetty tekstikatkelmista, mutta sitä ei ole osattu 

pukea sanoiksi samalla tavalla kuin kielitieteellisessä tulkinnassa. 

 

 

5.9. SURULLISUUS ON ALHAALLA 

 

Yhdeksännessä kysymyksessä haettiin aiemman kysymyksen vastaparia SURULLISUUS 

ON ALHAALLA. Maallikoilta kysyttiin, millaisia tunteita tekstikatkelmat herättävä ja mil-

lainen on mielestäsi niiden tunnelma? 
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I1: Maatuisin makuulle murtuisin kyllä, jos tulisit ja lähtöäs pitäisit yllä (Pol-

te: 10) 

I2: Kun mä vaivun synkkyyteen / Vaikka tämän maton alle / Lakaissut oon 

perkeleet (Polte: 8) 

 

Eniten vastauksia (26) on saanut surullisuuden tunne. Siihen liitetään mielikuvia epätoi-

vosta, lannistuneisuudesta, haikeudesta ja melankolisuudesta. Suru on synkkää, tukah-

duttavaa ja tuskallista. Suru voi johtua siitä, että kaikki ei mene niin kuin toivoo vaan 

toinen ihminen jättää ihmisen yksin. Tekstikatkelma kuvaa pelon tunnetta kymmenen 

vastaajan mielestä. Näissäkin pelko johtuu nimenomaan erosta tai menettämisestä, jäte-

tyksi tulemisesta. Myös sitoutuminen voi aiheuttaa ihmisessä pelkoa. Kymmenen vasta-

usta on kerännyt myös synkkyyden tunne. Synkkyys on syvää epätoivoa, kaikkensa 

menettäneen ihmisen tuskaa. 

 

(V21) ”Katkelmat herättävät surulliset tunteet pintaan. Niiden tunnelma on 

synkkä ja kertoo ehkä ihmisen epätoivosta surun hetkellä.” 

(V22) ”Surullisia, luovuttavia, lohduttomia. Tunnelma on synkkä ja ahdistunut” 

(V23) ”Menettämisen tunnetta, surua ja pelkoa. Tunnelma on mielestäni surulli-

nen ja haikea.” 

 

Yhdeksän vastaajan mielestä tekstikatkelmissa kuvataan epätoivon tunnetta, joka johtuu 

rakkauden menettämisestä tai sen pelosta sekä yksinäisyydestä. Viisi vastaajaa kuvaa 

tunnelma masentuneeksi ja neljä katkeruudeksi. Katkeruuteen liittyy toivottomuutta, 

vihaa, kateutta ja kiukkua. Katkera ihminen on pettynyt toiseen ihmiseen. Lisäksi neljä 

vastaajaa on sitä mieltä, että tekstikatkelmissa puhutaan eroamisesta. 

 

Tekstikatkelmien voidaan ajatella kuvaavan myös rakkautta, kuten kolme maallikkoa on 

vastannut. Rakkaus on voimakasta ja ihminen on voimaton sen edessä, etenkin jos ky-

seessä on ikuinen rakkaus. Ihminen voi myös rakastaa toista niin paljon, että ajatuskin 

tämän pois lähtemisestä pelottaa. Tuskallisuuden tunne on myös saanut kolme vastaa-

jaa. Tuska voi johtua erosta ja hyväksikäytetyn tunteesta, kun rakkaus hiipuu. Kaksi 

maallikkoa on vastannut tekstikatkelmien kuvaavan epävarmuutta ja kaksi ikävää, johon 
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liittyy apea ja alavireinen tunnelma. Yksi vastaaja ei ole osannut vastata, millaisia tun-

teita tekstikatkelmat hänessä herättävät. 

 

Maallikot ovat kuvanneet tunnelmaa myös seuraavin yksittäisin adjektiivein: ahdistus, 

alakuloisuus, alistuneisuus, haikeus, kaipaus, kipeys, kärsivä, negatiivinen, onneton, 

pessimistinen, pettynyt ja toivoton. Tekstikatkelma herättää myös petollisuuden tai sää-

lin hakemisen tunteen joissain vastaajissa. Lisäksi eräs maallikko kuvailee, että kysees-

sä on arkinen, pitkä parisuhde. Yksi vastaaja on nähnyt, että kyseessä on iloisuuden 

tunne ja perustelee vastaustaan laulujen iloisella sävelellä. 

 

Lauri Tähkä kuvailee tekstikatkelmien tunnelmaa synkäksi, niihin liittyy pelko hylätyk-

si tulemisesta ja luopumisesta. Elämässä tulee aina synkkiä hetkiä, ja niiden välttämi-

seksi olisi parempi puhua asioista suoraan kuin jättää ne kytemään selvittämättöminä. 

Esimerkin I1 tematiikka liittyy Tähkän mukaan kuolemaan, mutta siitä voi löytää myös 

parisuhteeseen ja rakkauteen liittyviä viittauksia, koska kukin ihminen kokee ja suhteut-

taa tekstiä omaan elämäntilanteeseensa. (LT 2014.) 

 

Taulukko 8. Millaisia tunteita tekstikatkelmat herättävät? 

 

 

Sekä maallikoiden että Lauri Tähkän vastauksista kuvastuu hyvin, että tekstikatkelmat 

herättävät ihmisessä synkkiä tunteita. Kognitiiviseen metaforateoriaan pohjautuva pe-
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rusmetafora SURULLISUUS ON ALHAALLA, jota kysymyksenasettelulla haettiin, ei nouse 

suorasanaisesti vastauksista esiin. Ihmiset kuitenkin liittävät maatumiseen ja vaipumi-

seen mielikuvia surullisuudesta, epätoivosta ja pelosta. Näin ollen pystytään helposti 

toteamaan, että kaikista kolmesta näkökulmasta tarkasteltaessa päädytään samaan tul-

kintaan. 

 

 

5.10. IHMINEN ON ESINE / RAKENNUS 

 

Kymmenes kysymys käsitteli perusmetaforaa IHMINEN ON ESINE / RAKENNUS. Maallikot 

vastasivat kysymykseen, millaisesta ihmisestä tekstikatkelmissa kerrotaan? 

