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1 Johdanto 

 

Runouden ymmärtäminen edellyttää kuulijaksi tulemista. 
                             - Juha Varto - 
 

1.1 Tutkimusongelma ja aiheen rajaus 

 

Runoja lukiessani olen usein lukenut niitä ääneen. Jostain syystä teksti tuntuu siten avautuvan 

helpommin. Ääneen lukiessa ajatukset hidastuvat seuraamaan jokaista sanaa sekä sanojen ja 

typografian merkitystä. Runoihin sisältyvä rytmi ja soinnillisuus pääsevät kuuluville. 

 

Olen aina ollut aktiivinen äänikirjojen kuuntelija. Lukijan tyyli on saanut olla vapaa, vain 

toistuva takeltelu on häirinnyt. Proosan kuuntelijana minulle riittää, että lukija ääntää 

lukemansa sanat kohtalaisen selkeästi ja osaa jaksottaa tekstiä. Jonkun toisen ääneen lukemat 

runot eivät ole välttämättä tuottaneet erityistä elämystä. Ne ovat tuntuneet kaipaavan jotain 

muuta. Proosan tavoin luettu runo on kuulostanut oudolta ja epätyydyttävältä.  

 

En ole koskaan tullut liittyneeksi runo-ohjelmien vakiokuuntelijoihin, olen vain ihmetellyt 

”Miksi haluatte kuulla?”  En ole muistanut, että on runoja, jotka tunnen hyvin juuri sen vuoksi, 

että olen kuullut ne ääneen luettuina. Edgar Allan Poen ”Korppi”-runoa olisin tuskin viitsinyt 

lukea itsekseni niin monia kertoja kuin kuuntelin sitä Lars Svedbergin lukemana, Kaarlo 

Kramsun ”Jaakkima Berendsistä” puhumattakaan. Vanhalle C-kasetille radiosta nauhoitetun 

historiaohjelman kylkiäisenä tulleessa Keijo Kompan luennassa on mehevyyttä, joka saa 

paperille painetun tekstin kalpenemaan.  

 

Runojen ääneen puhumisessa, lausumisessa, on monien mielestä jotain huvittavaa. Runoja on 

sallittua lukea ääneen, jos kuulija voi ymmärtää luennasta, että lukijalla on kirjoitettu teksti 

edessään. Silloin kuunteleminen on hyväksyttävää, jos edelleen hieman hupsua.   

 

Miksi runojen, etenkin lausunnan kuuntelemisessa on jotain outoa ja vähän hassua? Siksikö, 

että siihen liittyy jotakin pelottavaa, hallitsematonta? Kuin kuuntelulle antautuva luovuttaisi 

vapaaehtoisesti osan kyvystään kontrolloida itseään ja tunteitaan. 
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Tutkimusongelma on yksinkertainen kysymys: ”Miksi haluta kuulla?”  Tavoitteenani on etsiä 

syitä siihen, mikä saa ihmiset kokoontumaan lausuntaesityksiin, lavarunoiltoihin tai 

runonlukupiireihin, avaamaan radion tai hankkimaan runoäänitteen. Haluan tietää, miksi 

lukutaitoinen aikuinen kaipaa sitä, että joku toinen lukee runoja hänelle ääneen.  

 

Lausuntaryhmissä on ollut kiehtovaa seurata, kuinka teksti ja luenta muuttuvat lausunnaksi. 

Vaikka kurssilaisten ja eri tilaisuuksissa esiintyneiden nimet olisivat vuosien kuluessa 

unohtuneet, heidän tekemänsä tulkinnat eivät ole. Kansainvälisesti tunnetuimmaksi 

suomalaiseksi runoksi mainittu, Kantelettaren runoihin kuuluva ”Jos mun tuttuni tulisi” on raju 

ja intohimoinen tunteenpurkaus. Kun lausujana oli koukkuselkäinen mummohahmo, joka 

vanhan ihmisen särkyneellä äänellä kertoi tunteistaan, ymmärsin runon eri tavalla kuin 

aikaisemmin: enää se ei kertonut vain nuoruuden ehdottomuudesta, vaan pakahduttavasta, 

ihmisen koko elämän kestävästä rakkauden ja rakastetuksi tulemisen kaipuusta. Vaikka 

lausujan tulkinta oli ehkä tarkoitettu koomiseksi, oli minulla kuulijana oikeus omaan, erilaiseen 

tulkintaani.  

    

Viime aikoina visuaalisuuden merkitys myös lausuntaesityksissä on kasvanut. Ääneen 

puhutussa runoudessa on kuitenkin ensisijaisesti kyse tekstistä ja sen tulkinnasta, puheesta ja 

tavasta puhua. Sen vuoksi tässä tutkielmassa tarkoittamani puhuttu runo tai lausuntaesitys 

voi olla kokonainen taideteos tai -elämys myös pelkän kuuloaistin kautta välittyneenä. Kun 

teksti ainoastaan kuullaan, mutta esitystä ei voi nähdä, välittyy puhujan tulkintaansa 

sisällyttämä nonverbaalinen viestintä vastaanottajalle vain auditiivisesti, puheeseen liittyvänä 

äänenkäyttönä. Se osa, mikä viestinnässä olisi muutoin visuaalista, on puhujan — lukijan tai 

lausujan — kyettävä ilmaisemaan prosodian avulla, puheen keinoin.  

 

Auditiivisuuden korostaminen ei merkitse visuaalisen elementin tai muiden aistien 

kieltämistä. Lavarunotilaisuuteen tai lausuntailtaan osallistuva kokee kaikilla aisteillaan: 

esiintyjää ja toisia osallistujia katsellaan; ilmassa on erilaisia tuoksuja ja hajuja; äänimaisema 

koostuu monista äänistä; lähellä istuvien lämpö ja kosketus tunnetaan. Silti myös se, joka 

kuuntelee esitystä radiosta tai tallenteelta, kokee saavansa jotain juuri siitä, että teksti 

puhutaan ääneen.  
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Tutkielmassa runo voidaan käsittää tavanomaista laajemmin. Teksti, joka sisältää poeettista 

kieltä tai joka ilmaistaan tavalla, joka on ymmärrettävissä suullisen runouden tavaksi ilmaista 

tekstiä, voidaan rinnastaa runoon. Jaan kirjallisuudentutkija Reuven Tsurin käsityksen 

poeettisesta tavasta tuottaa ääntä (Tsur 2008, 9).1  

 

Sanalla teksti tarkoitetaan tutkielmassa kaikkea tekstiä, sekä puhuttua että kirjoitettua. Vaikka 

Walter J. Ong huomauttaa muistista ja tekstien säilymisestä kirjoittaessaan, että ”[a]n oral 

culture has no texts”, (1997, 33), toteaa hän toisessa yhteydessä, että teksti-sanan 

etymologinen alkuperäismerkitys, latinan texere 2  ’kutoa’, viittaa mieluummin tekstin 

suulliseen ilmiasuun kuin kirjallisuuteen, jonka etymologinen tausta on sanassa kirjain. 

Suullisen diskurssin on ajateltu rakentuvan kuin kudelman tai neuleen. (Ong 1997, 13.) Kun 

tässä tutkielmassa tarkastelun kohteena on suullinen runous, oral poetry, on kyseessä ääneen 

puhutun tekstin tarkastelu, johon ei aina sovellu käsitys lyriikasta genrenä eli 

kirjallisuudenlajina. 

 

Kulttuuriantropologi, suullista runoutta tutkinut Ruth Finnegan sisällyttää suulliseen 

runouteen monen tyyppistä suullista esitystä, perinteisesti ymmärretystä runoudesta erilaisiin 

hokemiin, kuten rukouksiin, kirouksiin, lasten leikkiloruihin tai katukaupustelijoiden huutoihin 

(Finnegan 1977, 15). Finnegan tiedostaa (1977, 15—16), että määritelmän väljyys epäilyttää 

osaa tutkijoista, mutta kehottaa teostaan lukevaa muodostamaan oman käsityksensä. 

Finnegan painottaa, että suullinen runous on käsitteenä monimutkainen ja relatiivinen 

(Finnegan 1977, 22).  

 

Vanha oikeudellinen määräys, mutta nykyään lähinnä uskonnolliseksi tekstiksi mielletty Turun 

joulurauhan julistus on esimerkki tekstistä, jota ei tunnusteta runoksi, mutta joka sisältää 

poeettisia elementtejä. Sen tuottama tunne ei nousse esteettisestä elämyksestä, vaan 

                                                           
1 Reuven Tsurin käsityksestä alaluvussa 3.1.4. 
2 Ong ei mainitse latinankielistä sanaa, vain englanninkielisen vastineen ’to weave’. Monitieteisen humanistisen 
termityöhankkeen työryhmä on 14.3.2016 keskustellut teksti-sanasta käsitteenä. Kokouksen alustaja, Juuso-Ville 
Gustafsson, on muistuttanut teksti-sanan alkuperästä ja suomentanut texere-sanan kutomiseksi, ja todennut, 
että latinan sanan textus suomenkielinen merkitys on ’kudottu’. Käytännöllisen filosofian näkökulmaa 
työryhmässä edustanut jäsen Mauri Pajunen on nostanut esille diskurssin ja tekstin suhteen, mutta muutoin 
asian käsittely on pääasiassa nojannut tekstin visuaalisuuteen. Esimerkkeinä laajasta tekstikäsityksestä on 
kokouksen alustuksessa mainittu mm. koodattujen merkkien avulla viestivät liikennevalot sekä geneettisesti 
ohjelmoitu viestittäminen, kuten soidinmenot.  (Tieteen termipankki 2017b).  
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nostalgiasta. Suullisesta runoudesta kirjoittaneen, keskiajan runouteen erikoistuneen Paul 

Zumthorin mukaan suulliseen runouteen on mahdollista lukea diskurssit, jotka spontaanisti 

ymmärretään siihen kuuluviksi; joita sosiaalinen tietoisuus pitää siihen kuuluvina; jotka sekä 

puhuja että vastaanottaja yhteisymmärryksessä mieltävät sellaiseksi (Zumthor 1990, 34). 

Poeettisuudestaan huolimatta joulurauhan julistusta ei yleisesti pidetä runona eikä julistuksen 

lukijaa runonlausujana, mutta entä nykykuulija, joka ei tuntisi traditiota: pitäisikö hän tekstiä 

runona kuullessaan sen ensimmäisen kerran? Miten tekstiin suhtauduttaisiin lausuntaillan 

ohjelman osana? Voisiko julistusta verrata uskonnollisissa menoissa ja seremoniallisissa 

yhteyksissä laulettuihin lauluihin, joita pidetään lyriikan varhaisimpina muotoina (Haapala 

2013, 157)? 

 

Muistiin painetusta — ulkoa opetellusta —  runoudesta kirjoittanut englannin kielen ja 

kirjallisuuden tutkija Catherine Robson huomauttaa, että analyysikohteina kiinnostavia eivät 

ole ainoastaan muistiin painetut runot, vaan kaikki ne tekstit, joita ihmiset säilövät 

muistissaan. Robson mainitsee muistissa säilytetyistä ”tekstitilkuista”, patches of patterned 

language, lukuisia esimerkkejä: kaskuista ja laulujen sanoituksista valojen vannomisiin ja 

lakiteksteihin. (Robson 2012, 3—4.) 

 

Ruth Finneganin mukaan suullinen, orality, ilmenee esittämisen, perfomance, kautta (1977, 

22). Suullista runoutta ei ole olemassa ilman esittämistä (Finnegan 1977, 28). Kirjoitettu teksti 

tai kirjallisuus, written literature, jota luetaan ääneti, eroaa suullisesta tekstistä tai 

kirjallisuudesta, oral literature, joka puhutaan ääneen. Suullinen esitys on kirjoitettua 

joustavampaa ja se on riippuvainen sosiaalisesta kontekstista. Suullista runoutta 

tarkasteltaessa on siksi otettava huomioon tekstin itsensä ohella yleisö, esittämistilanne, 

runon esittäjän persoona ja esitykseen liittyvät yksityiskohdat. (Finnegan 1977, 29.)  

 

Käsitys tekstin lajista, genrestä, voi muuttua esitystilanteesta riippuen. Seela Sellan 

teatterisaliin tuotua Raamatun runoutta -esitystä ei luokiteltane uskonnolliseksi tilaisuudeksi, 

vaikka tekstit ovat suoraan Raamatusta ja täysin samoja, joita jumalanpalveluksissa luetaan.  

Otollisena hetkenä vaikeaselkoisen, huonekalun kokoamiseen opastavan lehtisen lukeminen 

ääneen saattaa muuttua runoudeksi, jos puhuja ja kuulija mieltävät tekstin samalla tavoin ja 

luovat tilanteesta esteettisen elämyksen. Jos kokoamisohjeen ääneen lukemista on vaikeaa 
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hyväksyä runoudeksi, on muistettava, että lyriikan hyllyissä on teoksia, jotka sisältävät 

monenlaista totutusta poikkeavaa, kuten muotoon aseteltuja kirjaimia tai visuaalisia 

kollaaseja teksteistä, jotka on irrotettu alkuperäisestä kontekstistaan. Silmin havaittavan, 

fyysisen esiintymisasun saaneen kokeellisen runouden sijoittumista lyriikan genreen ei 

aseteta kyseenalaiseksi. Painetun kirjan muoto tai ruudulla näkyvä teksti riittävät siihen, että 

tuotos tunnustetaan runoudeksi1, mutta suullisella runoudella ei ole kansia, joita esitellä.  

 

Edellä mainituilla esimerkeillä olen halunnut tuoda esille sen, että suullisen runouden 

yhteydessä genren rajat saattavat poiketa siitä, mihin lyriikan yhteydessä on tavallisesti 

totuttu. Tutkielmassa ei ole erityistä tarvetta laventaa vallitsevaa käsitystä lyriikasta lajina, sillä 

päätavoitteena ei ole suullisen runouden määrittely. Joulurauhan julistus esiintyy tässä 

tutkielmassa ensisijaisesti ainoana suomalaisena esimerkkinä kaikille tutusta ja ihmisiä laajasti 

yhdistävästä suullisesta perinteestä, joka on säilynyt elävänä meidän aikoihimme asti. 

     

Oral poetryn suoraa käännöstä, suullinen runous, käytetään melko yleisesti, mutta ilmaus 

suullisen runouden esittäminen ei sovellu aivan luontevasti suomen kieleen. Sen vuoksi 

suullisen runouden esittämisestä kerrottaessa käytän useimmiten ilmaisuja lausua tai lukea 

[runoja ääneen]. Kummankin verbin käyttö on tarpeen. Vaikka molempien tavoitteena on 

puhuminen, on lausua ja lukea -verbeillä runonesittämisessä tietty käytännön ero: lukea 

voidaan suoraan paperista, lausuminen edellyttää tekstin muistamista ulkoa (engl. by heart), 

etukäteistä harjoittelua ja jonkin tason tulkintaa. Toisinaan kirja tai teksti pidetään mukana 

esitystilanteessa, vaikka lukija tai lausuja osaa tekstin ulkoa. Sellaisesta esitystilanteesta ja 

kirjan merkityksestä on esimerkki alaluvussa 2.1. 

 

Ääneen puhutun tekstin vastaanottajasta käytän useimmiten sanaa kuulija, en kuuntelija, 

vaikka vain jälkimmäinen ilmaisu viittaa aktiiviseen toimintaan, kuuntelemiseen. Ilmaisuna 

kuulija on kuitenkin vakiintunut tarkoittamaan henkilöä, joka on valmiina vastaanottamaan 

puhetta tai musiikkia, ja on siten käytännössä synonyyminen ilmaisun kuuntelija kanssa.  

 

Tutkielman nimi, Runo on kuulon asia, on Aaro Hellaakosken teoksesta Kuuntelua. Esseitä 

teoksista ja tekijöistä (1950), jonka ”Plagiaatteja” -nimisessä esseessä Hellaakoski pohtii runon 

                                                           
1 Tämäntyyppisestä lyriikasta on esimerkki alaluvussa 5.3. 
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syntyyn vaikuttavia tekijöitä. Hellaakosken mielestä ”[h]yvin ensiarvoinen tekijä runossa on 

sen auditiivinen aines: rytmi ja melodia” (1950, 156). Hellaakoski ei erottele sitä, puhutaanko 

runot todella ääneen vai onko kyse sisäisestä kuulemisesta. Teksti antaa viitteitä molempiin. 

Runojensa inspiraatiolähteitä valottaessaan Hellaakoski toteaa, että ”runo on hyvin 

ratkaisevasti kuulon asia” (1950, 159). Johdantoluvun aloittanut sitaatti on filosofi Juha Varton 

teoksesta Tästä jonnekin muualle (1995, 32).  

 

 

1.2 Tutkielman rakenne ja käytettävät menetelmät 

 

Tutkimuksen kohteena on ilmiö, jolla on intuitiivisesti tiedetty olevan merkitystä, mutta jota 

on sellaisenaan varsin vähän tutkittu.  Moderni maailma tuntuu välillä halunneen unohtaa 

kuulemisen ja korostanut vain kirjoitetun tekstin ja sisäluvun merkitystä. Vasta aivan viime 

aikoina, esimerkiksi aivotutkimuksen kehittymisen myötä, tekstin kuulemiseen ja sen 

aiheuttamiin reaktioihin on alettu kiinnittää enemmän huomiota.  

 

Tutkielman aluksi, luvussa kaksi, luon katsauksen suullisen runouden ilmenemismuotoihin 

Suomessa 1900- ja 2000-luvuilla. Ilmiöiden kuvaaminen ei rajoitu silti vain tutkielman toiseen 

lukuun, sillä pidän tärkeänä kiinnittää käsittelyluvuissa esitettyä teoriaa ilmiöihin, joita on 

havaittavissa juuri tällä hetkellä. 

 

Aivan siitä hetkestä lähtien, kun tutkielman aihe tuli mieleeni, olen tuntenut tarpeelliseksi 

jakaa kuulijan kokemukseen vaikuttavat tekijät kolmen eri nimikkeen alle. Siihen että runo 

halutaan nimenomaan kuulla, vaikuttavat käsitykseni mukaan kuulijassa heräävät tunteet, 

runon tulkinta sekä kuulemiseen liittyvä fyysisyys ja fyysinen läsnäolo. Runon kuulija ei ole 

koskaan yksin, vaan aina toisen ihmisen läsnäolon vaikutuspiirissä. Toki runoja voi lukea 

ääneen itsekseen, mutta silloinkin kuulijan kokemus on fysiologinen.    

 

Ensimmäisessä käsittelyluvussa, luvussa kolme, pohdin äänen, kuulon ja tunteen, affektin, 

merkitystä. Samassa yhteydessä on tarpeellista luoda katsaus eräisiin runon rakenteisiin, 

niihin, jotka nimenomaan vetoavat kuulon kautta aistimiseen, siis runojen soinnillisuuteen ja 

rytmiin.  
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Luvussa neljä tarkastelen puhetta ja kognition kautta avautuvaa ymmärrystä ja tulkintaa. 

Arvioni on, että pelkän äänen tuottama affekti on jossain määrin eri kuin puheen 

ymmärtämisen nostattamat tunteet. Puheen vivahteiden ja puhetavan, prosodian, 

ymmärtämisessä kuulija soveltaa tiedollisia valmiuksiaan ja oppimiaan tulkintatapoja. 

Ymmärryksen ja tulkinnan kautta koetut emootiot ohjautuvat ulkoa, tekstin ja puhujan 

aikaansaamana reaktiona. Prosessiin vaikuttavat ja siinä heräävät tunteet poikkeavat äänen 

aikaansaamasta tunteesta. Lähestyn aihetta lähinnä kognitiiviseen psykologiaan ja 

kognitiiviseen poetiikkaan liittyvän tutkimuksen tuottamin tiedoin ja välinein.  

 

Luvussa viisi, joka on käsittelyluvuista viimeinen, tarkastelen kuuntelua yhteisöllisenä ilmiönä. 

Myös tässä luvussa luon katsauksen runojen ja muiden tekstien esittämiseen, sillä ilman 

puhujaa ei ole kuulijaa.   

 

Tutkielman aihe ei salli asian tarkastelua vain jonkin yhden ja tietyn teorian kautta. 

Tarkastelun kohteena ei ole teos tai runouden rakenne, vaan vastaanottajan kokemus. 

Lukukokemusta tutkiva reseptioestetiikka ei voi vastata kysymykseeni miksi kuulla. Kun aloin 

pohtia aihetta, ymmärsin hyvin pian, että edes kuulija itse ei voi perusteellisesti vastata 

kysymykseeni. Kuulija voi eritellä tuntemuksiaan ja löytää niihin syitä, mutta vastaus ”tuntuu 

hyvältä kuunnella” ei kerro kysyjälle, miksi runon kuuleminen tuntuu hyvältä, mikä 

kuuntelemisessa on sellaista, joka erottaa auditiivisen kokemuksen tuottaman tunteen siitä, 

että sama teksti luetaan ääneti.  

 

Etsin tutkimuskysymykseen vastausta eri tieteen- ja taiteenalojen tutkimuksesta. Joitakin 

aloja olen jo maininnut. Niiden lisäksi lyriikan ja musiikin läheinen suhde vie minut esimerkiksi 

musiikkipsykologian pariin. Musiikilla ja runoudella on paljon yhteistä, kuten rytmi. 

Uusimmassa suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa, etujoukoissa tutkija Siru Kainulainen, 

rytmi ja sen tutkiminen on palautettu asialistalle. Kirjallisuustieteilijä Auli Viikarin vapaata 

rytmiä tutkineesta väitöksestä on tullut kuluneeksi jo 30 vuotta. Antropologi ei kaihda rytmiä 

eikä jesuiitta tai keskiaikaan perehtynyt tutkija pelkää hurmioitumista: sosiaaliantropologi 

Ruth Finnegan, historioitsija ja jesuiitta Walter J. Ong sekä lingvisti ja keskiaikatutkija Paul 

Zumthor ovat olleet suullisen runouden tutkijoita, joiden taustat eivät ole olleet ainoastaan 
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kirjallisuustieteessä. Heidän kirjoitustensa pohjalta kuvailen mm. sitä, mitä suullisella 

runoudella tarkoitetaan. 

 

Runous on kieltä ja kieli liittyy ajatteluun: on aika tutustua tai uusia tuttavuus Lev Vygotskiin, 

Juha Vartoon, Julia Kristevaan, Reuven Tsuriin ja moneen muuhun, sekä palauttaa mieleen 

semantiikan, fonetiikan ja yleisen kielitieteen opit. On oikea hetki kohdata joukko 

neuropsykologeja, jotka juuri nyt ovat ryhtyneet kuvantamaan runoja kuuntelevien ihmisten 

aivoja. On oltava ennakkoluuloton, erityisesti sen vuoksi, että tutkimani aihe kohtaa niin 

monia ennakkoluuloja. Tutkijoiden ajatuksia työstäessäni haluan olla rehellinen ja kuulostella 

ensin, mitä mieltä he oikeastaan ovat kuulemisesta ja kuuntelemisesta, sillä yksittäinen lause 

voi viestiä muuta kuin kokonaisuus.  

 

On aika lähteä talviseen yöhön, lähteä kokemaan se hetki, kun vuosi 2016 vaihtuu vuodeksi 

2017. Missä olemme, mitä teemme, mitä kuulemme? 
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2.  Suullisen perinteen viimeisin vuosisata 

 

2.1  Kansalaistorilta Skansenille 

 

Uudenvuodenaattona 2016 Helsingin Kansalaistorille kokoontuu kymmeniä tuhansia ihmisiä 

juhlistamaan lähes koko seuraavan vuoden kestävää itsenäisen Suomen satavuotisjuhlaa. 

Tapahtuman järjestäjät lupaavat yleisölle niin paikan päällä kuin televisioiden äärellä Uuden 

vuosisadan bileet (Suomi 100 -hanke 2017). 

 

Vuoden vaihtuessa keskiyöllä ilotulituksen räiskettä säestää suomalaisen säveltäjän ja DJ:n, 

Daruden, kansainvälinen hitti Sandstorm parinkymmenen vuoden takaa. Tapahtumaa 

seuraavat kamerat välittävät elämyksen kaikkialle maahan. Kansalaistorilla live-elämyksestä 

nauttiva yleisö koostuu pääasiassa nuorisosta ja nuorista aikuisista. Perheille ja vanhemmalle 

väelle suunnattua ohjelmaa on tarjottu aikaisemmin pitkin päivää. Perinteisesti 

uudenvuodenyön äänimaisemaan kuuluvat Helsingin tuomiokirkon kellot soivat nyt jossain 

kaukana, juhlijoilta kuulumattomissa. 

 

Samana yönä, tuntia myöhemmin, jännitys tiivistyy naapurimaan pääkaupungin 

ulkoilmamuseo Skansenilla. Kymmenen tuhatta paikalle saapunutta sekä miljoonat 

televisionkatsojat odottavat vuoden viimeisiin minuutteihin jo yli sadan vuoden ajan 

kuulunutta hetkeä. Hieman ennen puoltayötä lavalle astuvalla henkilöllä on kunnia lukea tietty 

runo, Edvard Fredinin ruotsinnos englantilaisen lordi Alfred Tennysonin vuonna 1850 

julkaisemasta runosta ”Ring Out, Wild Bells”. (Stugart 1996; Skansen Stiftelse 2017.) 

 

Uudenvuodenaattona 2016 kunnian on saanut näyttelijä Pernilla August (Nylander, 2016). 

Valinta on joulukuun alussa tehdyn julkistamisen jälkeen puhuttanut lehdissä ja 

keskustelupalstoilla. Uudenvuodenrunon tulkkina on useimmiten ollut mies, mutta 

naispuolinen lukija toivotetaan tervetulleeksi jatkamaan traditiota. (Sohl Stjernberg 2016). 

Joukkoon mahtuu myös soraääniä: eräs nettikeskustelija pitää 58-vuotiasta näyttelijätärtä 

liian nuorena ja värittömänä tehtäväänsä (Pius XIII 2016). 
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Pernilla August astuu yleisön eteen valkoisessa asussaan. Jos kokeneen näyttelijän voi nähdä 

jännittävän, on se hetki juuri nyt. Augustin kädessä on kirja. Ehkä kirja on esiintyjän tukena, 

ehkä korostamassa sitä, että runo nimenomaan luetaan, ei lausuta. (Pernilla August: ”Det var 

enormt nervöst”. Är lättad efter uppdraget. Aftonbladet 1.1.2017.)  

 

Syy kirjan pitämiseen kädessä voi olla tiedostamaton, mutta ei sattumaa. Lukemisen 

historiasta kirjoittanut Alberto Manguel tuo esille teoksessaan A History of Reading tilanteita, 

joissa tekstin ulkoa osaava lukija pitää kirjan silti kädessään. Manguel arvioi, että lukijan tai 

lausujan kädessään pitämällä kirjalla on talismaaniin verrattava symbolinen merkitys. Kirja on 

viesti siitä, että ääneen lukijalla on valta luoda tarina. Kuulija saa kokea osallistuvansa aivan 

erityiseen tapahtumaan: luomisen hetkeen. (Manguel 1996, 120.)  

 

Skansenilla yleisö kuuntelee hiljaa. Myöhemmin väitetään, että joitakin säkeitä on muutettu. 

Pernilla August puolustautuu kertoen, että on lukenut tekstin juuri sellaisena, jollaisena se on 

hänelle annettu. Vanhan runon sanomaa on haluttu muutamin tekstimuutoksin avata 

nykyihmiselle helpommin ymmärrettäväksi. (Så ändrade Pernilla August i nyårs-dikten. 

Expressen. 1.1.2017.) 

 

Lordi Tennysonin ”Nyårsklockan”-runo on kuulunut ruotsalaiseen uudenvuodenaaton 

juhlintaan vuodesta 1895. Ensimmäiset kuusikymmentä vuotta runon lukijana oli useimmiten 

näyttelijä Anders de Wahl (1869—1956), ja hyvästä syystä, sillä juuri kyseisen runon 

lukeminen oli kuulunut hänen lapsuudenperheensä uudenvuodenperinteisiin. (Stugart 1996.) 

Vuonna 1934 Ruotsin radio aloitti suorat uudenvuodenaatonlähetykset Skansenilta, jolloin 

yhteiseen ja yhtäaikaiseen elämykseen pääsivät mukaan kuulijat kaikkialla Ruotsissa (Sveriges 

Radio 2017). Runo alkoi painua osaksi kollektiivista muistia.  

 

Takaisin Helsinkiin, uudenvuodenaattoon 2016. Entä jos vuoden viimeisinä minuutteina ei 

television kautta olisikaan välitetty kaikkialle Suomeen konemusiikkia, vaan Ilkka Heiskasen 

lukemia säkeitä Eino Leinon ”Hymyilevästä Apollosta”? Miten juhlaväki olisi reagoinut?  

 

Suomen Yleisradio aloitti oman uudenvuodenrunoperinteensä vuonna 1948 (Lindfors 2015; 

Yleisradio 2014). Eino Leinon vuonna 1898 julkaiseman kokoelmaan Sata ja yksi laulua 
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kuuluvan ”Hymni”-runoelman kolmas osa ”Hymyilevä Apollo” valikoitui suomalaiseksi 

uudenvuodenrunoksi. Kiinteä radioteatteri oli aloittanut toimintansa saman vuoden 

elokuussa (Salokangas 1996, 85). Radioteatterilla saattoi olla roolinsa uudenvuodenperinteen 

aloittamisessa, mutta runon ensimmäinen lausuja ei kuulunut radioteatterin vaan Suomen 

Kansallisteatterin näyttelijöihin. Esittäjäksi kutsuttiin vuoden 1948 alussa Pro 

Finlandia -mitalilla palkittu näyttelijä Urho Somersalmi. (Mustonen 2007; Lindfors 2015; 

Ritarikunnat 2017.) Myöhemmin ”Hymyilevän Apollon” säkeitä ovat tulkinneet mm. Eeva-

Kaarina Volanen ja Esko Salminen. Viime vuosina lukijana on toiminut Ilkka Heiskanen. 

(Lindfors 2015; Yleisradio 2014; Yleisradio 2016.)  

 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/25/eino-leino-hymyileva-apollo    

Kuulokuva 1. Ture Junttu ja Esko Salminen lausuvat otteita Eino Leinon 
”Hymyilevä Apollo” -runoelmasta. Katja Kiuru ja Ritva Ahonen esittävät 
runoelman kokonaisuudessaan.  
 

Niinä vuosina, kun televisio tai riehakas juhlinta eivät kilpailleet suosiosta radion kanssa, 

saattoi ”Hymyilevä Apollo” hyvinkin kuulua kotien uudenvuodenaaton perinteisiin. 

Radionkuuntelu oli tärkeä ajanvietemuoto ja monelle kuulijalle radio oli ainoa mahdollisuus 

saada kosketus ammattiteatteriin. Radioteatterin kymmenvuotisjuhlavuonna 1958 tehty 

kysely kertoi, että esimerkiksi jokaviikkoista maanantaikuunnelmaa kuunteli säännöllisesti 1,5 

miljoonaa suomalaista (Salokangas 1996, 85).  

 

Nyt tilanne on toinen. Radion kulttuuriohjelmat kiinnostavat aika harvoja. Radiotutkimusten 

mukaan kulttuuriohjelmien tarjonnasta vastaava Yle Radio 1 tavoittaa niin pienen osan alle 

65-vuotiaista suomalaisista, että uudenvuodenrunon kuuntelemista voi tuskin pitää 

kansallisena traditiona. Ylimpään ikäryhmäänkin kuuluvista, 65 vuotta täyttäneistä ja sitä 

vanhemmista kuulijoista, Yle Radio 1:n ohjelmat tavoittavat viikoittain vain noin viidenneksen. 

Muissa ikäryhmissä tavoittavuus jää pariin prosenttiin. (Finnpanel 2017.) 

 

Sille, että suomalaisen uudenvuodenrunoperinteen tekstiksi on aikoinaan valittu Eino Leinon 

runoelma ”Hymyilevä Apollo”, on epäilemättä ollut hyvät perusteet. Leino on aina kuulunut 

rakastetuimpiin suomalaisiin runoilijoihin ja on sitä edelleen. Ei ole tavatonta, jos Suomen 

kansallisrunoilijaa kysyttäessä vastaukseksi saadaan Eino Leino eikä suinkaan monelle 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/25/eino-leino-hymyileva-apollo
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nykysuomalaiselle jo kovin tuntematon J.L. Runeberg. ”Hymyilevä Apollo” on kuitenkin varsin 

pitkä. Kahdeksansäkeisiä säkeistöjä on 33. Sen kokonaan lukeminen veisi niin paljon aikaa, 

että luettavaksi on päädytty valitsemaan vain otteita. Valitut säkeistöt 1  ovat monille 

suomalaisille tuttuja: ”Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista” (Leino 

1898, 22), mutta harva osannee liittää sananlaskunomaisia säkeitä tiettyyn runoon tai edes 

runoilijaan. Kokonaisen runon — kokonaisen taideteoksen — sisältämä draamallinen kaari 

puuttuu, ja esteettinen, tunteisiin vetoava elämys jää puolitiehen.  

 

Olisiko toisin, jos Yleisradiossa olisi aikanaan valittu jokin muu, vaikka vähemmän tunnetun 

runoilijan lyhyt, mutta uudenvuodenyön tunnelmaan hyvin sopiva teksti? Ellei kotimaisesta 

tarjonnasta olisi löytynyt sopivaa, olisi saatettu tyytyä käännökseen. Vuonna 1948 elettiin 

modernismin läpimurron kynnyksellä, joten vapaaseen mittaan kirjoitettu lyriikka oli 

Suomessa vasta tuloillaan. Valittu teksti olisi ollut helposti muistiin painuva mitallinen ja 

loppusoinnullinen runo. 

 

Vaikka uudenvuodenjuhlinnasta aidosti koko kansaa yhdistävä suullinen perinne puuttuu, on 

suomalaisillakin hetkensä. Uudenvuodenyöstä laskettuna hetki on koittanut tarkalleen 

seitsemää ja puolta päivää aikaisemmin, jouluaattona.2 

       

Ruotsin vallan aikaisessa pääkaupungissa, Turussa, on jo yli seitsemänsadan vuoden ajan 

kuulutettu joulurauhan alkamisesta, ensin vain ruotsiksi, myöhemmin sekä suomeksi että 

ruotsiksi. Kaupungin asukkaita on haluttu muistuttaa kristillisen juhlan viettämisestä 

rauhallisesti ja häiriötä aiheuttamatta. Entisen pääkaupungin joulurauhanjulistus on 

tunnetuin, mutta ei suinkaan ainoa. Perinne on elvytetty monissa muissa vanhoissa 

suomalaiskaupungeissa, kuten Porvoossa, Raumalla ja Porissa (Porvoo 2017; Pori 2017; 

Rauma 2017). Turun julistus poikkeaa muista perinteen katkeamattomuuden vuoksi. 1300-

luvulla alkaneesta julistuksen lukemisesta tiedetään poiketun vain joitakin kertoja. (Turku 

2017.)  

                                                           
1 Yle Areenan sivulla, jolla kerrotaan uudenvuodenrunon historiasta, kerrotaan luetun aina samat säkeistöt, 2—

5 ja 9—10 (Lindfors 2015). Taltioinneissa ei kuulla kuitenkaan juuri mainittua valikoimaa. 
2 Suomen Turku julistaa joulurauhan -teoksen tekijät Tuomas Heikkilä ja Liisa Suvikumpu kertovat, että kun 

ruotsalaiset kokoontuvat jouluaattona katsomaan televisiosta Aku Ankkaa, ”perinnetietoisempia suomalaisia 
yhdistää joulurauhan julistus” (Heikkilä & Suvikumpu 2011, 26). Ilmassa on perinnekisan tuntua!  
 



16 
 

 

Kun Turun joulurauhan julistus alettiin lähettää radiossa vuonna 1935, pääsivät kaikki 

suomalaiset liittymään kuulijoiden joukkoon ja julistuksen kuunteleminen alkoi muotoutua 

erottamattomaksi osaksi suomalaista joulunviettoa. Tapahtuman televisioinnit aloitettiin 

vuonna 1983 (Turku 2017). Jouluaaton kiireet saavat kodeissa hetkeksi jäädä. Televisio vetää  

äärelleen vuoden suurimpiin kuuluvan katsojajoukon. Jouluna 2016 katsojaluku oli noussut 

edellisvuodesta, ja oli Yleisradion ilmoituksen mukaan nyt lähes 1,2 miljoonaa (Honka 2017). 

Lähetys televisioidaan myös Ruotsiin, ja internetin kautta joulurauhan julistusta voi seurata 

suorana lähetyksenä kaikkialla maailmassa (Turku 2017).  

 

Joulurauhan julistuksen alkuperäinen merkitys oli oikeudellinen. Vallanpitäjän viesti saatettiin 

hallintoalamaisten tiedoksi ainoalla mahdollisella tavalla, ääneen lukemalla. Julistuksen 

tarkoituksena ei ollut viihdyttää, saati tarjota esteettistä elämystä kuulijoille. Kirkollisten 

juhlapäivien aikana tehdyistä rikoksista langetettavat kovemmat tuomiot kuuluivat Suomen 

lainsäädäntöön 1970-luvulle asti (RikosL 41:8§, kumottu lailla 827/1970). Julistuksella haluttiin 

muistuttaa kirkollisen juhlapäivän, sapatin, merkityksestä ja siitä, että sapattina tehdystä 

rikoksesta rangaistiin tavanomaistakin ankarammin.  

 

Kun joulurauhan julistuksen kuulija 2010-luvulla tapailee yhdessä Turun kaupungin 

protokollapäällikkö Mika Akkasen kanssa julistuksen ensimmäisiä sanoja ”[h]uomenna, jos 

Jumala suo”, ei hänen mielessään ole keskiaikainen lainvalvoja. Tapahtuma on 

joulunaloitukseen liittyvä, vuodesta toiseen toistuva rituaali. Tapahtumassa on paljon samaa 

kuin naapurimaan asukkaiden tavassa seurata uudenvuodenrunon esitystä. Suomessa 

joulurauhan julistuksen kuunteleminen kerta toisensa jälkeen, ja sen sanojen toistaminen 

ääneen tai ääneti, on jatkoa pitkälle ääneen lukemisen ja tekstin kuuntelun traditiolle.  