 

J1: Mitä minä tein sut se hajottaa / Ehjäksi en jäänyt voin tunnustaa (Hur-

maan: 7) 

J2: Sillä miehen saat, mutta puolikkaan / Sen sä saat – jos sä tahdot silti sen / 

Sen sä saat – miehen käyttökelpoisen / Mut puolet vaan – laitan puolet va-

rastoon / Kunnes taas – rakkauteen mä valmis oon (Hurmaan: 6) 

 

Maallikoiden vastaajien enemmistö, yhteensä 37 vastaajaa, kuvailee tekstikatkelmien 

ihmistä rikkinäiseksi. Rikkinäisyys on henkistä, ihmisen sydän on särkynyt ja ihminen 

tuntee itsensä repaleiseksi. Häntä on haavoitettu, tai hän on itse haavoittanut itseään ja 

elämänsä tärkeimpiä ihmisiä. Ihminen ei ole selvinnyt kokonaan rakkaussuhteen lop-

pumisesta, hänet nähdään siis usein eronneena ja rakkauden ruhjomana, pettyneenä tai 

petettynä. Hänen mielialansa on alakuloinen, mutta hän katsoo eteenpäin ja uskoo tule-

vaisuuteen. 

 

18 maallikkoa näkee tekstikatkelmien ihmisen petollisena tai pettäjänä kun taas yhdek-

sän vastaajaa kuvailee häntä pettyneeksi. Pettäjää luonnehditaan syylliseksi, katuvaisek-

si ja toiseen ihmiseen rakastuneeksi. Toisaalta pettäjä saa samanlaisia kuvauksia kuin 

pettynyt henkilö, hän on pahoillaan ja katuvainen, satuttanut teoillaan paitsi toista ih-

mistä, myös itseään. Pettynyt ihminen ei uskalla luottaa toiseen ja heittäytyä uuteen pa-

risuhteeseen, kun taas pettäjä ei voi unohtaa mennyttä eikä anna itselleen anteeksi vaan 

elää menneessä. 
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(V24) “Ihmisestä, joka on murtanut itsensä ja sydämensä rakkaudessa. Ihmises-

tä, joka on sisältä rikki. Ihmisestä joka ei halua uhrata itseään vielä uu-

delleen rakkauden revittäväksi” 

(V25) ”Rikki menneestä ja epäonnistumisensa myöntävästä. Tulee voimakas 

tunne, että ihmisellä on tarve antaa anteeksi itselleen ettei hän pystynyt 

olemaan se, joka hän oli luvannut olla.” 

 

Kuusi maallikkoa kuvailee tekstikatkelmien ihmistä katuvaksi. Hänen nähdään pyytä-

vän anteeksi ja olevan pahoillaan, kun ei ole voinut olla täydellinen toiselle. Katuva voi 

olla pettäjä ja jättäjä, hän on loukannut toista mutta on myös realistinen itselleen ja 

omille tunteilleen. Viidessä vastauksessa ihmistä kuvaillaan eronneeksi ja viidessä vas-

tauksessa rehelliseksi. Rehelliseen ihmiseen liitetään niin ikään mielikuvia realistisesta, 

elämän kolhimasta ja parisuhteessa epäonnistuneesta henkilöstä, joka on yrittänyt kaik-

kensa mutta murtunut. Rehellinen ihminen myöntää virheensä, ja että hän on satuttanut 

itseään ja toista rakkaudessa. 

 

Tekstikatkelmien ihmistä kuvataan neljän maallikon vastauksessa henkilöksi, joka ei 

kykene sitoutumaan. Kolme vastaajaa näkee hänet epävarmana, koska hän on kokenut 

suuren vastoinkäymisen ja kyvytön tekemään päätöksiä. Kaksi vastaajaa on sitä mieltä, 

että ihminen on inhimillinen, kärsivä tai paljon menettänyt. Näihin vastauksiin liitetään 

mielikuvia surullisuudesta ja pelokkuudesta, epätäydellisyydestä ja kovien kokemisesta 

mutta kuitenkin toiveikkuudesta tulevaisuuden suhteen. Maallikot ovat antaneet myös 

muita yksittäisiä kuvauksia tekstikatkelman henkilöstä. Hän on epäonnistunut, epätäy-

dellinen, pelokas, ristiriitainen tai ajatteleva, omia tunteitaan hakeva ihminen. 

 

(V26) ”Rikki revitty. Usko itseen - ehkä vain hetkeksi – mennyt. Takana rikki 

mennyt suhde. Uskoa kuitenkin uuden suhteen edessä paremmasta huomi-

sesta.” 

(V27) ”Ihmisestä, joka on hieman rikki, mutta joka tarvitsee toista, jotta voisi 

tulla kokonaiseksi. Ihmisestä, joka kaipaa hyväksyntää, hellyyttä, rakkaut-

ta ja positiivisuutta voidakseen tulla jälleen ehyeksi ja onnelliseksi, rakas-

tavaksi.” 



84 
 

 

Lauri Tähkä kuvailee tekstikatkelmia erittäin suoriksi ja rajuiksi kappaleiksi. Ne voivat 

olla jopa sietämätöntä kuultavaa, koska ne ovat niin todellisia ja koskettavat ihmistä 

kipeästi. Esimerkissä J1 on kyseessä pettäjä, joka karulla tavalla kertoo ja myöntää, mitä 

on tehnyt toiselle. Tähkän mukaan tällaisesta näkökulmasta on tehty erittäin vähän teks-

tejä, koska aihe on jopa hieman vaiettu, vaikka pettämistä tapahtuu paljon. Esimerkissä 

J2 kyseessä on eron tai jonkin muun suunnattoman surun läpikäynyt ihminen, joka on 

haavoittunut niin syvästi, ettei toivu tapahtuneesta välttämättä koskaan. Myöskään tästä 

aiheesta ei ole tehty paljoa lauluja. Lauri Tähkä näkee puolikkaan sanana hyvin realisti-

sena kielikuvana, jonka ymmärtää ilman selittelyjä. Tekstikatkelmat välittävät kuulijalle 

tunnetilan hyvin suoraan ja rehellisesti. (LT 2014.) 

 

Taulukko 9. Millaisesta ihmisestä tekstikatkelmissa kerrotaan? 

 

 

Kysymyksenasettelulla haettu perusmetafora IHMINEN ON ESINE / RAKENNUS on löydet-

tävissä paitsi kognitiivisen metaforateorian, myös maallikoiden ja Lauri Tähkän vasta-

uksista. Ihminen nähdään rikkinäisenä ja haavoitettuna henkilönä, joka ei ole valmis 

uuteen rakkauteen eikä uskalla antaa itsestään kaikkea. Ihmisen vertaaminen esineeseen, 

joka menee rikki, voidaan nähdä kuolleena metaforana. Kielikuvaa rikkinäisestä tai puo-

likkaasta ihmisestä ei tarvitse ajatella konkretian kautta, vaan se voidaan ymmärtää suo-

rana puheena ja ilman ympäröivää kontekstia. Lauri Tähkä kuvailee, että on itse esimer-
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kiksi kielikuvalle puolikkaasta jo niin sokaistunut, että pitää sitä suorana ilmauksena 

(LT 2014.) 

 

 

5.11. ELÄMÄ / RAKKAUS ON VUODEN KIERTOKULKU 

 

Kysymyksessä 11 etsittiin tekstikatkelmilla perusmetaforaa ELÄMÄ / RAKKAUS ON VUO-

DEN KIERTOKULKU. Maallikot vastasivat kysymykseen, millaisia mielikuvia syksy ja 

lokakuu herättävät sinussa. 

 

K1: Sitten syksy liivin ui / Ylivoimaas lannistuin (Hurmaan: 2) 

K2: Jos sä kerran vielä lähdet mun luota / Niin minuun juurtuu lokakuu (Polte: 

4) 

 

Tekstikatkelmat herättävät maallikoissa monenlaisia mielikuvia, joista suurimmassa 

osassa on kuitenkin samanlainen tunnelma. He ovat myös käyttäneet yleensä useampaa 

kuin yhtä adjektiivia vastauksissaan. Olen näistä valinnut tilastoihin ensimmäisen mai-

nitun. 15 vastaajaa näkee teksteissä synkkyyttä ja liittää mielikuvaan myös pimeyden, 

ahdistuneisuuden ja epätoivoisuuden tunteita. Toiseksi yleisin (14) vastaus on suru tai 

surullisuus. Suru johtuu kesän loppumisesta, kun pimeys ja luonnon kuoleminen satut-

taa. Myös tähän liitetään pimeyden ja epätoivon tunteita, ihmisen mieli on kurja, musta 

ja lannistunut. 

 

(V28) ”Syksystä tulee mieleen, että rakkauden alkuhuuma on ohitettu, mutta kai-

kesta huolimatta rakkaus jatkuu edelleen. Lokakuu tuo mieleen, että jos 

rakkaus loppuu, niin sydän särkyy ja jäljelle jää suru.” 

 

Pimeys on kymmenen maallikon ensimmäisenä mieleen tuleva ajatus tekstikatkelmista. 

Siihen liitetään kylmyyttä, väsymystä ja yksinäisyyttä. Kun valo loppuu, tulee synkkä ja 

masentava pimeys. Yhdeksän vastaajan mielikuvat liittyvät masentuneisuuteen, joka 

johtuu tunteiden kuolemisesta, surusta ja alakulosta. Ihminen on menettänyt kaiken ja 

syksy nähdään alistavana ja synkkänä vuodenaikana. Syksyyn ja lokakuuhun liitetään 

myös mielikuvia loppumisesta (7) ja luopumisesta (4). Näihin liittyy surumielisyyttä, 



86 
 

lohduttomuutta, masennusta ja murheellisuutta. Syksy voi symboloida kuolemaa tai 

jonkin ajan loppumista elämässä. 

 

(V29) “Vähän "lopun alkua", syksy on vähän haikeutta ja luopumista menneen 

kesän lämmöstä ja hauskuudesta. Lokakuu varsinkin on jotenkin pimeän ja 

tuulisen synkän tuntuinen.” 

 

Viiden maallikon mukaan ikävä on mielikuva, joka tekstikatkelmista tulee mieleen. 

Ikävään liitetään ajatuksia loppumisesta, yksinäisyydestä ja kaihoisuudesta, ihminen 

tuntee olonsa murheelliseksi ja epämukavaksi. Neljässä vastauksessa nousee esiin an-

keuden tunne, joka johtuu luopumisesta aiheutuvasta kivusta. Syksyn kuvaillaan vievän 

mennessään kaiken hyvän, ja siihen liittyy aatoksia kylmyyden tulosta ja kuolemasta. 

Niin ikään neljä vastaajaa on kuvannut tekstikatkelmien kertovan haikeudesta tai har-

maudesta. Myös näihin liitetään mielikuvia lähdön tunnelmasta ja uuteen aikaan siirty-

misestä. 

 

Maallikoista kolme on kuvannut tekstikatkelmien herättävän mielikuvan alakuloisuu-

desta, johon liittyy pettymyksiä, surullisuutta ja synkkyyttä. Kaksi vastaajaa nostaa esiin 

kylmyyden tunteen, joka on negatiivinen, kalsea ja musertava. Niin ikään kahden vas-

taajan mielikuvat liittyvät melankoliaan ja syksyn voidaan ajatella kuvaavan myös hil-

jentymistä. Lisäksi kaksi vastaajaa näkee syksyn symboloivat arkea. 

 

(V30) ”Syksyllä kaikki lakastuu, luonto kuolee hiljalleen. Syksy ja lokakuu tuovat 

mieleen arjen harmauden ilman rakkautta.” 

 

Kaksi vastaajaa ei osaa sanoa, millaisia ajatuksia tekstikatkelmista heille tulee mieleen. 

11 maallikon vastaukset ovat jotain muuta kuin edellä mainittuja. He kuvaavat syksyn ja 

lokakuun symboloivan alistumista, henkistä huonoa oloa, pelkoa toisen lähdöstä tai vä-

symystä. Syksyä pidetään hallitsevana ja määräävänä, ihmistä dominoivana aikana ja 

sitä kuvaillaan adjektiivilla epätoivoisuus. Lisäksi yksittäisiä vastauksia ovat lupaus 

talvesta, lähtemisen tuska, pysähtyneisyys ja suuret tunteet. Yksi vastaajista mieltää 

tekstikatkelmien kuvaavan ihanaa yhdessäoloa ja yksi suuria tunteita mainiten syksyn 



87 
 

olevan ihanaa aikaa. Samoin yksi vastaaja kuvailee syksyä rikkaaksi ja antoisaksi ajaksi 

ja täten olevansa eri mieltä tekstien sisällöstä. 

 

(V31) ”Lokakuun kuulaan kauniit aurinkoiset päivät.. Mutta näissä teksteissä ne 

symboloivat jotakin erittäin haikeaa ja hankalaa asiaa.” 

 

Lauri Tähkä vertaa tekstikatkelmien syksyä ihmiseen, joka on apea ja lannistettu ja jota 

ei kiinnosta enää olla toisen iholla. Vastaavasti kevät ja kesä ovat hänen mukaansa rie-

mullista ja juhlavaa aikaa. Pohjolan kansat liittävät syksyyn mielikuvia loskaisuudesta, 

synkästä ja mustasta ajasta. Syksy on Tähkän mielestä arkista pimeyttä, valottomuutta, 

epätoivon ja masennuksen aikaa. (LT 2014.) 

 

Taulukko 10. Millaisia mielikuvia syksy ja lokakuu herättävät sinussa? 