 

 

2.2 Lukutaitoinen kuuntelija 

 

Jokainen pienelle lapselle lukenut tietää, että lapsen lempikirjaa tai -runoa ei lue koskaan liian 

usein. Vaikka lukijaa kuinka kyllästyttäisi, tarjoaa lapsi joka kerta juuri samaa, monet kerrat 

luettua teosta. Jossain vaiheessa lukija yrittää esittää vastalauseita ja väittää, että lapsi osaa 

kirjan jo ulkoa, mikä onkin totta, sillä oikopoluille pyrkivä lukija palautetaan välittömästi 
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vanhalle, syväksi kaivautuneelle uralle. Toisinaan kuulija ohjaa lukemista: ”Äiti, puhu taas niillä 

äänillä!” tai ”Ei tuota lueta noin, se pitää lukea näin.”  

 

Lukutaidon yleistyttyä ei ääneen lukemisen merkitys ollut enää sama kuin aiemmin. Ääneti 

lukemista, sisälukutaitoa, alettiin pitää aidon lukutaidon osoituksena ja oikeana lukemisena. 

”Lukiessa ei saa heiluttaa huulia”, saatettiin koululaista muistuttaa. Lapset ovat ottaneet opin 

kuuliaisesti vastaan. Lukemisen historiasta kirjoittanut Alberto Manguel kertoo koulunsa 

rehtorin sanoneen hänelle, kun hän oli yhdeksän tai kymmenen vuoden ikäinen, että vain 

pienille lapsille luetaan ääneen. Manguel oli jättänyt kuuntelun. Syynä tavasta luopumiseen 

oli osin ollut myös se, että kuunteleminen oli ollut valtavan hauskaa. Sellainen asia, joka tuotti 

mielihyvää, oli taatusti epäterveellinen. Vasta paljon myöhemmin Manguel rohkaistui 

jatkamaan kuuntelua. (Manguel 1996, 110.)  

 

Kirjallisuudentutkija Kuisma Korhonen kuvailee esseekokoelmansa Lukijoiden yhteisö. 

Ystävyydestä, kansanmurhista, itkevistä kivistä saatesanoissa kohtauksen lastenhuoneessa. 

Meneillään on satutuokio, aiheena muumit. Kolmesta lapsesta kaksi nuorempaa kuuntelee 

luentaa, mutta vanhin, lukutaitoinen, makoilee sängyllään ja teeskentelee olevansa 

syventynyt omaan kirjaansa. Ääneen lukijaa ei kuitenkaan harhauteta: muumeista 

piittaamaton joutuu välillä kääntämään päätään kuullakseen paremmin. (Korhonen 2011, 7.) 

    

Ääneen lukemisen perinne on sisälukutaidon korostamisesta huolimatta saanut 

lastenhuoneiden ohella elää päiväkodeissa ja alakouluissa. Toisinaan opetellaan jokin runokin  

ulkoa. Myös aikuiset ovat saaneet jälleen alkaa kuunnella: äänikirjoista pitävän ei tarvitse olla 

näkövammainen tai jotenkin muuten pystyä perustelemaan harrastustaan. Äänikirjojen osuus 

kaunokirjallisuuden myynnistä on ollut parin prosentin luokkaa. (SKY 2017.) 

 

Lausuntaa oudoksuvalle kuulijalle proosatekstinen äänikirja on turvallinen vaihtoehto. 

Äänikirjan lukijan ei pidä näytellä, vaan hänen tulee pyrkiä neutraaliin ilmaisuun välttäen 

tulkintaa, toteaa monia kirjoja äänitteiksi lukenut, radioteatterista ja piirroselokuvista tuttu 

näyttelijä Inkeri Wallenius Kielikello-lehdessä julkaistussa artikkelissa. Teoksen sisällön 

tulkinta on Walleniuksen näkemyksen mukaan jätettävä kuulijalle. (Eronen 2007, 26.) 



18 
 

 

Äänikirjoja tuottava, opetus- ja kulttuuriministeriön alainen saavutettavan kirjallisuuden 

asiantuntijakeskus Celia ohjeistaa äänikirjojen lukijoita internetsivuillaan. Ohjeen kohdassa 

3.10. ”Tarinan kuljetus ja tekstin välittyminen” todetaan, että ”[k]irjan sisältö välittyy 

kuulijalle, kun lukija on motivoitunut välittämään sisällön kuulijalle; lukutilanteessa läsnä sekä 

ajatuksellisesti että emotionaalisesti, jolloin tarinan välittäminen on luontevaa; tietoinen 

hyvän luennan edellytyksistä ja vaatimuksista; sekä tietoinen omista taidoistaan lukijana” 

(Celia 2017). Edellä kuvattujen vaatimusten perusteella lukeminen ei siis merkitse pelkkää 

lukemista, mekaanista tekstin toistamista ääneen, vaan sen tarkoituksena on välittää tarina 

kuulijalle sekä kognition että emootion tasolla. Lukuohjeen kohdassa 3.2. korostetaan 

luontevuutta: ”- - tekstin tarkoitushakuinen elävöittäminen ja värittäminen välittyvät kuulijalle 

herkästi teennäisyytenä” (Celia 2017).  

 

Riitta Erosen artikkelissa mainittu neutraali ilmaisu ja Celian ohjeiden mukainen luonteva 

tarinan välittäminen jättävät tilaa pohdinnoille. Voiko olla luontevuutta ilman tulkintaa? 

Mielipiteitä on erilaisia. Erästä internetin Lukulamppu-kirjapalstalle kirjoittanutta kuuntelijaa 

on ärsyttänyt tietyn lukijan tapa muunnella ääntään. Kirjoittaja, nimimerkki ”Laura”, pitää 

äänen muuntelua sopivana lastenkirjojen, mutta ei aikuisille tarkoitettujen äänikirjojen 

lukijalle. ”Lauralle” noin puolen vuoden kuluttua vastannut ”Hanna” on toista mieltä. 

”Hannan” mielestä vuorosanojen näytteleminen saattaa auttaa jotakin kuulijaa 

ymmärtämään tekstin paremmin. (Saarilahti 2014.) 

 

 

2.3  Runopuhetta 

 

Tekstin toistaminen ääneen on sanojen puhumista, luonteva ääneen lukeminen on puhetta. 

Tehtävässään onnistuva esiintyjä ei ole teennäinen. Runonlausuja, joka onnistuu välittämään 

runoteoksen sisällön ja merkityksen sekä ajatuksen että tunteen tasolla, onnistuu 

todennäköisesti parhaiten, kun unohtaa esittämisen ja pyrkii puhumaan yleisölleen. Kun 

ajatellaan runojen esittämistä puheena, ovat sekä lausua että lausunta termeinä 

ongelmallisia. Verbiä lausua käytetään oikeuskielessä, ja runonesittämisen yhteydessä se 

liitetään kaunolukuun. Esimerkiksi englannin ja ranskan kielessä käytettävät runojen 

esittämistä tarkoittavat verbit recite ja réciter juontuvat latinan recitō-verbistä, jonka 
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alkuperäinen merkitys, ’lukea tai toistaa ääneen yleisön edessä’ ja ’lausua, esittää’ (Oxford 

Latin Dictionary 1985; Streng 1992) on suomen kielessä muuntunut puhelaulua merkitseväksi 

musiikkitermiksi resitoida (Kielitoimiston sanakirja 2006).  

 

Sanaa lausua saattavat kaihtaa jopa lausunnan parissa työskentelevät. Esimerkiksi näyttelijä 

ja teatteriohjaaja Lars Svedberg kertoo Runon lumo -teoksessa, että käyttäisi mieluummin 

käsitettä puhua ääneen kuin lausua, sillä sana lausua sisältää Svedbergin mukaan, aivan kuten 

verbit resitoida ja deklamoida, jonkinasteisen negatiivisen vivahteen. Kyseiset verbit tuntuvat 

viittaavan joskus lähestulkoon tekstin sisällön ja tarkoituksen peittävään, keinotekoiseen, 

yliammuttuun ja teeskenneltyyn ilmaisuun. (Svedberg 2013, 58.) Päinvastoin kuin Svedberg, 

käyttää vuoden nuori lausuja 1996, näyttelijä Eero Enqvist Runon lumo -teoksen 

puheenvuorossaan epäröimättä sanoja lausua, lausunta ja lausuja. Enqvist arvottaa runon 

esittämistä aitouden perusteella, etsien merkkejä ”ihmisen puheesta ihmiselle”. Enqvist 

kertoo kasvaneensa ihastelemaan ja ihmettelemään lausunnan moninaisuutta ja 

hyväksymään jopa vanhanaikaisen, ylihuolitellun runojen heläyttelyn, koska myös sillä on 

kiitolliset kuulijansa. (Enqvist 2013, 86—87.) Kitkeriä käsityksiä lausunnasta summaa 

lausuntataitelija Iiro Kajas, Vuoden nuori lausuja 1983: ”Lausuntataidetta on usein pidetty 

jotenkin jälkeenjääneenä, hilpeyttä herättävänä näyttämötaiteen alalajina. Siinä on nähty 

jotain samaa, mitä edustivat siivetön ruokki, dodo ja stellerinmerilehmä - -sukupuuttoon 

kuolleita lajeja - -”. Kajas ei kuitenkaan halua luovuttaa, vaan muistuttaa: ”Lausunnalla ja 

lausujilla ei ole syytä huoleen, jos pysymme uskollisina sille, mihin taiteemme perustuu: 

sanalle.” (Kajas 2013, 139.) 

  

Lausuntaa pidetään Suomessa usein teatraalisena pienten piirien harrastuksena (esim. Heijala 

2014, 4). Runoelämystä etsivä, lausunta- tai luentatilaisuuteen menevä uusi kuulija saattaa 

tuntea itsensä pettyneeksi. Esitys ei vastaa odotuksia. Pettymystä saattaisi lieventää huomio 

siitä, että valtaosa lausuntaesityksistä tai tilaisuuksista, joissa runoja luetaan ääneen tai 

lausutaan, ovat harrastajavoimin toteutettuja. Niistäkin esiintyjistä, jotka ovat Suomen 

Lausujain Liiton jäseniä ja joilla on jäsenyyden myötä oikeus käyttää lausuntataitelijan 

nimikettä, ovat monet harrastajia, eivät taiteen ammattilaisia. Paikallisin harrastajavoimin 

toteutettua oopperaa ei kuunnella samoin korvin kuin La Scalan tai Metropolitanin esityksiä, 



20 
 

 

mutta lausuntaan tottumaton nykykuuntelija saattaa odottaa — vaikkei sitä tiedosta — myös 

harrastajalta taiteellisesti korkeatasoista osaamista.  

    

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantamassa, vuonna 2013 julkaistussa Suomen 

nykykirjallisuus -teossarjan ensimmäisessä osassa Lajeja, poetiikkaa kerrotaan lyriikan viime 

vuosikymmenien kehityksestä. ”Lyriikassa tapahtuu” -osioon ovat kirjoittaneet Kristian 

Blomberg, Sami Feiring, Vesa Haapala, Yrjö Hosiaisluoma, Juri Joensuu ja Outi Oja. Teoksen 

julkaisemisen aikaan Tukholman yliopistossa tutkijatohtorina toiminut Outi Oja aloittaa 

artikkelinsa ”Runo nousee lavalle” (2013, 130): ”1990-luvun ensimmäisinä vuosina lyriikan 

esittäjät alkoivat nousta aktiivisesti estradeille”. Ojan tekstistä selviää pian, että kyseessä on 

Nuoren Voiman Liiton ja WSOY:n yhteisponnistus lyriikan julkaisemisen, myynnin ja 

esittämisen edistämiseksi. Artikkelissa kerrotaan Helsingistä ja Turusta alkaneen esittävän 

runouden kulttuurin levinneen sittemmin, 2000-lukua kohden tultaessa, eri puolelle Suomea 

(Oja 2013, 131). 

 

Kirjallisuudentutkija Yrjö Hosiaisluoma kertoo artikkelissaan ”Runo tanssii uudelle 

vuosituhannelle”, että ”[e]sittävä runous poetry slameineen, runokaraokeineen ja muine 

performansseineen on lisännyt mahdollisuuksia kokea runous yhteisöllisesti”, ja että ”2000-

luvun alussa esittävä runous oli suosituinta Turussa, Tampereella ja Helsingissä” (Hosiaisluoma 

2013, 151). Mainituista suurista kaupungeista todetaan myös löytyvän eniten lyriikan 

harrastajakuntaa (Hosiaisluoma 2013, 158), mutta laskutavasta ei kerrota.  Esittävän 

runouden asemasta Hosiaisluoma toteaa lopuksi, että elävää runoa on ollut kuultavilla ja 

nähtävillä myös muualla Suomessa, ja mainitsee Lahden runomaraton -tapahtuman sekä 

television Runoraadin.  

 

Lainaukset saavat esittävää runoutta jo paljon ennen vuosituhannen vaihdetta eri puolilla 

Suomea kuulleen samaan tapaan mietteliääksi kuin Viipuriin matkanneen kirjailija Paavo 

Rintalan, joka kuuli synnyinkaupunkiaan nimitettävän ”vanhaksi venäläiseksi kaupungiksi”.1 

Suomen nykykirjallisuus jättää nimittäin mainitsematta, että sen näkökulma runon 

esittämiseen — ja ilmeisesti harrastamiseenkin — on auteur-lähtöinen. Kontekstissa 

                                                           
1 Paavo Rintala kertoo teoksessa Velkani Karjalalle vuodelta 1982, kuinka Intouristin opas esittelee Viipurin, 
Rintalan lapsuuden kotikaupungin, ”vanhaksi venäläiseksi kaupungiksi”.   
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kirjailijalähtöisyys käy toki ilmi. Koska kyseessä on kirjallisuushistoriikki, on kirjoittajiin rajattu 

näkökulma ymmärrettävä, mutta runon esittämistä kuvattaessa se on kapea. Lausuntaan 

viitataan kohdassa, jossa Hosiaisluoman mukaan perinteinen loppusoinnutettu runous on 

nykyrunoa useammin laadittu korvaa varten, ääneen lausuttavaksi. Kuulemisen taiteen 

esiintymismuotoina Hosiaisluoma mainitsee myös laululyriikan ja äänirunouden. 

(Hosiaisluoma 2013, 162—163.)  

 

Perinteiseksi korvan runoudeksi mainittu loppusoinnullinen runous on eurooppalaisessa 

kulttuuriperinnössä ilmiönä nuorempi kuin runous itsessään, sillä antiikin runoilijat luottivat 

mittaan, mutta eivät käyttäneet loppusointuja (Haapala 2013, 202). Lausunnan harrastajat ja 

ammattilaiset tarttuvat kaiken lisäksi mieluummin nykyrunoihin ja suorasanaisiin teksteihin, 

sillä perinteisen mitallisen ja loppusoinnullisen runon esittäminen koetaan vaikeaksi. 

Aikalaishistoriikin olisi suonut omistavan muutaman rivin edelleen elävään runouden 

esittämisen perinteeseen ja mainitsevan esimerkiksi Kajaanin runoviikon, sillä kuten 

toimituskunnan saatesanoissa todetaan, ”[n]äin mittavaan hankkeeseen ei ole ryhdytty vain 

hetken tarpeita varten” (Hallila et al. 2013, 11).  

 

Lavarunous, poetry slam, pääsee viime vuosikymmenien ilmiönä esille Suomen 

nykykirjallisuudessa, sillä ääneen puhujiksi nousevat runojen kirjoittajat itse. Lavarunoudesta 

Helsinki Poetry Connection Lava-antologiaan kirjoittaneen Teemu Mannisen mukaan 

runouden esittämisestä on tullut ”kaiken kansan harrastusta” varsinaisesti vasta 1980- ja 90-

luvuilla, kun suomalaiset runoilijat ovat innostuneet runoilloista, joissa kuulijoille luetaan ja 

esitetään omia runoja (Manninen 2013, 14). Lavarunous on yksi runon esittämisen tavoista ja 

foorumeista, mutta siinä, että runoilijat lukevat yleisölle omia tekstejään, ei ole mitään uutta. 

Runoilijat ovat vuosikymmeniä vierailleet kirjastoissa ja kouluissa kertomassa työstään ja 

lukemassa omia tekstejään — vuosituhansien runonesitysperinteestä puhumattakaan, jota 

Mannisen kirjoitus laajalti esittelee (Manninen 2013, 13—14).  

 

Lyriikan varhaisina aikoina oli luonnollista, suorastaan välttämätöntä, että runoja esittivät 

niiden laatijat itse. Luku- ja kirjoitustaidon yleistyminen teki aiempaa helpommaksi opetella 

muistamaan ja esittämään toisten laatimia tekstejä. Niitä saattoi esittää kuka tahansa, 

runoilijan oma ääni ei ollut tarpeen. Ennen lavarunousilmiötä on runoilijan oman luennan 
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kuuleminen voinut olla monille jopa mahdotonta. On pitänyt kuulua ”oikeisiin piireihin” tai 

vähintäänkin päätyä oikealla hetkellä oikeaan paikkaan. Siihen lavarunousilmiö on tuonut 

muutoksen: se on avannut kaikille mahdollisuuden päästä kuulemaan tekijöiden omia 

esityksiä.  

 

Mahdollisuus on muuttunut välttämättömyydeksi. Omaäänisistä esityksistä on tullut liki ainoa 

oikea tapa esittää ja kuulla runoutta. Viime aikojen muoti-ilmaisu, polarisoituminen, sopii siksi 

kuvaamaan myös ikivanhaa runonesitysperinnettä. Muiden laatimia tekstejä esittävät lausujat 

ja lausuntaa harrastavat ovat Iiro Kajasta (2013, 139) mukaillen ”siivettömiä ruokkeja, dodoja 

ja stellerinmerilehmiä”, vähintäänkin sukupuuttoon kuolemisen partaalla olevia lajiensa 

edustajia. Lausunnan harrastajat nähdään keski-ikäisinä tai ikääntyneinä naisina, 

kukkahattutäteinä, vaikkei edes vuonna 2005 toteutettu vapaa-aikatutkimus tue 

suoranaisesti käsitystä lausunnan harrastajien sukupuolesta.1 

 

Lausuntataiteen pariin eksyneet miehet ja nuoret naiset saavat luvan kantaa samaa 

kukkahattutädin leimaa. Nuoren naispuolisen näyttelijän on viisasta kertoa pyrkivänsä 

yksinkertaiseen ilmaisuun, pois perinteisestä lausumisesta, sillä ”[r]unon voi helposti pilata 

lausunnalla” (Kosonen 2013, 164). Lavarunoutta käsittelevistä teksteistä (esim. Oja 130—131) 

voi sen sijaan päätellä, että lavoille nousevat ovat nuoria tai nuorehkoja miehiä, ja 

uskottavuudessa nuori mies vie väistämättä voiton kukkahattutädistä. Oikea ja uskottava tapa 

esittää runoja on nykykatsannossa ensisijaisesti tekstinsä itse kirjoittavien miesten oikeus. 

Runojen esittämisen ääripäitä edustavat siten vanhat, hupsut naiset ja nuoret älykkömiehet.  

 

Luennan vieminen ravintoloihin ja muihin epämuodollisiin paikkoihin lienee tuonut runolle 

uusia, erityisesti nuoria kuulijoita, mikä on perinteen säilymisen ja uudistumisen kannalta 

arvokasta, mutta se ei sinänsä ole tehnyt runon kuulemisesta Mannisen mainitsemaa ”kaiken 

kansan harrastusta”.  Päinvastoin, runojen lukeminen ääneen, lausuminen ja kuunteleminen 

ovat joskus olleet ”kaiken kansan harrastuksia”. Vanhemmat sukupolvet ovat kuulleet 

runonlausuntaa, elleivät muualla, vähintäänkin erilaisissa juhlissa, joissa runoesitykset ovat 

olleet itsestään selvä osa ohjelmatarjontaa. Runon kuulemisessa ja kuuntelussa ei ole ollut 

                                                           
1 Vapaa-aikatutkimuksen tuloksia käsitellään alaluvussa 5.4.  
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mitään kummallista. Runot ovat kuuluneet niin juhlien ohjelmistoon — kuten Oulun yliopiston 

ylioppilaskunnan 25-vuotishistoriikin välistä löytämäni iltajuhlan käsikirjoitus vuodelta 1984 

osoittaa1  (liite 1) — kuin tavalliseen arkeen.  

      

Muutamia vuosikymmeniä sitten monien tyttöjen tärkeimpiin aarteisiin kuului värssyvihko tai 

muistokirja, johon ystävät saivat kirjoittaa ulkoa muistamiaan runoja. Miehillä värssyvihkon 

vastine oli varusmiesaikana ahkerasti piirroksilla, laulunsanoilla ja runoillakin täytetty 

Sotilasmuistoja-kirja. Nykyään niin värssyvihkoilla kuin sotilasmuistokirjoilla lienevät omat 

keräilijänsä. Internethauilla 20.1.2017 ja 29.8.2017 löytyi 1930-60 -luvuilta peräisin olevia 

Sotilasmuistoja-kirjoja, joita kaupiteltiin muutaman euron hintaan.  Vaikkeivat suullisesti tai 

muistokirjojen myötä yhdeltä toiselle siirtyneet värssyt tai tilapäärunot olisi olleetkaan 

merkittäviä kaunokirjallisilta ansioiltaan, pitivät ne yllä tuntumaa lyriikan tyylikeinoihin.  

 

Jos polvisukissaan P. Mustapään ”Sammakon virttä sateen aikana” kansakoulun kevätjuhlissa 

veisannut koululainen ei aina onnistunut vakuuttamaan kuulijaa ajatuksen ja tunteen tasolla, 

saattoi todenmakuisemman elämyksen tarjota koululla vieraillut esiintyjä. Vuosikymmenien 

ajan kouluja kiertänyt lausuntataiteilija Yrjö Jyrinkoski (1920—1981) oli yksi koululaisten 

mieleen painuneista runon tulkeista. Sota oli yhä lähellä 1900-luvun puolivälin koululaisia. 

Moni oli menettänyt isän, veljen tai jonkun muun läheisen. Ei siis ihme, että Jyrinkosken 

tulkinnat Yrjö Jylhän Kiirastuli-kokoelman runoista koskettivat myös nuoria kuulijoita.2 

 

Suomessa Jyrinkoski on ollut niitä harvoja, joille lausunta merkitsi kokoaikaista työtä ja 

pääasiallista tulonlähdettä. Jyrinkosken vilkkaimpana kiertueaikana, vuosina 1954—1978, 

ammattilausujan autonmittariin kertyi yli miljoona kilometriä. Lausuntatilaisuudet Jyrinkoski 

aloitti usein pienellä puhetekniikan luennolla. Kaunolukua Jyrinkoski ei omien sanojensa 

mukaan voinut sietää. Jyrinkoski muistutti, ettei pitäisi puhua lausunnan esittämisestä, kuten 

taiteilija oli usein kuullut sanottavan, vaan siitä, että runoja luetaan, esitetään tai lausutaan. 

(Jyrinkoski 1981, 17, 20.) 

 

                                                           
1 Ohjelmassa mainittu Poetica oli Oulun yliopiston puheopin lehtorin, lausuntataitelija Tuovi Monolan oppilaista 

muodostunut lausujaryhmä. Ryhmä esiintyi Poetica-nimellä vuosina 1977—1998. (Ojala 2010.) 
2 Yrjö Jyrinkoskea ja muita kouluvierailuja tehneitä lausujia muistellaan mm. Jukka Kemppisen blogikirjoituksessa 
”Kuuntele kirjaa kesällä” (24.6.2008) ja sen kommenteissa. 
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http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/17/yrjo-jylha-kaivo 

Kuulokuva 2. Lausuntataiteilija Yrjö Jyrinkoski tulkitsee Yrjö Jylhän kokoelmasta 
Kiirastuli runon ”Kaivo”. Yrjö Jyrinkosken äänenlaatuun viitataan alaluvussa 
3.1.5.   

 

Mielikuva lausunnan teennäisyydestä ja teatraalisuudesta juontaa aikaan, jolloin lausunta 

todellakin oli ”kaiken kansan harrastus”. Pelkästään tekstin opettelemisessa ulkoa on paljon 

työtä. Ulkoaopettelu onnistuu useimmilta, mutta tekstin tulkinta vaatii enemmän: välineitä 

kaunokirjallisen tekstin analysointiin, jopa elämänkokemusta ja riittävää ikää.  Jos niitä ei ole, 

mitä muuta runon esittäminen voisi olla kuin ulkolukua, jossa runon poljentoa korostamalla 

yritetään saada aikaan vaikutelma runon esittämisestä.  

 

Hyvät neuvotkaan eivät aina auttaneet. Lausuntarunoja nuorelle väelle -kirjan toimittajat Eero 

Salola ja Eino Keskinen antavat vuonna 1949 julkaistussa kirjassaan ohjeita lausujalle: 

Lausuminen on puhumista. Se ei ole tyhjää mahtipontisuutta. Se ei ole liioiteltua  
tunteellisuutta. Se ei ole yksitoikkoista nukutuspuhetta. Se ei ole ”nuottilukua”. 
- - Kaikki osaavat puhua asiansa mainiosti: iloisesti, surullisesti, hämmästyen, 
toruen, miten milloinkin tarkoittavat. Kuunnelkaapa vain toisten huomaamatta 
jokapäiväistä keskustelua, leppoisaa, kiihkeää, iloista, alakuloista. Kuunnelkaa ja  
oppikaa! Tavalliset ihmiset, lapsetkin osaavat puhuen luontevasti ilmaista 
mielialansa ja asiansa, yhtä hyvin kuin parhaat näyttelijät ja lausujat. (Salola & 
Keskinen 1958, 7. Kursivointi tekijöiden.) 

 

Lausuntarunoja nuorelle väelle -oppaan tekijät ajattelivat jo tuolloin kuten nykyään lausuntaa 

kritisoivat: runon esittämisen pitää olla puhetta. Lausujille riitti haastetta, sillä ennen 

modernismin ja vapaamittaisen runon läpimurtoa mittaan kirjoitetut, loppusoinnulliset runot 

houkuttelivat — ja houkuttelevat yhä — painottamaan tekstin musiikillisuutta 

puheenomaisuuden kustannuksella. 

 

Vastaansanomatonta esimerkkiä ”oikeasta” lausuntatavasta antoivat ammattiesiintyjät. 

Arvostetun näyttelijän ja lausuntataiteilijan Ella Erosen (1900—1987) esiintyminen talvisodan 

aikana Tukholman stadionilla piirtyi kansakunnan muistiin. Yleisradion arkistossa ei ole 

tallennetta juuri mainitusta tilaisuudesta, mutta Elävän arkiston tallenne Ella Erosen 

lausumasta J.L. Runebergin ”Vårt land”-runosta on samalta sotavuodelta 1940.  

 

 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/17/yrjo-jylha-kaivo
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http://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/12/28/ella-eronen-maamme 

Kuulokuva 3. Lausuntataiteilija Ella Erosen esittämä ”Vårt land” vuodelta 1940, 
”Maamme” vuodelta 1957 sekä taiteilijan muistoja Ruotsin ajoilta nauhoitteessa 
vuodelta 1972. Ella Eronen edusti klassista runonlausuntaa. 

 

Myös televisio on välittänyt runonluentaa. Alla olevan, Elävästä arkistosta poimitun leikkeen 

kaltaista ohjelmaa ei nykyään televisiossa enää juuri näe, mutta vielä muutama vuosi sitten 

toimittaja Minna Joenniemen luotsaamassa Runoraati-ohjelmassa1 oli mahdollista nähdä ja 

kuulla, kuinka runoilijat lukivat omia runojaan (Joenniemi 2012). Runoraadin ilmestyminen 

ruutuun oli runoutta harrastavalle aina iloinen yllätys, sillä ohjelma ei tuntunut saavan selkeää 

jatkuvuutta, vaikka sitä lähetettiin kymmenen vuoden ajan, vuosina 2002—2012. 

 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/09/24/kirstina-runon-radikaali 

Kuulokuva 4. Runoilija Väinö Kirstinä lukee Hiljaisuudesta-kokoelmansa runoja 
televisio-ohjelmassa vuodelta 1984. Vaikka kyse on televisio-ohjelmasta, 
visuaalisuuden merkitys on vähäinen. Keskiössä, korokkeelle nostettuna, ovat 
runoilija ja runon lukeminen.  

 

 

2.4   Tämän runon haluaisin kuulla 

 

Radion rooli ei runon kuuntelemisen traditiossa onneksi ole jäänyt uudenvuodenaaton 

juhlahumun alle peittyvän ”Hymyilevän Apollon” varaan.  Edelleen Yle Radio 1:n ohjelmistoon 

kuuluva Tämän runon haluaisin kuulla lähetettiin ensimmäisen kerran lähes päivälleen 

viisikymmentä vuotta sitten, 7.10.1967 (Polkunen et al. 1986, 5). Ohjelma kattaa iältään siten 

puolet itsenäisen Suomen olemassaoloajasta. 2  Ensimmäisen, vuonna 1978 julkaistun, 

ohjelman nimeä kantavan antologian esipuheessa toimittaja Mirjam Polkunen kertoo 

ohjelman synnystä ja alkuajoista (Polkunen et al. 1986, 5): 

Kuuntelijain toivomien runojen ohjelma on pohjoismainen perinne. Esimerkiksi 
Ruotsin radio on julkaissut jo useita toiverunojen valikoimia. Norjassa ohjelma 
oli sävellahjan tyyppinen, siihen saattoi liittää tervehdyksiä. Oma kansallinen 

                                                           
1 Runoraati oli MTV:n ohjelmatarjontaan vuosikymmeniä kuuluneen Levyraadin kirjallinen sukulainen, mutta sillä 

ei ollut ulkomaisia esikuvia, kuten alun perin BBC:n ohjelmasta Juke Box kopioidulla Levyraadilla (Joenniemi 
2012). Levyraatia pitkään juontanut, eri taiteenaloilla jo yli puoli vuosisataa vaikuttanut Jukka Virtanen oli 
Runoraadin vakiojäsen.  
2 Itsenäisyyden juhlavuonna perinteisen, puoli vuosisataa täyttävän ohjelman juhliminen näytti Yleisradiossa 
unohtuneen. 50-vuotispäivän ohjelmapaikan lauantai-iltana 7.10.2017 sai Lukupiiri ja Bram Stokerin Dracula.  

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2009/12/28/ella-eronen-maamme
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2007/09/24/kirstina-runon-radikaali
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piirteemme — sekä suomen- että ruotsinkielisessä ohjelmassa — on juontaja, 
joka kommentoi runoja ja kirjeitä ja voi liittää mukaan myös haastatteluja, 
runoanalyysia, tehtäviä tms. 

 

Esikuva ohjelmalle, kuten todennäköisesti myös radion uudenvuodenrunoperinteelle, löytyi 

siis naapurimaasta. Aluksi Tämän runon haluaisin kuulla oli kahdenkymmenen minuutin, 

sitten puolen tunnin mittainen ja lähetettiin kerran kuukaudessa. Ensimmäinen ohjelmassa 

kuultu runo oli V.A. Koskenniemen ”Leijonalippu”. Kaksi seuraavaksi kuultua runoa, Rudyard 

Kiplingin ”Balladi idästä ja lännestä” sekä François Villonin ”Hirtettyjen balladi” edustivat 

maailmankirjallisuutta. (Polkunen et al. 1986, 5.) 

 

Ohjelman pitkä historia kertoo, että kuulijat ottivat ohjelman omakseen. Ensimmäisen 

kymmenvuotistaipaleen toivotuimmaksi runoksi nousi Aale Tynnin ”Kaarisilta”. Toista sijaa piti 

Alpo Noposen ”Mahdoton ratkaista” ja kolmanneksi ylsi uudenvuodenaatoltakin tuttu Eino 

Leinon ”Hymyilevä Apollo”. Kymmenen suosituimman joukkoon ylsivät lisäksi V.A. 

Koskenniemen ”Syysilta metsässä”, Ernst von Wildenbruchin ”Noidan laulu”, Yrjö Jylhän 

”Kaivo”, Kaarlo Sarkian ”Velka elämälle” sekä ”Lapsuuden joulu”, Uuno Kailaan ”Pallokentällä” 

sekä toinen Eino Leinon runo, ”Elegia”. (Polkunen et al. 1986, 5—6.) 

   

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/17/aale-tynni-kaarisilta 

Kuulokuva 5. Eeva-Kaarina Volanen lausuu radio-ohjelma Tämän runon haluaisin 
kuulla kaikkien aikojen toivotuinta runoa, Aale Tynnin ”Kaarisiltaa” (julkaistu 
6.12.1983, Ylen Elävä arkisto). Eeva-Kaarina Volanen (1921—1999) on ollut 
arvostetuimpia lausujiamme. Kaunolukuun verrattuna korostuu lausunnan 
puheenomaisuus.  

 

Toivotuimpien runojen järjestys ei selvinnyt pelkkään muistiin tukeutuen, vaan perustui 

ohjelmaan saapuneiden toiveiden tarkkaan inventaarioon: ”toivomukset kortistoitiin, kunkin  

runon saamat ”äänet” laskettiin, ja ”kymmenen kärjessä” -listakin voitiin laatia”, muistelevat 

toiveruno-ohjelmaa radion teatteripäälliköksi siirtyneen Mirjam Polkusen jälkeen 

toimittaneet Satu Marttila (nyk. Koskimies) ja Juha Virkkunen Tämän runon haluaisin kuulla 2 

-runoantologian esipuheessa, joka on päivätty ohjelman kaksikymmenvuotispäivänä 

7.10.1987 (Koskimies et al. 2001, 5, 8).  

 

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2008/09/17/aale-tynni-kaarisilta
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Antologian kakkososan Mirjam Polkusen ohella toimittaneet Satu Marttila ja Juha Virkkunen 

kertovat ohjelman kuuntelijoiden halunneen ”ohjelman kautta pelastaa uusille kuuleville 

korville jo ammoin aarteiksi havaitsemiaan tekstejä”, jotka olivat painuneet unholaan. Monia 

unohdettuja, mutta toivojille arvokkaita tekstejä ei enää löytynyt painetussa muodossa, mutta 

niitä saatiin tallennettua aktiivisten kuulijoiden ansiosta, jotka kaivelivat aarteita 

muistikirjojensa kätköistä tai omasta muististaan.   (Koskimies et al. 2001, 5—6.) 

     

Tämän runon haluaisin kuulla -ohjelma oli antologian kakkososaa julkaistaessa saanut jo 

muutama vuotta aiemmin rinnalleen toisen runo-ohjelman, suorana lähetettävän 

puhelinkontaktiohjelman Runo on vapaa. Esikuvana oli Sävel on vapaa -ohjelma, joka nimensä 

mukaisesti keskittyi — ja keskittyy edelleen — musiikkitoiveiden vastaanottamiseen ja 

esittämiseen.  Konseptiin kuuluu keskustella puhelimessa toiveiden esittäjien kanssa. 

(Koskimies et al. 2001, 6.)  

 

Ensimmäinen Runo on vapaa – ohjelma lähetettiin itsenäisyyspäivän aamuna 6.12.1982 klo 

9.00. Paikalla olivat juontajien ja tuotantoryhmän ohella ohjelmaan kutsutut taiteilijavieraat, 

lausuntataiteilijat Ritva Ahonen, Eeva-Kaarina Volanen, Veikko Honkanen ja Timo Tiusanen. 

Juontaja Juha Virkkunen paljasti ohjelman aloittaneessa tervehdyksessään, että ”[s]tudiossa 

vallitsee nyt tihentynyt runollinen tunnelma.” (Koskimies & Virkkunen 1996, 5.) 

 

Ennen sähköpostin aikaa oli Runo on vapaa -ohjelman toteutus nykyistäkin haastavampaa: 

ohjelmaan kutsutut kolme tai neljä lausujaa pystyivät valmistautumaan illan lähetykseen 

ainoastaan valitun teeman puitteissa. Radion kirjasto oli hankkinut paikalle mittavan määrän 

runoteoksia, joista esitettävät runot sitten hieman ennen lähetyksen alkua tai sen aikana 

etsittiin ja valokopiotiin lausujille esitykseen valmistautumista varten. (Koskimies & Virkkunen 

1996, 6—7; Koskimies et al. 2001, 6—7.) Lausujat kuljeskelivat käytävällä valokopiot käsissään 

ja keskittyivät supisten tehtäväänsä (Koskimies & Virkkunen 1996, 6. Kursivointi tutkielman 

tekijän). 

 

Nykyään Tämän runon haluaisin kuulla ja Runo on vapaa merkitsevät samaa ohjelmaa. 

Nauhoitetun ohjelman aika kesti parikymmentä vuotta, ja kun rinnalle tullut, suorana 

lähetettävä Runo on vapaa vakiintui, sulautuivat lähetykset yhdeksi ohjelmaksi. (Koskimies & 
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Virkkunen 2000, 5.) Suorassa lähetyksessä lausujien tehtävä on enemmänkin lukea kuin lausua 

runoja, sillä eteen saatu runo saatetaan joutua esittämään ensi näkemältä, prima vista, jos 

teksti ei ole lausujalle ennestään tuttu. Varsinaiset lausuntaesitykset jäävät suorassa 

lähetyksessä yleensä kuulematta, sillä vaikka jokin runo olisikin kuulunut lausujan 

ohjelmistoon, ei esityksen uudelleenelvytys suju aivan hetkessä. Ohjelman kuuntelijoita ei 

esitystapa kuitenkaan haittaa, sillä heille tärkeää on kuuleminen: ”Tämän runon haluaisin 

kuulla.” 

 

Mutta miksi juuri kuulla? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

 

3. Ääni ja tunne 

 

Lähden etsimään vastausta tutkimuskysymykseen selvittämällä ensin, mikä merkitys äänellä 

on ihmiselle. Alaluvussa 3.1 pohditaan äänen merkitystä ihmiselle ja paneudutaan äänen 

ominaisuuksiin sekä siihen, miten ääntä tuotetaan ja miten sitä aistitaan.  Runon musiikki 

kuuluu äänessä. Alaluvussa 3.2 selvitetään, mistä runon musiikki on rakentunut. Tämän luvun 

kolmas ja samalla viimeinen alaluku keskittyy etsimään selitystä äänen aistimisen 

aikaansaamalle tunteelle. 