 

 

Tekstikatkelmilla haettu perusmetafora ELÄMÄ / RAKKAUS ON VUODEN KIERTOKULKU 

nousee esille kaikista kolmesta näkökulmasta asiaa tarkasteltaessa. Maallikot yhdistävät 

ihmiseen tai elämään ajatuksia synkkyydestä ja surullisuudesta, jotka liittyvät vuoden-

ajan heissä herättämiin mielikuviin. Myös Lauri Tähkä vertaa ihmisen mielenmaisemaa 

apeaksi ja synkäksi kuin syksyinen pimeys. Huomattavaa on, että osa vastaajista ei hen-

kilökohtaisesti pidä syksyä masentavana ajanjaksona vaan kauniina vuodenaikana. He 

pystyvät kuitenkin tulkitsemaan tekstikatkelmien herättävät mielikuvat samalla tavalla 
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kuin ihmiset, jotka eivät syksystä piittaa vaan näkevät sen negatiivisena. Ihmisen ja 

elämän vertaaminen vuoden kiertokulkuun on siis varsin vakiintunut metafora. 

 

 

5.12. VALO ON POSITIIVISTA 

 

Kahdestoista kysymys käsitteli perusmetaforaa VALO ON POSITIIVISUUTTA. Maallikot 

vastasivat tekstikatkelmien perusteella kysymykseen, mitä päivä ja valo symboloivat 

mielestäsi. 

 

L1: Vielä meille päivä valkenee (Polte: 6) 

L2: Mä näistä öistä tahdon viedä sinut päivän kirkkauteen (Polte: 3) 

 

Maallikoiden vastaukset ovat todella yhteneväisiä siitä, mitä valolla ja päivällä teksti-

katkelmissa symboloidaan. 27 vastaajaa kuvailee niiden kertovan tulevaisuudenuskosta, 

paremmasta huomisesta ja yhteisestä ajasta. Ihminen uskoo ja luottaa positiiviseen tule-

vaan, iloon ja onneen. Vaikka elämässä ja ihmissuhteissa olisi vaikeuksia, niistä selviää 

eteenpäin ja tulevaisuudessa on hyvää rakkautta. Samaan tematiikkaan liittyy 15 vastaa-

jan mielikuva toiveikkuudesta. Tätä toivoa kuvaillaan niin ikään parempana huomisena 

ja mahdollisuutena muutokseen. 14 on sitä mieltä, että kyseessä on uusi alku. Siinä ih-

minen kohtaa vaikeuksien jälkeen iloa ja onnea sekä saa uuden mahdollisuuden elämäs-

sään. 

 

(V32) ”Päivässä on aina toivoa, pimeän yön jälkeen kaikki kirkastuu, ajatukset 

rauhoittuu, selkiytyy. Kirkkaudessa on sitä energiaa ja voimaa, uutta 

mahdollisuutta ja toivoa.” 

(V33) ”Päivä symboloi uutta elämää, uutta rakkautta särkyneen tilalle. Valosta 

tulee mieleen kuinka surun jälkeen tai särkyneen sydämen jälkeen rakkaus 

korjaa ja elämä kantaa jälleen.” 

 

Yhdeksän vastaajaa näkee päivän ja valon rakkauden kielikuvana. Tekstikatkelmat voi-

daan nähdä uutena rakkautena, suhteen julkistamisena ja sitoutumisena pitkään suhtee-

seen. Rakkauteen liittyy myös selviämistä yhdessä koetuista vaikeuksista ja turvallisesta 
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yhteiselosta. Rakkauden nähdään parantavan sielun ja mielen kolhut. Yhden vastaajan 

mukaan tekstikatkelmissa on kyse yhteisestä elämästä. 

 

Maallikoista 14 näkee valon ja päivän symboloivat iloa ja kymmenen onnellisuutta tai 

onnea. Ilo ja onni toistuvat monissa vastauksissa parina, niihin yhdistetään myös rakka-

utta sekä toivoa tulevaisuudesta ja nykyistä seesteisemmistä aikoja. Onneen liittyy ener-

gisyyttä, positiivisuutta ja hyväntuulisuutta. Yksi vastaaja on kuvannut valon symboloi-

van energiaa. Päivän ja valon nähdään symboloivat asioiden järjestymistä seitsemän 

maallikon vastauksissa. Esimerkiksi ihminen voi toipua sairaudesta ja kaikki asiat kään-

tyvät parhain päin. Ihminen selviää rankoista ajoista taistellen, ja tulevaisuudessa on 

edessä hyviä ja iloisia asioita. Eräs maallikko kuvaa tekstikatkelmien sanomaa lainauk-

sella ”asioilla on tapana järjestyä.” 

 

Lauri Tähkä kuvailee valon ja päivän kuvastavan tulevaisuutta ja huomista, joita kohti 

elämässä täytyy ainakin yrittää mennä. Valoon liittyy mielikuvia lämpimästä keväästä ja 

valoisuudesta, kun taas syksy ja pimeys yhdistyvät apeuteen. Tähkän mukaan päivä ja 

valo symboloivat onnea, selviytymistä, riemua ja ehkä myös seesteisempiä aikoja – kai-

ken kaikkiaan hyviä asioita. (LT 2014.) 

 

Taulukko 11. Mitä päivä ja valo symboloivat mielestäsi? 
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Päivän ja valon nähdään symboloivan niin maallikoiden kuin Lauri Tähkänkin vastauk-

sissa onnellisuutta, toiveikkuutta, iloa ja uskoa tulevaisuuteen. Siihen liitetään myös 

rakkautta ja uusien asioiden alkamista. Kognitiivisen metaforateorian perusteella haettu 

perusmetafora tekstikatkelmissa on VALO ON POSITIIVISTA. Analyysin perusteella voi-

daankin todeta, että tämä vertaus on löydettävissä sataprosenttisesti kaikista kolmesta 

tarkastelunäkökulmasta. 

 

 

5.13. NAINEN ON LINTUNEN 

 

Viimeisessä kysymyksessä etsittiin perusmetaforaa NAINEN ON LINTUNEN. Maallikot 

vastasivat kysymyksiin, kenelle tekstikatkelmat on osoitettu ja millaisena hänet näh-

dään? 

 

M1: Iho päivän paahtama / Sä oot kaunis naurava / Oot kuin samettia / Sun 

hennot linnunlapaluut / Nätisti kun kaareutuu / Kohti aurinkoa (Hurmaan: 

1) 

M2: Sä olet elävien vetten lähde / Oot paratiisin kyyhkynen / Polttavat silmäs 

mun maailma järisee (Hurmaan: 11) 

 

11 vastaajaa on sitä mieltä, että tekstikatkelmat on osoitettu naiselle. Kuusi vastaajaa 

määrittelee kyseessä olevan kaunis nainen ja viisi vastaajaa nuori nainen. Naiseen liite-

tään mielikuvia sirosta, hennosta ja hoikasta olomuodosta. Osa vastaajista pitää naista 

tummaihoisena ja osa puolestaan vaaleana ja sinisilmäisenä. Lisäksi häntä kuvaillaan 

iloiseksi, hymyileväiseksi, ihanaksi ja rakastettavaksi. Nainen voi olla myös nuoren 

ikänsä vuoksi herkkä ja kokematon, hieman villi mutta kuitenkin viaton. Häntä voidaan 

pitää myös epätodellisena unikuvana. Tekstikatkelmat voivat olla osoitettu myös uudel-

le rakkaalle. Tätä mieltä on kaksi vastaajista. Viisi maallikkoa on vastannut, että kysees-

sä on ihastuksen kohde. Häntä kuvaillaan usein saavuttamattomaksi tai salaiseksi ihas-

tukseksi. 
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(V34) ”Naistahan on verrattu eläimiin iät ajat, ja lintu yksi niistä tyypillisimmis-

tä... Katkelmien osoitteena on siis nuori nainen, johon on ilmeisestikin 

ihastuttu. Nainen on kaunis, haluttava, mutta samalla jännittävä.” 

(V35) ”Kenties salaiselle ihastukselle. Ihmiselle, josta toinen haaveilee, ja jota 

ihannoi. Toinen nähdään hyvin kauniina, jumalaisena.” 

 

Valtaosa maallikoista, peräti 69, näkee tekstikatkelmien olevan osoitettu rakastetulle. 

Rakas ihminen tuo elämään valoa ja sisältöä. Häntä pidetään yli-ihmisenä, jumalaisena 

ja täydellisenä. Tämä voi johtua siitä, että ihminen elää vielä rakkauden alkuhuumaa. 

Rakastettu ihminen on unelmien kohde ja elämän tärkein henkilö. Hänen sukupuoltaan 

ei ole määritelty kaikissa vastauksissa, mutta useimmiten häntä pidetään nuorena, kau-

niina naisena. Häneen liitetään mielikuvia elinvoimaisuudesta ja iloisuudesta. Jotkut 

määrittelevät, että nainen on ruskettunut, sirorakenteinen ja muistuttaa lintua. 

 

(V36) ”Rakastettua kuvataan kauniisti ja ylistäen, luontoon viittaavin vertauk-

sin.” 

(V37) ”Omalle Rakastetulle!  Hänet nähdään maailman kauneimpana ja sytyt-

tävämpänä ihmisenä!  Parempaa, ihanampaa ja hurmaavampaa ei voi 

maa päällään kantaa!” 

(V38) “Rakastetulle. Hänet nähdään aika ihannoivin silmin, alkuhuuman vär-

jäämien silmien läpi. Sellaisena, jossa ei ole vielä vikaa, kun tunteet ovat 

niin tuoreita ja vahvoja.” 

 

Lauri Tähkän mukaan lauluntekijän näkökulmasta tekstikatkelmat on osoitettu naiselle, 

mutta kuulija voi nähdä kohteeksi kenet tahansa ikään ja sukupuoleen katsomatta. Ihmi-

nen tuntee toista kohtaan rakkautta, hurmaa ja kiihkoa. Esimerkissä M2 on nähtävissä 

raamatullista tekstiä Laulujen laulusta, jossa naista kuvaillaan huumaavaksi jumalatta-

reksi. (LT 2014.) 
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Taulukko 12. Kenelle tekstikatkelmat on osoitettu ja millaisena hänet nähdään? 

 

 

Tekstikatkelmilla haettu perusmetafora NAINEN ON LINTUNEN on löytynyt muutamissa 

maallikoiden vastauksissa. Suurin osa ei kuitenkaan ole ajatellut, että naista verrataan 

lintuun, vaikka onkin antanut tälle mielikuvaan liittyviä ominaisuuksia sirosta ja hen-

nosta ulkomuodosta. Maallikot ovat ennemmin kuvanneet, kuinka nainen on rakkauden 

ja ihastuksen kohde. Myös Lauri Tähkä liittää tekstien kohteeseen linnun sijaan rakkau-

den ja rakastumisen tunnetiloja. Eläinmetaforia pidetään usein todella vakiintuneina 

käsitteinä, mikä voi selittää, ettei vertausta ole nähty konkreettisena. Kognitiivisen me-

taforateorian, maallikoiden ja Lauri Tähkän näkemykset ovat kuitenkin yhteneviä, kos-

ka nainen nähdään tekstikatkelmissa rakastettuna. 

 

 

5.14. Muita huomioita 

 

Maallikoilla on ollut mahdollisuus myös kommentoida vapaasti Lauri Tähkän lyriikoita, 

niiden merkitystä heille itselleen tai muuta mieleen tulevaa kyselyyn liittyen. Huomat-

tava osa maallikoista on kokenut kielikuvien tulkitsemisen todella haastavaksi, koska 

vastatakseen lyriikkaa on todella joutunut miettimään. Monet kommentoivat, että radi-

osta kuunnellessa sanoituksiin ei kiinnitä huomiota, joten nyt niistä saattoi löytää aivan 
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uusia puolia. Joku vastaajista on kuullut monet sanoitukset väärin ja hänelle tuli yllätyk-

senä, miten teksti oikeasti menee. Lisäksi monet kokevat, että tekstikatkelmia on vaikea 

kommentoida irrallisina osina ja he ovat väkisinkin miettineet koko kappaletta tehdes-

sään tulkintoja. 

 

Fanien kommentit Lauri Tähkän sanoituksista ovat todella positiivisia. Monet kertovat 

saaneensa teksteistä ja lauluista voimaa elämän myllerryksissä, avioerojen ja menetys-

ten keskellä. Monien mielestä Tähkä on taitava kielenkäyttäjä, jolla on sana hallussaan 

ja joka käyttää lyriikoissaan todella kaunista, tuoretta kuvakieltä sekä leikittelee sanoilla 

ainutlaatuisesti. Tekstien sisältöä kehuttaan myös vuolaasti, niiden sanotaan olevan elä-

västä elämästä ja puhuttelevan varttuneempaakin kuulijaa. Sanoituksista kuulee ilon, 

tuskan ja uskon tulevaisuutta kohtaan. Rakkauslaulujen poltteen ja palon kuvaillaan 

todistavan, että rakkaus on elämän tärkein asia. 