 

 

3.1  Ääni ja äänen aistiminen 

 

3.1.1 Ääni pukee tekstin 

 

Ääni pukee tekstin. Paul Zumthorin mukaan ääni ilman kieltä ja kirjoitettu kieli ilman ääntä 

ovat ilmaisuvoimaltaan epätäydellisiä. Voidakseen ilmaista tarkasti vaatii ääni kieltä, ja kieli, 

kertoakseen mahdollisimman paljon, tarvitsee ääntä. (Zumthor 1990, 4, 22.) Taideyliopiston 

näyttelijäntaiteen professori Malla Kuuranne haluaa huomiota kiinnitettävän siihen, miten 

ääntä tuotetaan. Kuuranteen mielestä ihmisäänen kaikkinaista merkitystä ei oikein 

ymmärretä. Puheäänen tehtävänä pidetään sanojen merkityksen välittämistä, ja ääntä 

tuottavan kehon voima ja sen myötä kulkeva emootioiden virta unohdetaan tai jätetään 

sivuseikaksi, vaikka toisen ihmisen kohtaamisessa emootioiden virta on oleellinen elementti. 

Sanojen merkitystä ei välitetä ilman emotionaalista voimaa. (Kuuranne 2013, 27.) 

 

Puhujalle annetaan äänen käyttöön oikeus tai hän ottaa sen itse. (Zumthor 1990, 22.) Ehkä 

”oikeuden ottaminen omiin käsiin” on syynä siihen, että runoilijoiden omaäänisten esitysten 

kannattajat eivät tunnu arvostavan lausuntaa, joka käytännössä tarkoittaa toisten laatimien 

tekstien esittämistä.  Kun runoa tulkitsee näyttelijä, ”ei [runo] kirjoita itseään lausuttaessa, 

näkyviin tulee vain tulkintaa”, kirjoittaa kriitikko Aleksis Salusjärvi Finnish Music Quarterly -

lehdessä julkaistussa artikkelissaan ”Art for the Ear (on Performing Poetry)”, ”Korvaa varten 
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tehtyä taidetta” (Salusjärvi 2014). Vaikka niin ei suoraan sanota, saa tekstistä vaikutelman, 

että ”kirjoittaakseen itseään lausuttaessa” voi runon esittää vain sen tekijä.1 

 

Jos ilmaus ”kirjoittaa itseään lausuttaessa” viittaa siihen, että runo on olemassa ainoastaan 

runoilija-lausujan muistissa, ollaan suullisen runouden alkulähteillä. Oraalisessa kulttuurissa 

runo on nimenomaan tehty esitettäväksi. Kuten Walter J. Ong toteaa, suullisessa kulttuurissa 

ajatus on sidoksissa kommunikaatioon (Ong 1997, 34), se tuotetaan kommunikaatiota varten. 

Runon on saatava kuulijoita ollakseen olemassa. Tekijä työstää runon sellaiseksi, että voi sen 

itse muistaa ja toistaa, ja kuulijat mahdollisesti oppia. Se, että sanat tuotetaan ääninä, ei 

ohjaile ainoastaan tapaa ilmaista asioita, vaan myös ajatteluprosesseja (Ong 1997, 33). 

Sanatarkkuus vaihtelee, sillä runoa toistettaessa ei ole mahdollisuutta palata alkuperäiseen 

tekstiin samaan tapaan kuin kirjoitettua tekstiä opeteltaessa. Tekijän omienkin toistojen 

tarkkuus riippuu tekijän muistin laadusta. (Ong 1997, 57—58.) Jos teksti on kirjoitetussa 

muodossa, ja tekijä lukee tekstinsä sanatarkasti paperista, on vaikeaa kuvitella runon 

”kirjoittavan itseään lausuttaessa” sen enempää kuin se kenen muun tahansa lukemana 

”kirjoittaisi itseään”. 

 

Pitkässä suullisessa perinteessä kenen tahansa ääni on saanut pukea tekstiä. Isyysoikeus ei ole 

ollut ensisijainen kriteeri. Kaikille on löytynyt kuulijansa, on esittäjänä sitten ollut innokas 

koululainen, kylän tarinankertoja, työpäivän uuvuttama isä, harjaantunut taiteilija tai ujo 

runoilija. Tärkeintä on ollut ääni, ihmisen puhe toiselle ihmiselle. Luku- ja 

kirjoitustaidottomien yhteisöissä sanat ovat tapahtumia (Ong 1997, 32). Ongin mielestä 

kukaan sellainen, joka tietää sanan merkityksen oraalisissa kulttuureissa, ei ylläty kuullessaan, 

että hepreankielinen sanaa tarkoittava ilmaus dabar merkitsee sekä ’sanaa’ että 

’tapahtumaa’. Kun kuullaan ääntä, tiedetään, että jotain tapahtuu parhaillaan.  

 

Moni eurooppalainen oli vielä viime vuosisadan alkupuolella luku- ja kirjoitustaidoton. Teksti 

oli kuultava, jotta sen saattoi ymmärtää. Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja 

                                                           
1 Kaikki Salusjärven artikkelissa mainitut henkilöt ja kommentoijat ovat miehiä. Kun lausunta on viime vuosisadan 

puolivälin jälkeen käsitetty leimallisesti naisten harrastukseksi, ovat miehet rakentaneet omaa suullisen 
runouden traditiotaan, joka ei ”kelmuta runoa” ulkokohtaiseksi taiteeksi, kuten Salusjärvi artikkelissaan kuvailee 
näyttelijän tekemää runoesitystä (Salusjärvi 2014).  
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kulttuurijärjestö Unescon vuonna 1953 laatimasta luku- ja kirjoitustaitotilastosta selviää, että 

vuonna 1900 Suomi kuului niihin harvoihin maihin maailmassa, joissa aikuisväestön 

lukutaitoaste oli lähes sata prosenttia. Kirjoitustaitoisia oli kuitenkin paljon vähemmän. Vain 

neljä kymmenestä suomalaisesta osasi kirjoittaa. Tekstiä osattiin lukea, mutta sitä ei olisi 

pystytty itse merkitsemään muistiin. Suomalaisväestöstä tehtyihin tilastoihin on otettu 

mukaan 15 vuotta täyttäneet. Selvitykseen mukaan otettujen muiden maiden lukutaitotiedot 

on kerätty nuoremmista ikäluokista. (Unesco 1953, 21.) 

 

Suomessa lukutaitoaste oli korkea, mutta lukemaan opittiin verrattain varttuneessa iässä, 

aikuisuuden kynnyksellä. Lukutaidon ei voinut olettaa johtavan varsinaiseen 

lukemisharrastukseen, sillä tavallisen kansan keskuudessa luettavaa ei ollut paljoakaan 

tarjolla. Joutoaika ja lamppujen valo oli käytettävä tähdellisempiin harrasteisiin, joten 

tarinankertojille riitti edelleen kuulijoita.  

 

Suullinen teksti muuttuu ja elää. Muistiin painettu on alituisessa vaarassa kadota, mutta 

kirjoitettua tekstiä voi säilyttää. Muistinvaraisten tekstien merkitseminen kirjoitettuun 

muotoon ei silti suoraan johtanut suullisen tradition katoamiseen. Paul Zumthor mainitsee 

teoksessaan Oral Poetry: An Introduction (1990, 26) esimerkkinä Elias Lönnrotin ja Kalevalan, 

joka laajeni ensimmäisen version julkaisemisen (v. 1835) jälkeen siihen muotoon, jossa me sen 

nykyään tunnemme. Kalevalan ensi versio ei sammuttanut runonlaulajien intoa ja kykyä 

kertoa tarinoita. Myöhemmän version Kalevalasta Lönnrot julkaisi 1849 (SKS 2017a). 

Suomenkielinen kulttuuri oli tuolloin, 1800-luvun puolivälissä, vahvasti oraalinen. Kirjoitettu 

teksti alkoi pidentyneen koulutaipaleen myötä toden teolla vallata alaa vasta sata vuotta 

myöhemmin, 1950- ja 60-luvuilla. Vielä 1950-luvulla oppivelvollisuuskoulu oli vain 

kuusivuotinen. Oppikoulun aloitti v. 1950 neljännes ikäluokasta, kymmentä vuotta 

myöhemmin vajaat 40 prosenttia ikäluokasta. (SVT 2007.) 

 

Symboleihin — kirjoitettuun tekstiin — tottuneen näkökulmasta kirjoittamaton teksti tuntuu 

epämääräiseltä. Kirjoitetun tekstin luoma illuusio pysyvyydestä katoaa. Kirjan näkeminen 

tekstiä esittävän kädessä luo turvallisuuden tunnetta. Teksti on olemassa, ei ainoastaan nyt, 

vaan myös myöhemmin, aina ja muista riippumatta. Kirjan tekstiä, sellaisena kun se on 

painettuna, ei voi enää muuttaa. Walter J. Ongin mukaan se on syy siihen, että ”kirjassa 
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sanotaan” -ilmaisua pidetään aivan yleisesti synonyymisenä ilmaisuina totuudelle. Sen vuoksi 

kirjoja on hävitetty ja poltettu.1 (Ong 1997, 79.)   

 

Oraalisessa yhteisössä kirjoitettua tekstiä ei ole tai sillä ei ole suurta merkitystä. Ääni ja puhe 

ovat kaikki. Oraalisessa yhteisössä tiedostetaan, että ääneen liittyy suurta valtaa ja jopa 

maagista voimaa (Ong 1997, 32). Äänenkäyttäjä hallitsee tekstiä, tilaisuutta ja kuulijoita. Hän 

päättää, mitä muut kuulevat, vai saavatko kuulla lainkaan.  

 

Erityisen suuri valta on loitsujen esittäjällä. Suomalaista loitsuperinnettä tutkinut folkloristi 

Henni Ilomäki määrittelee teoksessaan Loitsun mahti loitsun sanalliseksi työkaluksi, 

keskusteluksi yhden tai useamman kuulijan kanssa, ja sen tarkoituksena on muuttaa jokin 

asiaintila toiseksi (Ilomäki 2014, 9). Yksinkertaisimmillaan loitsu on sanakaava, joka on voinut 

muuttua hokemaksi vailla maagista latausta. Loitsutaitoista tietäjää ei ole tarvittu arkisten 

pikkupulmien selvittelijäksi, mutta kriisitilanteissa tietäjä on ollut välttämätön. Tietäjät ovat 

olleet yhteisössään arvostettuja, sanallisesti lahjakkaita ja nimityksensä mukaisesti paljon 

tietäviä henkilöitä. (Ilomäki 2014, 9, 15.)  

 

Loitsun vaikuttavuus on nojannut sanoihin, mutta niihin liittyen tietäjän voimalla on ollut 

merkitystä: mitä väkevämpi loitsija, sitä tehokkaammin hän on kommunikoinut tuonpuoleisen 

kanssa ja pakottanut sen toteuttamaan lausutut sanat. Loitsuja on puhuttu, mumistu tai 

huudettu. Esitystapa on saattanut muistuttaa katolisessa kirkossa harjoitettua resitointia. 

Joskus loitsuja on laulettu (Ilomäki 2014, 51.), mutta kansanrunouden ja mytologian tutkijana 

sekä runoilijanimellään P. Mustapää tunnettu Martti Haavio on todennut vuonna 1935 

julkaistussa teoksessa Suomalaisen muinaisrunouden maailma, että ”Suomessa laululoitsu on 

väistynyt lähes kokonaan sanelemalla esitetyn tieltä”, mutta runomuotoinen loitsu sen sijaan 

säilynyt, ja ”[m]aagillinen runous - - kehittynyt omaperäisemmäksi kuin missään muussa 

maassa”. Haavio viittaa historian roomalaisiin ja germaaneihin, joille laulamalla esitetyt, 

runomuotoiset loitsut olivat tuttuja. Loitsimiseen saattoi liittyä myös tanssi. Vaikuttavuus oli 

                                                           
1 Ongin Orality and Literacy. Technologizing of the Word on julkaistu vuonna 1982. Nyt, 35 vuotta myöhemmin, 

tekstinkäsittelyn ja internetin kehittymisen myötä kirjoitettua tekstiä voi julkaista jokainen. Teksti ei ole pysyvää 
ja lopullista, vaan sitä on helppo muokata ja muuttaa. Tekstien ja tiedonvälityksen oikeellisuudesta ja 
totuudellisuudesta kiistellään jatkuvasti. Eri viestimet ja julkaisut kamppailevat siitä, kenellä on oikeus pitää 
viestiään totuutena, kenellä ei. Kirjoitetun sanan merkitys on murtumassa — mutta mitä on tulossa tilalle?  
 



33 
 

 

korkeimmalla tasollaan: ”Runomuotoinen puhe ja siihen liittynyt musiikki kohottivat 

suggestiivista ja siten maagillista voimaa: sanan ja laulun mahti oli korkeimmassa asteessaan.” 

(Haavio 1935, 178. Kursivointi Haavion.)  

 

Voi tuntua yllättävältä, että loitsun kuulijoilla ei tarkoiteta loitsimista mahdollisesti 

seurannutta yleisöä. Loitsua ei ole tarkoitettu eläville korville, vaan tuonpuoleiseen. Kuulijat 

ovat voineet olla yhtä hyvin vanhoja suomalaisia jumalhahmoja, kristinuskon henkilöitä kuin 

lemmen tai kalman kaltaisia käsitteellisiä kuulijoita. (Ilomäki 2014, 61—62.) Salaista tietoa 

sisältävät sanat lausuttiin mieluiten muiden kuulematta. Sairautta karkottava parantaja 

saattoi tosin joutua loitsimaan potilaan kuullen. (Ilomäki 2014, 68.)  

 

Vanhasta runonlausunnasta tai -laulannasta nykysuomalaisille edelleen tuttua ainesta 

edustavat itkuvirret. Niitä ei loitsujen tapaan esitetty piilossa kuulevilta korvilta, vaan 

nimenomaan yleisölle. Martti Haavio kuvailee teoksessaan Suomalaisen muinaisrunouden 

maailma itkuvirren laulantaa (1935, 217): 

Itkijäeukko — vaikkapa vain kerääjälle — sanellessaan toisinaan joutuu 
voimakkaan hurmion valtaan: hän kiihdyttää itseään traditionaalisilla ikävän 
kuvailuilla, jotka assosioituvat hänen tajunnassaan piileviin murheisiin 
kokemuksiin; hän myötäelää perinnäisen itkun, mutta omat elämykset alkavat 
kumpuilla esiin toisaalta katkerina kyynelinä, toisaalta improvisoituina sanoina, 
jotka ikäänkuin ex tempore runoillaan. Olen nähnyt, miten pirtissä olevat muut 
eukot etsivät silloin nenäliinansa esiin: heidätkin tempaa mukaansa se voimakas, 
tärisyttävä kuvaus, jonka he kuulevat; sympatiasta itkijää kohtaan heidänkin 
silmistään alkavat kummuta kyyneleet. Itkun-hurmio voi täten vallata koko 
läsnäolevan naisväen, vieläpä siihen voivat tempautua mukaan nuorukaisetkin. 

  

Etnologinen tutkimus, jonka ansiosta me saimme tietää muista, tallensi oraalisen kulttuurin 

yhteisöjen elämää. Kun kuulija on ulkopuolinen, on vaarana, että suulliset tekstit 

folklorisoidaan, käsitetään kansankulttuuriksi (Zumthor 1990, 30). Kansalliseepostamme 

Kalevalaa on aina arvostettu, mutta halutaanko se arvoa vielä nostaa sillä, että nykyään 

mielellään kerrotaan sen varsinaisesti olleen Lönnrotin aikaansaannosta? Elias Lönnrotia ei 

enää kutsuta Kalevalan kokoajaksi, vaan Kalevalan ja sen sisarteoksen Kantelettaren luojaksi. 

(SKS 2017b.)  
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Suomalaisista oli vielä v. 1930 kirjoitustaidottomia lähes 16 %. Suomenkielisten joukossa 

kirjoitustaidottomien osuus oli koko maan vastaavaa lukua hieman suurempi. (Unesco 1953, 

90.) Muutos suullisen tradition kulttuurista literaaliin oli nopea. Kirjoitetun tekstin valta 

suullisen tekstin yli on nykyään lähes ehdoton. 1  Kieli on jäykistetty artefakteihin, kuten 

kirjoitusjärjestelmiin ja kielioppeihin. Artefaktit luovat ja välittävät kielestä tietynlaista kuvaa, 

jonka tuottamaa kielikäsitysten kapeutta ja vinoutuneisuutta on viime aikoina voimakkaastikin 

kritisoitu (Dufva 2013, 66). Soraääniä on alkanut kuulua esimerkiksi kieltenopetuksen 

puolelta. On huomattu, että kielen oppimisen kannalta ei kirjoitetun tekstin korostamisella 

päästä parhaaseen lopputulokseen. Oppiminen ei tapahdu yksilössä, vaan yksilö-

ympäristö -järjestelmässä (Dufva 2013, 68). Yksilö-ympäristö -järjestelmä ei tarkoita sitä, 

etteikö oppija voisi oppia kieltä esimerkiksi itsekseen kirjallisiin tehtäviin paneutumalla, vaan 

sitä, että ihmiset oppivat kieltä toisiltaan (Dufva 2013, 69). Niinpä kaikkinainen vuorovaikutus 

ja Walter J. Ongin mainitsemat äänelliset tapahtumat ovat osa niin kielen oppimista kuin sen 

käyttöä.  

 

 

3.1.2   Tutut äänet merkitsevät 

 

Kirjoitetun tekstin merkitystä on Suomessa korostanut tapa jälkiäänittämisen sijaan tekstittää 

vieraskieliset televisio-ohjelmat ja elokuvat. Oraalisen kulttuurin toista tulemista ei televisio 

ole Suomessa vauhdittamassa samaan tapaan kuin niissä maissa, joissa ohjelmien 

jälkiäänittäminen on tavallista. Jälkiäänitystä eli dubbausta käytetään Suomessa melko vähän. 

Valtaosa tv-ohjelmista käännetään tekstittämällä (Heinlahti 2017).  

 

Vuonna 2012 tehdyn eurobarometritutkimuksen mukaan 95 % suomalaisista 15 vuotta 

täyttäneistä haluaa kuulla televisio-ohjelmissa ja elokuvissa alkuperäisen ääniraidan, eli suosii 

käytännössä tekstitystä, mutta enemmistö EU-kansalaisista (52 %) on jälkiäänityksen kannalla 

                                                           
1  Kirjoitetun tekstin ylivaltaan tottuneelle saattaa olla yllätys, että lainsäädännössämme olevan 
sopimusvapauden puitteissa tehdyt sopimukset ovat suullisesti aivan yhtä päteviä kuin kirjallisesti tehtyinä. 
Määrämuotoa vaaditaan vain harvoilta oikeustoimilta. Vapaamuotoisten oikeustoimien kirjallinen 
dokumentointi on parissa vuosikymmenessä silti mittavasti yleistynyt. Syynä on näytön helpottuminen 
ristiriitatilanteissa ja se, että monet viranomaismääräykset vaativat kirjallista dokumentointia esimerkiksi 
verotukseen liittyvistä syistä. Samalla kun uuslukutaidottomuus lisääntyy ja sanasto köyhtyy, tavallinen ihminen, 
kuluttaja — homo consumens, sidotaan kirjoitettuihin teksteihin, joita on vaikea ymmärtää. 
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(Special Eurobarometer 386 2012, 118). Vastaavat lukemat vuonna 2006 julkaistussa 

raportissa olivat 93 % ja 56 % (Special Eurobarometer 243 2006, 59), joten alkuperäinen 

ääniraita on kasvattanut Euroopan maissa suosiotaan. 

 

Jälkiäänitettyjä tv-ohjelmia ja elokuvia Suomessa katselevat ja kuuntelevat lähinnä lapset. 

Suomalaiset ovat niin sitoutuneita kirjoitettuun tekstiin, että kääntäjä Aki Heinlahden 

käsityksen mukaan jälkiäänitys kuulostaa suomalaisten korvissa jopa hieman hupsulta. 

(Heinlahti 2017.) Käsityksen jakaa brittiläinen sosiologi ja äänentutkija Anne Karpf, jonka 

mielestä etenkin tunnettujen näyttelijöiden dubbausääni tuottaa usein koomisen vaikutelman 

(Karpf 2006, 11). 

 

Pienille lapsille tarkoitetuissa ohjelmissa puhe lapsen ymmärtämällä kielellä on välttämätöntä. 

Piirrosfilmissä tai nukkeanimaatiossa jälkiäänitys ei kärsi samoista ongelmista kuin ihmisten 

roolittamissa filmeissä. Näyttelijöiden esittämistä roolihahmoista jälkiäänitys hävittää kehon 

ja äänen välistä synergiaa riippumatta siitä, kuinka taidokkaasti jälkiäänitys tehdään (Karpf 

2006, 11), mutta piirrosfilmejä tai nukkeanimaatioita katsottaessa täydellistä synkroniaa ei 

kaivata. Animaatioissa elollinen elementti muodostuu hahmojen puhumista äänistä. 

 

Lastenohjelmat muotoutuvat osaksi sukupolvikokemusta. Joskus saman kokemuksen jakavat 

useat sukupolvet. Tove Janssonin luoma muumiperhe — Finn Family Moomintroll — 

animoitiin Japanissa vuosina 1990—91. Suuren piirtäjäjoukon voimin tehty animaatiosarja sai 

kaikkiaan 104 osaa. Lisäksi piirrettiin yksi pitkä elokuva, Muumipeikko ja pyrstötähti, vuonna 

1992. (Niskanen 2010, 38.) Suomessa muumiperheen ääniksi valikoitui joukko tuttuja ja 

arvostettuja näyttelijöitä, kuten Elina Salo, Tapio Hämäläinen, Leena Uotila, Aila Svedberg, Ulla 

Tapaninen ja Samuli Edelmann. Näyttelijöiden luomat äänihahmot ovat painuneet monen 

suomalaisen muistiin. 

 

Kun tammikuussa 2017 uutisoitiin, että muumianimaatioiden esitysoikeudet olivat siirtyneet 

Yleisradiolta MTV Oy:lle, kerrottiin samalla, että sarjan käsikirjoitus ja ääniraidat aiottiin uusia. 

(MTV Oy 2017). Kollektiivinen äänimuisti heräsi, ja järkyttyi. Keskustelupalstat alkoivat täyttyä 

närkästyneistä viesteistä. Monien lapsisukupolvien äänimaisemaan niin erottamattomasti 

kuuluneet äänet aiottiin korvata toisilla. Nuortenlehti Demin keskustelussa uutista käsiteltiin 
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heti tuoreeltaan: ”[M]iksi noinkin legendaarista asiaa kuin MUUMIT pitää mennä sörkkimään. 

Vanhat ääninäyttelijäthän ovat ihan parasta”, harmittelee nimimerkki ”duumipeikko” 

aloittaessaan keskustelun (Demi 2017. Versaalit nimimerkin). Osa kommentoijista odottaa 

uutta ääniraitaa mielenkiinnolla, mutta nimimerkki ”Aoda” tiivistää yleiset tuntemukset 

toteamalla lyhyesti: ”Jumalauta, ei helvetti, näpit irti. Jotkut asiat on vaan pyhiä” (Demi 2017). 

 

Yleisradion Lasten ja nuorten ohjelmien päällikkö Teija Rantala päätyi helmikuussa 2017 

valaisemaan Ylen roolia asiassa. Rantala kertoi Yleisradion internetsivulla, että Yle ei ollut 

onnistunut pääsemään sopimukseen Muumit-animaatiosarjan esitysoikeuden omistavien 

kanssa. Katsojille kuitenkin luvattiin, että jos Yle joskus saa oikeudet muumien esittämiseen, 

esitettäisiin jaksot Ylen teettämin, tutuin jälkiäänityksin. (Rantala 2017.) 

 

Uusittujen jaksojen lanseeraus innosti eri tahoilla koekuuntelemaan, miltä uudet äänet 

kuulostivat. Helsingin Sanomien toimittaja Jutta Sarhimaa summasi kuuntelukokemustaan 

toteamalla, että onnittelut olivat paikallaan: uudet ääninäyttelijät kuulostivat monin tavoin 

samoilta kuin vanhat. Jotkin asiat olivat muuttuneet. Esimerkiksi Katarina Blomin 

ääninäyttelemä Pikku Myy ei ollut testiryhmän mielestä enää yhtä riipivä ja anarkistinen kuin 

Elina Salon luoma Pikku Myy, mutta hahmo vaikutti kuuntelijoiden mielestä edelleen 

”tekijänaiselta”. Uusi Niiskuneiti oli Muumipeikon tasavertainen kumppani, ei enää naisellisen 

avuton vanhan ajan elokuvasankaritar. (Sarhimaa 2017.)  

 

Koekuuntelijoiden saamat mielikuvat perustuivat näyttelijöiden ääneen ja äänenkäyttöön, 

sillä vaikka teksti oli uuden käännöksen myötä jonkin verran muuttunut, piirrostarinat olivat 

samat. Koekuuntelijat olivat kiinnittäneet huomiota näyttelijöiden tapaan käyttää ääntään ja 

puhua sekä puheen soinnikkuuteen. Näyttelijöiden äänen laatuun tai äänenväriin ei ollut 

kiinnitetty suurta huomiota. Muutamia seikkoja niistä kuitenkin esitetään. Uusi Muumipappa 

oli kuuntelijoiden mielestä vaikuttanut entistä nuoremmalta ja Mörkö sopivan androgyyniltä 

(Sarhimaa 2017). 

 

Muumit-animaatioiden ääniraitojen uusimisen aiheuttamat kiukkuiset kommentit paljastivat, 

että tutut äänet ja puhetavat nostattivat kuulijoissa paljon tunteita. Kuulemiseen liittyvistä 

muistoista ja tunteista ei haluttu luopua huolimatta siitä, että animaatiokuva pysyi samana. 
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Puhetapa on korvin kuultava versio yksilön persoonallisuudesta (Karpf 2006, 33). Muumit-

sarjan ääninäyttelijät olivat luoneet persoonallisuuden piirretyille hahmoille. Sarjan 

vuosikymmeniä jatkunut suosio oli liittänyt äänen ja kuvan niin lujasti yhteen, että äänen 

vaihtuminen merkitsi kuulijoille hahmojen persoonallisuudesta luopumista.  

 

Vastustuksessa saattoi aistia aavistuksen sitä kipeyttä, jollaisen tuntemisesta dementiaan 

sairastuneen omaiset kertovat läheisen ihmisen persoonallisuuden muuttuessa sairauden 

myötä. Helsingin Sanomien toimittajan Jutta Sarhimaan onnittelut kumpusivat helpotuksesta: 

vaikka jotain oli muuttunut, henkilöt elivät edelleen.  

 

 

3.1.3  Äänen ominaisuudet 

 

Ääni paljastaa esineen ja jopa ihmisen sisäisestä rakenteesta asioita, joita ei muilla aisteilla voi 

normaalisti havaita. 1  Äänellä on merkittävä suhde sisäiseen. Näkemättä tai koskematta 

esinettä voidaan äänen perusteella päätellä, miten esine on rakentunut.2 (Ong 1997, 71—72.)  

Emootioista puheäänessä kirjoittanut Teija Waaramaa viittaa John Ohalan 

frekvenssikooditeoriaan: sen mukaan yhteys puheäänien ja niiden merkitysten välillä ei ole 

satunnainen. Äänisymbolismin keskeisenä ajatuksena on, että pieni lähde, kuten 

pienikokoinen ihminen tai pieni eläin, tuottaa korkeataajuista ääntä. Matalataajuisen äänen 

lähde on sen sijaan suurikokoinen. Äänen korkea- tai matalataajuisuus vaikuttaa lähteen 

statukseen.  (Waaramaa 2014, 192.)  

 

                                                           
1 Ong toteaa, etteivät maku- ja hajuaisti kerro paljoa enempää sisäisestä tai ulkoisesta kuin näkökään (Ong 1997, 

71), mutta mielestäni hajuaisti on rinnastettavissa kuuloon. Hajuaistimukset ovat kuuloaistimusten tavoin 
kokonaisvaltaisia. Puhutaan esimerkiksi hajujen sinfoniasta (tai makujen: maun aistiminen liittyy hajuaistin 
toimintaan). Hajut ympäröivät aistijaa ja tunkeutuvat aistijan sisään, sillä hengittäminen on välttämätöntä. 
Hajuaistimukset kertovat kohteen sisäisestä koostumuksesta, vaikka ihmislajin kyky aistia hajun perusteella 
onkin heikko.  
2 Soittimen ääni paljastaa sen rakenteen, ja tilassa voi aistia äänen perusteella, millaisesta tilasta on kyse ja miten 

se on rakennettu. Lahjapakettia ravistelemalla yritetään selvittää, mitä paketin sisään on piilotettu. Ihmisen 
ääntöväylä ei näy ulospäin, mutta äänen perusteella teemme päätelmiä myös ihmisen koosta ja ulkonäöstä. 
Mielikuvat eivät aina pidä paikkaansa, sillä ääntöväylän rakenne ei välttämättä korreloi yksilön ulkoisten 
ominaisuuksien kanssa.  
 



38 
 

 

Näyttelijä, lausuntataiteilija Seela Sella on ohjelmistovalinnoillaan koetellut äänen ja koon 

välille miellettyä yhteyttä. Pienikokoinen, mutta voimakkaan ja matalan äänen omaava 

taiteilija on rooleissaan mielellään pieni, vaikka äänen tuottama vaikutelma on toinen. Sellan 

80-vuotisjuhlamonologi on Pieni eläin (kirj. Leena Tamminen), ja syksyllä 2017 ensi-iltaan 

tulevan esityksen eläin on vielä pienempi, Laura Ruohosen lastenrunokirjojen henkilö Päätäi 

Väätäinen. (Puoli seitsemän, vieraana Seela Sella, Yle TV1 14.2.2017.)   

 

Äänenväri (timbre) on ominaisuus, joka liitetään soitinten ominaiseen ääneen, eli siihen, jonka 

perusteella ne tunnistetaan ja on mahdollista erottaa toisistaan. Eri soitinten samankorkuiset 

ja yhtä voimakkaat äänet eroavat toisistaan äänenvärinsä perusteella. Yksi 

musiikkipsykologian osa-alueista, psykoakustiikka, tutkii mm. äänenväriä. (Järveläinen 2010, 

39)1.  

 

Sanan väri käyttö äänen yhteydessä on kuvaava. Yhdyssanan äänenväri perusosan muodostaa 

väri, jota ääni määrittää. Äänen korkeus ja voimakkuus saavat vastineet sävyn kirkkautta ja 

voimakkuutta kuvaavista ominaisuuksista, valoisuudesta (valööri) ja kylläisyydestä (kulööri). 

Sävy tarkoittaa sitä, mitä yleensä ymmärretään sanalla väri. Ominaisäänen korkeutta ja 

voimakkuutta ei pidä sekoittaa sävelkorkeuteen ja sen vaihteluihin eikä volyymiin.  Mitä 

korkeampi ominaisääni, sitä heleämpi tai valoisampi se on, kun ääntä määrittelee värikartan 

perusteella. Mitä matalampi ominaisääni, sitä tummempi. Kylläisyys merkitsee värin 

puhtautta ja voimaa, pigmenttipitoisuutta.2 

 

Psykoakustiikka pystyy mallintamaan äänenväriä jossain määrin, mutta ei yleisesti. Muutamia 

vakiintuneita tunnuslukuja on olemassa, esimerkiksi terävyyden, soinnikkuuden ja karheuden 

määrittämiseen. (Järveläinen 2010, 39—40. Tunnuslukujen osalta viitataan E. Zwickerin ja H. 

Fastlin teokseen Psychoacoustics: Facts and models, 1990.) Ihmisäänen värin määritteleminen 

on vähintään yhtä vaikeaa kuin soitinten. Anne Karpf on otsikoinut teoksensa The Human 

                                                           
1 Järveläinen viittaa ASAn eli The Acoustical Society of America -järjestön vuonna 1960 julkaisemaan timbre-

käsitteen määritelmään. 
2  Värit ja värioppi ovat aina kiinnostaneet niin tiedemiehiä, taiteilijoita kuin tavallisia ihmisiä. Värit myös 
kiihdyttävät mieltä, sillä värien ympärille on rakentunut erilaisia oppeja ja uskomustieteitä, jotka eivät miellytä 
kaikkia. Äänenvärin kuvaamiseen apuvälineeksi soveltuvat niin kouluissa opetettava värioppi väriympyröineen 
kuin tietokoneilta löytyvät värikartat. — Nykyään värit ovat sävyjä ja sointu liitetään vain musiikkiin. Värit ja 
soinnut ovat sovittautuneet vielä vuonna 1906 julkaistun, V.M.J. Viljasen kirjoittaman Värisointu-oppaan nimeen. 
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Voice ensimmäisen osan kolmannen luvun: ”How We Colour Our Voices with Pitch, Volume, 

and Tempo” (Karpf 2006, 33). Otsikossa mainittu värittää ei näytä viittaavaan äänenväriin 

ominaisuutena, vaan mainittujen prosodisten keinojen käyttöön. Jos ihmisääni vertautuu 

soitinten ääneen, äänenväri on se jokin, jonka perusteella ihmisääni tunnistetaan ja erotetaan 

muiden ihmisten äänistä.  Vaikka otsikossa mainittuja prosodisia ominaisuuksia, 

äänenkorkeutta, voimakkuutta tai puhenopeutta vaihdellaan, säilyy ääni tavallisesti 

tunnistettavana. 

 

Äänenväri liittyy moniin ääntä kuvaaviin käsitteisiin kuten laatuun ja identiteettiin (Järveläinen 

2010, 39). Ihmisäänen laatu perustuu yksilön fysiologisiin ominaisuuksiin. Formanttien eli 

ääniväylän resonanssien taajuuteen vaikuttavat ääniväylän pituus ja ääniväylässä olevan 

ilmaonteloston muoto (Suomi et al. 2006, 91, 144—145). Puhuja voi vaikuttaa omaan 

äänenlaatuunsa siinä määrin kuin ilmaonteloston muotoa on mahdollista muutella. 

Esimerkiksi hymyily muuttaa ääniväylän muotoa ja samalla formanttien taajuutta. Testaamalla 

voi havaita, että saman vokaalin ääntäminen ensin neutraalisti ja sitten hymyillen muuttaa 

äännettävän vokaalin taajuutta korkeammaksi ja siten äänenlaatua. (Suomi et al. 2006, 145. 

Tekstissä viitataan myös teokseen Laukkanen & Leino 1999. Ihmeellinen ihmisääni.) Hymyilyn 

kaltaisista paralingvistisistä piirteistä1 huolimatta äänen tunnistettavuus säilyy, ellei puhuja 

tarkoituksellisesti yritä muuttaa omaa puhettaan muistuttamaan toisen ihmisen puhetta. 

Vaikka prosodisten maneerien jäljittelyllä voidaan luoda mielikuva jäljiteltävän tavasta puhua, 

onnistuu uskottava imitointi vain harvoilta.  

 

Äänenlaatu määrittyy kuulijan subjektiivisen kokemuksen kautta. Laatuun vaikuttaa 

esimerkiksi puheen ymmärrettävyys ja äänen miellyttävyys. (Järveläinen 2010, 41—42.) 

Äänenvärin ja -laadun eron kuvailuun sopinee esimerkki kotipianosta ja konserttisoittimesta, 

jotka molemmat tunnistetaan pianoiksi, mutta joista saatavan äänen laatu poikkeaa — 

kuulijan havainnon mukaan — konserttipianon eduksi. Ihmisäänen miellyttävyyden arviointi 

on soittimen äänen arviointia mystisempää. Äänenväri, erottuva ja tunnistettava 

                                                           
1 Paralingvistisillä piirteillä tarkoitetaan ilmiöitä, jotka eivät liity fonologisesti merkitykselliseen prosodiaan, vaan 

aiheutuvat kehonkielestä, mielentilasta tai fysiologisen tilan oireesta (Suomi et al. 2006, 143). Esimerkiksi ilo, 
inho tai kiihtymys kuuluvat äänestä, jos puhujan ilmeet ja liikehtiminen kuvastavat vastaavaa tunnetilaa.  
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persoonallisuudenpiirre, kuten Elinan Salon karhea tai Paula Koivuniemen vuotava ääni ovat 

ehkä laatuvirheitä, mutta niistä huolimatta — ja jopa niiden vuoksi — erityisen rakastettuja.  

 

Ääntä kuvaillessa mielikuvilla on merkitystä. Niin ääniä kuin värejä kuvataan kylmiksi tai 

lämpimiksi, vaikka lämpötilan kaltainen fysikaalinen ilmiö ei kuulu niiden ominaisuuksiin. 

Kaunokirjallisuus tarjoaa esimerkkejä äänenvärin tai -laadun luonnehtimisesta. 

Henkilöhahmojen äänet ovat esimerkiksi syviä, heleitä, tummia, piipittäviä, karheita, 

kimakoita, lämpimiä, kalseita, täyteläisiä, huilumaisia, metallisia, kehrääviä, ohuita, 

miehekkäitä tai lapsenomaisia. Pelkällä äänenvärin tai -laadun maininnalla luodaan kuva 

henkilöhahmon persoonallisuudesta ja ohjataan lukijan odotuksia.  

 

 

3.1.4 Äänen tuottaminen ja aistiminen 

 

Mikään ääntöelimistön osista, keuhkoista nenäonteloon, ei ole olemassa vain äänen 

tuottamista varten, vaan niiden ensisijainen tehtävä on pitää yllä elämää. Ihmisen kyky tuottaa 

ääntä on siten hengissä pysymisen sivutuote. (Suomi et al. 2006, 24.) Julia Kristevan mukaan 

myös ääni on ehto eloonjäämiselle, sillä vastasyntynyt kykenee äänellään ilmaisemaan 

ahdinkoa. Vastasyntyneen ääni on kohdun turvan menettäneen kommunikaatiota, 

avunhuutoa. Kristeva muistuttaa, että ”[i]nhimillisen kielen kannalta ei voi olla yhdentekevää, 

että se rakentuu aluksi äänestä”. (Kristeva 1993b, 122.) 