 

Kyselyyn on vastannut myös henkilöitä, jotka eivät ole omien sanojensa mukaan Lauri 

Tähkän faneja. Heidän tulkintansa eivät poikkea kuitenkaan fanien tulkinnoista, eivätkä 

ne pistä vastauksia analysoidessa silmään, elleivät he ole erikseen kirjoittaneet, etteivät 

ole faneja. Sen sijaan kyselyyn liittyvät kommentit poikkeavat jossain määrin faneista, 

sillä Tähkän kielikuvien kritisoidaan olevan aikansaeläneitä ja jopa korneja. Niissä ei 

ole totuuspohjaa vaan ne perustuvat haaveilulle ja ylivilkkaudelle, joka aiheuttaa myö-

tähäpeää. Toisaalta teksteistä on löydetty syvempiä merkityksiä kuin aiemmin, kun nii-

hin on joutunut perehtyä ja niitä on miettinyt. Näihin vastauksiin perustuen pystyn 

osoittaa oikeaksi tutkimushypoteesini, jonka mukaan Lauri Tähkän lyriikassa on suuren 

yleisön näkemyksen vastaisesti paljon tuoreita ja mielenkiintoisia kielikuvia, joiden 

avautuminen vaatii tulkintaa eikä suorasanaista lukemista. 
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6. PÄÄTÄNTÖ 

 

 

Olen pro gradu -tutkielmassani esitellyt ja tulkinnut Lauri Tähkän laululyriikassa esiin-

tyviä metaforia. Tutkimusongelmani oli tarkastella, miten naista ja miestä sekä heidän 

välistä suhdettaan kuvataan Tähkän lyriikassa. Lisäksi halusin selvittää, miten siinä ku-

vataan erilaisia ihmissuhteisiin liittyviä tunteita, tilanteita ja paikkoja. Analyysissani 

käytin pohjana kognitiivista metaforateoriaa ja siinä löydettyjä universaaleja perusmeta-

foria, joita etsin myös Tähkän lyriikasta kielellisten ilmausten kautta. Saamieni tulosten 

pohjalta laadin kyselylomakkeen, jossa pyysin maallikoita, lähinnä Lauri Tähkän faneja, 

analysoimaan ja tulkitsemaan lauluista poimittuja tekstikatkelmia. Näin halusin selvit-

tää, kuinka maallikot ymmärtävät lyriikassa olevia metaforia. Toteutin saman kyselyn 

myös Lauri Tähkälle itselleen, jolloin sain vielä kolmannen näkökulman teksteihin ja 

niiden sisältöihin. 

 

Rajasin tutkimusaineistoni Lauri Tähkän soolouran tuotantoon sekä kappaleisiin, jotka 

hän on itse säveltänyt ja sanoittanut aiemman Elonkerjuu-yhtyeensä kanssa. Koska tut-

kimukseeni liittyi kysely maallikoille, tarkensin rajaustani koskemaan kaikista tunne-

tuimpia Tähkän kappaleita. Toisin sanoen niitä lauluja, jotka soivat eniten radiossa ja 

konserteissa ja ovat täten tuttuja suurelle yleisölle. Tällä tavalla halusin helpottaa maal-

likoiden tulkintaa lyriikan sisällöstä. Lopullinen aineistoni käsitti 36 laulua. Näistä löy-

sin yli sata kielellistä ilmausta, jotka liittyivät rakastumiseen, rakkauteen ja parisuhtee-

seen, eroamiseen, pettämiseen, naisen ja miehen kuvailuun, kaipaukseen sekä kotiseutu-

rakkauteen. 

 

Analysoin kielellisiä ilmauksia Kielitoimiston sanakirjan antamien merkitysten sekä 

oman kielitajuni pohjalta. Etsin tulkinnoilleni todisteita yleisesti hyväksytyistä symbo-

leista ja metaforista. Koska aineistossani oli myös innovatiivisia metaforia, käytin apu-

nani Lauri Tähkän itsensä ajatuksia – mitä hän on halunnut teksteillään sanoa. Näiden 

käsitysten avulla pystyin perustelemaan näkemyksiäni esimerkiksi syynkuun kyyn ole-

muksesta ja merkityksestä. 
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Kielellisten ilmausten pohjalta aineistostani nousi esille rakkauteen (5), elämään (4) ja 

ihmisyyteen (5) liittyviä perusmetaforia. Perusmetaforia olisi ollut löydettävissä vielä 

huomattavasti enemmän, mutta rajasin ne koskemaan vain samoja aihepiirejä, joita olin 

käsitellyt myös kielellisissä ilmauksissa. Perusmetaforissa rakkautta verrataan tuleen, 

väkivaltaan, hulluuteen, ruokaan ja vuoden kiertokulkuun. Elämää pidetään matkana, 

jokena, ajelehtimisena merellä sekä vuorokautena. Ihmisyyteen liittyviä metaforia ovat 

ihmisen pitäminen säiliönä, esineenä tai rakennuksena sekä naisen näkeminen lintusena. 

Lisäksi ihmisyyteen liittyvät keskenään vastakohtaiset perusmetaforat ONNELLISUUS ON 

YLHÄÄLLÄ ja SURULLISUUS ON ALHAALLA. 

 

Kyselylomakkeeseeni valitsin maallikoiden tulkittavaksi mahdollisimman edustavia 

tekstikatkelmia 12 erilaisesta perusmetaforasta. Osa kysymyksistä oli tarkoituksella 

vaikeampia kuin toiset, mutta yleisesti ottaen maallikot osasivat vastata kaikkiin kysy-

myksiin todella hyvin. Vastaus tutkimuskysymykseeni, kuinka maallikot tulkitsevat 

Lauri Tähkän lyriikan kielikuvia, kuuluu seuraavasti: maallikot pystyvät löytämään 

teksteistä samoja merkityksiä, kuin niissä on kognitiivisen metaforateorian perusteella 

osoitettu olevan. Merkille pantavaa vastaajien metaforatulkinnoissa oli se, että ihmiset 

liittivät helposti tekstikatkelmiin mielikuvia myös niiden ulkopuolelta laulujen muista 

osista. Tämä osoittaa, että lyriikoita on vaikea tulkita irrallisina osina kokonaisuudesta 

ja että niiden sanoma ymmärretään koko tekstistä. Tein kuitenkin tietoisen valinnan 

ottaessani analysoitavaksi vain katkelmia lyriikoista, koska kokonaisten kappaleiden 

tulkitseminen olisi ollut todella työlästä ja aikaa vievää. Lisäksi niissä on todella paljon 

vertauskuvallisuutta, jolloin kaiken löytäminen olisi ollut liian vaikeaa. 