 

Akustiset signaalit, äänet, joita aistitaan, voivat olla puheeseen liittyviä tai muita ääniä, kuten 

musiikkia ja luonnonääniä. Kognitiivisen poetiikan tutkijan Reuven Tsurin mukaan on 

mahdollista, että on olemassa myös kolmas, lingvistisessä mielessä puheen tuottamiseen 

liittyvä, mutta joiltain muilta ominaisuuksiltaan puheäänen tuottamisesta poikkeava 

poeettinen tapa (poetic mode) tuottaa ääntä ja puhetta. Tsur havainnollistaa ajatustaan 

mainitsemalla puheäänen tuottamisen yhteydessä pidetyt äänettömät tauot, jotka eivät ole 

puhetta kognitiivisella tasolla, mutta jotka voivat vaikuttaa suoraan kuulijan alitajuntaan. (Tsur 

2008, 9.) 
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Ihmisen tuottama ääni syntyy ääntöelimistön läpi virtaavan ilman vaikutuksesta. Kuulija voi 

havaita puheen äänissä eroja karkeasti jaoteltuna neljän eri perusulottuvuuden suhteen. 

Perusulottuvuudet ovat havaitut äänen laatu eli kvaliteetti, ääntöaika, sävelkorkeus ja 

voimakkuus. Akustisesti äänen laatu merkitsee äänen spektraalisia ominaisuuksia eli 

taajuuksien vaihtelua, ääntöaika kestoa, sävelkorkeus perustaajuutta ja voimakkuus 

intensiteettiä. (Suomi et al. 2006, 115.) 

 

Ääni ja korva täydentävät toisiaan, sillä molempien toiminta perustuu ilman liikkeeseen (Karpf 

2006, 27). Ääni ja kuulo toimivat värähtelykumppaneina. Ääni saavuttaa korvan 1  ilman 

paineenvaihteluiden muodossa muuntuen ensin mekaaniseksi värähtelyksi ulko-, väli- ja 

sisäkorvassa, sitten sähköisiksi impulsseiksi sisäkorvassa. Sähköiset impulssit kulkevat 

hermoratoja pitkin aivoihin. Lopputuloksena on äänen aistiminen. (Huotilainen 2010, 47.)  

 

Niin ihmisen kuin eläintenkin aisteista on eniten tutkittu näköä, mutta kuulo on yhtä 

olennainen ja selviytymisen kannalta jopa näköä tärkeämpi aisti. Yhteistä näölle ja kuulolle on, 

että ne ovat molemmat kaukoaisteja. Merkittävä ero muodostuu siitä, että näköaisti on 

tiedonkäsittelyltään enemmän spatiaalista ja kuulojärjestelmän tiedonkäsittely ajallista. 

(Paavilainen 2016, 121.) Kun katse ja kosketus pystyvät näkemään ja tuntemaan vain pinnan, 

ja vaativat aistijan aktiivisuutta, pyrkii ääni suoraan kuulijan sisään. Näkö erottelee, mutta ääni 

yhdistelee ja luo harmonian. Ääntä vastaanotetaan samanaikaisesti monesta eri suunnasta, 

jolloin äänen aistija on äänimaailmansa keskus. (Ong 1997, 71—72.) 

 

Ihmisen kuulo alkaa toimia jo sikiöaikana, raskausviikolla 24. Myös puheen oppiminen alkaa 

ennen syntymää. Sikiö aistii erityisen hyvin oman äitinsä äänen. Äidin kehossa resonoivat äidin 

omat puheäänet eivät vaimennu kuten ulkopuolelta tulevat äänet. Uusimmissa tutkimuksissa 

on todettu, että kohtuun kulkeutuvat äänet ovat yllättävän selkeitä ja vääristymättömiä. 

Kohtuun kuuluvat parhaiten matalataajuiset äänet. Äidin puheessa erityisen voimakasta 

resonointia aiheuttavat pitkät vokaalit. Äidin puhuessa sikiön kuuloaistimukseen liittyvät 

                                                           
1 Ihminen ei esimerkiksi koiran tai hevosen tavoin voi suunnata kuuloaan korvien asentoa muuttelemalla. Kyky 

liikuttaa korvia tunnetaan silti suomalaisissa sanonnoissa. Heristää kuuloaan tai höristää korviaan merkitsee 
tarkkaa kuuntelua. Vaikka ihminen ei voi käännellä korviaan mihin suuntaan tahansa, eivät korvat ole aivan 
liikkumattomat. Jos pystyy säätelemään korviin liittyviä lihaksia, on mahdollista höristää korviaan. Ihmiskorvat 
eivät juuri heilu. Niinpä valehdella niin että korvat heiluvat ilmaisee äärimmäistä luikurin laskettelua.  
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kuuloa synkronoivat tuntoaistimukset, kuten hengityksen aiheuttama liike ja ilmaisuun liittyvä 

tapa liikehtiä esimerkiksi laulaessa. Äänien havaitseminen on sikiölle moniaistinen ja 

kokonaisvaltainen kokemus. (Huotilainen & Partanen 2014, 91—92.)  

 

Turun yliopiston taidekasvatuksen professori Kimmo Lehtonen kuvaa kuulohavaintoa 

avaruudelliseksi kokemukseksi, joka muistuttaa kosketusaistin kautta saatavaa 

tuntohavaintoa. Äänen aistiminen ei ole riippuvainen välittömästä läheisyydestä, vaan 

ärsykkeet voivat saavuttaa kuulijan kaukaakin. (Lehtonen 2010, 242.) Vertaus kosketukseen 

on osuva, sillä koska ääni on paineenvaihtelua, se tosiasiallisesti tunnetaan samaan tapaan 

kuin kosketus. Kova ääni voi tehdä kipeää ja jopa rikkoa tärykalvon. Miellyttävän äänen 

sanotaan ”hyväilevän korvia”.  

 

Kyky ottaa ääntä vastaan liittyy säilymiseen. Kun ihminen nukkuu, kuulo on valveilla. Se 

varoittaa vaarasta ja herättää tarvittaessa. Kuulohavainnot ovat ensimmäisiä ja viimeisiä 

kontakteja ulkomaailmaan vaivuttaessa tajuttomuuteen tai siitä herättäessä (Lehtonen 2010, 

243).  

 

Äänen aistiminen on aina sidottu aikaan. Walter J. Ongin sanoin: “[s]ound exists only when it 

is going out of existence.” Kaikki aistiminen tapahtuu ajassa, mutta äänen aistimisen suhde 

aikaan on erityinen, sillä ääni on olemassa vain silloin, kun se samalla katoaa, ”is going out of 

existence”. Ääntä aistiessa aistitaan katoavaisuutta. Sitä ei voi kuvan tavoin pysäyttää. (Ong 

1997, 31—32.)  Se, miten Kimmo Lehtonen kuvaa musiikin ja ajan suhdetta artikkelissaan 

”Musiikki ja psykoanalyysi”, voisi musiikin sijasta kuvata suullista runoutta. Lehtosen mukaan 

musiikki on ajallisiin rakenteisiin perustuvaa aikataidetta. ”[M]usiikkia kuullessamme 

kuulemme ajan kuluvan”, Lehtonen kuvailee. (Lehtonen 2010, 246, kursivointi Lehtosen.)  

 

Samalla tavoin myös suullinen runous on olemassa ainoastaan suhteessa aikaan. Vaikka 

äänentallennusmenetelmät mahdollistavat nykyään esityksen taltioinnin ja sen toistamisen 

yhä uudelleen, ei ajan merkitys ole kadonnut. Jokainen kuuntelukerta on olemassa vain, jos 

kuuntelija käyttää kuunteluun esittäjän määrittelemän ajan. Kuten aiemmin on todettu, 

äänenkäyttöön ja puhumiseen liittyy tapa käyttää valtaa. Kaikessa suullisessa esittämisessä 

vaikeimpia opittavia asioita on taukojen pitäminen. Kokematon tai jännittynyt esiintyjä 
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kiirehtii täyttämään ääniavaruutta, aivan kuin kuulijoiden kallista, rajallista aikaa olisi 

pelottavaa kuluttaa pelkkään hiljaisuuteen.  

 

 

3.1.5 Lausuja ja ääni 

 

Yrjö Jyrinkosken Runomuistelmat toimittanut Tom Kalima kuvailee teoksen alussa vierailuaan 

lausujan kotona. Lausuja istuu sohvalla ja tupakoi, mutta varoo vetämästä savua henkeen. 

Ääntä ei pidä turmella. Taustalla kuuluu äänilevylle taltioitu Jyrinkosken versio Edgar Allan 

Poen ”Kellot”-runosta. Kalima kuvailee Jyrinkosken ääntä ”uskomattomaksi” ja ”malmiseksi”. 

Taiteilijalla itsellään on sananen sanottavanaan. Hän harmittelee, että kuulijat ymmärtävät 

kauniin äänen päälle, mutta eivät käsitä, että ääni ilman tekniikka on kuin piano ilman 

soittajaa. Ääniaineksen laatu on tärkeä, mutta tekniikan hallinta on vähintään yhtä tärkeää. 

(Jyrinkoski 1981, 8.) 

 

Monet lausunnan ammattilaiset ovat taustaltaan äänenkäytön ammattilaisia: Näyttelijöitä, 

kuten jo edesmenneet lausuntataiteilijat Elli Tompuri, Ella Eronen, Eeva-Kaarina Volanen ja 

Veikko Sinisalo (lausujien taustoista esim. Mehto 2008, 28), tai nykytaiteilijat Seela Sella, 

Hannu Huuska, Helka-Maria Kinnunen, Eero Enqvist ja Ella Pyhältö. Kaarlo Marjanen ja Ritva 

Ahonen olivat Helsingin yliopiston puheopin opettajia (Helsingin yliopisto 2017).  

 

Jyväskylän yliopiston puheviestinnän professorin Maarit Valon puhetaidon historiaa 

luotaavasta artikkelista ”Puheviestintä — taitoaineesta tieteenalaksi” vuodelta 2012 on 

pääteltävissä, että kautta historian ja eri puolella maailmaa on monelle puhetaidon opettajalle 

myös puhetaiteen harjoittaminen kuulunut osaksi työtä tai langennut työn 

sivutuotteena 1 (Valo 2012, 185—186). Puhetaidon opetus on kaikkiaan kuulunut osaksi 

opettajainkoulutusta (Valo 2012, 185, 187, 189). Niin on ollut viime vuosikymmeniin saakka. 

Vaikka puhetaidon ja suullisen kielitaidon oppimisen merkitys on viime vuosina tiedostettu 

äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksessa, mikä on esimerkiksi kannustanut kehittämään 

puhetaidon ja suullisen kielitaidon koejärjestelmää, ei puhetaidon opettaminen ole 

                                                           
1 Artikkelissa siteerataan myös toimikuntamuistiota vuodelta 1973, jossa puheoppiin sisällytetään puheviestintä, 

puhetaide, käytännön puhetaito ja niiden opetus (Valo 2012, 193). 
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opettajankoulutuksessa erityisen merkittävässä asemassa. Lausuntaharrastuksen 

marginalisoituminen on kuin projektio puhetaidon oppiaineen muuttumisesta viestinnäksi.1 

 

Osa lausunnan ammattilaisista on päätynyt alalle harrastuksen kautta. Vuosikymmeniä 

lausunnan parissa päätoimisesti työskennellyt Yrjö Jyrinkoski oli ennen lausuntataiteilijan 

uraansa kauppakoulun käynyt toimitusjohtaja (Jyrinkoski 1981, 15, 17).  Suomen Lausujain 

Liiton jokakesäisen lausunnan ja puhetaidon kurssin johtajana pitkään toiminut ja edelleen 

lausujia ohjaava Eilakaija Sippo on koulutukseltaan yo-merkonomi. Ennen lausunnan ja 

puheviestinnän parissa tehtyä uraansa työskenteli hän sihteerinä. Uudelle uralle hän päätyi 

lausuntaharrastuksen kautta. Sipon ääni on erityinen ja erottuva. Sen on huomannut myös 

Siposta lehtijutun tehnyt toimittaja, joka mainitsee haastateltavansa äänen pariinkin kertaan. 

(Simonen 2016.) 

 

Ääni on lausujalle raaka-ainetta, materiaalia, jota muovataan tekniikan avulla. Kuten on käynyt 

ilmi, kiinnittää kuulija paljon huomiota lausujan ääneen: sen väriin, taajuuteen ja sointiin, 

miellyttävyyteen. Toisinaan äänen korostaminen voi lausujasta jopa tuntua harmittavalta, sillä 

ääni on olemassa, mutta tekniikka on se, jota pitää oppia ja opiskella; johon pitää käyttää aikaa 

ja jonka eteen nähdä vaivaa. Harmittelu on turhaa, sillä kuulijan ratkaistavissa on, haluaako 

hän kuunnella. Taitavasti ommeltu vaate ei kiinnosta, jos materiaali tai väri on väärä; tekninen 

taituruus ei riitä ja voi jopa etäännyttää. Tärkeintä on puhujan persoona ja siihen kuuluva ääni. 

 

 

3.2 Runon musiikki 

 

Runon musiikki tulee kuuluville, kun runo puhutaan ääneen. En silti sijoita tätä osiota puhetta 

käsittelevään lukuun, sillä runon musiikki kuuluu runon olemukseen, se on siihen kirjoitettu. 

Runon musiikkia ovat soinnillisuus ja rytmi. Soinnillisuutta on jo sivuttu äänen yhteydessä, ja 

                                                           
1 Professori Maarit Valo kertoo artikkelissaan siitä, millaisia muutoksia puheviestinnän oppiaine on kohdannut 

Jyväskylän yliopistossa, ”alan eurooppalaisessa keskuksessa” (2012, 182). Antiikin retoriikan ja dialektiikan 
opetukseen pohjautuvalla oppiaineella on 2500-vuotiset perinteet. Professori Valon aloittaessa omat suomen 
kielen ja puheviestinnän opintonsa Jyväskylässä 1970-luvun puolivälissä oli oppiaineen nimi puheoppi. (Valo 
2012, 182–183.) Puhetaitoa on Jyväskylän yliopistossa vuosien varrella opetettu milloin puhetekniikan, milloin 
puheopin, tai kuten viime aikoina, puheviestinnän nimikkeellä (Valo 2012, 189, 192, 195). Lukuvuoden 2017—18 
koittaessa 1.8.2017 puhe katosi Jyväskylästä. Elokuun 2017 alusta lukien oppiaine on ollut nimeltään viestintä 
(Jyväskylän yliopiston www-sivu 2017). Erikoistumisen maailmassa aletaan yllättäen keskittyä yleisosaamiseen.  
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tässä siihen paneudutaan syvemmin. Runon rytmiä kuvailen Auli Viikarin mallin mukaisesti. 

Arvioni on, että runon musiikin aiheuttama tunne ei liity tulkintaan, vaan se vetoaa kuulijassa 

samaan tunteeseen kuin puhujan ääni, vielä nimeämättömään affektiin.  

 

 

3.2.1 ”Ääneen kirjoitettu” 

 

Otsikko on osa Auli Viikarin vuonna 1987 julkaiseman, vapautuvaa runomittaa käsittelevän 

väitöstutkimuksen Ääneen kirjoitettu. Vapautuvien mittojen varhaisvaiheet suomenkielisessä 

lyriikassa nimeä. Viikarin tutkimus keskittyy aikanaan vapainta metristä käytäntöä 

edustaneeseen suomenkieliseen lyriikkaan vuosilta 1895—1915 (1987, 9), mutta sisältää 

runsaasti tätä tutkielmaa hyödyttävää perustietoa runon rakentumisesta sekä huomioi vieläpä 

runon puhumisen ääneen.  

 

Viikarin väitöstutkimuksessa runon puhuminen ääneen, sen lausuminen, ilmenee lyriikkaan 

itsestään selvästi kuuluvana asiana (esim. sivuilla 17, 24, 48, 50, 52). Viikari vaikuttaa runon 

rakennetta tarkastellessaan myötäilevän useiden viittaamiensa tutkijoiden käsitystä runon 

puhumisesta ja kuuntelemisesta.  

 

Vuonna 2011 julkaistussa väitöstutkimuksessa Kun sanat eivät riitä. Rytmi, modernismi ja Eila 

Kivikk’ahon runous on rytmiikkaa Kivikk’ahon tuotannossa tutkinut Siru Kainulainen 

huomioinut toistuvasti sen, miltä runo kuulostaa (esim. 5—6, 14, 105).  Kirjallisuudentutkija 

Topi Lappalainen, jonka kiinnostuksen kohteisiin kuuluu Henrika Ringbomin lyriikka, toteaa, 

että kielen fyysisiä ominaisuuksia korostavassa runoudessa oleellisia ovat runon materiaaliset 

ulottuvuudet: kieli ja tekstin asettelu. Sanojen merkitysten tulkinta ei yksinään riitä. 

Materiaalisuuden poetiikalle merkitseviä ovat runon ulkoasu ja se, miltä runo kuulostaa 

lausuttuna.  (Lappalainen 2012, 40.) 

 

Auli Viikarin mukaan ääni ei kykene ihan kaikkeen: kaksihahmotteisista säkeenylityksistä 

kirjoittaessaan Viikari antaa esimerkin typografian keinoilla avautuvasta polyfoniasta, jota 

lausuntaesityksessä ei olisi mahdollista toteuttaa (1987, 52). Tarkasteltaessa esimerkkinä 

olevaa Mirkka Rekolan runoa kokoelmasta Anna päivän olla kaikki voi kuitenkin huomata, että 
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visuaalista polyfoniaa vastaava esitys luonnistuisi usean lausujan yhteisvoimin, 

kuorolausuntana. Laulukuoron jokaisella jäsenellä on vain yksi ääni, mutta yhdessä äänet 

muodostavat moniäänisyyden, polyfonian; orkesterin polyfonista sointia ei muodosta vain 

yksi soitin, vaan useat soittimet yhdessä.  

 

Toisinaan runo tuntuu suorastaan kirjoitetun yhteislausuntaa ajatellen. Raili Elovaara 

mainitsee artikkelissaan ”Musiikin osuus Eeva-Liisa Mannerin tuotannossa” Sacheverell 

Sitwellin runon ”On Hearing Four Bands Play at Once in a Public Square”, joka on ladottu 

neljäksi rinnakkaiseksi tekstikaistaleeksi. Tekstit lienee tarkoitus lukea yhtäaikaisesti. Calvin S. 

Browniin viitaten Elovaara toteaa, että tehtävä on mahdoton. (Elovaara 1983, 29. Viittaus 

Calvin S. Brownin teokseen Music and Literature 1948, 40.) Ääneti kirjaa lukevalle neljä 

rinnakkaista tekstiä tosiaan asettavat melkoisen haasteen, mutta kuultuna teos on 

mahdollista vastaanottaa kokonaisuutena. Toinen asia on, mitä kuulija aistii: kakofoniaa, 

satunnaisia fragmentteja tai äänten kontrapunktin, 1 mutta kuultu muistuttaa juuri siitä, mistä 

runossa on kyse: sävelet vain vaihtuvat sanoiksi, neljä eri sävelmää neljäksi eri runoksi. 

 
 
3.2.2 Soinnillisuus 

 

Yksittäisen äänteen sointi syntyy kurkunpäässä. Eri kielissä soinnillisia äänteitä ovat 

tavallisimmin vokaalit ja konsonanteista resonantit, jotka nimensäkin mukaisesti viittaavat 

resonointiin, sointiin. (Suomi et al. 2006, 59, 65.) Äänteiden ominaiskuuluvuus eli sonorisuus 

perustuu siihen, kuinka avoin on ääntöväylä äänettä muodostettaessa. Sonorisuushierarkiassa 

vokaalit ja puolivokaalit ovat konsonantteja sonorisempia, ja vokaaleista sonorisimpia ovat 

väljät vokaalit (a, ä). (ISK 2004.) Tutun tuutulaulun, Aa aa allin lasta, ensimmäinen säe kietoo 

siten pitkiä ja lyhyitä [a]-äänteitä toistaessaan laulajan ja kuulijan maksimaaliseen 

värähtelyvaippaan. Säkeessä korostuva, likvidoihin lukeutuva [l]-äänne asettuu 

sonorisuushierarkiassa heti puolivokaalien perään (ISK 2004).  

  

                                                           
1  Kolme runokokoelmaa ja yhden romaanin julkaissut kirjailija Sinikka Vuola kertoo Parnasson 2/2017 

haastattelussa, että hänen mieltään on pitkään askarruttanut kontrapunkti kirjallisessa esityksessä: ”Musiikissa 
voi kuunnella monia asioita yhtä aikaa, mutta miten lukea yhtä aikaa kahta tai useampaa tekstiä?” (Seppänen 
2017, 30). Vuola kertoo kokeilleensa romaanissaan Replika musiikista tuttua keinoa, toistoa, sekä toteuttaneensa 
kontrapuntia kaksipalstaisella taittoratkaisulla (Seppänen 2017, 30—32). 
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Suomi on vokaalipitoinen kieli. Vokaalien osuus äänteiden määrästä on liki puolet (ISK 2004). 

Koska myös monet konsonanteista ovat soinnillisia, jäävät soinnittomat äänteet 

vähemmistöksi. Sonorisuushierarkiassa alimpana ovat soinnittomat klusiilit, konsonantit p, t 

ja k (ISK 2004).  

 

Soinnilliset äänteet voi tunnistaa käteen tuntuvana värähtelynä kurkunpäässä. Suomea 

puhuttaessa värähtelyn lakkaamista soinnittomien äänteiden kohdalla ei puhevirrassa edes 

huomaa. Puhuja soi.  

 

Säveltäjä Jouko Tolonen toteaa artikkelissaan ”Runollisia tulkintoja Beethovenin 

Kuutamosonaatista”, että tietyllä alueella puhe lähenee musiikkia (1983, 80.). Esimerkkinä 

puheen musiikinomaisuudesta Tolonen esittää: 

 Ajateltakoon vaikkapa Aleksis Kiven Sydämeni laulun säkeistöä, jonka  
akustinen sointi perustuu soiville konsonanteille ja vokaalisoinnuille: 

   
  onpa kullan lysti olla, 
  kultakehdoss’ kellahdella, 
  kuullella kehrääjälintuu.  
  

Jo niin pieni muutos kuin kuullella-sanan vaihtaminen muotoon 
kuunnella vie hitusen pois säkeistön hellästä charmista.  

 
Reuven Tsur mainitsee unkarilaisen lingvistin Iván Fónagyn, joka tutkiessaan Sandor Petőfin 

runoja oli havainnut foneemien /l/, /m/ ja /n/ esiintyvän korostetusti runoissa, joiden sointi 

oli tarkoitettu helläksi, ja foneemien /k/, /t/ ja /r/ ilmaisevan vastaavasti aggressiivista sävyä 

(Tsur 2008, 212 sit. Fónagy 1961, 1951).  

 

Vaikka sekä [n] että [l] ääntyvät pehmeästi, on ero nasaalin [n] ja lateraalisen approksimantin 

[l] soinnillisuuden välillä on helposti kuultavissa. Nasaaliäänteenä [n] ääntyy nenän kautta, 

jolloin ilman kulku on estyneempi kuin [l]-äännettä muodostettaessa, kun ilma virtaa esteettä 

lateraalisesti eli kielen laitojen yli. Lateraalisen approksimantin sointiväriin vaikuttaa myös 

kielen sijainti suussa. Kielen paikka määräytyy erityisesti sitä ympäröivien vokaalien 

perusteella. (Suomi et al. 2006, 81.) Vastoin yleistä käsitystä suomen kielen äänteet eivät 

äänny vain yhdellä tavalla. Esimerkiksi sanoissa kiillellä ja kuullella keskellä esiintyvät [l]-

                                                           
1 Fónagy, Iván 1961. Communication in Poetry. Word 17: 194—218. 
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äänteet ovat sointiväriltään erilaiset, sillä sanoja äännettäessä kielen kosketus hampaisiin on 

erilainen. Sydämeni laulu on kehtolaulu. Seitsemässä veljeksessä Eeron vaimo, Seunalan Anna, 

laulaa lapselleen mahdollisimman soinnikkaasti, jopa kuunnella-verbin äännettä vaihtaen.  

 

Lyriikan soinnillisuudesta puhuttaessa ei tavallisesti ajatella yksittäisiä äänteitä, vaan huomio 

kiinnittyy tarkastelemaan leksikon keskinäistä soinnillista vastaavuutta, alku-, sisä- ja 

loppusointuja. Allitteraatio eli alkusointu muodostuu, kun säkeessä useat sanat alkavat 

yhdellä tai useammalla samalla äänteellä (Haapala 2013, 204).  Mitä useampia yhteisiä 

äänteitä, sitä selkeämmin alkusoinnun havaitsee. Koska sointu sijoittuu sanojen alkuun, on 

siitä suuri tuki suullisen runouden muistamisessa. Runsas alkusoinnun käyttö on tyypillistä 

kalevalamitassa (Haapala 2013, 204). 

 

Loppusointu eli riimi on eurooppalaisessa runoperinteessä mittaa myöhempi tulokas, joka 

kehittyi ensin latinankielisessä kirkollisessa runoudessa. Runossa kaksi tai useampia säkeitä 

muodostavat lopputavuiltaan sointuisan kokonaisuuden. Loppusointu voi olla yksi- tai 

useampitavuinen. Loppusoinnut rakentavat runon melodista perustaa ja auttavat runon 

lukijaa tai kuulijaa jäsentämään säkeitä suhteessa toisiinsa. (Haapala 2013, 202.) Riimittely 

lienee tutuin lyriikan tunnusmerkeistä. Se korostaa runouden melodisuutta ja sujuu 

kokemattomaltakin käyttölyriikan laatijalta, vaikka taidokkaisiin sommitelmiin olisi vielä 

matkaa.  

 

Säkeessä, jossa on sisäsointu, säkeen keskellä oleva sana muodostaa riimin säkeen lopussa 

olevan sanan kanssa.  Sisäsointu lienee enemmän kirjoitetussa muodossa olevan runon 

ominaisuus, sillä runoa kuunteleva kyllä erottaa alku- ja loppusoinnut, mutta koska ei näe 

säkeiden kirjoitusasua, ei hän ehkä tee eroa sisä- ja loppusointujen välille.  

 

Kuten alkusoinnut, myös loppusoinnut tukevat kuulomuistia. Haapala (2013, 202) mainitsee 

kuulon ainoastaan loppusointujen ja Hosiaisluoma lähinnä kansanrunon ja mitallisen runon 

yhteydessä. Vaikka Hosiaisluoma kirjoittaakin kansanrunosta ja mitallisesta runosta ”korvan 

runoutena”, viittaa teksti paljolti loppusointuihin, sillä heti seuraavassa lauseessa todetaan, 

että ”[k]uuloaistin merkitystä korostavan runon perillisiä ovat populaarimusiikin sanoitukset.” 

(Hosiaisluoma 2013, 162.) Populaarimusiikissa sanoituksen rytmi myötäilee musiikkia ja pyrkii 
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usein sovittamaan tavut tahteihin. Kuulijalle tekstistä erottuvat loppusoinnut, ei niinkään 

metriikka, sillä rytmi tunnistetaan musiikista.  

 

Lausujalle loppusoinnut voivat olla kompastuskivi. Soinnillisuudestaan huolimatta runon ei ole 

tarkoitus kuulostaa laululta, eivätkä riimit saa häiritä tulkinnan hahmottumista. Loppusoinnun 

korostuminen voi haitata sisällön ymmärtämistä esimerkiksi säkeenylityksessä, kun säkeen 

sisältämä ajatus jatkuu riimistä huolimatta edelleen seuraavaan säkeeseen.  

 

Oulun yliopiston jo edesmennyt puheopin lehtori Tuovi Monola pohtii vuonna 1978 

julkaistussa opetusmonisteessa ”korva- ja silmärunoutta”. Monolan arvion mukaan 

esimerkiksi runon painavan sisällön tai monimutkaisten runokuvien aikaansaama 

vaikeatajuisuus on haaste esittäjälle, mutta ei välttämättä este runon esittämiselle. Erikoinen 

typografia saattaa tehdä runon esittämisen mahdottomaksi, mutta sellaisen runouden 

määrää ei Monola arvioi suureksi. Monola päätyy esittämään, että ”korvarunoutta” lienee 

”kaikki se, mikä kuultuna puhuttelee, koskettaa, tavoittaa kuulijan. Ja sellaista on paljon. Myös 

nykyrunoudessa”, ja toteaa, että ”[a]itous on laadun tae, niin myös suullisessa ilmaisussa, 

puhetaiteessa, runontulkinnassa.” (Monola 1978, 63—64.) 

 

 

3.2.3 Rytmi 

 

Runon rytmi liitetään perinteisesti runon säännölliseen poljentoon, mittaan. Kalevalamittaa 

kuullut tai lukenut oppii nopeasti trokeeta muistuttavan poljennon. Trokeessa painolliset tai 

pitkät ja painottamat tai lyhyet tavut vuorottelevat (Haapala 2013, 192). Lukija tai kuulija 

tunnistaa säännöllisesti toistuvan runomitan, vaikkei osaisi nimetä sitä. Sanat poljento ja 

runojalka eivät viittaa ainoastaan rytmiin tai tahdin lyömiseen, vaan kielen fyysiseen 

olemukseen sekä fyysisyyteen ja jalkojen liikuttamiseen, jopa tanssiin. Ruth Finneganin 

mukaan toiston esiintyminen on runouden selkeimmin havaittava tunnusmerkki, ja että 

laajasti ajateltuna toisto1 kuuluu kaikkeen runouteen (Finnegan 1977, 90).  

                                                           
1 Toisto oli se keino, jolla kirjailija Sinikka Vuola oli pyrkinyt luomaan kontrapunktin vaikutelmaa romaaniinsa 

Replika (Seppänen 2017, 30). Rytmi syntyy toistosta, mutta entä moniäänisyys: merkitseekö se samaa kuin rytmi? 
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Rytmiä tutkinut Amittai F. Aviram esittää artikkelissaan ”Poetry Plays, Dances, Sings; Poetry 

Does Not Communicate”, että runo ei ole viesti tai kommunikoinnin väline, sillä se voi 

ainoastaan simuloida kommunikointia. Aviramin mukaan1 ”[r]unous leikittelee kääntämällä 

huomion kielen fyysiseen olemukseen, ääneen ja mittaan. - - Erityisen hyvin runouden kielen 

fyysinen olemus ilmenee korvin kuultavan rytminsä vuoksi. Kuulijan huomiosta kamppailee 

kaksi täysin erilaista kielen aspektia, ääni ja merkitys.” (Aviram 1997.)  

 

Siru Kainulainen, jota Aviramin tekstit ovat inspiroineet, painottaa väitöstutkimuksessaan, 

ettei sanallisesti merkitsevä viesti ole välttämättä runon ainoa tai edes ensisijainen piirre 

(Kainulainen 2011, 9). Rytmiä käsittelevässä artikkelissaan ”Tanssivat räjähdykset, 

säilymättömyyden pyörre” Siru Kainulainen esittelee Reetta Niemelän rytmikkään, suomen 

kielen rakenteita, toistoja ja allitteraatiota hyödyntävän nonsense-runon ”Möskäloittu”, jonka 

ymmärtäminen jää valtaosaltaan kokevan tulkinnan varaan (Kainulainen 2012, 64—65). 

Runon sanoista voi tunnistaa joitakin, mutta tulkintaa ne eivät helpota. 

 

Aaro Hellaakosken mukaan yhtäältä runon rytmin ja melodian hahmottaminen ovat 

edellytyksiä runon ymmärtämiselle, toisaalta oikea tempo ja muu rytminen viritys löytyvät, 

kun lukija-kuulija on avoin runon avainsanojen välittämille tunnearvoille. Herkkäkorvainen voi  

päästä tulkinnassaan pintaa syvemmälle, mutta liiaksi rytmin valtaan antautuva saattaa joutua 

runojalkojen polkemaksi, ja runon sisältö jää avautumatta. (Hellaakoski 1950, 156—157.) 

 

Runous voi olla mitallista, vapaamittaista tai vapaarytmistä. Vapaa mitta ei — kuten helposti 

ajatellaan — merkitse samaa kuin mitan puuttuminen. Vapaamittaisiksi mielletyistä runoista 

on metrisellä analyysilla löydettävissä jopa aivan selkeänä toistuva mitta. Metrinen vapaus voi  

tarkoittaa mitan vaihtelua tai nousu- ja laskuaseman muuttumista, jolloin painollisten tavujen 

paikat vaihtuvat. Vapaarytmisestä runosta ei ole löydettävissä runomittaa, mutta 

vapaarytmisyys ei merkitse rytmin puuttumista. (Runomitoista esim. Haapala 2013, 195—

202.) 

                                                           
1 “Poetry plays by turning our attention specifically to paradoxes involving the physical material of language, its 

sound—sound effects, meter. - - Poetry best shifts our focus toward the physical material of language by making 
audible rhythm. The result is that the mind must be split between two incommensurable aspects of language—
sound and meaning.”  
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Vuonna 1987 julkaistussa väitöskirjassaan Auli Viikari pyrki osoittamaan, että runon rytmi on 

pelkkää metriikkaa monitahoisempi ilmiö. Runon rytmiä voi kuvata monella eri asteikolla, 

joihin kaikkiin lukija ei mahdollisesti kiinnitä yhtä lailla huomiotaan. Se, että runo tunnistetaan 

vapaaksi runomitasta, ei Viikarin mukaan merkitse rytmin katoamista, vaan rytmi voi ilmetä 

useilla eri tasoilla. Viikari on nimennyt tasot fonologiseksi, grammaattiseksi, semanttiseksi, 

pragmaattiseksi ja grafologiseksi. Jokaisella tasolla runoa tarkastellaan suhteessa siihen, 

kuinka säädelty tai vapaa se on. (Viikari 1987, 23—24.) 

 

Mitallista runoa lukevan tai kuuntelevan huomio kiinnittyy heti runon alussa rytmin 

fonologiseen tasoon. Mittaan kirjoitetussa runossa painolliset ja painottomat tavut esiintyvät 

tietyin väliajoin ja järjestyvät runomitan vaatimaan järjestykseen. Esimerkiksi kalevalamitan 

kaksipolvisuus merkitsee sitä, että painolliset ja painottomat tavut vuorottelevat. Painollinen 

tavu sijoittuu sanan alkuun, kuten suomen kielessä yleensä. Kalevalamitan fonologista 

rytmisyyttä korostaa runsaasti käytetty alkusointu.  

 

Viikari osoittaa väitöskirjassaan, että hyvinkin säännöllistä runomittaa esiintyy myös 

modernissa, vapaamittaisena pidetyssä runoudessa. Esimerkiksi P. Mustapään runosta 

”Linnustaja” tehty metrinen analyysi osoittaa, että runon mitta on säännöllinen jambi. Riimien 

puuttuminen, säkeistörakenne ja säkeiden eripituisuus luovat vaikutelman vapaasta mitasta. 

(Viikari 1987, 25—26.) Esimerkkejä mitan käytöstä Viikari on löytänyt myös tuoreemmasta 

runoudesta, kuten Ilpo Tiihosen tuotannosta (Viikari 1987, 26—27).  

 

Rytmin grammaattinen taso rakentuu lekseemien ja syntaktisesti rakenteeltaan samanlaisten 

lauseiden varioinnista. Tyylikeinona parallelismi, sanojen ja teemojen variointi, on lyriikassa 

varsin yleinen. (Viikari 1987, 41.) Grammaattisella tasolla rytmi rakentuu myös runokielessä 

olevien intonaatioyksiköiden, säkeiden, sekä lauseiden sisältämän ajatuksen välisestä 

suhteesta ja siinä esiintyvästä toistosta, runokielen intonaatiosta. Säkeenylitys katkaisee 

säkeen, mutta jatkaa lausetta. Intonaation kaksijakoisuus, lauseen syntaktisen ja säkeen 

rytmisen intonaatioskeeman jännite on keskeisiä runokielen piirteitä. (Viikari 1987, 48—49.)  
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Lyriikkaa analysoidaan usein termein, jotka viittaavat puhuttuun diskurssiin. Niin siitä 

huolimatta, että puhutun runon poetiikka on kehittämättä. (Viikari 1987, 54.) Rytmin 

pragmaattinen taso tarkoittaa runon puhetta. Viikarin mukaan runon  

kielellisestä rakenteesta on pääteltävä puhujan kokemukset, asenteet, tunteet,  
olemus; runon partituurista on luettava se mikä on ääneen kirjoitettu. Mutta 
runon puhuttuun luonteeseen kuuluvat myös ne piirteet, jotka ilmaisevat 
puhujan suhdetta puhuteltuun ja omiin sanoihinsa, puhetilanteeseen yleensä. 
Juuri näiden tilannekohtaisten, pragmaattisten tekijöiden rytmiseen analyysiin 
ei kirjallisuudentutkimuksella tunnu olevan välineitä: miten päätellä 
kirjainmerkeistä äänensävy, tempo, intonaation piirteet? (Viikari 1987, 55.)  

 

Keskeislyriikka on lähtökohtaisesti yksinpuhelua. Keskeislyriikassa runon lyyrinen minä puhuu 

ja pohtii, usein luontoon tai kosmisiin voimiin itseään peilaten. (Haapala 2013, 236—237.) 

Dialogi on runossa harvinaista (Viikari 1987, 56). Silti sellaisissakin runoissa, joissa on selvästi 

vain yksi puhuja, ilmenee toisinaan dialogin tuntua. Runon puhuja pohtii näkökulmia 

vaihdellen, käy sisäistä keskustelua. Keinona on esimerkiksi antiteettinen parallelismi, jossa 

toisto rakentuu toisilleen vastakkaisista väitteistä tai ilmiöistä. (Viikari 1987, 56—57.) 

 

Amittai F. Aviramille runous ei ole kommunikoinnin väline, vaan runous simuloi 

kommunikointia (Aviram 1997). Kirjallisuudentutkija Vesa Haapala toteaa, että lyriikan 

ominaislaatu puheena ja kommunikaation muotona on haastava kysymys, joka määrittyy yhä 

uudelleen. Haapalan mielestä on syytä korostaa, että vaikka runoutta analysoidaan puheen ja 

puhetilanteen käsittein, voi runon ”puhe” merkitä hiljaista ajattelua, pohdintaa tai kuvittelua.  

(Haapala 2013, 237. Lainausmerkit Haapalan.) Hiljainen pohdinta ei kuitenkaan voi 

varsinaisesti simuloida kommunikointia, sillä kommunikoinnin on tapahduttava vähintään 

kahden eri osapuolen välillä. 