 

Sekä maallikoiden että Lauri Tähkän tulkinnoista nousi esille huomio, että monet lyrii-

koissa esiintyvät perusmetaforat ovat jo niin vakiintuneita käsitteitä eli kuolleita metafo-

ria, ettei niitä enää mielletä kuvakieleksi. Esimerkiksi ihmisen pitäminen rikkinäisenä 

mielletään suorasanaiseksi kerronnaksi eikä metaforaksi. Tutkimusta voisi jatkaa vertai-

lemalla eri-ikäisten maallikoiden vastauksia tai miten eri sukupuolten tulkinnat mahdol-

lisesti poikkeavat toisistaan. Lisäksi vastaajien koulutustaso voi vaikuttaa siihen, miten 

metaforia ymmärretään. 
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Lauri Tähkä on halunnut laululyriikallaan koskettaa erilaisia ihmisiä ja herättää heissä 

tunteita ja tuntemuksia omien kokemustensa kautta. Tutkimushypoteesini mukaan hä-

nen teksteistään on paljon kielikuvia ja vertauksia, joita ei ymmärrä suorasanaisella lu-

kemisella, vaan niitä on tulkittava rivien välistä. Maallikot todistivat väitteen oikeaksi 

toteamalla, että laululyriikoiden tulkitseminen vaati aikaa, eikä merkitysten löytäminen 

ollut helppoa. Heidän vastaustensa perusteella Tähkä on myös onnistunut tavoitteeseen, 

koska monet ovat saaneet lyriikasta voimia elämän vaikeisiin hetkiin ja löytäneet niistä 

sisältöä, joka liikuttavat heitä tunnetasolla. Tämä osoittaa, että kielellinen vaikuttaminen 

liittyy myös musiikkilyriikkaan ja että kuvakielisyys on todella hyvä tehokeino, kun 

haluaa koskettaa ihmisiä. Myös tästä aiheesta voisi tutkimustani jatkaa, koska pro gradu 

-työssäni en ole rajallisen aikaresurssin vuoksi ottanut kantaa kielelliseen vaikuttami-

seen lainkaan. 
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LÄHTEET 

 

TUTKIMUSAINEISTO 

 

LT 2014 = Lauri Tähkän haastattelu 13.3.2014 Tallinna. Nauhoitteet tutkijan hallussa. 

Ei luovuteta kolmannella osapuolelle. 

 

Kyselylomake, 99 vastaajaa, joista 1 hylätty. Julkaistu Lauri Tähkän virallisella Face-

book-sivulla 3.3.2014. Vastauslomakkeet tutkijan hallussa. 

 

Hurmaan = Lauri Tähkä 2013: Hurmaan. Universal Music Oy. 

1. Saat syttymään, säv. san. Lauri Tähkä 

2. Lemmenkahleet, säv. Lauri Tähkä, Riku Mattila, san. Lauri Tähkä 

3. Kanssas minne vaan, säv. san. Lauri Tähkä 

4. Jos sä tahdot vain niin, säv. san. Lauri Tähkä 

5. Orjanruusu, säv. Lauri Tähkä, Milla Viljamaa, san. Lauri Tähkä 

6. Puolikas, säv. Lauri Tähkä, Aku Rannila, san. Saara Törmä 

7. Pyyhi kyynelees, säv. san. Lauri Tähkä 

8. Hessa, säv. san. Lauri Tähkä 

9. Tulkoon mitä vaan, säv. Lauri Tähkä, san. Tuure Kilpeläinen, Lauri Tähkä 

10. Hurmaan, säv. san. Lauri Tähkä 

11. Nuoret villit rakastavaiset, säv. san. Lauri Tähkä 

KE = Lauri Tähkä 2012: Kesä eletään. POLTE-NUOTTIVIHKO. 

1. Kesä eletään, säv. san. Lauri Tähkä 

KOAK = Lauri Tähkä & Elonkerjuu 2003: Komia on aina komia. Suomen Mediamu-

siikki Oy. Saarnipuu Kustannus Oy. 

4. Juomaripoika, säv. Lauri Tähkä, san. Trad. 

7. Hurpales, säv. Lauri Tähkä, san. Trad. / Lauri Tähkä 

MOR = Lauri Tähkä & Elonkerjuu 2006: Maailma on renki. Universal Music Oy. 

3. Rakkaus ei oo pysyvää, säv. san. Lauri Tähkä 

4. Pitkät pellot, säv. san. Lauri Tähkä 

Polte = Lauri Tähkä 2011: Polte. Universal Music Oy. 

1. Syyskuun kyy, säv. san. Lauri Tähkä 
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2. Polte, säv. Lauri Tähkä, san. Sinikka Svärd 

3. Myrsky, säv. Lauri Tähkä, san. Lauri Tähkä, Heli Laaksonen 

4. Sinun täytyy minun luokseni tulla, säv. san. Lauri Tähkä 

5. Pieni ihminen, säv. san. Lauri Tähkä 

6. Päästin sinut irti, säv. san. Lauri Tähkä 

7. Vielä olet suruton, säv. san. Lauri Tähkä 

8. Rakastuin taas, säv. san. Lauri Tähkä 

9. Kukaan ei jää pysy paikoillaan, säv. san. Lauri Tähkä 

10. Kokonaan sun, säv. san. Lauri Tähkä 

11. Riittää meillä päiviä, säv. san. Lauri Tähkä 

TEHM = Lauri Tähkä & Elonkerjuu 2009: Tänään ei huomista murehdita. Universal 

Music Oy. 

2. Suudellaan, säv. san. Lauri Tähkä 

3. Kylkeen kyhnytä, säv. san. Lauri Tähkä 

4. Suojaan kaikelta, säv. san. Lauri Tähkä 

12. Taivas on tumma ja tahmee, säv. san. Lauri Tähkä 

TR = Lauri Tähkä & Elonkerjuu 2007: Tuhannen riemua. Universal Music Oy. 

1. Pauhaava sydän, säv. san. Lauri Tähkä 

2. Hetkeksi en sulle rupia, säv. Lauri Tähkä, san. Lauri Tähkä / Trad. 

3. Rakasta rintani ruhjeille, säv. san. Lauri Tähkä 

5.   Reikäinen taivas, säv. Lauri Tähkä, san. Lauri Tähkä / Trad. 

8.   Tehtaankatu, säv. san. Lauri Tähkä 
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LIITE 

 

Kyselylomake 

 

Teen pro gradu –tutkielmaani Oulun yliopiston suomen kielen laitoksessa aiheenani 

Lauri Tähkän lyriikoissa esiintyvät kielikuvat. Tärkeässä roolissa tutkielmassani ovat 

fanien käsitykset teksteistä ja niiden merkityksistä, joten kaipaisin juuri Sinun vastaus-

tasi kyselyyni. Lomakkeen täyttämiseen menee aikaa arviolta noin 15 minuuttia ja jo-

kainen vastaus on minulle arvokas. Vastaamaan pääset alla olevasta linkistä. 

Kiitos. 

 

1. 

Nyt mun sisälläni palaa 

Tätä rakkautta en salaa 

Tästä haaveilin niin 

Polttaa rinnassani rakkaus sun polttaa 

Saat mut syttymään aina vaan sä saat mut 

Hehkuun katso mua silmiin mä hehkun 

(Saat syttymään, Hurmaan 2013) 

 

Katso mua pitkään, miksi sytytitkään 

Roihun riehumaan 

Silloin aikanaan 

(Polte, Polte 2011) 
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Mistä katkelmat kertovat? Millainen tunne ihmisen sisällä on? 

 

2. 

Ja mä toivon että matka tämä ei päättyis milloinkaan 

Toisillemme luvataan en takaisin käänny katsomaan 

Ja mä lähden sinun kanssas kahdestaan vaikka minne vaan 

Emme ketään odota ei meitä jää kukaan oottamaan  

(Kanssas minne vaan, Hurmaan 2013) 

 

Sä tiedät mihin sä meet 

Suuntasi päätät ja määräät tien 

Sinä itse yksin sen teet 

Yli matkojen vielä me kuljetaan 

Kun sun siipesi kantavat taas 

(Orjanruusu, Hurmaan 2013) 

 

Mitä matka symboloi tekstikatkelmissa? Millaisia mielikuvia matka sinussa herät-

tää? 

 

3. 

Suuri vesi mua kuljettaa 

Päivään uuteen mut kannattaa 

Ei kahta kertaa samaan virtaan 
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Kukaan pystynyt astumaan 

Meitä vuodet kun liikuttaa 

Se mikä taakse jää katoaa 

Niinhän kulkee nyt elämä täällä 

Se näkyy mun kasvoista 

Kuin elämä väkevänä joki virtaa 

Mukaan meidät saa 

Kaikki kulkee 

Kukaan ei jää pysy paikoillaan 

(Kukaan ei jää pysy paikoillaan, Polte 2011) 

 

Mistä tekstikatkelma mielestäsi kertoo? 

 

4. 

Ulapan korkeat kuohut mua vievät 

Eikä ne säästäneet sinuakaan 

Olen maksanut kalliisti vapauden hintaa 

Hävinnyt kaiken mut noussut vaan 

(Tulkoon mitä vaan, Hurmaan 2013) 

 

Kuohuissa elämäni 

Maistoin mä maljojani 

Liehui mun vapauteni 
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Kuplivat unelmani 

(Hurmaan, Hurmaan 2013) 

 

Mitä kuohut mielestäsi symboloivat? Millainen asema tekstikatkelmien minällä on 

– esimerkiksi määräävä, alistuva, vapaa, sidottu…? 

 

5. 

Rakasta rintani ruhjeille 

Rakasta vielä kun voit 

Rakasta rintani ruhjeille 

Rakkaus sydämmen teloi 

(Rakasta rintani ruhjeille, Tuhannen riemua 2007) 

 

Etkö sinä minusta mitään piittaa 

Miksi et voi unohtaa 

Miksi sinun täytyy mielin määrin 

Koetella kituvaa 

(Rakkaus ei oo pysyvää, Maailma on renki 2006) 

 

Mitä rakkaus tekee ihmiselle? 

 

6. 

Nuoret villit rakastavaiset 
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Hullun lailla antautuvaiset 

Huuda huuda kiihkosta huuda 

Sä poltat mua 

(Nuoret villit rakastavaiset, Hurmaan 2013) 

 

Hullaannuin sun suudelmiisi 

Pauloihisi jäin näin kiinni 

Lemmenkahleet ranteisiini 

Järjen veit sen viimeisenkin 

Yksi vapaa ja hullu 

Sun rakkaudestas tullu 

(Lemmenkahleet, Hurmaan 2013) 

 

Millaista rakkaus on? 

 

7. 

Eikä meitä surulla ruokita 

Se on ilo joka elättelöö 

(Hurpales, Komia on aina komia 2003) 

 

Tiedäthän ihmisen, jonka rakkaus näännyttää 

Juuri niin, tunteisiin minä itseni uuvutin 

(Puolikas, Hurmaan 2013) 
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Mitä sananvalinnat ruokita, elättelöö ja näännyttää kertovat mielestäsi tekstikat-

kelmissa?  

 

8. 

Minä taivaalle kurkottelin 

Minä elin kuin viimeistä päivää 

(Hessa, Hurmaan 2013) 

 

Vaikka maailma palaa ja roihuaa 

Mä kannan sua harteilla 

Meitä mikään ei täällä voi lannistaa 

(Vielä olet suruton, Polte 2011) 

 

Mistä tekstikatkelmat mielestäsi kertovat?  

 

9. 

Maatuisin makuulle murtuisin kyllä, jos tulisit ja lähtöäs pitäisit yllä 

(Kokonaan sun, Polte 2011) 

 

Kun mä vaivun synkkyyteen 

Vaikka tämän maton alle 

Lakaissut oon perkeleet 
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(Rakastuin taas, Polte 2011) 

 

Millaisia tunteita tekstikatkelmat herättävät? Millainen on mielestäsi niiden tun-

nelma? 

 

10. 

Mitä minä tein sut se hajottaa 

Ehjäksi en jäänyt voin tunnustaa 

(Pyyhi kyynelees, Hurmaan 2013) 

 

Sillä miehen saat, mutta puolikkaan 

Sen sä saat – jos sä tahdot silti sen 

Sen sä saat – miehen käyttökelpoisen 

Mut puolet vaan – laitan puolet varastoon 

Kunnes taas – rakkauteen mä valmis oon 

(Puolikas, Hurmaan 2013) 

 

Millaisesta ihmisestä tekstikatkelmissa kerrotaan? 

 

11. 

Sitten syksy liivin ui 

Ylivoimaas lannistuin 

(Lemmenkahleet, Hurmaan 2013) 
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Jos sä kerran vielä lähdet mun luota, niin minuun juurtuu lokakuu 

(Sinun täytyy minun luokseni tulla, Polte 2011) 

 

Millaisia mielikuvia syksy ja lokakuu herättävät sinussa? 

 

12. 

Vielä meille päivä valkenee 

(Päästin sinut irti, Polte 2011) 

 

Mä näistä öistä tahdon viedä sinut päivän kirkkauteen 

(Myrsky, Polte 2011) 

 

Mitä päivä ja valo symboloivat mielestäsi?  

 

13. 

Iho päivän paahtama 

Sä oot kaunis naurava 

Oot kuin samettia 

Sun hennot linnunlapaluut 

Nätisti kun kaareutuu 

Kohti aurinkoa 

(Saat syttymään, Hurmaan 2013) 
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Sä olet elävien vetten lähde 

Oot paratiisin kyyhkynen 

Polttavat silmäs mun maailma järisee 

(Nuoret villit rakastavaiset, Hurmaan 2013) 

 

Kenelle tekstikatkelmat on osoitettu ja millaisena hänet nähdään? 

 

14.  

Voit halutessasi kommentoida kyselyä, Lauri Tähkän lyriikkaa ja sen merkitystä sinulle 

tai jotain muuta mieleen tulevaa. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja 

nimettöminä. 

 