 

Viikari sivuuttaa tarkastelussaan tekstin semanttisen ja grafologisen tason. Semanttisen tason 

huomiotta jättämistä Viikari perustelee kuvan hankalalla käsitteellä. Grafologinen aines ei 

puolestaan ole ominaista Viikarin väitöksessään tutkimalle lyriikalle. (Viikari 1987, 24.)  

 

Rytmissä on jotain selittämätöntä, jopa pelottavaa. Runojen rytminen toisto, vaihtelu ja ilman 

semanttista vastinetta jäävä liike häiritsevät tulkintaa, mutta toimivat affektiivisesti 

(Kainulainen 2012, 79). Jos tulkinta ymmärretään vain älyllisten merkitysten jäljittämiseksi, on 
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tunnevaikutukset jätettävä huomiotta ja rytmiltä kiellettävä sen vaikuttava toiminnallisuus. 

Visuaalisuuden ja rakenteen korostuessa saavat ilmaisun fyysinen liike ja muu aistiminen 

siirtyä marginaaliin. (Kainulainen 2012, 78—79.)  

 

Rytmin torjumiseen liittyvä tunteiden syrjintä on Kainulaisen mukaan ollut suomenkielisen 

modernismin ilmiö 1950-luvulta lähtien. Rytmin fyysisyys ja osittain sanomaton, eli sanoilla 

selittämätön merkitysrekisteri aiheuttivat sen, että rytmi on toiseutettu, siitä on tehty uuden 

runon tunteellinen toiseus. Rytmin kumppaneiksi toiseuden kategoriaan ovat päätyneet myös 

ruumis ja sukupuoli. (Kainulainen 2012, 77.) 

 

 

3.2.4   Harmonian tunnistaminen 

 

Sellainenkin lukija tai kuulija, joka ei ole harrastanut runoutta, tunnistaa siinä olevan 

harmonian. Ryhmä walesilaisen Bangorin yliopiston tutkijoita julkaisi vuoden 2016 lopulla 

tutkimusraportin, jonka mukaan perinteiseen walesilaiseen runorakenteeseen tottumattomat 

aivot (naïve brain) tunnistivat vaistomaisesti runoon kuuluvan rakenteen. Koehenkilöt lukivat 

samasta säkeestä neljä muunnelmaa, jotka viimeistä sanaa lukuun ottamatta olivat 

samanlaisia. Yksi vaihtoehdoista täytti perinteisen muodon rakennevaatimukset. Vastaajat 

eivät kyenneet tietoisesti valitsemaan oikeaa muotoa, mutta heidän aivoissaan tapahtuneet 

reaktiot kertoivat tutkijoille, että runon rakenteeseen kuuluva vaihtoehto tunnistettiin 

vaistonvaraisesti. Tutkijaryhmän mukaan oli voitu ensimmäisen kerran osoittaa, että 

runouden musiikilliset ominaisuudet vetoavat tiedostamattoman kautta suoraan ihmisen 

mieleen, vaikka sanojen merkitys ei olisi vielä avautunut: ”This study shows for the first time 

that before we even consider literal meaning, the musical properties of poetry instinctively 

speak to the human mind in ways that escape consciousness.” (Vaughan-Evans et al. 2016, 1, 

6.) 

 

Sekä soinnillisuus että runomitta vaikuttavat runon vastaanottamiseen esteettisenä ja 

tunteita herättävänä kokemuksena. Walesilaistutkijoiden saamat tulokset täydentävät 

vuosina 2013 ja 2015 julkaistuja, saksalaisen Christian Obermeierin johtamien 

tutkimusryhmien saamia tuloksia runomitan ja riimien vaikutuksesta runon kokemiseen ja 
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ymmärtämiseen. Asia on Obermeierin johtamien tutkimusryhmien mielestä tutkimisen 

arvoinen ja ajankohtainen, ei ainoastaan tuhansien vuosien perinteensä vuoksi, vaan myös 

siksi, että vanhastaan tutut lyriikan tyylikeinot ovat alkaneet jälleen kiinnostaa niin lyriikan 

parissa toimivia kuin muita kielenkäyttäjiä (Obermeier et al. 2013, 1).  

 

Tutkimuksessa, jonka tulokset julkaistiin vuonna 2013 artikkelissa ”Aesthetic and Emotional 

Effects of Meter and Rhyme in Poetry”, tutkittiin käytettyjen sanojen, runomitan ja riimien 

vaikutusta kuulijan esteettiseen elämykseen ja tunnekokemukseen (Obermeier et al. 2013, 4). 

Tutkimukseen osallistui 17 nuorehkoa, syntyperäisesti saksankielistä henkilöä, jotka eivät 

ammattinsa puolesta olleet tekemisissä runouden kanssa (Obermeier et al. 2013, 3). 

Osallistujat kuulivat 100 nelisäkeistä säkeistöä, jotka oli valittu 1800-luvun ja 1900-luvun alun 

saksalaisesta runoudesta. Useimmat kuulluista säkeistöistä olivat runojen ensimmäisiä 

säkeistöjä. Jokaisesta säkeistöstä oli alkuperäistekstin lisäksi laadittu seitsemän muuta 

versiota, joista neljä oli sisällöltään merkityksetöntä, keinotekoista kieltä. Alkuperäiset 

säkeistöt olivat mitallista ja loppusoinnullista runoutta. Alkuperäisteksteistä oli muunneltu 

versioita, joista yksi oli mitallinen, mutta loppusoinnuton; yksi sisälsi loppusoinnut, mutta ei 

ollut kirjoitettu mittaan; yksi oli sekä mitaton että loppusoinnuton. Tekokielisestä runosta oli 

laadittu vastaavat neljä eri vaihtoehtoa. Kuunneltuja säkeistöjä oli yhteensä 800. (Obermeier 

et al. 2013, 4.) 

 

Tutkimukseen osallistuneet arvioivat kuulemiaan säkeitä neljän eri muuttujan suhteen. 

Osallistujat arvioivat sitä, kuinka paljon he pitivät kuulemastaan, kuinka intensiivisiltä säkeet 

heistä vaikuttivat, missä määrin säkeet välittivät positiivisia ja negatiivisia tunteita ja mikä oli 

heidän omien tuntemuksiensa negatiivisuuden tai positiivisuuden aste. (Obermeier et al. 

2013, 4.) Osallistujat kertoivat tuntemuksistaan itse, joten tutkimus toteutettiin varsin 

perinteisesti. Se, millaisia vastauksia osallistujat antoivat, oli täysin heidän hallittavissaan. 

Tosin kuunneltavia säkeitä oli valtavasti, minkä vuoksi osallistujien voi hyvin arvella kirjanneen 

välittömiä reaktioitaan eikä pohdinnan jälkeen muotoiltuja tuntemuksia.  

 

Tutkimuksen tuloksista selviää, että loppusoinnut tekivät kokemuksesta muita vaihtoehtoja 

positiivisemman: loppusoinnullisista säkeistöistä pidettiin, ne vaikuttivat muita 

intensiivisimmiltä, ne välittivät paremmin tunteita sekä herättivät tunteita muita vaihtoehtoja 
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enemmän. Myös runomitalliset versiot vaikuttivat kuulijoihin positiivisemmin kuin säkeistöt, 

jotka oli kirjoitettu ilman runomittaa. Keinotekoisella kielellä kirjoitetut säkeistöt koettiin 

tunnetasolla negatiivisemmin kuin todellisella kielellä kirjoitetut, vaikka niitä saatettiinkin 

arvostaa esteettisesti. (Obermeier et al. 2013, 6—7.)  

 

Walesilainen tutkijaryhmä vahvisti siten aivotutkimuksen keinoin saksalaisryhmän jo 

muutamaa vuotta aiemmin saaman tutkimustuloksen lyriikan elementtien merkityksestä. 

Saksalaistutkimuksessa jopa keinotekoisesti luoduista, merkityksettömistä säkeistöistä 

pidettiin vaistomaisesti, koska niissä oli havaittavissa tuttu, lyyrinen harmonia.  

 

Obermeierin johtama tutkimusryhmä katsoi vuonna 2013 saaneensa ensimmäisen kerran 

kokeellista tietoa siitä, että lyriikan tyylilliset ja rakenteelliset ominaisuudet, runomitta ja 

loppusointu, vaikuttivat runon vastaanottamiseen esteettisenä ja emotionaalisena 

kokemuksena. Mittaan kirjoitetut ja loppusoinnutetut säkeistöt arvostettiin esteettisesti 

korkeammalle kuin sanastoltaan vastaavat säkeistöt, joissa ei ollut samoja tyylillisiä ja 

rakenteellisia ominaisuuksia. Mitallisia ja loppusoinnullisia säkeistöjä myös prosessoitiin 

intensiivisemmin, ja emotionaalinen kokemus arvioitiin positiivisemmaksi.  (Obermeier et al. 

2013, 8.) 

 

Runon kuulemiseen keskittyvän tutkielman kannalta olisi ollut erityisen mielenkiintoista, jos 

saksalaistutkimuksessa olisi ollut kaksi osallistujaryhmää. Millaisiksi tulokset olisivat 

muodostuneet, jos verrokkiryhmä olisi kuuntelemisen sijasta saanut tekstit eteensä ja lukenut 

säkeistöt itsekseen? Olisiko ”siansaksalla” kirjoitetuista säkeistöistä pidetty luettuina, vaikka 

niistä pidettiinkin kuultuina? Kuten aiemmin on todettu, kuultu runo on olemassa vain sen 

hetken, kun ääni kulkee ilmassa. Jos kuulija haluaa vastaanottaa seuraavan informaatioaallon, 

ei hän voi vaipua ajatuksiinsa, pohtimaan runon merkitystä, vaan kuullun informaation sisältö 

on ymmärrettävä simultaanisesti. Itsekseen tekstiä lukevalla on kiireessäkin kuuntelijaa 

suurempi mahdollisuus keskittyä sanojen sisällön ymmärtämiseen. Mitta ja loppusoinnut eivät 

todennäköisesti hämäisi pitämään tekstistä, joka ei merkitse mitään.  

 

Walesilaistutkimukseen osallistuneille ei tarjottu luettavaksi nonsense-versiota. Vastaajat 

eivät kuunnelleet runoja, vaan lukivat tekstit itse. Keksityllä kielellä kirjoitetut runot eivät ehkä 
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olisi saaneet kovin innostunutta vastaanottoa, mutta olisivat mahdollisesti toimineet 

osoituksena runon rakenteen tunnistamisesta.  

 

Christian Obermeier johti vielä toista runon vastaanottamiseen liittyvää tutkimusta ennen 

walesilaistutkijoiden saamien tulosten julkistamista. Obermeierin ryhmän saamat tulokset 

julkistettiin loppuvuodesta 2015 aluksi verkkoversiona ja seuraavana vuonna Cognitive, 

Affective & Behavioral Neuroscience -tiedejulkaisussa. Tutkimusryhmä oli nyt pyrkinyt 

selvittämään, millaisiin psykologisiin prosesseihin runouden estetiikan vastaanottaminen 

perustuu. Kuten artikkelin nimestä ”Aesthetic Appreciation of Poetry Correlates with Ease of 

Processing in Event-related Potentials” voi päätellä, havaitsi tutkijaryhmä uudemmassa 

tutkimuksessaan korrelaatiota runoista pitämisen ja tulkinnan vaivattomuuden välillä. 

(Obermeier et al. 2016, 362.) 

 

Tutkimukseen osallistui tällä kertaa 18 nuorehkoa, syntyperältään saksankielistä henkilöä. 

Kuunneltavien säkeistöjen määrää oli pudotettu huomattavasti eikä keinotekoisia säkeistöjä 

ollut enää tehty. Tutkittavana oli runomitan ja loppusointujen vaikutus runouden 

esteettisyyden arvostamiseen sekä arvostamisen ja ymmärtämisen välinen korrelaatio. 

Muuttujia oli kaksi: osallistuja arvioi, mikä oli säkeiden rytmin säännöllisyyden aste ja ilmaisi 

sen, kuinka paljon kuultu säkeistö häntä miellytti. Säkeistöt lausui ammattinäyttelijä, joka 

pyrki pitäytymään melko neutraalissa, runoäänitteistä tutussa ilmaisussa. (Obermeier et al. 

2016, 364—365.) Tällä kertaa ei tyydytty vain vastaajien itse antamaan informaatioon, vaan 

osallistujia seurattiin myös aivosähkökäyrätutkimuksen avulla (Obermeier et al. 2016, 366).  

 

Tutkimustuloksista selviää, että vastaajia miellyttivät eniten säkeistöt, jotka oli kirjoitettu 

runomittaan ja joissa oli loppusoinnut. Pelkästään loppusoinnut sisältäneistä säkeistöistä 

pidettiin lähes yhtä paljon kuin niistä säkeistöistä, jotka sisälsivät molemmat elementit. 

Runomitta ilman loppusointujen tukea ei tuonut säkeistöihin vaikutelmaa rytmisyydestä. 

Säkeistöt, joissa oli loppusoinnut, mutta ei runomittaa, kuulostivat vastaajien mielestä 

rytmillisemmiltä kuin ne säkeistöt, jotka todellisuudessa olivat mitallisia.  (Obermeier et al. 

2016, 367.)  
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Samalla kun vastaajat arvioivat kuulemiaan säkeistöjä perinteisin keinoin, rekisteröivät 

vastaajien päähän kiinnitetyt elektrodit aivojen tapahtumia. Aivosähkökäyrätutkimuksen 

tulokset kertoivat, että säkeiden mitallisuus ja loppusoinnut nopeuttivat tekstin käsittelyä 

aivoissa. Vaikutus perustui yhteisvaikutukseen. Yksinään eivät mitta tai loppusoinnut 

toimineet ymmärtämisen kannalta yhtä hyvin. Runomitallisten, mutta loppusoinnuttomien 

säkeistöjen kohdalla aivot joutuivat ponnistelemaan eniten. Mitallisiin säkeistöihin reagoitiin 

nopeasti ja voimakkaasti. (Obermeier et al. 2016, 368.)  

 

Se, että osallistujat eivät vastauksissaan kovin hyvin tunnistaneet mitallisten runojen 

rytmiikkaa, on hienoinen yllätys. Kuten soinnillisuudesta kertoneessa alaluvussa todettiin, on 

vanhin tunnettu läntinen runous mitallista, mutta loppusoinnutonta. Tässä tutkimuksessa 

loppusoinnut ottivat rytmin tunnistamisessa mitan aseman, sillä loppusoinnulliset runot 

kuulostivat vastaajien mielestä rytmisiltä, vaikka säkeistä puuttuikin mitta. 

Loppusoinnuttomat säkeistöt, olivat ne sitten runo- tai vapaamittaisia, kuulostivat vastaajien 

mielestä rytmiikaltaan suunnilleen samanlaisilta. Tällä kohden palautetaan mieleen Auli 

Viikarin esittämä väite: vapaamittaisuus ei merkitse rytmittömyyttä. Vapaamittaisissa 

säkeistöissä aistittiin rytmiä lähes saman verran kuin mitallisissa säkeistöissä. 

 

Vaikka tutkimustuloksissa todetaan, että runon ymmärtämisen helppous ja runosta pitäminen 

korreloivat keskenään, haluavat tutkijat korostaa, että tutkimuksen tuloksia ei pidä tulkita 

yksioikoisesti. Lyriikan esteettinen arvostaminen ei riipu ymmärtämisen helppoudesta. 

(Obermeier et al. 2016, 371.)  

 

On mielenkiintoista, että runouden vastaanottamisen ja aivotoimintojen yhteyttä on 

innostuttu toden teolla tutkimaan vasta hiljattain. Tutkimuksissa käytetty tekniikka on ollut 

saatavilla jo melko pitkään. Kognitiivista lyriikantutkimusta on alettu harjoittaa 1900-luvun 

lopulla. Tällä vuosituhannella on uutena suuntauksena kehittynyt neurokognitiivinen 

lyriikantutkimus. Aiheesta kiinnostuneelle riittää luettavaa. (esim. Jacobs 2015, 2.) Tähän 

tutkielmaan valitut saksalaistutkimukset olivat kiinnostavia erityisesti auditiivisen 

toteutuksensa vuoksi.  
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Neuropsykologit ovat epäilemättä kiinnostuneita ihmisen terveydestä. Vaikka perimmäisiä 

syitä dementian puhkeamiseen ei ehkä tiedetä, on keskimääräisen elinajanodotteen yhä 

pidentyessä selvää, että muistisairauksia esiintyy myös tulevaisuudessa. Tärkeäksi 

muistisairauksien ennaltaehkäisyn keinoksi mainitaan poikkeuksetta se, että aivot pidetään 

aktiivisina. Kuten tutkimusartikkeleissa esitetyistä kuvista voi havaita, lyriikan harrastajat 

joutuvat vaivaamaan aivojaan aika tavalla. Musiikki, laulut ja runous jättävät ihmismieleen 

myös voimakkaan muistijäljen. Jokainen on kuullut tarinoita siitä, kuinka vuosiksi 

äänettömyyteen vaipuneet ovat lapsuudesta tutun laulun kuullessaan yllättäen puhjenneet 

lauluun.  

 

Myöhemmän saksalaistutkimuksen johtopäätöksissä ei viitata runouden mahdollisiin 

terveysvaikutuksiin. Runous ylipäätään on vain yksi taiteellisen kielenkäytön tavoista 

(Obermeier et al. 2016, 371). Mielenkiintoa herättää lyriikan keinojen käyttö sellaisissa 

jokapäiväisissä yhteyksissä, joihin ei oikeastaan edes kiinnitetä huomiota.  Kiinnostavaksi 

tutkimuskohteeksi artikkelissa mainitaan esimerkiksi metriikan käyttö puheissa ja 

markkinoinnissa (Obermeier et al. 2016, 371). Tunteiden nostattaminen on oikotie viestin 

perillemenoon. Jälleen kerran on tiedostettu, että silloin kun halutaan vedota tunteisiin, 

silottaa runous tietä. 

 

 

3.3 Tunne  

 

3.3.1 Aistin, olen olemassa 

 

Aiemmissa, äänen ominaisuuksia ja äänen aistimista koskevissa alaluvuissa mainittiin äänen 

ja sisäisen välinen suhde, ja todettiin, että kyky tuottaa ääntä on hengissä pysymisen 

sivutuote. Myös kyky äänen vastaanottamiseen auttaa yksilöä säilymään hengissä. Mitä 

primitiivisempi ympäristö, sitä suurempi merkitys kuulolla elämän kannalta on.   

 

Säveltäjä Jouko Tolonen (1983, 79) pohtii artikkelissaan ”Runollisia tulkintoja Beethovenin 

Kuutamosonaatista” puheen ja musiikin suhdetta. Merkittäväksi eroksi Tolonen näkee 

sanojen laajan selitysvoiman. Musiikin kuuntelija aistii musiikin välittämän tunnetilan, sanoja 
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kuunteleva keskittyy sanojen merkitykseen. Yhteistä musiikille ja puheelle on niiden akustinen 

luonne. Sekä musiikin että puheen kuulija on viestinnän sisäpuolella: ”Olemme värähtelevän 

informaatiokentän sisässä, emme kuten lukiessamme kirjaa, informaatiota vastapäätä. Tästä 

johtuu puhutun sanan voimakkaampi emotionaalinen vaikutus kuin kirjoitetun.” (Tolonen 

1983, 79.) Kun kieli materialisoituu puheeksi, on se eri tavalla fysiologinen tapahtuma kuin 

ääneti lukeminen.  

 

Ääni yhdistelee ja luo harmoniaa, mutta katse erottelee. Kuulo voi vastaanottaa monia eri 

suunnista tulevia yhtäaikaisia ärsykkeitä, näkö sen sijaan kiinnittyy kohteeseen ja sulkee muun 

ulkopuolelle. Sama ero vallitsee puhutun ja kirjoitetun sanan välillä. Ääni ympäröi aistijaa, 

katse kohdistuu valittuun pisteeseen. Ääni tunkeutuu kuulijaan, mutta näkeminen on valintaa. 

(Äänen ominaisuuksista Ong 1997, 72.)  

 

Julia Kristevan mukaan naisen neitseellistäminen on jättänyt naisen ruumiillisuudesta jäljelle 

enää oikeuden korvaan, kyyneliin ja rintoihin. Se, että naisen sukuelin saa vastineensa juuri 

korvassa, elimessä, joka vastaanottaa ääntä, saattaa olla omiaan edistämään kuulon, äänen ja 

jopa ymmärryksen erotisoitumista. Seksuaalisuus alennetaan ilmaisematta jätetyn piiriin, sillä 

ääntä ei voi enää lähettää eikä vastaanottaa ilman, että se yhdistettäisiin seksuaalisuuteen. 

(Kristeva 1993d, 149.) Psykoanalyytikko Kristevan ajatusta seuraten voi pohtia, miksi 

kukkahattutädin kuunteleminen voi olla niin pelottavaa tai ainakin epämukavaa: ehkä se on 

kuin tavata oma äitinsä itse teossa.  

 

Oraalisissa kulttuureissa, joissa sanat saavat vain äänteellisen ilmiasun, ääni ja puhe 

tunkeutuvat syvälle yksilön olemassaolon kokemukseen, eksistenssiin. Aistijaa ympäröivä 

äänimaailma vaikuttaa yksilön käsitykseen koko maailmasta, kosmoksesta, ja tekee hänestä 

kokemansa maailmankaikkeuden keskuksen. Maailmankaikkeus on tapahtuma, jonka 

keskipiste ihminen on. (Ong 1997, 73—74.) Tässä yhteydessä ilmaus ihmisestä ”maailman 

napana”, umbilicus mundi, ei sisällä sitä arvottavaa elementtiä, joka ilmaukseen arkikielessä 

liitetään. Puhutun sanan vaikutuspiirissä elävä on samalla tavoin maailmansa keskipiste kuin 

vielä lapset ovat literaalissakin kulttuurissa. Maailma on tässä ja nyt, näiden aistimusten 

tavoitettavissa. Ihmisen siirtyessä auditiivisesta, puhutun sanan maailmasta visuaaliseen, 

kirjoitetun sanan maailmaan, vaikuttaa muutos ihmisen koko tietoisuuteen (Ong 1997, 74).  
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Usein runosta on löydettävissä puhuja, henkilö, joka runon kielellä kertoo itsestään, 

ajatuksistaan ja tunteistaan, aiemmin jo mainittu lyyrinen minä (Haapala 2013, 237). On 

lukijan asia päätellä, puhuuko runo kirjoittajan vai jonkun muun äänellä. Runo voi olla myös 

vailla persoonaa (Haapala 2013, 246).  

 

Runoa itsekseen lukeva kuulee runon puhujaa sisäisesti. Kuuleminen tuo runon kokemiseen 

aina vähintään yhden henkilön lisää, runon ääneen puhujan. Ääneen puhumisen tapoja on 

monia, tekstin lukemisesta näyttelemiseen. Lausuja voi luottaa tekstin voimaan ja äänensä 

välittämään ilmaisuun, tai näytellä roolia, toisinaan teatterista tuttua liikekieltä tai ulkoisia 

puitteita hyödyntäen. 

 

Lausuntaesitykset ovat alkaneet enenevissä määrin käyttää teatterin keinojen ohella myös 

musiikkia, mikä on paluuta lyriikan alkulähteille, viittaahan sana lyriikka lyyran säestyksellä 

laulavaan (Tieteen termipankki 2017a).  Lausuntaesityksessä muusikko ei ole säestäjä, vaan 

lausujan työpari. Runot ja musiikki on sovitettu tukemaan toisiaan jo esitystä koostettaessa. 

Musiikki voi olla mitä vain, tutuista lauluista esitystä varten sävellettyihin impromptuihin. 

Ohjelmaa laadittaessa mietitään kokonaisuuksien toimivuutta. Muistisairaille vanhuksille 

suunnatussa esityksessä ikäryhmälle tutut runot ja laulut muodostetaan yhtenäiseksi 

ohjelmaksi. Jossain toisessa, sisällöllisesti vaativaa tekstiä sisältävässä esityksessä, tekstin 

lomaan rakennetut sävelkulut antavat kuulijalle hengähdysaikaa ja ohjaavat tulkinnan 

prosessointia.  

 

Vaikka psykologia on tutkinut ihmisen tunteita pitkään, eivät esteettisten elämysten 

herättämät tunteet ole olleet suurena kiinnostuksen aiheena, toteavat musiikkipsykologian 

tutkijat John A. Sloboda ja Patrik N. Juslin kognitiivisten tunneteorioiden kehittäjän, Richard 

Lazaruksen huomioon viitaten. 1  Sloboda ja Juslin hämmästelevät asiaa artikkelissaan 

”Psychological Perspectives on Music and Emotion”, joka on julkaistu vuonna 2001. 

Vuosituhannen vaihteessa aihe on ollut uusi, ja 2000-luvun edetessä siitä on tullut jopa 

                                                           
1 Lazaruksen mukaan tunteiden tutkimisen keskiössä ovat olleet negatiiviset tunteet, eivät positiiviset. Tosin se, 

mitkä tunteet ja missä yhteyksissä ne tunnetaan positiivisina tai negatiivisina, on suhteellista. (Lazarus 1991, 5.) 
Ehkä edellä kerrotussa on syy siihen, miksi esteettisten elämysten aikaansaamien tunteiden tutkiminen ei ole 
liiemmin kiinnostanut. Negatiivisia tunteita ja niiden vaikutuksia tutkimalla on yritetty ymmärtää ja selittää 
erilaisia sairauksia.  
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muodikas. Slobodan ja Juslinin mukaan musiikkipsykologiassa on viimein oivallettu, että juuri 

tärkein tutkimuskohde on viimein huomattu nostaa esiin: se, miten kuulija kokee musiikin. 

(Sloboda & Juslin 2001, 81.)  

 

Christian Obermeierin johtama tutkimusryhmä toivoo artikkelinsa ”Aesthetic and Emotional 

Effects of Meter and Rhyme in Poetry” päätteeksi, että vastaavaa neuroesteettistä tutkimusta, 

jota tehdään visuaalisen taiteen ja musiikin vastaanottamisesta, sovellettaisiin myös lyriikan 

kokemiseen (Obermeier et al. 2013, 8). Artikkelissa ”Aesthetic Appreciation of Poetry 

Correlates with Ease of Processing in Event-related Potentials” sävy on jo ehdoton: “- - poetry 

reception should be directly compared to music reception and its emotional and rewarding 

consequences since poetry and music share many structural properties.” (Obermeier et al. 

2016, 371.)  

 

 

3.3.2 Tunne saa nimen 

 

Kognitiivisen psykologian klassikon, Richard S. Lazaruksen mielestä tunteiden tutkiminen ei 

ollut saanut kovinkaan suurta huomiota psykologiassa, vaikka ne hänen käsityksensä mukaan 

olivat avain ihmisen ymmärtämiseen (Lazarus 1991, 4). Lazaruksen mukaan tunne, emootio, 

(emotion) ei ole irrotettavissa kognitiosta, motivaatiosta, adaptaatiosta (’sopeutuminen’, 

’mukautuminen’) ja fyysisestä aktiviteetista, sillä ihminen kaikkinensa on yksi kokonaisuus. 

Emootiot liittyvät ihmisessä kaikkeen: hänen ajatuksiinsa, tarpeisiinsa, toiveisiinsa; jopa 

kehollisuuteensa. (Lazarus 1991, 6—7.)  

 

Taiteeseen eläytyessä voi kokea monenlaisia tunteita. Hauska elokuva kutkuttaa 

huumorintajua, mutta synkkä maalaus ahdistaa. Tragedian uhri vetoaa myötätuntoon, mutta  

onnellisesti päättyvä rakkaustarina saa tuntemaan iloa. Onnistuneesti kerrottu tarina vetoaa 

kognitioon ja suorastaan pakottaa lukijan pohtimaan ja analysoimaan kokemaansa. Joskus 

taide-elämys, esimerkiksi musiikin tai runon kuuleminen, saa aikaan tunnetilan, jota on vaikea 

kuvailla. Tunnetta ei ole edes tarpeen pukea sanoiksi. Konsertin tai runoesityksen jälkeen 

voidaan vertailla kokemuksia: mikä miellytti, mikä ei; miltä tuntui ja miksi. Joku ei osaa tai 

välitä eritellä tuntemuksiaan, toteaa vain, että kuunteleminen oli tuntunut hyvältä. 
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Kun tässä luvussa puhutaan runon kuulemisen aikaansaamasta primaarista tunteesta, 

tunnetilasta, ei tarkoiteta kielellisesti nimettyjä ja luokiteltuja tunteita, kuten iloa, vihaa, 

rakkautta tai surua.1 Toistuvasti runon kuulemisen äärelle hakeutuvan henkilön kokema tunne 

on todennäköisesti positiivinen, mutta ei välttämättä tietoinen tai luokiteltava. Kyse ei ole siis 

niistä tunteista, joita runoa kuunteleva kokee runon sisällön vuoksi. Eläytymisen myötä 

nousevia tunteita, emootioita, on kohtalaisen helppo nimetä. Kuulija kokee iloa, pelkoa, 

myötätuntoa tai inhoa kognition, siis ymmärryksen ja tulkinnan kautta. Kuulija voi kokea iloa 

myös siitä, että pitää esityksestä, tai pettymystä, jos esitystapa ei vastaa odotuksia.  

 

Taiteen tarjoamista esteettisistä elämyksistä nauttiva saattaa hakeutua taiteen pariin juuri 

siksi, että voi silloin kokea elämyksen tuottamia, erilaisia luokiteltavissa olevia emootioita. 

Hyvästä komediasta nauttinut kertoo ”nauraneensa mahansa kipeäksi”. Jännittävä kirja saa 

tuntemaan pelkoa, jossain jännityskirjagenressä harrastetut makaaberit kuvaukset inhoa. 

Moni taiteesta nauttiva ei kuitenkaan hakeudu tuntemaan jotain nimenomaisia emootioita, 

vaan taiteen kokeminen tuottaa jonkin sellaisen mielihyvän tai onnen tunteen, jota on vaikea 

määritellä. Tragedioiden tai katastrofielokuvien ystävän voi arvella etsivän tragedian 

aiheuttamaa katharsista, mutta komedian tai barokkimusiikin aikaansaamaa, samantapaista 

tunnetta ei voi selittää katarttisuudella. Mikä on siis tämä tunteiden umami, joka tuntuu 

olevan olemassa, mutta pakenee selitettävyyttä?  

 

Lähes samalla hetkellä, kun tutkielma-aihe oli tullut mieleeni, tiedostin, että aiheeseeni 

liittyivät sekä tunne että tunteet. En vain osannut selittää, miten kyseinen sana olisi jaettavissa 

merkitsemään kahta erilaista asiaa. Tuttu, yksiselitteinen ja luokiteltavissa oleva tunne sai 

äkkiä polyseemisen vivahteen. 

 

Tutkimuskirjallisuuteen syvennyttyäni havaitsin, etten ollut pohdintoineni yksin. Tuomas 

Eerola ja Suvi Saarikallio kokoavat artikkelissaan ”Musiikki ja tunteet” tunteeseen liitettyjä 

käsitteitä yhteen: ”Tieteellisessä käsitteenmäärittelyssä erotetaan yleisesti toisistaan tunteet 

(engl. feelings), emootiot (engl. emotion) ja mielialat (engl. mood)”; ”[y]leinen tunteisiin 

liittyvä termi on myös affekti (engl. affect).” Englannin feeling-sanaa vastaavia tunteita tutkijat 

                                                           
1 Tunneluokittelusta Richard S. Lazaruksen teoksessa Emotion and Adaptation (1991, 215—296).  
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selittävät koettavan yksityisesti; emootioiden kokemista voidaan yleensä havaita ja mitata, ja 

mielialat ovat edellisiä pitkäkestoisempia. Affektia käytetään kuvaamaan kaikkia edellä 

mainittuja, yläkäsitteen tavoin. (Eerola & Saarikallio 2010, 260.) Suomen kielen tunne-sana saa 

kielessä varsin laajan toimialueen. Vaikka englannin kieli tarjoaa enemmän vaihtoehtoja, ei 

niistäkään mikään pysty määrittämään sitä primaaria tunnetta, jota kuvasin ”tunteiden 

umamiksi”. 

 

Kimmo Lehtonen (2010, 244—245) sekä John A. Sloboda ja Patrik N. Juslin (2001, 79) 

mainitsevat musiikkipsykologiaa käsittelevissä artikkeleissaan ja Jaakko Erkkilä (1997, 28—34) 

musiikkiterapiaa käsittelevässä väitöskirjassaan Sternin vitaaliaffektiteorian. Psykoanalyytikko 

ja kehityspsykologi Daniel N. Stern julkaisi käsityksensä lapsen varhaisesta, puhetta 

edeltävästä kehityksestä ja varhaiseen vaiheeseen liittyvistä tunteista vuonna 1985 

ilmestyneessä teoksessaan The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis 

and Developmental Psychology. Sternin teoksen ilmestymisestä on kulunut yli 

kolmekymmentä vuotta. Tämän tutkielman luvusta 4, joka käsittelee puhetta, on 

pääteltävissä, että kehityspsykologian alalla on viime vuosikymmeninä tapahtunut paljon. 

Tutkimus on tuonut runsaasti uutta tietoa lapsen varhaisvaiheen tapahtumista, esimerkiksi 

aistien kehityksestä. Sternin vitaaliaffektiteoriaa uusinkaan tutkimus ei silti kumoa, vaan se on 

edelleen ajankohtainen.  

 

Vitaaliaffektit ovat tunteita, jotka esiintyvät riippumatta kategorisesti luokiteltavista 

affekteista eli emootioista, mutta Sternin mukaan ne ovat ”definitely feelings”, suomeksi 

tulkittuna ”epäilemättä tunteita”. Stern kuvailee vitaaliaffekteja ilon tai vihan ryöpsähdyksiksi, 

musiikin aiheuttamaksi liikutuksen aalloksi tai äkilliseksi oivallukseksi. (Stern 1998, 55.)  

 

Sternin kuvailemat vitaaliaffektit muistuttavat sellaisia tunnetiloja, joita nykyään kutsutaan 

puhekielessä kikseiksi (engl. kick, ’potku’). Sternin esittelemä vitaaliaffektikokemus muistuttaa 

myös hetkeä, jolloin saadaan kylmiä väreitä. Tunne on äkillinen eikä siihen välttämättä liity 

mitään luokiteltua emootiota, kuten pelkoa tai jännitystä, sillä ryöpsähdyksenomaiset kylmät 

väreet voivat yllättää esimerkiksi taidemaalauksen luo pysähtyvän. Äkillinen, selittämätön 

tunne valtaa katsojan. Ehkä taiteilija on onnistunut välittämään teoksessaan tunnetilan, tai 

kuten Stern (1998, 56) ilmaisee, tuntemisen tavan, a way of feeling, jonka katsoja aistii.  
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Teos, jossa Stern esittelee vitaaliaffektioteorian, käsittelee lapsen varhaista kehitystä. Sternin 

mukaan aikuinen, joka katsoo luovaa tanssia tai kuuntelee musiikkia, on kuin vauva, joka 

tarkkailee vanhempiaan. Silloinkin, kun vanhemmat eivät tunnu ilmaisevan mitään 

luokiteltavia emootioita, pystyy vauva aistimaan vanhempiensa tavan tuntea. Kuten 

vanhempiaan tarkkailevalle vauvalle, paljastuu tanssiesitystä seuraavalle joukko 

vitaaliaffekteja, joiden välittämiseen ei tarvita juonta tai kategorisoitujen tunteiden ilmaisua. 

(Stern 1998, 56.) Se, miten Stern kuvailee vitaaliaffektia, antaa taiteelle välittäjän, mediumin, 

merkityksen. Teos, vastaanotetaan se minkä aistien kautta tahansa, on väline tunnetilan 

siirtymiseen tekijältä kokijalle.  

 

Stern perustelee vitaaliaffekti-käsitteen nostamista muiden tunnekäsitteiden joukkoon 

filosofi Suzanne Langeriin viitaten (Stern 1998, 54): ”- - on kiinnitettävä huomiota niihin moniin 

tuntemisen tapoihin, jotka liittyvät erottamattomasti elämää ylläpitäviin prosesseihin: 

hengittämiseen, näläntunteeseen, aineenvaihduntaan, nukahtamiseen tai heräämiseen, 

ihmisen kokemiin emootioihin ja mielessä vilahteleviin ajatuksiin.” Vitaaliaffektin syntysija 

lienee siis olemassaolon kokemisen, eksistenssin, lujassa ja alkuperäisessä ytimessä. 

 

Vitaaliaffekti, joka on kuvattu äkilliseksi ja ryöpsähdyksenomaiseksi, ei tunnu yksinään 

selittävän erityistä syytä siihen, että runo halutaan nimenomaan kuulla, vaikka vitaaliaffektit 

mainitaankin erityisesti musiikin vastaanottamisen yhteydessä. Se, että vitaaliaffektit liitetään 

nimenomaan musiikin kuulemiseen, juontuu mahdollisesti siitä, että Stern (1998, 56) 

mainitsee luovan tanssin ja musiikin esimerkkeinä par excellence (’parhaina esimerkkeinä’) 

vitaaliaffektien selittämisessä. Jaakko Erkkilän mukaan ”[v]itaaliaffektien aikaluonne tekee 

niistä erityisen käyttökelpoisia musiikillisten merkitysten yhteydessä”, koska musiikki on mitä 

suurimmissa määrin aikaan sidottua taidetta (Erkkilä 1997, 32).  

 

Alaluvussa 3.2.4 käsitellyssä, Christian Obermeierin työryhmän vuonna 2013 julkaisemassa 

tutkimusraportissa kerrottiin tutkimushenkilöiden pitäneen myös niistä mittaan kirjoitetuista 

ja loppusoinnutetuista säkeistöistä, jotka todellisuudessa eivät tarkoittaneet mitään. 

Kuunneltuja säkeistöjä oli paljon, peräti 800, joten voi hyvin kuvitella huomiokyvyn 

herpaantuneen kuuntelun myötä. Ei liene mahdotonta tulkita osallistujien ilmaisseen 

vastauksissaan poeettisen kielen aikaansaamia välittömiä tunnereaktioita, vitaaliaffekteja, 
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jotka ennättivät tuntemuksia ilmaistaessa kognition edelle. Kyse ei voinut olla tekijän 

tunnetilan välittämisestä, joten tunnereaktio lienee aiheutunut poeettisen kielen 

kuulemisesta. 

 

Puhuttu runo on musiikin tavoin aikataidetta. Niinpä Christian Obermeier päätyy vuonna 2016 

julkaistun tutkimusraporttinsa lopussa useisiin muihin tutkijoihin viitaten toteamaan, että 

”runouden vastaanottamista pitäisi suoraan verrata musiikin vastaanottamiseen ja sen 

emotionaalisiin ja palkitseviin seurauksiin - - sillä runoudella ja musiikilla on monia 

samankaltaisia rakenteellisia ominaisuuksia” (Obermeier 2016, 371). 

 

Esimerkkini taidemaalauksen näkemisen aiheuttamasta tunnereaktiosta ei liity samalla tavoin 

aikaan kuin musiikin tai runon kuunteleminen. Toisaalta musiikkia tai runoa 

kuunneltaessakaan ei eletä jatkuvassa tunneryöpsähdysten virrassa. Selittämättömiä 

tunnekokemuksia voivat tuottaa niin kuvat kuin huolellisesti työstetyn esineen 

koskettaminen. Vitaaliaffektin käsite sopinee siis taiteen kokemiseen yleensä.  

 

Stern (1998, 58) kertoo kaksi esimerkkiä lastaan tyynnyttelevästä vanhemmasta: 

Ensimmäisessä esimerkissä vanhempi puhuu tyynnyttelevästi, sanojen ”there, there, there” 

painoa ja äänenkorkeutta laskien. Toisessa esimerkissä vanhempi silittää vauvan selkää tai 

päätä, koskettaen lasta kuin puhuisi, kosketusta hidastaen ja keventäen. Kosketus tehoaa 

kuten puhe, ja puhe kuten kosketus. Vauvan tapa kokea on amodaalinen, riippumaton siitä, 

millä tavoin aistimus saadaan (Stern 1998, 51).  

 

Kun Stern kertoo edellä kuvatut esimerkkinsä, koen olevani lähellä sitä, mitä olen tällä luvulla 

halunnut sanoa: kuullessaan ja kuunnellessaan toista ihmistä, hänen ääntään ja tapaansa 

puhua, kuulija palaa olemassaolonsa ytimeen ja aikaan, jolloin erottelemattomat aistimukset 

vielä ympäröivät häntä ja saavat vaikuttaa häneen. Ääni, äänensävy ja tapa, jolla puhutaan, eli 

prosodia, sekä poeettinen kieli vaikuttavat voimakkaasti, kosketuksen tavoin. Sen vuoksi 

kuulijaksi ryhtyminen voi olla pelottavaa, sillä se merkitsee asettumista alttiiksi. Kuulija ei enää 

hallitse, vaan antautuu hallittavaksi.  
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4. Puhe, tunteet ja tulkinta 

 

Tässä luvussa paneudutaan siihen, miksi nimenomaan se, että runo kuullaan, voi helpottaa 

tekstin ymmärtämistä ja tulkintaa. Aluksi on tarpeen selvittää joitakin seikkoja puheen 

ymmärtämisestä ja puheen oppimisesta sekä prosodian merkityksestä. Tässä yhteydessä 

luodaan katsausta lyriikan lajeihin ja erilaisten lyriikan tekstien ”helppouteen” tai 

”vaikeuteen”. Luvussa selvitetään myös, pyrkivätkö runoja lausuvat ammattilaiset tietoisesti 

tarjoamaan kuulijoilleen apua tekstien tulkinnassa, ja jos niin tehdään, mitä keinoja lausujilla 

on käytössään. Lopuksi tarkastellaan kognition kautta avautuvaa tunnemaisemaa. Aivan 

ensimmäiseksi kerrotaan esimerkki siitä, missä muodossa puhe ja suullinen runous on löytänyt 

uusimman paikkansa nykymaailmassa.  

 

 

4.1  Puhe ja prosodia 

 

4.1.1 Nykypuhetta 

 

Pienelle lapselle puhe on tärkeää. Teksti kirjoitettuna, symbolisena puheena on vasta 

astumassa lapsen maailmaan. Koululainen ja teini-ikään varttuva nuori joutuvat vähitellen 

luovuttamaan puheen etusijan kirjoitettuun tekstiin nähden.  Luopuminen ei käy kivutta. 

Nuori ryhtyy kapinaan. 

 

Nuorisokulttuurin nousu 1950-luvulla oli kapinaa, ei ainoastaan aikuisten maailmaa, vaan 

myös kirjoitetun tekstin ylivaltaa vastaan, muotoilee Paul Zumthor ranskalaisen sosiologi 

Olivier Burgelinin teokseen La communication de masse viitaten. Nuorison idolit olivat silloin, 

ja ovat edelleen, usein laulajia, musiikillisen puheen tuottajia. (Zumthor 1990, 67.)  

 

Yhtyeiden keulakuvaksi ja tunnusmerkiksi nousee tavallisesti yhtyeen solisti, laulaja (engl. 

vocalist), eikä joku soittajista. Vaikka solisti on se, jota esityksessä eniten seurataan ja 

katsellaan, äänitteiden kautta häntä ainoastaan kuunnellaan. Se, kuka musiikin on säveltänyt 

tai keitä soittajat ovat, on populaarimusiikin kuuntelijalle usein toissijaista. Merkittävimmässä 

asemassa jonkin yhtyeen suosion nousulle ovat vokalistin persoona, ääni ja taito ilmaista 
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sanojen merkitys.1  Monet rakastetuimmista muusikoista ja musiikin legendoista ovat itse 

säveltäneet ja sanoittaneet esittämänsä kappaleet, ja ehkä sen vuoksi kokonaisuus on koettu 

erityisen todelliseksi ja eläväksi, yhden ihmisen puheeksi toiselle.  

 

Kun Paul Zumthor julkaisi teoksensa vuonna 1983, oli rap-kulttuuri juuri aloittanut nousunsa. 

Zumthor ehtii vielä harmitella kaupunkien ulkotiloista kadonnutta laulunesitysperinnettä 

(Zumthor 1990, 75), mutta samoihin aikoihin hiphop ja rap olivat alkaneet täyttää tyhjäksi 

jäänyttä tilaa, ensin mustien asuttamilla alueilla New Yorkissa. Varhaisia uranuurtajia oli ollut 

jo aikaisemmin. Last Poets -ryhmä oli 1960-luvun lopulla päätynyt ”lausuntaan” eli lausumaan 

kappaleiden sanat, kaikki ryhmän jäsenet kun eivät olleet laulumiehiä, kertovat Heikki Hilamaa 

ja Seppo Varjus teoksessaan Musta syke. Funkin, diskon & hiphopin historia (2000, 139. 

Lainausmerkit Hilamaa & Varjus).  

 

Vaikka rapista puhuttaessa saatetaan käyttää käsitettä puhelaulu, ei se anna oikeaa kuvaa 

rapin esittämisestä. Räppäri ei niinkään tavoittele lauluun kuuluvaa melodiaa ja 

sävelkorkeuksia, vaan hyödyntää puheessaan musiikin rytmiä ja lyriikan riimejä. Myös 

tavallisessa puheessa on rytmi, vaikkei yhtä selkeästi erottuva kuin rapissa. Rap on leimallisesti 

puhetta ja, mikäli tekijä ja kuulija niin sopivat, on rap puhuttua runoutta. Erilainen vastaisku 

kirjoitetun tekstin ylivallalle, ja on nykyajan ilmiöksi elänyt hämmästyttävän pitkään, pian 

neljäkymmentä vuotta.  

 

Puheen ja musiikin yhdistäminen ei ollut räppäreiden keksintöä, sillä puhe on keskeinen 

aspekti esimerkiksi barokin laulumusiikin esittämisessä (Järviö 2011, 21). Myös runoja on 

esitetty kuorolausuntana. Helsingin kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluvassa, Aarne Pietinen 

Oy:n ottamassa valokuvassa Isänmaallisen Kansanliikkeen lausuntakuoro esiintyy v. 1936 

nykymuodikkaaseen tapaan helsinkiläisessä ravintolassa (https://hkm.finna.fi/Record/ 

hkm.HKMS000005:km0039e2). Kuva ei kerro runoja, jotka kuorolla oli ohjelmistossaan, mutta 

se, että kuoro lausui eikä laulanut, lienee ollut vapaasti valittavissa. Toisin oli lausuntakuoro 

                                                           
1  Kevyessä musiikissa jazz on poikkeus. Jazzin esittämiseen kuuluva improvisaatio korostaa yksittäisten 
muusikoiden merkitystä. Jazz-muusikko on auteur, tekijä, joka luo musiikkia samalla kun esittää sitä. 
Improvisaation vuoksi jazz poikkeaa myös klassisesta musiikista, joka saattaa korostaa solistisuutta ja yksittäisen 
muusikon merkitystä, mutta on muodoltaan kaavamaista 

https://hkm.finna.fi/Record/%20hkm.HKMS000005:km0039e2
https://hkm.finna.fi/Record/%20hkm.HKMS000005:km0039e2
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Työnlausujien laita. Taiteilija Elli Tompurin johtama lausuntakuoro pyrki kuorolausunnalla 

kiertämään Kansainväliseen kohdistunutta laulukieltoa (Mäkinen 2001, 184).  

 

Samalla vuosikymmenellä rap-ilmiön nousun kanssa, lokakuussa 1987, kokoontui joukko 

oululaismiehiä esittämään musiikkia ennen kuulemattomalla tavalla (Mieskuoro Huutajat 

2017). Mieskuoro Huutajat hätkähdytti kuulijoita esittämällä musiikkia rytmikkäästi huutaen 

ja laulujen alkuperäisen melodian sivuuttaen. Esitystapa sijoittuu laulun ja lausunnan 

välimaastoon. Niistä sen erottaa poikkeuksellinen voima ja volyymi. Omaperäinen tapa esittää 

tekstiä ei jäänyt hetken ilmiöksi, vaan kuoro toimii edelleen.  

 

Kolmikymmenvuotisen taipaleen juhlimisesta ei kuoron sivuilla näy vielä lokakuun 2017 alussa 

merkkejä, mutta Facebook-päivitykset kertovat, ettei kuoro ole aivan kokonaan unohtanut 

juhlavuottaan (Mieskuoro Huutajat 2017).  

 

 

4.1.2 Sisäinen ja ulkoinen puhe 

 

Vaikka tutkielma keskittyy kuulemiseen, ei äänetöntä, sisäistä puhetta voi täysin sivuuttaa. 

Tutkimuskirjallisuuteen perehtyessä on ollut välttämätöntä joka kerta pohtia, mitä tekstin 

kirjoittaja on runon kuulemisella tarkoittanut. Itsekseen kirjaa lukevalle kirjan teksti puhuu, 

vaikkei kuuluvaa ääntä käytetä. Ajatuksiinsa vaipunut kuuntelee sisäistä puhetta. Runoilija ja 

runon lukija tuntevat runon rytmin, vaikka tapailevat sanoja vain hiljaa mielessään. Se, mikä 

on ajattelua ja mikä kieltä, ja miten nuo kaksi liittyvät yhteen, kiinnostaa monia tieteenaloja. 

 

Säveltäjä ei tarvitse aina työnsä tueksi soitinta, hän kuulee sävelet ilman konkreettista, 

auditiivista syötettä ja voi muistaa sävelistä muodostuneen kokonaisuuden tai jäljentää sitä 

nuoteiksi, kirjoitettuun muotoon. Runoa itsekseen hiljaa lukeva voi säveltäjän tavoin kuulla 

kielen rytmin, soinnut ja variaatiot päänsä sisällä, ja se riittää hänelle; joku toinen kaipaa 

kuuloaistin kautta välittyvää auditiivista kokemista.  

 

Nykyaikaisin välinein on mahdollista tutkia, mitä aivoissa nukkuessa tai vaikka perinteistä 

walesilaista runoutta kuunnellessa tapahtuu, kuten alaluvussa 3.2.4 kerrottiin.  Yksi 
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tutkijoiden mielenkiinnon kohteista on ollut kuvantamismahdollisuuksien avulla selvittää, 

miten eri aistitoiminnot näkyvät aivojen toiminnassa. Yhdysvaltalaisen tutkijaryhmän 

tekemästä aivojen kuvantamistutkimuksesta voi havaita, että kuunteleminen ja kuullun 

ymmärtäminen aktivoivat aivoja laajemmin kuin näköaistiin perustuva lukeminen ja luetun 

ymmärtäminen (Buchweitz et al. 2009, 115). Maallikon silmin tarkastellessa kuvien näyttämät 

erot vaikuttavat merkittäviltä. Tutkijaryhmä toteaa kuitenkin, että harjaantuneet lukijat 

ymmärtävät tavallisesti hyvin myös kuulemaansa, ja päinvastoin, ja että kyvyt liittyvät toisiinsa 

(Buchweitz et al. 2009, 111). 

 

Koehenkilöiden äidinkieli oli portugali, ja koe toteutettiin portugalin kielellä. Tutkimustulokset 

osoittivat, että luetun ymmärtäminen keskittyi vasempaan aivopuoliskoon, kun taas kuullun 

ymmärtäminen vaati laajempaa, molempien aivopuoliskojen osallistumista (Buchweitz et al. 

2009, 119).  Eri kielillä tehdyt tutkimukset näyttävät toisistaan poikkeavia tuloksia. Siinä, missä 

osissa aivoja eri kieliä prosessoidaan, vaikuttaa siis olevan kielikohtaisia eroja. Kielet ovat 

erilaisia ortografiselta läpinäkyvyydeltään, eli grafeemien ja foneemien yhteneväisyyden 

asteelta. Esimerkiksi kokeessa käytetty portugalin kieli on kirjoitusasultaan ja äänteiltään 

yhtenevämpää kuin englanti tai ranska.1 (Buchweitz et al. 2009, 120.) Lienee siis pääteltävissä, 

että eri kielten harjoittaminen aktivoi aivoja laajemmin kuin yhdessä kielessä pitäytyminen, 

aivan kuten uutta kieltä, esimerkiksi ranskaa opetteleva huomaa ottavansa käyttöön aiemmin 

vähällä harjoituksella olleita osia puhe-elimistöstään.  

 

Kuvatun kaltaisia neuropsykologisia tutkimuksia toteutettaessa kiinnostuksen kohteena ovat 

erityisesti erilaisiin puheen tuottamiseen ja ymmärtämiseen liittyvät häiriöt. Suullisen 

runouden puolestapuhuja voi saada tutkimuksista kaivattua tieteellistä näyttöä kuuntelun 

vaikutuksesta aivoihin. Muistihäiriöihin liittyvissä keskusteluissa ei unohdeta mainita, että 

”aivoja pitää käyttää, jotta ne pysyvät kunnossa”. Lukemisen merkitystä ei kukaan aliarvioi. 

Kuuntelun tiedetään nyt työllistävän aivoja jopa lukemista laajemmin. 

 

 

                                                           
1  FT Outi Veivo väitteli kesäkuussa 2017 vieraan kielen (ranskan) sanojen kirjoitusasun aktivoitumisesta puhetta 
kuunneltessa. http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet/Sivut/vieraan-kielen-
sanojen-kirjoitusasu-aktivoituu-puhetta-kuunneltaessa.aspx  
 

http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet/Sivut/vieraan-kielen-sanojen-kirjoitusasu-aktivoituu-puhetta-kuunneltaessa.aspx
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet/Sivut/vieraan-kielen-sanojen-kirjoitusasu-aktivoituu-puhetta-kuunneltaessa.aspx
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4.1.3 Puheen prosodiset ominaisuudet 

 

Luonnollinen puhe sisältää ominaisuuksia, joita puhesovellukset eivät aina pysty 

tunnistamaan, saati tuottamaan (Turunen 2014, 318—320). Luonnolliseen puheeseen 

kuuluvan vaihtelun eli prosodiaksi tai prosodiikaksi nimetyn ilmiön taustalla on muinaiskreikan  

sana oodi, joka merkitsee ’laulua’. Prosodia viittaa siis puheen laulullisiin ominaisuuksiin. 

(Suomi et al. 2006, 115.) Lyriikassa oodilla tarkoitetaan korkeatyylistä runoa (Haapala 2013, 

160).  

 

Prosodian keinoin ilmaistaan tunteita, esimerkiksi iloa, surua tai välinpitämättömyyttä (Snow 

2000, 3).  Kuulija voi havaita puheessa eroja neljän eri perusulottuvuuden suhteen. Havaittavia 

perusulottuvuuksia ovat äänenlaatu eli kvaliteetti, ääntöaika eli akustinen kesto, sävelkorkeus 

sekä voimakkuus eli intensiteetti. Jaottelu on yksinkertaistus, ja ainakin äänenlaatu koostuu 

useasta muuttujasta. (Suomi et al. 2006, 115.) Waaramaan (2014, 195) mukaan äänenlaatu 

tarkoittaa toisaalta yksilöiden ja yhteisöjen äänenkäyttötapoja ja toisaalta yksilöllistä, 

auditiivista äänenväriä tai jotakin muuta äänen ominaispiirrettä, kuten äänen korkeutta tai 

voimakkuutta.  

 

Tyhjentävää prosodisten ominaisuuksien määritelmää ei ole kyetty muotoilemaan. 

Yksiselitteisen määritelmän puuttuessa tyydytään luetteloimaan puheen ominaisuuksia. 

Luetteloon sisällytetään ainakin temporaalisia eli pääasiassa puheen aikaulottuvuuteen 

perustuvia ominaisuuksia; tonaalisia eli pääasiassa puheen sävelkorkeuteen perustuvia 

ominaisuuksia; dynaamisia eli pääasiassa voimakkuuteen perustuvia ominaisuuksia; sekä 

painotusilmiöitä, jotka perustuvat usein puheen kaikkiin ominaisuuksiin. (Suomi et al. 2006, 

116.) Puhe ilman prosodiaa on mahdotonta, mutta säätelemällä puheen ominaisuuksia puhuja 

vaikuttaa siihen, miten puhetta tulkitaan (Suomi et al. 2006, 117). Puhetilanteen konteksti 

sekä puhujan tunnetila ja asenteet vaikuttavat ratkaisevasti prosodiaan (Suomi et al. 2006, 

236) ja siten puheen tulkintaan.  

 

Leksikaalista prosodiikkaa, kuten äänteiden ominaiskestoa, ei ole tarpeen käsitellä tässä 

yhteydessä. Äidinkielinen puhuja hallitsee esimerkiksi suomen kielen vokaaliopposition niin, 

että osaa tuottaa ymmärrettävän eron sanojen vaka ja vaaka välille. Kuten aikaisemmin on 
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mainittu, resonoivat erityisesti pitkät vokaalit voimakkaasti äidin puhetta kuulevan sikiön 

aistimuksiin (Huotilainen & Partanen 2014, 92). Vokaaliopposition havaitseminen tuntoaistin 

kautta saattaa siten olla ihmisen varhaisimpia kosketuksia kieleen.  

 

Puhunnosten prosodia eli lauseprosodiikka vaikuttaa siihen, miten puhe tulkitaan. 

Puhunnosten prosodiaan vaikuttavat erityisesti intonaatio eli sävelkorkeuden vaihtelut sekä 

paralingvistiikka. 1  (Suomi et al. 2006, 136.) Vaikka intonaatio ilmenee erityisesti 

sävelkorkeuden vaihteluna, sisältää se oikeastaan kaikki prosodiset ilmiöt. Intonaatiolla 

ilmaistaan syntaktisia ja semanttisia puhefunktioita, eli esimerkiksi sitä, esittääkö puhuja 

väitteen, kysymyksen vai kehotuksen. Intonaatio välittää puhujan asenteita, 

kohteliaisuusastetta ja tunnetiloja. Sen avulla voi korostaa tai erotella uutta ja vanhaa 

informaatiota.  (Suomi et al. 2006, 137—140.)  

 

Intonaation tärkein yksittäinen piirre on tonaalinen eli sävelkorkeuteen liittyvä. Jaottelu 

tehdään nousevien ja laskevien sävelkulkujen välillä. Nousevat ja laskevat sävelkulkumallit tai 

lausemelodiat ovat merkitykseltään universaaleja: laskeva sävelkulku ilmaisee lopullisuutta, 

hallitsevuutta ja varmuutta; nouseva sävelkulku keskeneräisyyttä, epävarmuutta ja 

alisteisuutta. 2  (Suomi et al. 2006, 140.) Intonaatio jaetaan affektiiviseen eli tunteiden 

tuottamaan intonaatioon ja ydinintonaatioon (Snow 2000, 3). Suosittu jako sijoittaa järki ja 

kieli oikeaan ja tunteet vasempaan aivopuoliskoon ei intonaatiota tarkastellessa vaikuta 

pitävältä asetelmalta, sillä kuten puheentutkija David Snow toteaa, voi lähinnä lingvistisenä 

piirteenä pidetty ydinintonaatio sellaisenaan ilmaista puheen diskurssin ja puhujan asenteen, 

eli on sidoksissa puhujan tunteisiin (Snow 2000, 3, 8).  

 

Sikiöaikaista kielenoppimista pidetään nykyään tärkeänä myöhemmälle kielenkehitykselle. 

Kun prosodia on tuttu, pystyy kuulo havainnoimaan puhevirrasta kiintopisteitä, joiden kautta 

puheen rakenteet tulevat ymmärrettäviksi. (Huotilainen & Partanen 2014, 95.)  

                                                           
1 Paralingvistiikka tarkoittaa puheen nonverbaalisia ominaisuuksia. Paralingvistiikkaa käsitellään alaluvussa 4.1.4. 
2  Suomenkielisessä puheessa sävelkulku ei tavallisesti nouse edes kysymyslauseita esitettäessä. Nouseva 

intonaatio on tunnusomaista lasten tavassa puhua. Lastenohjelmien ääninäyttelijät hyödyntävät nousevan 
intonaation luomaa vaikutelmaa esittäessään lapsia. Sävelkulun nousu lauseen loppua lähestyttäessä on 
kuitenkin pitkään kuulunut monien nuorten, erityisesti tyttöjen puhetapaan, ja ilmiö on viime vuosina levinnyt 
jopa nuorten aikuisten tapaan puhua. 
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Lepertely, tai hoivakieli, joksi lepertelyä nykyään kutsutaan, on kaikkialla maailmassa yleinen 

tapa puhua vauvoille ja pikkulapsille. Varhaisen kielenkehityksen tutkija Peter W. Jusczyk 

toteaa, että ensimmäisiä äänteitään tuottava vauva vastaa lepertelyyn vokaalipitoisella 

jokeltelulla (babbling). Ensimmäisten elinkuukausien aikana tuotettu vauvapuhe on hyvin 

samanlaista kieliympäristöstä riippumatta, mutta jokeltelu ei kehity, ellei lapsi saa auditiivista 

syötettä (Jusczyk 1997, 173—174). Sekä lepertelylle että jokeltelulle on tunnusomaista 

intonaation vaihtelu. Jokeltelun myötä intonaation oppiminen kuulunee kielenoppimisen 

alkuvaiheeseen. Suomenkielisessä puheessa intonaation vaihtelu voi yleensä olla varsin 

vähäistä, jolloin hoivakielen intonaatio erottuu voimakkaasti tavallisen puheen intonaatiosta. 

Nykyvanhemmat saattavat kiukustua lepertelijöille, sillä ”lapsen täytyy saada kuulla oikeaa 

kieltä”. Sikiöille ja vastasyntyneille suunnatulla lingua francalla lienee silti oma tehtävänsä 

ihmisen kehityksessä, sillä tutkijoiden mukaan erityisesti hoivakieli saa vauvan tarkkaavaiseksi 

ja kiinnostumaan puheesta. Ilman vauvaiässä alkavaa luontaista tarkkaavaisuutta puheen 

oppiminen jää vajavaiseksi. (Huotilainen & Partanen 2014, 95.) 

 

Kun kuulemme puhetta, mutta emme pysty erottamaan sanoja tai emme ymmärrä niitä, on 

kuulemamme puhe pelkkää ääntä ja prosodiaa ilman sanojen luomaa merkityssisältöä. Jos 

kuultavana on ainoastaan akustista sointia, emme säveltäjä Jouko Tolosen mukaan voi tietää, 

onko puhe asiaa vai vailla merkitystä olevaa nonsensea. (Tolonen 1983, 79.) Kognitiivisen 

tulkinnan tekeminen voi kuitenkin olla mahdollista ilman, että sanoja ymmärretään tai niiden 

sisältöä tunnetaan. Tolonenkaan ei tyystin kiellä prosodian tuottamaa sisältöä (Tolonen 1983, 

79). Intonaation vaihteluilla ja muulla sanattomalla, ääneen perustuvalla viestinnällä on 

nykykäsityksen mukaan mahdollista välittää huomattava määrä kognitiiviseen tulkintaan 

vetoavaa informaatiota.   

 

 

4.1.4 Nonverbaalinen viestintä 

 

Vuorovaikutusta, viestintää ja puhetaitoa käsittelevässä kirjallisuudessa, lehtijutuissa ja 

puheenvuoroissa ei unohdeta mainita, että ihmisten välinen viestintä pitää sisällään paljon 

muuta kuin pelkästään sanojen semanttisen merkityksen. Yhdysvaltalaisessa puhetaidon 

oppaassa tutkijoiden kerrotaan päätyneen seuraaviin, hämmästyttävän tarkkoihin lukuihin: 
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kehonkielen osuudeksi määritellään 55 ja äänen osuudeksi 38 prosenttia, jolloin sanojen 

merkitys viestinnässä jää seitsemään prosenttiin (Calero 2005, 5).  

 

Puhetaito-oppaan kirjoittaja ei mainitse lähdettä, mutta viitaa tarkoilla luvuillaan ihmisten 

välisen vuorovaikutuksen totuudeksi muodostuneeseen, psykologi Albert Mehrabianin 

kahden tutkimuksen pohjalta tekemään yhteenvetoon. Mehrabian halusi tutkia asenteiden 

vaikutusta kommunikaatiossa. Asennekommunikaation (attitude communication) Albert 

Mehrabian ja Morton Wiener jakavat artikkelissaan ”Decoding of Inconsistent 

Communications” ääneen perustuvaan (vocal) ja nonverbaaliseen (nonverbal) viestintään 

(Mehrabian & Wiener 1967, 109). Ensimmäiseen tutkimukseen osallistui 75 yliopisto-

opiskelijaa (Mehrabian & Wiener 1967, 110), ja jälkimmäiseen, josta kirjoitettu artikkeli on 

julkaistu yhdessä Susan R. Ferrisin kanssa, osallistui 62 naispuolista yliopisto-opiskelijaa. 

Myöhemmässä artikkelissa kerrotaan lopuksi, millaisia prosenttiosuuksia on saatu sanojen 

(7%), äänen (38%) ja kasvojenilmeiden (55%) merkityksestä viestinnässä. (Mehrabian & Ferris 

1967, 249, 252.) 

 

Mehrabianin saamat tutkimustulokset ovat lähteneet elämään omaa elämäänsä 

lehtiartikkeleissa, viestintäliiketoiminnassa, koulutuksessa, jopa tutkielmissa. Ei ole tavatonta, 

että ihmisten välisen viestinnän kuvitellaan muodostuvan lähinnä visuaalisesti havaittavista 

asioista, kuten ilmeistä, eleistä, asennoista ja katseista, tai ulkoisesta olemuksesta (esimerkiksi 

Kanervo 2009: ”Kulttuurit keskuudessamme: Sanaton viestintä — noin 80 % koko 

viestinnästä”; Pitkänen 2009; Väestöliitto 2017). 

 

Nonverbaalisella viestinnällä on epäilemättä merkitystä. Äänen — joka tässä yhteydessä 

sisältää myös puhetavan eli prosodian — vaikutus viestien tulkintaan on suuri. Visuaalisesti 

havaittavia seikkoja ei voi niitäkään sivuuttaa. Kuten aiemmin on todettu, ääntöväylän 

tehtävänä ei ole ainoastaan tuottaa ääntä ja puhetta, vaan sen päätoimena on pitää ihminen 

hengissä. Aivan kuten ääntöelimistöllä on eri tehtäviä, niin myös ihmisen koko fyysisellä 

olemuksella, rangasta lihaksiin ja ihoon, on roolinsa viestinnässä (Birdwhistell 1973, 76—77).  

 

Psykiatrian ja viestinnän parissa työskennellyt antropologi Ray L. Birdwhistell oli ihmiskehon 

liikkeeseen perustuvan viestinnän tutkimuksen uranuurtajia. Tutkimustuloksiaan Birdwhistell 
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julkaisi 1950- ja 60-luvuilla. Birdwhistell osoitti liikkeitä tutkiessaan, että eleillä, ilmeillä ja 

muulla kehonkielellä on oma merkityksensä ihmisten välisessä viestinnässä. Kehonkielellä — 

Birdwhistell käytti termiä kinesics — on tilassa samanlainen tehtävä kuin kielessä on sanoilla 

(Birdwhistell 1973, 80).  

 

Yhdysvaltalaisia, eri kulttuurin ja kielen vaikutuspiirissä tehtyjä tutkimuksia sovelletaan 

enempiä pohtimatta suoraan suomalaiseen kulttuuriin — siitä huolimatta, että esimerkiksi 

Birdwhistell oli hyvin tietoinen yhteisön, puhutun kielen ja kielen rakenteen vaikutuksesta 

kineettiseen viestintään (Birdwhistell 1973, 80—81, 102—103). Birdwhistell kertoo 

esimerkiksi kiinnittäneensä huomiota puhujaan, joka kieltä vaihtaessaan vaihtoi myös 

tapaansa puhua kehollaan (Birdwhistell 1973, 102).  

 

Äänen ja prosodian osuus viestinnästä oli Albert Mehrabianin tutkimustulosten mukaan vielä 

kohtalaisen suuri, 38 %. Prosenttilukuihin on tartuttu innokkaasti ja kritiikittä. Muutamia 

vuosikymmeniä jatkuneessa tutkimustulosten uudelleenkirjoituksessa kuulo on hävinnyt 

kamppailun näölle ja ääni hukkunut visuaalisten pintojen erämaahan.  

 

 

4.1.5 Tarinankerronta 

 

Oraalisissa yhteisöissä tarinoiden merkitys ei ole ensisijaisesti tai yksinomaan 

viihdyttämisessä. Kirjallisuudentutkija Elena Lamberti toteaa, että tarinankerronta on osa 

oraalisen yhteisön muistin rakennetta. Suulliseen tarinaan kuuluu juoni, kuten 

kirjallisuustieteen määrittämään tarinaan, mutta muistissa säilytetty tarina ei kerrottaessa 

etene samaan tapaan lineaarisesti kuin kirjoitettu tarina. Kuulija vedetään mukaan ja osaksi 

tarinan tapahtumia.1 (Lamberti 2004, 6.) 

 

Lukutaidottomien maailmassa tarinankerronta on ollut ainoita keinoja välittää ja kokea 

kertomuksiin liittyviä elämyksiä. Sitä mukaa, kun koteihin saatiin radioita ja televisioita, alkoi 

tarinankerronnan tarve vähentyä. Joukkoviestimien alkuaikoina kokoonnuttiin vielä yhteen. 

                                                           
1 Suomenkielisessä puheessa kuulee enää harvoin historiallista preesensiä, menneiden tapahtumien kuvaamista 
parhaillaan tapahtuvina. Kaunokirjallisuudessa preesensin käyttö vaikuttaa sen sijaan yleistyneen.  
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Kylän ensimmäiset radiot ja televisiot olivat ylellisyysesineitä. Suomessa saattoivat kyläilijät 

1960—70-lukujen vaihteessa ajoittaa vierailunsa keskiviikkoiltaan, jolloin televisiossa 

esitettiin suuren suosion saanutta amerikkalaista tv-sarjaa Peyton Place. Ennen televisiota 

radiolla oli sama tehtävä, koota ihmisiä ympärilleen. Nykyaika on palauttanut jotain entistä: 

vaikka katsojat eivät enää kokoontuisi fyysisesti yhteen, jatkuu vanha, arkaaisten yhteisöjen 

traditio Paul Zumthorin mukaan paradoksaalisesti globaalin median välityksellä (Zumthor 

1990, 20). Suomen kaltaisessa pienessä, teknologisesti edistyneessä maassa erityisesti 

television merkitys yhteisen kokemuksen luojana on ollut helppo havaita. Televisiosarjat, 

missikisat sekä urheilu- ja uutislähetykset ovat merkittävä osa kollektiivista muistiamme.  

 

Uudelle vuosituhannelle siirtyminen on nopeasti vienyt radion ja television aseman ihmisten 

liittämisessä yhteisen kokemisen äärelle. Internetin ja sosiaalisen median myötä monia ovat 

alkaneet kiinnostaa yksilölliset sisällöt, jokaisen oikeus ja mahdollisuus valita ja tuottaa 

katseltavaa ja kuunneltavaa. Ihmisten väliseen viestintään on tullut erikoinen vaihe: 

älypuhelimiaan sormeilevien lasten, nuorten ja aikuisten rinnakkaisleikki.  

 

Tekniikan kehittyessä on ilmennyt samalla halua palata juurille. Vuosituhannen vaihteessa 

muistettiin jälleen ihmisten tarve tarinoihin, niiden kuuntelemiseen, lukemiseen ja ylipäänsä 

siihen, että tarinoita on olemassa. Jokainen yritys tarvitsi yhtäkkiä markkinointinsa tueksi 

tarinan. Uudet tuotteet alettiin lanseerata kehyskertomusten siivittäminä. Tarinankerronta 

muuttui liiketoiminnaksi, elämystaloudeksi. Elämystaloudessa tarinankerronta merkitsee 

liiketoiminnan teemoittamista ja näyttämöllistämistä. Elämystalouden käsitteen 

lanseeranneet B. Joseph Pine II ja James H. Gilmore ovat vuonna 1999 julkaisemassaan 

teoksessa The Experience Economy verranneet liiketoimintaa teatteriin: ”Setting the Stage”, 

”Work Is Theatre” ja ”Now Act Your Part” ohjataan kirjan lukujen otsikoissa. Käyttövoimaksi 

sopii kaikki ihmisiä kiinnostava kansansaduista nostalgiaan. Tarinoita tarvitaan, sillä niiden 

tehtävänä on luoda teemoille käsikirjoitus: ”Therein lies the power of storytelling and other 

narratives as a vehicle to script themes.” (Pine & Gilmore 2011, 76.) 

 

Markkinoinnin maailma on nopeatempoinen. Markkinointi&Mainonta -lehti kertoi 

verkkosivuillaan vuoden 2015 lopussa Markkinoinnin myytit 2015 -tutkimukseen viitaten, että 

tarinankerronta on eilispäivää (Markkinointi&Mainonta 2015). Viesti ei ole saavuttanut 
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elinkeinoelämää, sillä esimerkiksi valtionyritys Altian väkevien alkoholituotteiden 

markkinointijohtajaksi maaliskuussa 2017 valittu Suvi Reinikkala kertoi luottavansa 

”Koskenkorvan kaltaisiin vahvoihin tarinoihin” (Perttula 2017, 55). 

 

Narratologi saattaa kohauttaa kulmiaan havaitessaan, että ohrasta poltettua väkevää viinaa 

nimitetään tarinaksi. Kirjallisuustieteen näkökulmasta tavaramerkkiä on vaikeaa mieltää 

tarinaksi, vaikka tuote sinänsä ja sen vaikutukset liittyvät epäilemättä monin tavoin 

suomalaiseen kaunokirjallisuuteen. Siitä huolimatta, että tavaramerkin elinkaari olisi pitkä ja 

vaiherikas, eivät sattumukset muutu kirjallisuustieteen ymmärtämäksi tarinaksi, fiktiiviseksi 

kertomukseksi.  

 

Matkailualalla hyödynnettävät tarinat ovat sen sijaan melko lähellä kirjallisuudentutkimuksen 

tarinakäsitystä. Tarinankerronta on osa matkailijoille tarjottavaa elämystuotantoa ja se kuuluu 

alan opetusohjelmiin. Kertomukset saattavat perustua todellisiin tapahtumiin, mutta 

lähenevät fiktiota. Matkailututkimusta opettava Lapin yliopisto on esimerkiksi julkaissut 

vuonna 2012 TarinaMesta — opastaja ja matkalaisen kohtaamisen taito -nimisen teoksen, 

johon on kerätty niin ohjeita kertojalle kuin matkailuliiketoimintaan sopivia tarinoita (Poikela 

& Poikela 2012). 

 

Tarinat eivät ole lyriikkaa, mutta monet lausujat esittävät tarinoita. Lausuntailta saattaa 

sisältää esimerkiksi Rosa Liksomin lyhyitä kertomuksia. Lausuntaillan ohjelmaan voi kuulua 

niin runoja kuin proosatekstejä. Kuulija ei erottele runoja ja proosaa, ei välttämättä 

esiintyjäkään. ”Esityksellisesti en osaa tehdä eroa runon ja proosan välillä”, toteaa monista 

dokumenteista ja äänikirjoista tuttu näyttelijä Tuomo Holopainen. ”Kiinnostavuuden 

ratkaisevat paitsi asia ja sisältö myös tapa sanoa, rytmi, se miten kieli karskahtelee ja maistuu 

suussa.” (Holopainen 2013, 109.) 

 

Kerroin johdannossa, että minun on joskus vaikeaa hahmottaa ääneen luettua tekstiä tai 

sellaista puhetta, johon ei sisälly tulkintaa.1 Työskenneltyäni nuorena opiskelijana ollessani 

matkaoppaana olen aina kiinnittänyt huomiota opastyöhön ja tapaan, jolla oppaat kertovat 

tarinoita. Muutamia vuosia sitten matkustin perheeni kanssa Belgiaan. Halusimme tutustua 

                                                           
1 Tulkinnalla tarkoitan tunteiden eli emootioiden sisäistämistä.  
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ensimmäisen maailmansodan tapahtumiin, joten varasin Ypres’n kaupungista usean tunnin 

yksityisen opastuksen. 

 

Oppaamme, kuusissakymmenissä ollut syntyperäinen englanninpuhuja, oli rakentanut 

opastuskierroksensa tarinoiden varaan — perusteltu ratkaisu, sillä alueella ei ole erikoista 

nähtävää, ja museo oli juuri remontissa. Asioiden hahmottaminen vaati mielikuvituksen 

vaivaamista. Tarinat olivat koskettavia, suomalaiskorvin kuultuina jopa vähän naiiveja. 

Kertomukset oli valittu ja harjoiteltu brittiläisen kansainyhteisön alueelta saapuvia varten, 

joista monet kulkevat nostalgisissa tunnelmissa esi-isiensä jalanjäljissä. Kertomusten perusta 

oli muutamissa tosiseikoissa, mutta lopputulos oli mielikuvituksen tuotetta. Englanniksi 

kerrottuja tarinoita oli perheen nuorimmankin helppo ymmärtää. Opas oli ottanut tarinat 

omikseen ja osasi välittää kertomansa lähes samaan tapaan kuin sellainen, joka kertoo jotain 

tuntemilleen ihmisille tapahtunutta. Aina ei ole niin. Ulkoa opeteltuja tarinoita kerrotaan kuin 

kertomisen pakosta, ilman tunnetta, joka on tulkinnan edellytys. Joskus suurin merkitys 

tuntuu olevan rooliasulla ja maskeerauksella. Huolellisesti muotoiltu kippuranenä ei säväytä, 

jos kuulija ei pääse ulkokohtaisesti lasketeltuun tarinaan mukaan.  

 

 

4.2 Tunteet ja tulkinta 

 

4.2.1 Lausuja —  tunteiden tulkki? 

 

Suomen Lausujain Liiton 75-vuotisjuhlakirjassa Runon lumo. Lausujien omin sanoin eri puolilta 

Suomea olevat liiton jäsenet, lausuntataiteilijat, kertovat suhteestaan runoon ja sen 

esittämiseen. Lausuntataiteilija Eila Paananen kertoo omassa tarinassaan siitä, mikä asema 

Eeva-Liisa Mannerin tuotannolla on hänen elämässään ollut. Hänelle Mannerin runot eivät ole 

avautuneet esitettyinä yhtä hyvin kuin itsekseen luettuina, vaikka hän muuten on sitä mieltä, 

että moni runo voi avautua kuulijalle esitettynä paremmin tai helpommin kuin vain luettuna. 

(Paananen 2013, 228—229.) 

 

Puhelinkeskustelussa (Paananen—Tarkiainen 16.3.2017) Paananen perusteli ääneen esitetyn 

runon helpompaa avautumista kuulijalle pitkän lausuntataideuransa aikana saamillaan 



78 
 

 

suorilla yleisöpalautteilla. Paananen kertoi kuulijoiden tulleen lukuisia kertoja esityksen 

jälkeen kiittämään esiintyjää siitä, että ”nyt he olivat ymmärtäneet runon”. Taiteilijan tekemä 

analyysi ja analyysin pohjalta muodostettu suullinen tulkinta olivat avanneet kuulijoissa väylän 

vastaanottaa runoon kirjoitettu sanoma. 1  Vaikka Paananen pitää Eeva-Liisa Manneria 

ylivoimaisena runoilijana (Paananen 2013, 228), ei Mannerin runoihin pohjautuvaa esitystä 

toistaiseksi ole ollut tekeillä (Paananen 2017). Empiminen kuvastaa taiteilijan asemaan 

liittyvää vastuuta: on viisasta tarttua vain sellaisiin teksteihin, joiden sisällön kokee varmasti 

pystyvänsä analysoimaan ja tulkitsemaan edelleen myös muille.   

 

Esittäjän on voitava seisoa tulkintansa takana. Runon lumo -teoksessa näyttelijä ja 

lausuntataitelija Emilia Pokkinen toteaa runojen olevan hänelle luonnollinen osa 

näyttelijäntyötä, ja haluavansa esittää sellaisia runoja, joita hän arvostaa ja jotka avautuvat 

hänelle itselleen (Pokkinen 2013, 241—242). Seela Sella tunnustaa omassa puheenvuorossaan 

esittäneensä runoilijan mahdista kertonutta Jevgeni Jevtušenkon runoa, mutta myöhemmin 

ymmärtäneensä, ettei tuolloin ollut vielä täysin tajunnut runon sanomaa.  Runoilijalla on 

vastuunsa, mutta vastuuta on myös esittäjällä. Sanalla on voima, ja sanan käyttäjällä on voima 

vaikuttaa. (Sella 2013, 256.) Voimaa on käytettävä harkiten.  

 

Yleisön suorasta palautteesta on Runon lumo -teoksessa kirjoittanut mm. lausuntataiteilija 

Martti Mäkelä, joka kertoo edesmenneen äitinsä Ritva Ahosen tähtihetkestä seuraavasti 

(Mäkelä 2013, 200):  

Hän kertoi koruttomasta kohtaamisesta tavallisen maalaisemännän kanssa, joka 
tuli kiittämään erään esityksen jälkeen maaseudulla, Veneheitossa: ”Min en 
tienny, et tämmöstä onkaan.” Silloin äitini koki, että hän on ollut asialla, jakanut 
jotakin kanssaihmisille, ollut läsnä.   

 

Jokaisella lausunnan parissa työskennelleellä tai lausuntaa harrastaneella on kerrottavanaan 

oma tarinansa suhteestaan yleisöön ja siitä, miten tuntee itse onnistuneensa tekstin 

sisältämän ajatuksen välittämisessä. Toisinaan välitön, kuulijan kasvoilta luettava reaktio 

                                                           
1 Esittäjä tulkitsee tekstin tavallaan, niin myös kuulija. Kuten kaikessa viestinnässä saattaa tapahtua, voi runon 

sanoma muuttua tai vääristyä. Paananen kertoi puhelinkeskustelussa esimerkin kahdesta edesmenneestä 
runoilijasta, joista toinen ei ollut pitänyt siitä, että hänen runojaan oli lausuttu, sillä hän oli pelännyt niitä 
tulkittavan väärin. Toinen runoilijoista oli ollut vastakkaista mieltä. Lausujalla oli hänen mielestään oltava vapaus 
omaan tulkintaansa ja sen kertomiseen esityksen keinoin runon kirjoittajasta riippumatta.  
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kertoo lausujalle tunteista, joita kuunteleminen nostaa esiin. Joskus kuulija kertoo esityksen 

jälkeen, mitä tunteita ja ajatuksia esitys on hänessä herättänyt. Kun kuulija kertoo 

ymmärtäneensä runoon sisältyvän viestin ja tunteen nyt, kuultuaan runon, tietää lausuja 

saaneensa lahjan. Tuosta taianomaisesta hetkestä kertoo vuosikymmeniä puheopin ja 

lausuntataiteen parissa työskennelleen lausuntataiteilijan muisto: ”Min en tienny, et 

tämmöstä onkaan” — kiitos, että tunsit kanssani. 

 

 

4.2.2  Tunteet ja kognitio  

 

Kognitiivisen poetiikan tutkijan Reuven Tsurin mukaan suurimpiin ihmisen saavutuksista 

kuuluu tietoisuus: tavallinen, kognitiivisista prosesseista rakentuva tietoisuus, jota ihmisen on 

mahdollista hallita tahdollaan. Saavutuksilla on hintansa. Tsur toteaa, että tietoisuuden 

hintana on ollut menettää kyky jättäytyä alempien, tietoisuuden ulottumattomissa olevien 

prosessien varaan. Näitä syvällä olevia kerrostumia yritetään toisinaan tavoitella meditaation, 

ekstaattisten kokemusten tai hypnoosin välityksellä. Tsurin mukaan on olemassa poetiikan 

lajeja, jotka hyödyntävät näitä keinoja. (Tsur 2008, 25.) Tsur ei mainitse esimerkkejä, mutta 

johdantoluvussa mainittuja, Ruth Finneganin antamia esimerkkejä suullisen runouden laajalta 

alueelta voi sovittaa Tsurin kuvaukseen. Hokemiksi muuttuneita rukouksia, kirouksia ja lasten 

leikkiloruja (Finnegan 1977, 15) ei toistella tietoisesti ilmaisten, vaan tiedostamatonta 

tavoitellen. Koska avainsana on toisto, ei ole vaikeaa havaita yhteyttä rytmin ja tietoisuuden 

alempien kerrosten välillä, ja sitä kautta runouden ja syvän tietoisuuden välillä.   

 

Alaluvussa 3.3.2 käsitellyt vitaaliaffektit esiintyvät Daniel N. Sternin näkemyksen mukaan 

kategorisista tunteista riippumatta (Stern 1998, 55). Tiedostettavat, luokiteltavissa olevat 

tunteet ovat emootioita. Myös tässä tutkielmassa sovelletun näkemyksen mukaan kognitio ja 

emootiot toimivat yhdessä, mutta vitaaliaffektit niistä riippumatta.  

 

Reuven Tsur viittaa filosofi R.W. Hepburnin tekemään eroon runon sisältämien tunteiden 

tunnistamisen ja niiden kokemisen välillä. Vaikka Hepburnin mukaan on liiallista 

yksinkertaistamista puhua kahdesta eri sanastosta, voi sellaisten avulla selventää, mitä erolla 

tunteiden tunnistamisen ja niiden kokemisen välillä tarkoitetaan. Toinen sanastoista sisältää 
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laadullisen ilmaisun, toinen kuvaa esiin tullutta tunnetta. Tsurin antamat esimerkkiparit 

”vivacious passage — exciting passage” sekä ”lugubrious phrase — thrilling section” (Tsur 

2008, 100.) merkitsevät suomen kieleen sovellettuina sitä, että ensimmäiseen ryhmään 

kuuluu laatusanoja eli adjektiiveja ja jälkimmäiseen ryhmään VA-partisiippeja. Runon lukija tai 

kuulija saattaisi esimerkiksi sanoa, että ”pirteä juttu, oikein virkistävä” ja ”murheellinen teksti, 

suorastaan musertava”. Jälkimmäiseen sanastoryhmään voisi VA-partisiippien lisäksi kuulua 

translatiiveja: ”ikävä tarina, teki minut vihaiseksi” tai ”hupaisa juttu, sai meidät iloisiksi”. 

Laatusanana ilmaistava tunne ja tunteen kokeminen voivat erota toisistaan: ”Kylläpä oli 

riemua kerrakseen, todella inhottavaa.” 

 

Viimeisimpänä mainittu esimerkki riemun aiheuttamasta tunnereaktiosta vaikuttaa ehkä 

hämmentävältä. Tekstiyhteyteen liitettynä siinä ei välttämättä ole mitään kummallista. Jos 

ilon aiheena on esimerkiksi ystävällismielisen kilpakumppanin kuolema, on kognitiivisten 

prosessien aikaansaama tunne todennäköisemmin inho kuin sympatia.  

 

Edellä kuvattua esimerkkiä vaikeampaa on selittää sitä, miksi alakuloisia ja surullisia aineksia 

sisältävä teksti herättää lukijassaan tai kuulijassaan onnentunteen. Ilmiö tunnetaan toki hyvin. 

Tavallinen selitys on antiikista, Aristoteleen runousopista periytyvä katharsiksen käsite. Raija 

Mäkelä-Eskola on teatteritieteen alaan kuuluvassa, katsojan tunneresonanssiin keskittyvässä 

väitöskirjassaan yhdistellyt eri tutkijoiden näkemyksiä katharsiksesta ja tuo esiin kolme eri 

näkökohtaa: Ensiksikin katharsis on voimakas, älylliseen toimintaan suoraan liittymätön 

tunnekokemus1, jolla on puhdistava vaikutus; toiseksi katharsis on voimakas tunnekokemus, 

joka voi esiintyä yhtyneenä älylliseen oivallukseen; kolmanneksi katharsis on eettinen 

tunnekokemus. Yhtyneenä älylliseen oivallukseen tunnekokemus vertautuu 

valaistuksenomaiseen, tunnepohjaisen ymmärryksen heräämiseen. Eettiseen tunteeseen 

liittyy esimerkiksi elämän samuuden kokemus sekä sinän ja minän ykseys. Eettisen 

tunnekokemuksen käsitteen Mäkelä-Eskola on omaksunut filosofi Uuno Saarniolta.  (Mäkelä-

Eskola 2001, 39—40.)  

 

                                                           
1 Mäkelä-Eskola kuvaa ilmiötä ”heittäytymisenä tunteen vietäväksi”. Kuvaus sopii Daniel N. Sternin määritelmään 
vitaaliaffektista, joka voi esiintyä riippumatta kategorisista tunteista ja irrallaan kognitiosta. 
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Mäkelä-Eskolan tekemä katharsis-näkökulmien asettelu muistuttaa oman tutkielmani 

kolmijakoa tunteeseen, tulkintaan ja yhteyden kokemiseen. Katharsis on käsitteenä kiteytynyt 

merkitsemään Mäkelä-Eskolan esittämistä näkökulmista lähinnä ensimmäistä, 

tiedostamattomasta kumpuavaa tunnekokemusta. Tunteen ja älyn yhdistyessä syttyvä 

oivallus on kuin kognition ja emootion liitto. Tutkielmani näkökulma oivallukseen on 

kognitiiviseen psykologiaan perustuva ja arkisempi kuin Mäkelä-Eskolan väitöskirjassa 

esiintyvä, zenbuddhalaisuudesta omaksutun satorin eli valaistumisen käsite. Mäkelä-Eskola 

muokkaa satori-käsitettä liittämällä sen teatteriohjaaja Peter Brookin antamaa mallia 

seuraten katharsiksen määritteeksi ja käyttää ilmausta satori-katharsis kuvaamaan katsojan 

tunnepohjaisen ymmärryksen heräämistä teatteriesityksen yhteydessä (Mäkelä-Eskola 2001, 

39).  

 

Väitöskirjaansa varten Mäkelä-Eskola keräsi tietoa esityksen aikaisesta 

katsojatunnekokemuksesta monella eri menetelmällä. Perinteisin keino oli hankkia tietoa 

kyselylomakkeilla. Yleisökysely toteutettiin eri esityksissä useilla paikkakunnilla. Vastaajien 

kokonaismäärä oli lähes 500. (Mäkelä-Eskola 2001, 104—105.) Kyselyyn vastaava voi pitkälti 

kontrolloida antamiaan vastauksia. Kokeelliset menetelmät pyrkivät selvittämään reaktioita, 

joihin vastaaja ei omin toimin pysty vaikuttamaan. Mäkelä-Eskola järjesti kolmen esityksen 

yhteydessä kokeellista reaktionseurantaa mittaamalla muutamien katsojien sykettä (Mäkelä-

Eskola 2001, 142—143), videoimalla kyseisten katsojien reaktioita esitysten aikana sekä 

äänittämällä esitysten jälkeen tehtyjä haastatteluja äänianalyyseja varten (Mäkelä-Eskola 

2001, 182). Yksi esityksistä koostui itkuvirsistä, kahdessa esitettiin sama monologiteksti 

(Mäkelä-Eskola 2001, 142).  

 

Mäkelä-Eskola kertoo saaneensa apua tutkimuksen toteuttamiseen eri alojen ammattilaisilta, 

mutta analysoineensa materiaalin yksin, minkä hän katsoo heikentäneen tutkimuksen 

luotettavuutta (Mäkelä-Eskola 2001, 183). Näin laaja-alaisesti katsojan tunnereaktioita 

selvittävälle tutkimukselle olisi suonut kokonaisen tutkijaryhmän tuen. Esimerkiksi 

sykemittauksella saadut tulokset ovat mielenkiintoisia. Esityksestä välittyvä komiikka tai 

tapahtumien ahdistavuus ovat nostaneet sykettä, mutta surulliset tapahtumat tai esityksen 

vaatima tarkkaavaisuus ovat hidastaneet katsojan sydämenlyöntejä (Mäkelä-Eskola 2001, 
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165, 167). Voisiko katharsista jopa selittää fysiologisin tunnusluvuin, levon tuottamana 

tunteena uudistumisesta? 

 

Kun kuulija tai katsoja ymmärtää esitykseen sisältyvän ilon tai surun, tekee hän tulkintansa 

kognition avulla. Sykemittauksen yhteydessä tehtyjen videokuvausten tarkoituksena oli lukea 

katsojien kasvoilta heijastuvia tunteita ja niiden yhteyttä sykemittauksella saatuihin tuloksiin 

(Mäkelä-Eskola 2001, 146). Reaktiota verrattiin näyttämön tapahtumiin. Mäkelä-Eskolan 

mukaan tunteet siirtyivät osittain kehosta kehoon, suorina tunneheijasteina. Esiintyjien ääni, 

ilmeet ja itku saivat koekatsojissa aikaan kehollisia aistimuksia, tunnemuistoja, joilla ei 

välttämättä ollut suoraa kognitiivista yhteyttä näyttämön tapahtumien kanssa. (Mäkelä-

Eskola 2001, 165.) On mahdollista päätellä, että katsojiin vaikuttivat samanaikaisesti sekä 

vitaaliaffektit että kognition kautta avautuneet tunteet.  

 

 

4.2.3 Puheen ymmärtäminen 

 

Kielitaidollaan vitsaileva saattaa sanoa ”kuuntelevansa sujuvasti kaikkia kieliä”. 

Vastasyntyneelle se on todellisuutta. Vauva on valmis vastaanottamaan minkä tahansa 

puhutun kielen. Omassa elinympäristössä kuultu kieli alkaa muovata kehittyviä aivoja. Kielen 

oppimiseen virittyneet aivot havaitsevat ja erottelevat puheäänteitä kategorisesti sekä 

segmentoivat puhetta. Aivojen tilastointikeskus laskee todennäköisyyksiä äänteiden 

esiintymisympäristöille ja auttaa erottamaan sanojen todennäköisiä rajoja. (Paavilainen 2016, 

199.) Puhetta oppiva ihminen ponnistelee tehdäkseen yleistyksiä ja ymmärtääkseen (Leonard 

2003, 128). Vieras kieli segmentoituu eri tavoin kuin äidinkieli, joten puhumaan jo oppinut, 

tuntematonta kieltä kuunteleva kuulee lähinnä yhtenäistä äänivirtaa, ei erillisiä sanoja 

(Paavilainen 2016, 198).  

 

Puhetta, myös puheen ymmärtämistä, on tutkittu runsaasti. Keskenään väittelevät teoriat 

keskittyvät toisaalta kuulohavainnon merkittävyyteen, toisaalta puheen havaitsemisen 

motoriseen tasoon. Jälkimmäisen, Alvin M. Libermanin ja Ignatius G. Mattinglyn kehittelemän 

teorian mukaan sekä puheen tuottaminen että vastaanotto työskentelevät keskenään niin, 
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että puheen ymmärtäminen on kuin toisintoa puheesta (esim. Paavilainen 2016, 200; 

kilpailevista teorioista Schwartz 2015).  

 

Japanilainen tutkijaryhmä selvitti, miten ääneen luetun tekstin genre vaikutti aivoalueiden 

aktivoitumiseen. Luettavaksi oli valittu kolme tekstiä, joista ensimmäinen oli japanilaisia 

kaskuja sisältänyt essee, toinen japanilaista sanomalehtitekstiä ja kolmas japaniksi 

käännettyä, Immanuel Kantin kirjoittamaa filosofista tekstiä. Tekstien lukijana toimi sama 

henkilö, ja puhenopeus pidettiin samana kaikkien kolmen tekstin ajan. Jokaisen 

kuuntelukerran jälkeen tutkimushenkilöt arvioivat, kuinka helppoa tai vaikeaa tekstiä oli 

ymmärtää, ja minkä verran ne heidän mielestään sisälsivät huumoria. (Ozawa et al. 2000, 

1142.)  

 

Artikkelissa esitellyissä tutkimustuloksissa todetaan, että tekstin genrellä on merkitystä eri 

aivoalueiden aktivoitumisessa. Kuullun ymmärtämisessä aktivoituneet aivoalueet olivat osin 

samoja, tekstin lajista ja sen helppoudesta tai vaikeudesta riippumatta. Helpoin, 

huumoripitoinen teksti aktivoi aivoja myös silloin, kun jompikumpi kahdesta muusta tekstistä 

ei vaikuttanut tiettyjen aivoalueiden aktiivisuuteen. Lisäksi se oli teksteistä ainoa, joka aktivoi 

huomattavasti aivojen nk. Brocan aluetta. (Ozawa et al. 2000, 1143). Brocan aluetta pidetään 

yleisesti puheen motoriikkaa kontrolloivana alueena, mutta sen on huomattu aktivoituvan 

myös käden liikkeistä ja jopa pelkästä liikkeen mielikuvasta (Waaramaa 2014, 191. Kursivointi 

Waaramaan). 

 

Japanilaistutkimuksen tuloksissa mainitaan erikseen se aivoalue, jossa aktivoitumista ei 

juurikaan havaittu, eli aivoalue, johon prosodian tunnistaminen liitetään (Ozawa et al. 2000, 

1143). Tutkimusraportissa ei luonnollisestikaan voida esittää syytä tai arveluita siihen, miksi 

luenta ei saanut aikaan huomattavaa aktivoitumista prosodian tunnistavalla aivoalueella, 

mutta vapaata tulkintaa tekevä saattanee kiinnittää huomiota siihen, että kaikki tekstit luettiin 

täsmälleen samalla nopeudella, 40 sanaa puolessa minuutissa (Ozawa et al. 2000, 1142), mikä 

ei ehkä ollut omiaan muistuttamaan puheenomaisuudesta.  

 

Kuten alaluvussa 4.1.3 todettiin, prosodialle ei ole yksiselitteistä määritelmää, ja eri tutkijat 

liittävät siihen hieman eri asioita. Teoksessa The Development of Speech Perception: The 
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Transition From Speech Sounds to Spoken Words puheentutkijat Judith C. Goodman, Lisa Lee 

ja Jenny DeGroot ovat jakaneet puheen suprasegmentaaliset ominaisuudet prosodiaan ja 

painotukseen (stress). Kuulija käyttää sanojen painotuksesta ja prosodiasta saamaansa 

informaatiota tulkitakseen kieltä ja oppiakseen lisää kielen rakenteesta. Kielen prosodinen 

rakenne voi opastaa aikuista kuulijaa puheen ymmärtämisessä. Psykolingvisti Anne Cutlerin 

tutkimukseen viitaten kirjoittajat toteavat, että puhuja ohjaa painotusta vaihtelemalla 

kuulijan huomion sellaisiin kohtiin puhunnoksessa, jotka sisältävät tärkeää semanttista 

informaatiota. Tiettyjen sanojen painottaminen edesauttaa niiden tunnistamista. (Goodman 

et al. 1994, 10.)  

 

Prosodian merkitykseen tekstin tulkitsemisessa on kiinnittänyt huomiota Tampereen 

yliopiston käännöstieteen opiskelija Katriina Mujunen, joka yliopiston käännösprojektiin 

liittyen oli saanut tilaisuuden harjoitella lyriikan kääntämistä. Kääntämisen tukena Mujunen 

oli käyttänyt mm. internetistä löytyneitä videotallenteita: ”Videoista kuuli intonaatiot ja 

painotukset sekä sen, miten teksti jakautui ja rytmittyi. Runon kuuleminen lausuttuna auttoi 

siis selkiyttämään myös tekstin rakennetta.” (Ojalahti 2017.) 

 

Kirjallisuudentutkija Julia Kristeva kuvailee sanaa tekstien tilassa kolmella ulottuvuudella, joita 

ovat kirjoittava subjekti, vastaanottaja ja ulkopuoliset tekstit (Kristeva 1993c, 23).  Kyseessä 

on kirjallisuustieteessä taajaan esiintyvä käsite, intertekstuaalisuus. Kristevan mukaan sana 

määrittyy tekstissä sekä horisontaalisesti, kirjoittavan subjektin ja vastaanottajan välillä, että 

vertikaalisesti, edeltävään ja samanaikaiseen kirjalliseen perinteeseen suuntautuen, teksti-

konteksti -akselilla. Jokainen sana tai teksti on sanojen tai tekstien risteymä ja se kuuluu 

samanaikaisesti sekä kirjoittavalle subjektille että vastaanottajalle. (Kristeva 1993c, 23.) 

 

Kun sana muuttuu puhutuksi, voi prosodian ajatella luovan kuvioon kolmannen akselin. Sana 

tai teksti kuuluu samanaikaisesti sekä puhuvalle subjektille että kuulijalle, se sijoittuu 

edeltävään ja samanaikaiseen kirjalliseen perinteeseen ja se sisältää tavan puhua ja tulkita 

puhetta. Kun intertekstuaalisuus tekee poeettisesta kielestä vähintään kaksinkertaista 

(Kristeva 1993c, 23, kursivointi lähdetekstin), olisi puhuttu poeettinen kieli siten vähintään 

kolminkertaista.  
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Kun lausuja tai runon esittäjä on tunteiden tulkki, on hän kuulijalle myös koodinpurkaja. Teksti, 

joka ei avaudu kuulijaa tyydyttävällä tavalla, on kuin vierasta kieltä, jonka ymmärtämiseen 

kuulija tarvitsee toisen henkilön, runon ääneen puhujan kykyä tulkita ja selittää. 

Neuvostoliitossa 1920—30-luvuilla mm. kehityspsykologiaa tutkinut Lev Semjonovitš Vygotski 

tunnetaan erityisesti lähikehityksen vyöhykkeen laista. Lähikehityksen vyöhykettä sovelletaan 

esimerkiksi vieraan kielen oppimista kuvaaviin prosesseihin, jossa uuden oppiminen 

työskentelee yhteistyössä aiemman tiedon kanssa, kuten äidinkieli vieraan kielen oppimisessa 

tai vieraan kielen oppiminen äidinkielen ilmiöiden käsittämisessä. Vygotskin mukaan 

analogiset järjestelmät kehittyvät ylemmällä ja alemmalla tasolla vastakkaisiin suuntiin, ja 

niiden kehityksen välillä on riippuvuussuhde (Vygotski 1982, 195). Vaikka lähikehityksen 

vyöhyke kuuluu oppijan sisäisiin prosesseihin, voi ajatusta kokeilla koskemaan kahta henkilöä, 

joiden hallussa olevat järjestelmät ovat erilaiset. Opettaja tarvitsee, tullakseen hyväksi 

opettajaksi, kokemusta opettamisesta, sillä hänen lähikehityksen vyöhykkeensä on 

oppilaassa. Oppilaalle opettaja on ”elävä oppimisalusta”. Niin myös runon ääneen puhuja ja 

kuulija tarvitsevat toisiaan voidakseen kehittyä, toinen runon tulkkina, toinen sen sisäistäjänä. 

Jotta sanat opettaja ja oppilas eivät veisi ajatuksia liikaa tavalliseen opettaja-

oppilas -asetelmaan, koska siitä ei runon kuulemisessa ole kyse, voi henkilöiden sijasta palata 

ajattelemaan äidinkielen ja vieraan kielen välistä vuorovaikutusta, jonka kaltainen runon 

ääneen puhumisen tilanteessa vallitsee.    

 

 

4.2.4 ”Runon sanan kuuleminen” 

 

Filosofi Juha Varto kirjoittaa teoksessaan Tästä jonnekin muualle ”runon sanan 

kuulemisesta”. 1   Varto kritisoi historiatonta maailmaa, kielen teknologisoimista ja sen 

alistamista kompaktiksi, esinemäiseksi ja yksiselitteiseksi välineeksi (1995, 41). Teknologinen 

ajattelutapa edellyttää ihmisen kotiseuduttomuutta, riippumattomuutta kaikesta entisestä ja 

oman erityisen kielen vaihtamista yleiskieleen (Varto 1995, 42). Runous kamppailee 

esinekieltä vastaan (Varto 1995, 47) ja runon kuulija kamppailee esinekieltä vastaan, sillä 

”[r]unouden kuulijalta edellytetään, että hän unohtaa tuntemansa merkitykset ja asettuu 

                                                           
1 Alaluvun otsikko on lainaus Varton teoksesta (1995, 32). 
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sanoja vastaan paljaasti, ilman etukäteismerkityksiä. Runon alku on maailman alku eikä ennen 

maailmaa voi olla olemassa mitään sellaista, mikä määräisi järjestyksen tai merkitykset.” 

(Varto 1995, 33.) 

 

Vaikka runon kuulemisella voidaan tarkoittaa sisäisen puheen kuulemista, on perusteltua 

päätellä tekstin viittaavaan nimenomaan auditiiviseen kokemiseen. Varto viittaa tekstissään 

sekä antiikin filosofi Herakleitokseen: ”[n]äkeminen tapahtuu itsestään, mutta kuuleminen, 

varsinkin kuunteleminen, edellyttää hälystä erottamista” että filosofi Martin Heideggeriin: ”- 

-kuulemisessa on erottava kovin paljosta, juuri sellaisesta, mistä on vaikea erota - - [m]utta 

tämä vaikea on välttämätöntä, koska runouden kuuleminen edellyttää valmisteluja - - [e]nnen 

kaikkea se edellyttää meiltä - -sanan uudelleen käsittämistä.” (Varto 1995, 32.)  

 

Entä kaltaiseni, tulkintaa kaipaava kuulija: enkö osaa asettua sanoja vastaan paljaasti, ilman 

etukäteismerkityksiä?  

 

Lev Vygotski muistuttaa teoksessaan Ajattelu ja kieli, että näiden kahden suhdetta 

tarkasteltaessa älyä ja affektia ei pitäisi erottaa toisistaan (1982, 21). Vygotskin mukaan 

ihmisessä on olemassa ”dynaaminen, ajatteleva järjestelmä, joka on affektiivisten ja 

intellektuaalisten prosessien ykseys” (1982, 22, kursivointi lähdeteoksen).  

 

Merkitseekö affektiivisten prosessien hyväksyminen samaa kuin asettuminen sanoja vastaan 

paljaasti, ilman ajattelun luomia ja ylläpitämiä etukäteismerkityksiä tai tarvetta pitää niistä 

tiukasti kiinni? Runonkuulija asettaa itsensä alttiiksi epäjärjestykselle, epävarmuudelle ja 

monenlaiselle selittämättömälle. Hänen on siedettävä sitä, että joku toinen määrää. Hän 

menettää tunteen tilanteen edes näennäisestä hallinnasta. Hän ei voi etukäteen tietää, mitä 

ajattelee ja tuntee, kun kuuntelu jatkuu tai kuuntelemisen hetki päättyy.  

 

Vygotskin mukaan ”[p]syykkisen elämän deterministinen tarkastelu sulkee pois 

mahdollisuuden sijoittaa ajatteluun sellaisia maagisia voimia, jotka kykenisivät määräämään 

käyttäytymistä täysin omaehtoisesti” (1982, 21—22). Juha Varton kuvailemassa 

virtaviivaisessa esinekielen maailmassa runoilija, runon ääneen puhuja ja epäilemättä myös 

kuuntelija edustavat jotain hieman hämärää ja epäilyttävää. Tutusta esinekielestä 



87 
 

 

irrottautuvaa kummastellaan: ” kun joku käyttää esineistä puhuessaan muuta kuin esinekieltä, 

häntä katsotaan vinoon ja sanotaan hänen puhuvan runollisesti tai metaforin; tällä 

tarkoitetaan sanoa, ettei hän tarkalleen tiedä, mitä puhuu.” (Varto 1995, 47.)  

 

Ajatus ja sana, tai ajatus ja puhe eivät ole suoraan yhteneväisiä, ne eivät rakennu samalla 

tavalla, mutta jos puhuja onnistuu, ajatus voi toteutua sanassa. Ajatus syntyy ”tietoisuutemme 

motivaatioalueelta, vieteistämme ja tarpeistamme, intresseistämme ja herätteistämme, 

affekteistamme ja emootioistamme. Jokaisen ajatuksen takana on affektiivinen 

tahdonpyrkimys.”  (Vygotski 1982, 244—245.) Kun puhuja onnistuu, ajatus saa kuuluvan 

hahmon sanassa.  

 

Edellisestä lainauksesta on huomattavissa, että Vygotski mainitsee affektin ja emootion 

erikseen. Sternin vitaaliaffektiteoria syntyi kymmeniä vuosia Vygotskin jälkeen. Vygotskin 

tekstissä vitaaliaffektit näyttävät jo olevan läsnä, vaikuttamassa ajatuksen syntyyn.  

 

Kirjallisuudentutkija ja psykoanalyytikko Julia Kristeva kirjoittaa artikkelissaan ”Identiteetistä 

toiseen” poeettisesta kielestä. Kristevan mukaan semioottiset prosessit, jotka tuottavat 

poeettiseen kieleen harhailua ja epätarkkuutta, juontuvat viettitoiminnoista. Kielen 

merkityksen ja merkityksenmuodostuksen piiriin, siis symboliseen kieleen siirryttäessä on 

välttämätöntä irrottautua näistä semioottisen ruumiin arkaismeista, kuten rakkaudesta ja 

vihasta tai elämästä ja kuolemasta. (Kristeva 1993a, 98.) Poeettinen kieli tuo esiin 

rationaalisuuden hallitseman sivilisaation rajoitukset. Semioottisen ja symbolisen välillä 

vallitsee ristiriita, mutta ristiriita antaa myös vapauden valita.  Kristeva käyttää tässä 

yhteydessä ilmaisua ”kieltäytyä pakkopaidasta”. (Kristeva 1993a, 102.)  

 

Poeettinen kieli antaa siis vapauden olla sitomatta käsiään — pakkopaita ei estä puhumasta 

tai liikkumasta, mutta se estää käsien käyttämisen. Käsien sitomatta jättäminen jättää 

vapauden käsittää. Ehkä kuulija voi olla samanaikaisesti sekä vapaa etukäteismerkityksistä 

että avoin ajatuksen toteutumiselle sanassa. Ehkä niiden ei tarvitse sulkea toisiaan pois, ehkä 

ne jopa tarvitsevat toisiaan.  
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Varton esinekieltä ja -puhetta kritisoiva artikkelikokoelma on yli kahdenkymmenen vuoden 

takaa, ajalta, jolloin ääneen puhutun ja kuuntelemisen uusi aika oli alkanut vasta hennosti 

orastaa. Jotain on jo muuttunut. Teknologiavoimalle on ilmaantunut vastavoimaa, ja sana on 

saanut esimerkiksi puhutun sanan, spoken wordin, ja ääneenlukemisen muodossa alkaa 

jälleen puhua. Runonkuulija asettuu edelleen alttiiksi monelle, mutta ei ehkä aina pilkalle.  

 

 

4.2.5 Muistiin painettu runo 

 

Yhdysvaltalainen runoilija ja tutkija Mike Chasar kertoo Poetry -lehden artikkelissa eräästä 

mieleensä painuneesta elokuvakohtauksesta. Kohtauksessa kaksi nuorta poikaa on paossa 

poliisia ja piileskelee maaseudulla, hylätyssä kirkossa. Päähenkilö, 14-vuotias Ponyboy 

katselee ulos, usvaiseen aamuun, ja ryhtyy äkkiä lausumaan Robert Frostin runoa ”Nothing 

Gold Can Stay”. Kun toinen pojista kysyy, missä Ponyboy on oppinut runon, Ponyboy vastaa 

kuin eri kysymykseen. Hän kertoo Robert Frostin kirjoittaneen runon, ja sanoo oppineensa sen 

siksi, ettei ollut ymmärtänyt, mitä runoilija oli halunnut runollaan sanoa. Elokuva, Francis Ford 

Coppolan The Outsiders (suom. Outsiders — kolmen jengi), pohjautuu S.E. Hintonin 

samannimiseen nuortenkirjaan. (Chasar 2015.) Vuonna 1967 julkaistu teos, suomennetulta 

nimeltään Me kolme ja jengi (suom. Marja Leskinen), on Suomessa varsin tunnettu, sillä se on 

vuosikymmenien ajan kuulunut suomalaisnuorten koululukemistoon.  

 

Romaania kirjoittaessaan oli v. 1948 syntynyt Hinton kuvaamiensa nuorten ikäinen. Hän 

kuuluu itse siihen yhdysvaltalaisnuorten sukupolveen, joka vielä joutui kirjansa 

päähenkilöiden tavoin oppimaan ulkoa ”pakkorunoja”. (Chasar 2015.) Muistiinpainetusta 

runosta ja runojen lausumisesta yhdysvaltalaisessa ja brittiläisessä koulujärjestelmässä 

kirjoittanut tutkija Catherine Robson kertoo, että runojen ulkoaopettelun traditio jatkui 

USA:ssa aina 1950-luvun lopulle saakka (Robson 2012, 5).  

 

Teoksessaan Heart Beats: Everyday Life and the Memorized Poem (2012) Robson tarkastelee 

runojen ulkoaopettelua pedagogisena ilmiönä, sen etuja ja ongelmia. Jos S.E. Hintonin 

romaanin 14-vuotiaan päähenkilön kaltaiselle nuorelle ulkoa muistettu runo avautuu 

äkillisesti ja tuo kipeydessäänkin lohtua vaikealla hetkellä, muistuttaa Robson (2012, 12), että 
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runojen ulkoaopettelu ja julkinen esittäminen merkitsivät osalle lapsista sekä nöyryytystä että 

rangaistusta.  

 

Kun runojen muistiin painaminen nousee Robsonin mukaan puheenaiheeksi, on taustalla 

ajatus menetetystä maailmasta, jossa jokainen osasi lausua hienolta kuulostavia säkeitä, jotka 

olivat tuttuja kaikille (Robson 2012, 1). Iso-Britanniassa ajatus runojen opettelun 

palauttamisesta koulujen opetusohjelmiin tuli varsin korkealta taholta, kun pääministerin 

virkaan v. 2007 juuri nousemassa ollut Gordon Brown muisteli radiolähetyksessä omia 

kouluaikojaan ja toivoi, että runoja opeteltaisiin kouluissa jälleen ulkoa (Robson 2012, 1—2). 

Britit eivät suhtaudu vanhan käytännön palauttamiseen yhtä innostuneesti kuin monet 

amerikkalaiset (Robson 2012, 2), mutta sekä Britanniassa että Yhdysvalloissa lapsia ja nuoria 

innostetaan runojen opettelun ja lausunnan pariin valtakunnallisia kilpailuja järjestämällä.  

 

Suomalaisissa kouluissa lyriikkaa opiskellaan nykyään osana muuta kaunokirjallisuutta, 

kirjallisuudenlajina. Internetiä selatessa saattaa löytää lapsille ja nuorille tarkoitettuja 

kirjoituskilpailuja, mutta lapsille ja nuorille suunnattuja, valtakunnallisia lausuntakilpailuja ei 

löydy, koska niitä ei järjestetä. Suomessa tällä hetkellä merkittävin lausuntakilpailu on 

Kajaanin Runoviikolla joka toinen vuosi järjestettävä Veikko Sinisalo -kilpailu, joka on 

tarkoitettu 18—30-vuotiaille nuorille aikuisille (SLL 2017). Kyse ei ole käytännössä enää 

harrastajille suunnatusta kilpailusta, sillä Vuoden nuori lausuja -tittelin saajat ovat jo pitkään 

olleet nuoria näyttämötaiteen ammattilaisia (Kajaanin Runoviikko 2017).  

 

Iso-Britanniassa nuorille suunnatun Poetry by Heart -kilpailun voittaja valitaan eri alueita 

edustavista osallistujista, joita loppukilpailussa on kaikkiaan 50. Osallistujat ovat koululuokilta 

10—13 eli iältään n. 15—19-vuotiaita.  Paikka loppukilpailussa saavutetaan alueellisten 

karsintojen jälkeen. (Poetry by Heart 2017.)  

 

Yhdysvalloissa vastaava nuorille suunnattu kilpailu, Poetry Out Loud, on vuodesta 2005 lähtien 

kerännyt yhteensä n. kolme miljoonaa kilpailijaa (Poetry Out Loud 2017a). Osallistujat ovat 

kouluasteilta 9—12 eli iältään n. 15—18-vuotiaita. Koulukohtaisten ja alueellisten karsintojen 

jälkeen päästään kilpailemaan loppukilpailuun. (Poetry Out Loud 2017c.) Valtakunnallisen 

kilpailun voittajalle on kunnian ja runokirjojen lisäksi luvassa 20 000 dollaria. (Poetry Out Loud 
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2017b.) Raha on useimmille tarpeen ja toimiva kannustin, mutta korkeiden lukukausimaksujen 

maassa suuressa rahapalkinnossa voi nähdä myös symbolista merkitystä: hyvä retoorikko 

ansaitsee paikkansa toivomassaan yliopistossa.  

 

Catherine Robson kertoo useita syitä siihen, miksi runojen muistamista ulkoa arvostettiin ja 

miksi sitä vaadittiin kaikilta. Ensiksikin runoilla oli uskonnollista ja moraalista merkitystä. 

Oikeaan elämäntapaan ohjaavat säkeet muistettiin ulkoa, ja niihin voitiin palata aina, kun 

tarvittiin neuvoa tai lohtua. Runot kehittivät makua ja antoivat jokaiselle mahdollisuuden 

päästä kosketuksiin parhaimmiksi katsottujen ajatusten ja sanojen kanssa. Se, että kaikki 

tunsivat samat runot, oli merkki demokratiasta ja yhtäläisestä sivistyksestä. Runot edistivät 

isänmaallisuutta, kansallista ylpeyttä ja yhdistivät yksilöitä. (Robson 2012, 7.) 

 

Entä millaiset olisivat perustelut runojen ulkoa oppimiselle individualistisessa 2000-luvun 

maailmassa? Mike Chasar toteaa artikkelissaan (2015), että ”ulkoa opittu tai suullinen runous 

yhdistetään nykyään lapsuuteen, tunteellisuuteen, tilapäärunouteen, harrastelijamaisuuteen, 

populaari- tai massakulttuuriin [ja] esteettisen hienostuneisuuden puutteeseen.” Chasarin 

mukaan runouteen, joka nojaa painettuun tekstiin, suhtaudutaan eri tavoin. Painettu teksti 

on merkki oppineisuudesta ja tekstin kompleksisuudesta. Se kertoo, että kirjoittaja on 

ammattilainen. (Chasar 2015.) Miksi siis ketään haluttaisiin kannustaa runojen ulkoa 

opettelun ja lausumisen kaltaisiin aktiviteetteihin, nehän viittaavat lähinnä naiiviuuteen ja 

epä-älyllisyyteen?  

 

Paul Zumthor kritisoi kirjassaan Oral Poetry: An Introduction kirjoitetun tekstin ylivaltaa. 

Muistin varassa säilynyttä runoutta ei sijoiteta kirjallisuuden nimikkeen alle.  Suullinen runous 

tai laulun sanoina elämään jäänyt teksti on populaarikulttuuria, traditiota tai folklorea, ja se 

arvottuu eri tavoin kuin kirjoitetut sanat. (1990, 13—17.) Yhdysvaltalainen filosofi Richard 

Shusterman pohtii teoksessaan Taide, elämä ja estetiikka (1997, 33) taiteen määritelmää: ”- -

määritelmä taiteesta historiallisesti määrittyvänä sosiaalis-kulttuurisena käytäntönä on 

luultavasti paras minkä voimme saavuttaa.” Taiteen materiaalisten lopputulosten, kuten 

veistettyjen tai maalattujen objektien tai vaikkapa akustisten tapahtumien ”pitäminen 

itsenäisesti arvokkaina [ilman kokevaa subjektia] rohkaisee nykyisen taidekentän vitsauksia: 

vieraantumista, tavaroitumista ja fetissoitumista” (Shusterman 1997, 37). Sanaan, tekstiin tai 
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merkkeihin tunnutaan suhtautuvan samoin: niistä voi tulla taidetta, kun se saavat kirjoitetun 

muodon.  

 

Ranskalainen runoilija Jacques Prévert (1900—1977) ei suomentaja Antti Nylénin mukaan 

antanut erityistä arvoa kirjoitetulle muodolle. Painetulla sanalla ei ollut runoilijalle 

”fetissiarvoa”, kuten Nylén toteaa, vaan hänelle sanat merkitsivät puhetta, aivan kuten 

vuonna 1946 julkaistun ensimmäisen runokirjan nimi Paroles kertoo.  Suomen kielessä parole 

kääntyy yksinkertaisesti ’sanaksi’, mutta ranskan kielessä se merkitsee nimenomaan lausuttua 

sanaa, puhetta. Nylén mainitsee Jacques Prevértiin liitettävän usein lausahduksen 

”Kirjoitukset katoavat, sanat pysyvät”. (Nylén 2016, 150.) Lausahdus on käänteinen toisinto 

tunnetusta latinankielisestä sanonnasta verba volant, scripta manent, joka tähdentää 

kirjoitetun merkitystä.   

 

Sanoja ei tarvitse painaa muistiin niiden säilyttämisen vuoksi. Sanat ovat ja pysyvät niin kauan 

kuin niitä tarvitaan. Kirjoitustaidon merkitystä ei ole syytä kiistää, sillä sen ansiosta ovat myös 

menneiden aikojen tekstikudelmat edelleen ilonamme. Teknologian kehittymisen myötä 

puhuttua sanaa on voitu alkaa tallentaa, vaikka kehityksen meneminen eteenpäin uhkaa 

toisinaan äänitallenteiden säilymistä. Uhka väistyy, kun tallenne muutetaan ajoissa uutta 

tekniikkaa vastaavaan muotoon. Tekstien säilymisen kannalta ei ulkoa opettelulle ole tarvetta. 

Miksi siis painaa runoja muistiin? 

 

Kukaan ei kiistäne opiskelun, oppimisen ja jopa ulkoa opettelun hyötyjä ihmisen kognitiivisten 

kykyjen edistäjinä ja ylläpitäjinä, mutta vastaus voi piillä myös kuulijuudessa. Niissä hetkissä, 

kun joku rohkea nousee ylös, lausuu runon ja antaa kuulijoilleen pysyvän muiston 

tilaisuudesta ja siinä vallinneesta tunnelmasta. Tilanteissa, joissa tuttu teksti yhdistää minut ja 

muut, tai kun kuuleminen liittää puhujan ja kuulijat yhteen ja muodostaa heistä yhden 

yhteisen ja tuntevan kokonaisuuden.  
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5. Yhteinen kuuntelu  

 

5.1   Kuulemisesta kuuntelemiseen 

 

”Penkki opettaa”, muistutti lausuntataiteilija Ritva Ahonen meitä kurssilaisia, jotka 

seurasimme toistemme harjoittelua. Lausuntakurssille osallistuva ymmärsi pian, että kaikki 

eivät ehkä päässeet ääneen joka päivä. Tunnit riensivät toisten oppimista tarkkaillen. 

Muutoksen ehti huomata muutaman päivän aikana. Teksti, joka aluksi oli kuulostanut 

ulkoluvulta, alkoi yhä enemmän muistuttaa puhetta. Sivustakatsojana oli mahdollista havaita, 

mitä muutokseen tarvittiin. Penkki tosiaan opetti: ensin kuuntelemaan, sitten ymmärtämään.  

 

Kuuleminen ei ole edellytys puheen oppimiselle, sillä myös kuuro voi oppia puhumaan. 

Kuuleminen on edellytys kuuntelemiselle. Kuuleminen on aistihavainto, kuunteleminen 

aktiivinen toiminto, taito. Kuunteleminen vaatii aikaa ja keskittymistä. Tekstin kuunteleminen 

vaatii toisen ihmisen läsnäoloa, tässä hetkessä tai välillisesti, kuten radion tai äänitteen kautta. 

Jotta voisi kuunnella, on oltava joku, jota kuunnella.  

 

Tutkielman kaikissa luvuissa on luotu käsiteltävään aiheeseen liittyviä katsauksia suullisen 

kulttuurin nykytilaan, niin yleisesti, kuin ääneen ja puheeseen liittyvänä. Kuten useita kertoja 

on käynyt ilmi, muistuttaa toisten kirjoittamien runojen esittäminen ääneen, runonlausunta, 

maanalaista toimintaa: se on jotain, josta useimmat tietävät, mutta josta ei puhuta.  

 

Ääneen lukeminen on sen sijaan saanut myötätuulta purjeisiinsa. Kirjailija Ville-Juhani Sutinen 

tunnustaa Parnassossa julkaistussa artikkelissaan ”Toisten iloksi. Huomioita ääneen 

lukemisesta”, että lukee mielellään ääneen, artikkelinsa otsikon mukaisesti toisten iloksi. 

Sutinen on huomannut, että ääneen lukemisesta ei mielellään puhuta. Hän onkin alkanut 

epäillä, että ”kaappiääneenlukijoita” on enemmän kuin arvataan. (Sutinen 2014, 29, 31. 

Lainausmerkit Sutinen.)  

 

Sutinen perustelee sekä ääneenlukemisen että kuuntelemisen etuja niin laajalti, että lukija 

ymmärtää kirjailijan tietävän, miten herkästä aiheesta on kyse. Sutinen ei unohdakaan 

painottaa, että lukea kuuluu ilman esittämistä ja teatraalisuutta, lukemisen itsensä vuoksi 
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(Sutinen 2014, 30). Ääneen lukija ei Sutisen mukaan esiinny tai esitä, mutta ääni itsessään ei 

ole merkityksetön. Sutinen vertaa ääneen lukijaa meedioon, ”jonka kautta kuolleiden henget 

voivat puhua ilman, että välittäjä itse varsinaisesti esittää heitä. Henkilöhahmot ja kirjat 

tarvitsevat tällaisen meedion, jotta niiden ääni kuuluisi kunnolla.”  (Sutinen 2014, 33.)  

 

On hämmästyttävää, kuinka pitkälle ollaan valmiita venymään, kun halutaan välttää 

esittämisen leimaa. On parempi verrata ääneen lukijaa meedioon kuin sallia hänen esittää tai 

näytellä kirjan fiktiivisiä henkilöitä. Toki Sutinen on kuvauksessaan aivan pohjoisen kulttuurin 

juurilla: Sutisen mainitsema meedio on lähes kuin šamaani ilman rumpua. Šamaani tarvitsi 

rumpua päästäkseen tuonpuoleiseen. Sinne päästyään hän antoi hengille äänen, kuten 

ääneen lukeva kirjan henkilöille.  Silloin, kun transsi oli kevyt, oli šamaani tietoinen yleisön 

läsnäolosta koko istunnon ajan. Vaikka esitykset oli valmisteltu huolellisesti, ei istuntojen 

tavoitteena ollut yleisön viihdyttäminen, vaan šamaanin tehtävänä oli saada henget avukseen 

torjumaan yhteisöä uhkaavia kriisejä. (Siikala 1999, 39—41.) Ääneen lukijan tehtävä ei onneksi 

ole aivan yhtä vakava, vaan tavoitteena on nimenomaan viihdyttäminen.  

 

Ennen nykyistä äänikirjojen ja ääneen lukemisen uutta tulemista huomasivat pohjoismaiset 

kirjastot 1990-luvun alkupuolella ihmisten tarpeen kerääntyä yhteen kuuntelemaan luentaa. 

Syntyi Pohjoismainen kirjastoviikko, ja siihen liittyvä lukutapahtuma, Iltahämärä. Ideaa 

kuvaillaan tapahtuman kotisivuilla (Bibliotek 2017): 

Kuten vanhoina aikoina, ihmiset kokoontuisivat hämärässä kaikkialla Pohjolan 
kirjastoissa lukeakseen ja kuunnellakseen pohjoismaisia kertomuksia. Oli 
luontevaa ajatella, että tapahtuma sijoittuisi vuoden pimeimpään aikaan 
marraskuulle. Samalla kellonlyömällä sammutettaisiin kirjastojen valot ja 
huolella valittu teksti — sama koko Pohjolassa — luettaisiin kynttilänvalossa 
kuulijoille.  
 

Nostalgiaa huokuva tapahtuma suunnattiin — rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta osoittaen 

— alun perin nimenomaan aikuisille. Lapsille tarkoitettu Aamuhämärä tuli ohjelmaan vasta 

muutamaa vuotta myöhemmin. (Bibliotek 2017.) 

 

Pohjoismainen kirjastoviikko toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 1997. Tapahtuman 

teeman ja luettavat tekstit valitsee Pohjoismaisten kirjastojen PR-yhdistyksen hallitus. 

Käytännön toteuttajina ovat kirjastot kaikkialla Pohjoismaissa sekä Baltiassa, lisäksi monet 
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Norden-yhdistykset toimivat kirjastoviikon tukena.  Vuoden 2016 ideakatalogin kannessa 

iskulause ”20 vuotta ääneen lukemista” kertoo, että tapahtuman erityisin, maininnan 

arvoinen asia on nimenomaan ääneen lukeminen. (Pohjoismainen kirjastoviikko 2016, 1.) 

Norden-järjestön nettisivuilla todetaan, että kyseessä on Pohjolan suurin kirjallisuuden 

ääneenlukutapahtuma (Norden 2017). Kirjastoviikon sivuilla vuoden 2017 marraskuun 13. 

päivä on nimetty ”Suureksi ääneenluvunpäiväksi” (Bibliotek 2017).  

 

Tapahtumaan osallistuneiden instituutioiden määrä on vaihdellut tuhannesta runsaaseen 

kahteen tuhanteen. Kuluvan vuoden ilmoittautuneiden määrä on nähtävissä kirjastoviikon 

kotisivuilla. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi kaikki tapahtumaan valitut teokset ovat 

vuonna 2017 suomalaisten kirjailijoiden käsialaa. Teemana on ”Pohjolan saaret”. Lokakuun 

neljännen päivän tilanne osoittaa, että tapahtumaan on ilmoittautunut 1194 osallistujaa. 

Suurin ilmoittautujien määrä, 408, ei ole Pohjoismaista, vaan Liettuasta. Suomi on 

juhlavuodestaan huolimatta Islantia lukuun ottamatta jäljessä muista Pohjoismaista 

ilmoittautujien määrässä. (Bibliotek 2017.)  

 

Kirjailija Hannu Mäkelä kuvailee Parnassossa 1/2017 julkaistussa artikkelissa runoiltaa 

pietarilaisyleisön parissa. Kirjailija ei hankkiudu tilaisuuteen sattumalta. Esiintyjänä ja omien 

runojensa lukijana on Mäkelän tuttava, virolainen Jaan Kaplinski.  Runoillan ollessa jo 

käynnissä kuuntelijoiden joukkoon eksyy ilmeisen humalainen vanha mies, joka häiriköi 

kolistamalla, taputtamalla väärissä kohdissa ja käyttäytymällä muutoinkin äänekkäästi. 

Mäkelän vieressä istuva Jaan Kaplinskin vaimo kysyy kirjailijalta, josko Suomessakin on 

samanlaisia tilaisuuksissa häiriköiviä kuulijoita. Mäkelä myöntää, että ”aina yksi mahdollinen 

voi löytyä - - [m]utta Suomessa kuulijat ovat yleensä pelkästään naisia - - [e]ikä heistä ole 

samaa vaaraa. He osaavat kaikki käyttäytyä. Suomalainen nainen pitää kulttuuriamme yhä 

pystyssä, ilman häntä ei tällaistakaan toimintaa olisi.” (Mäkelä 2017, 58.)  

 

Ilta ei sujunut häiriöittä, mutta Mäkelä kertoo pitäneensä Kaplinskin luennasta. Runoilijan 

nuotti oli säilynyt maltillisena, Mäkelän sanojen mukaan ”hyvin ugrilaisena”. (Mäkelä 2017, 

58.) Se, että runoilija oli puhjennut myös laulamaan, ei ollut saanut yleisöä haltioihinsa, mutta 

runoja Jaan Kaplinski ”kirjoittaa ja lausuu joka tapauksessa niin, että ne soivat kauan mielessä” 

(Mäkelä 2017, 59).  
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Kerroin johdannossa lukeneeni runoja aina ääneen, mutta harvemmin kuunnelleeni niitä. 

Kirjaston äänikirjojen joukosta poimittu Edgar Allan Poen kertomuskokoelma, joka sisälsi 

runon ”Korppi” Lars Svedbergin lukemana (suom. Niilo Idman 1959), sai minut kelaamaan C-

kasettia runon alkuun kerta toisensa jälkeen. Joskus kuuntelutin runoa myös ymmärtäväisesti 

hymyileville kyläilijöille.  

 

En muista koskaan pohtineeni, miksi runo, jota ehkä en kirjasta olisi viitsinyt itsekseni lukea 

loppuun, vaikutti minuun niin, että halusin kuulla sen yhä uudelleen. Kenties ”Korppi” kuuluu 

runoihin, jotka tehoavat erityisesti ääneen luettuina. Sellaiseen viittaa tutkija Siru Kainulainen, 

joka ottaa vuonna 2016 ilmestyneessä kirjassaan Runon tuntu Poen ”Korppi”-runon 

esimerkiksi tekstistä, jonka mitallisen rytmin voi aistia parhaiten ääneen lukemalla. Runon 

trokeemitta on säilynyt myös suomennoksessa. Rytmi toimii Kainulaisen mukaan hyvin: 

kuluneet vuodet, semanttinen sisältö tai kielirajat eivät vähennä rytmin voimaa ja runon 

tehoa. (Kainulainen 2016, 15.)  

 

Kainulaisen mukaan rytmillä on suuri merkitys emotionaalisen yhteyden mahdollisuuteen. 

Kollektiivista yhteyttä luovat erityisesti musiikilliset ja laululliset rytmit runsaine 

toistoaineksineen. (Kainulainen 2016, 19.) Rytmin emotionaalis-sosiaalinen luonne elää 

edelleen ihmisten toiminnassa, esimerkiksi yhdessä laulamisessa tai yhteisiin rituaalisiin tai 

uskonnollisiin menoihin osallistumisessa, vaikka nykyisellä älyn ja järjen aikakaudella tätä 

ilmiötä Kainulaisen mukaan usein väheksytään ja jopa halveksutaan (Kainulainen 2016, 60).  

 

Edellä kuvatuissa esimerkeissä luetaan ääneen. Siru Kainulainen rytmintutkijana painottaa 

nimenomaan rytimillisen runon fyysistä kuulemista ja sen ääneen lukemista. Ville-Juhani 

Sutinen kertoo puolestaan lukevansa proosaa, jota tavallisesti Pohjoismaisen kirjastoviikon 

Aamu- ja Iltahämärissäkin kuullaan. Hannu Mäkelä kuuntelee ystävänsä, runoilija Jaan 

Kaplinskin luentaa, ja kertoo, runot soivat kauan mielessä vielä luennan jo päätyttyä. 

Esimerkeissä mainitut tekstit rakentuvat eri tavoin, mutta niillä on samanlaisia vaikutuksia, 

sillä kaikissa niissä teksti muuttuu ”sanasta lihaksi”. Sekä lukijoiden että kuulijoiden 

kokemuksia yhdistävät tekstin fyysisen elementin kokeminen kuulemisen kautta.  
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5.2 Yhteenliittyminen 

 

Suomen Turku julistaa joulurauhan -teoksen kirjoittajat Tuomas Heikkilä ja Liisa Suvikumpu 

vertaavat joulurauhanjulistuksen toteuttamistapaa rock-konsertin järjestelyihin. Paikalle on 

saavuttava hyvissä ajoin, jotta varmistaa parhaat paikat eturivissä. Tilaisuuden ytimeen 

päästäkseen on jaksettava lämmittelynumerot: sotilassoittokunnan torvet ja rummut, 

mieskuoron ilmoille kajauttamat sävelet sekä osallistuttava yhteislauluun. Odotellessa kaikki 

aistit saavat osansa, etenkin kylmänä tai sateisena päivänä, kun viima puree poskia tai 

kastuneita varpaita palelee. Odotus palkitaan, kun Turun tuomiokirkon kellot lyövät 

puolenpäivän lyönnit, vaskifanfaari kajahtaa ja Brinkkalan talon parvekkeen ovet avautuvat. 

(Heikkilä & Suvikumpu, 2011, 10—22.) 

 

Vertaus rock-konserttiin on hauska ja osuva, mutta on muistettava, että joulurauhan 

julistuksen kaava on vanhempi kuin yksikään rock-konsertti. Musiikki on kuulunut mukaan 

ainakin 1600-luvulta, ja nykyään lämmittelynumerona laulettava, Martti Lutherin sanoittama 

ja säveltämä virsi, Jumala ompi linnamme, on ollut ohjelmassa vuodesta 1903. (Heikkilä & 

Suvikumpu 2011, 12.)  

 

Joulurauhan julistusta kokoonnutaan kuuntelemaan, aivan kuten musiikkikonserttia tai 

lausuntaesitystä. Julistusta itsessään ohjelmakaavoineen pidetään rituaalisena siirtymäriittinä 

arjesta pyhään, eikä sen kokemista verrata taide-elämykseen. Tapahtumaan liittyy silti paljon 

estetiikkaa: musiikkia, juhla-asuja ja talvisia koristeluja. Jopa julistuksen alku on kuin peoni-

mittaan kirjoitettuja säkeitä, ensin laskevana, sitten nousevana ja, mikäli niin tuntee 

kuulevansa, yhden ylimääräisen tavun jälkeen jälleen laskevana: ”Huomenna, jos Jumala suo, 

/ on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla / ja julistetaan - -.”1 

 

Pragmatistisen estetiikan puolestapuhujan, yhdysvaltalaisen filosofi Richard Shustermanin 

käsityksen mukaan esteettinen kokemus ylittää sen, mitä vakiintuneen tavan mukaan 

pidetään taiteena. Shustermanin mukaan esteettinen kokemus voi olla löydettävissä niin 

urheilusta ja rituaaleista kuin sisustusesineistä ja populaarikulttuurista. (Shusterman 1997, 

                                                           
1 Elävän arkiston leikkeessä vuodelta 1962 varatuomari Eero Soikkasen luennassa rytmi on hyvin läsnä. 
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/11/27/joulurauhan-julistus (3.10.2017).  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/11/27/joulurauhan-julistus


97 
 

 

38.) Shusterman julkaisi pragmatistisen estetiikan julistuksensa Pragmatist Aesthetics: Living 

Beauty, Rethinking Art vuonna 1992.  

 

Neljännesvuosisadassa, ajassa, joka on kulunut pragmatistisen estetiikan 

ohjelmajulistuksesta, on ehtinyt tapahtua paljon. Käsitys taiteesta ja estetiikasta on 

laajentunut. Populaarikulttuurista on tullut suosittu tutkimuskohde (Yrttiaho 2013, 14). 

Populaarikulttuurin tutkija Kimi Kärki kertoo Turun ylioppilaslehdessä julkaistussa artikkelissa, 

kuinka suurella areenalla pidetty rock-konsertti on vienyt ”jalat alta — sekä taiteellisessa että 

teknologisessa mielessä” (Yrttiaho 2013, 14). 

 

Kun kyseessä ovat yleisötapahtumat, on yhteenliittyminen väistämätöntä. Tapahtumia ei 

järjestetä vain yhtä tai kahta osallistujaa varten. Yleisötapahtumaa ei ole olemassa ilman 

osallistujia, eikä esteettistä elämystä ilman kokevaa subjektia, kuten Richard Shusterman 

(1997, 37) asian ilmaisee.  

 

Yleisön joukkoon kuuluminen liittää osallistujat toisiinsa saman fyysisen tilan kautta. 

Osallistujia yhdistää myös kiinnostus samoihin asioihin: on perusteltua päätellä, että valtaosa 

paikallaolijoista osallistuu tilaisuuteen vapaaehtoisesti, oman kiinnostuneisuutensa vuoksi. 

Ennestään tuntemattomaan on tavallista helpompaa tutustua, sillä keskustelun avaaja voi 

olettaa tietävänsä, mistä toinen on kiinnostunut. Sen vuoksi on yllättävää, joskin yleisesti 

tunnettua, että yleisötilaisuuksiin ei mielellään osallistuta yksin, ilman seuralaista. Yhä 

useampi aikuinen asuu yhden henkilön taloudessa (SVT 2012), mutta silti edes Suomen 

kaltaisessa individualistisessa kulttuurissa elävä ei mielellään lähde teatteriin tai konserttiin 

yksin. Ongelma on yhteinen sekä heille, jotka jäävät ilman mielihyvää tuottavia kokemuksia, 

että tapahtumien järjestäjille. Asian tutkiminen ei siksi kiinnosta vain psykologeja tai 

sosiologeja, vaan myös markkinoinnin alaan kuuluvan kuluttajakäyttäytymisen tutkijoita.  

 

Yhdysvaltalaiset markkinoinnin tutkijat Rebecca K. Ratner ja Rebecca W. Hamilton julkaisivat 

vuonna 2015 tutkimusraportin ”Inhibited from Bowling Alone”1, jossa tuovat esille, kuinka 

                                                           
1 Tutkimusraportin nimi viittaa sosiaalista pääomaa tutkivan Robert D. Putnamin vuonna 1995 julkaisemaan 
artikkeliin Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, jossa Putnam ilmaisi huolensa vapaa-ajan 
yksityistymisestä ja yhdistystoiminnan kuihtumisesta. Markkinoinnin tutkijat ovat raporttinsa otsikoinnissa 
kääntäneet Putnamin ajatuksen päälaelleen. Huoli on yhteinen, mutta eri syistä.  
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kiinnostus erilaisiin aktiviteetteihin vaihtelee sen mukaan, onko osallistujan mahdollista saada 

seuralainen tai seuralaisia mukaansa. Tutkijat toteavat, että yhteisöllisissä kulttuureissa 

yhteisön paine ja sosiaalisen yhteenliittymisen aste voivat olla sellaiset, että yksilön ei odoteta 

osallistuvan tilaisuuksiin yksin, mutta pohtivat, mikä Yhdysvaltojen kaltaisessa 

individualistisessa kulttuurissa saattaa estää yksilöä osallistumasta aktiviteetteihin ja 

yleisötapahtumiin ilman seuralaista (Ratner & Hamilton 2015, 266).   

 

Raporttiin on sisällytetty viisi eri tutkimusta, joista yksi on toteutettu kansainvälisellä 

vastaajajoukolla. Tutkimuksessa, johon osallistui yhdysvaltalaisten lisäksi intialaisia ja 

kiinalaisia vastaajia, selviteltiin kulttuuritaustan vaikutusta statuksen arvostamiseen ja 

liittymisen tarpeeseen. (Ratner & Hamilton 2015, 273.)  

 

Aktiviteetit on jaettu mielihyvää tuottaviin, kuten elokuvien katsomiseen, (hedonic activities) 

ja hyötyä tuottaviin, kuten kaupassa käymiseen (utilitarian activities). Sosiaalinen konteksti ja 

kokemuskumppanien tarve liitetään erityisesti mielihyvää tuottaviin aktiviteetteihin.  

Seuralaisen puuttuessa luovutaan helpommin mielihyvää kuin lähinnä vain hyötyä tuottavista 

aktiviteeteista. (Ratner & Hamilton 2015, 267.) 

 

Siinä, että hyötyä tuottaviin toimintoihin ryhdytään ilman seuraa, ei ole mitään ihmeellistä, 

onhan selvää, että jokaisen on hankittava ruokansa. Myös kävelyllä voi aivan hyvin käydä 

itsekseen (Ratner & Hamilton 2015, 271). Sosiaalisen kontekstin elementti nousee kuitenkin 

esiin jo niin arkisessa toiminnossa kuin vaateostoksien tekemisessä. Moni kaipaa 

vaateostoksille seuraa, ”makutuomarin”. Ehkä juuri heille uusien vaatteiden hankkiminen ei 

ole pakon sanelemaa, vaan iloa ja mielihyvää tuottava esteettinen kokemus, joka täydentyy 

sillä, että se on jaettavissa jonkun toisen kanssa.   

 

Toiset tutkimukseen otetuista aktiviteeteista ovat varsin tavanomaisia, kuten kävelyllä tai 

kahvilassa käymistä, osa on kulttuuriharrasteita, kuten elokuva- tai museokäyntejä. (Ratner & 

Hamilton 2015, 280.) Tutkijoiden mukaan merkittävä este osallistua julkisiin aktiviteetteihin 

yksin on pelko toisten ihmisten suhtautumisesta yksin näyttäytyviin, siis mitä ilmeisimmin 

vailla ystäviä oleviin ihmisiin. Elokuvan katsominen kotona, toisten ihmisten katseiden 

ulottumattomissa tuntuu paremmalta vaihtoehdolta kuin elokuviin yksin meneminen. Mikäli 
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elokuvaa lähdetään katsomaan teatteriin ilman seuralaista, valitaan sellainen ilta, jolloin on 

odotettavissa, että elokuvateatterissa on muita iltoja vähemmän väkeä. (Ratner & Hamilton 

2015, 281). Vaara kohdata tuttavia vähenee.  

 

Tutkimuksen tuloksista selviää, että vaikka koehenkilöt olisivat etukäteen arvelleet 

aktiviteettiin osallistumisen olevan miellyttävämpää seurassa kuin yksin, ei aktiviteetin jälkeen 

tehty palautekysely tukenut ennakkokäsitystä. Aktiviteetti oli ollut antoisa myös yksin 

koettuna. Toisaalta ennakkokäsitys yhdessä kokemisen miellyttävyydestä oli ollut 

toteutunutta suurempi. (Ratner & Hamilton 2015, 276—277.) Yksin tapahtumiin osallistuvat 

eivät ehkä ole niin keskellä valokeilaa kuin kuvittelevat, kummastelevien katseiden kohteena. 

Ratner ja Hamilton (2015, 281) nostavatkin kiinnostavaksi tutkimuskohteeksi sen, mitä muut 

todella ajattelevat — tai ovat ajattelematta — jos havaitsevat jonkun yleisöstä osallistuvan 

tilaisuuteen yksinään. 

 

Yhden hengen talouksien lisääntyminen ja yleinen yksinäisyys, mutta haluttomuus osallistua 

kulttuuriaktiviteetteihin ilman seuralaista on tilaisuuksien järjestäjien kannalta 

huolestuttavaa. Kulttuuritilaisuuksien tuottajat ovat siksi ryhtyneet toimeen. Suomessa 

esimerkiksi Jyväskylä Sinfonia (Jyväskylä Sinfonia 2017) ja Kymi Sinfonietta (Kymi Sinfonietta 

2017) rohkaisevat nettisivuillaan nauttimaan musiikista yhtä hyvin yksin kuin seurassa.  Oulun 

ja Kajaanin kaupunginteatterit järjestävät teatteritreffejä sellaisille teatterinystäville, jotka 

eivät halua olla teatterissa yksin. Oulussa treffeille osallistujia emännöi tai isännöi teatterin 

näyttelijä (Oulun kaupunginteatteri 2017). Kajaanissa katsoja saa Teatterikaverin, jolla on 

tavallista katsojaa enemmän tietoa esitettävästä näytelmästä (Kajaani 2017). Tampereen 

kaupunki on koonnut vapaaehtoispohjalla toimivan kulttuuri- ja liikuntaluotsijoukon. Luotsi 

lähtee tapahtumasta kiinnostuneen seuraksi. (Tampere 2017.) 

 

 

5.3 Yhteinen kokeminen 

 

Taide tai teokset ilman kokevaa subjektia ovat Richard Shustermanin mielestä kuolleita ja 

merkityksettömiä. Esteettistä kokemusta voi pitää taiteen luontevana päämääränä ja arvona, 

mutta kuten aiemmin on todettu, esteettinen kokemus ei Shustermanin mukaan ole 
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riippuvainen siitä, mitä perinteisesti pidetään taiteena. (Shusterman 1997, 37—38.) Aiheesta 

kiistellään, mielipiteitä ja näkemyksiä on lukemattomia. Runojen esittämisen kannalta 

kysymys on erityisen mielenkiintoinen, sillä näkemys lausunnasta on dualistinen: lausuntaa — 

runojen suullista esittämistä — pidetään sekä luutuneena korkeakulttuurina (Nummelin 

2015) 1  että Mike Chasariin (2015) viitaten osoituksena ”esteettisen hienostuneisuuden 

puutteesta”. 

 

Yleisö muodostuu tavallisesti satunnaisesti valikoituneista yksilöistä. Yksilöt muodostavat 

lyhyen hetken ajan yhteisön, joka elää, hengittää ja kokee yhdessä. Yleisön joukkoon kuuluva 

kokee omalla, yksilöllisellä tavallaan, mutta aistii simultaanisesti muun yleisön tuntemuksia. 

Nauru tarttuu, ja lähellä istuvan kyyneleet saavat liikuttumaan. Yleisön tunnetila välittyy myös 

esiintyjille. On tavallista kuulla ja lukea, kuinka suorassa yleisökontaktissa ollut esiintyjä arvioi 

esityksen onnistumista yleisöreaktioiden perusteella, tai sen mukaan, onko esiintyjä 

mielestään ”saanut kosketuksen” yleisöön.  

 

Alaluvussa 3.1.1 kerrottiin Walter J. Ongin ajatuksia äänenkäyttäjän vallasta. Kajaanin 

Runoviikon 2017 Suven runoilija Henriikka Tavi osoitti äänenkäyttäjän valtansa Runoviikon 

kirkkoillassa 6.7.2017. Veikko Sinisalon stipendirahaston järjestämä lausuntaesitys täytti 

Kajaanin kirkon ääriään myöten. Perinteinen kirkkoilta oli Runoviikon ohjelmassa 39:ttä 

kertaa. Illan teemana oli ”Tulevaisuus”, ja esiintyjinä Suven runoilijan lisäksi joukko 

lausuntataiteilijoita. Muutama yhdessä laulettu virsi ja kirkon taholta järjestetty puhe 

täydensivät ohjelman. (Liite 2.) 

 

Järjestäjät katsoivat tulevaisuuteen ilmeisen toiveikkaina: esiintyjät olivat pukeutuneet toivoa 

symboloivan värin, vihreän, eri sävyihin. Kunniavieraaksi oli jokavuotisen tavan mukaan 

kutsuttu lausuntataiteen hyväksi merkityksellistä työtä tehnyt henkilö. Vuonna 2017 Runon ja 

suven päivänä kirkkoillan kunniavieras oli näyttelijäntaiteen professori, lausuntataitelija Malla 

Kuuranne. (Liite 2.) 

 

                                                           
1  Nummelin mainitsee runouden esittämispaikoiksi ”korkeakulttuuriset tornit”, mikä johtaa ajatukseen 

norsunluutorneista. 
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Tilaisuus avattiin kanttori Olli Kinnusen omalla urkusävellyksellä Toccata. Lyhyiden 

avaussanojen ja ensimmäisen virren jälkeen esiintyi Runoviikon taiteellinen johtaja, Taisto 

Reimaluoto. Ilta oli avattu onnistuneesti. Tähän mennessä osa yleisöstä lienee nauttinut 

kovilla kirkonpenkeillä istumisesta ainakin tunnin, sillä saapuessani paikalle viittätoista 

minuuttia ennen tilaisuuden alkua oli 800-paikkainen kirkko1 parvea lukuun ottamatta lähes 

täynnä.  

 

Seuraavan esiintyjän, runoilija Henriikka Tavin teksti oli kiinnostusta herättävästi nimeltään 

”Mikä kosketti minua tänään”. Hyvin pian myös sellaiselle yleisölle, joka ei tuntenut runoa 

ennestään, kävi selväksi, että runon minää oli koskettanut mittava valikoima erilaisia 

kosmetiikkavalmisteita, joiden ainesosaluettelot olivat kemian kieltä, latinaa, ehkä kreikkaa. 

Vuonna 2011 Tuli&Savu -lehdessä julkaistussa runossa on listattu rauhallisen, omissa oloissa 

vietetyn kesäpäivän aikana saatu kemikaalikuormitus (Tavi 2011). 

 

Ainesosaluettelot jatkuivat useiden liuskojen verran. Tekstin hauskasti oivallettu ja ajatuksia 

herättävä sanoma vaikkapa ihmisten yksinäisyydestä, kemikaalikoktaileille altistumisesta tai 

reformaation juhlavuodesta2 alkoi kuunneltuna venyä pitkitetyksi ja kyseenalaiseksi vitsiksi. 

Kuuntelijalla ei ole, kuten tekstiä itsekseen lukevalla, mahdollisuutta pyyhkäistä katsettaan 

tekstin yli sen loppuun. Kuulija voi olla kuuntelematta, mutta aikaa ei kuulija pysty 

hallitsemaan.  

 

Oma paikkani sivulaivan taimmassa penkissä antoi mahdollisuuden kuulemisen lisäksi myös 

nähdä yleisön reaktioita. Se, mitä näin, oli aluksi hämmennystä, sitten närkästystä. 

Äänenkäyttäjä käytti valtaansa ja kulutti mielensä mukaan kuulijoiden aikaa. Levottomasta 

liikehdinnästä ja kuiskauksista kumpuava ääni pysyi vaimeana, mutta voimistui hiljalleen. 

Edessäni istunut kehitysvammainen nuori yritti varmaankin ymmärtää, mistä oli kyse. 

Vierustoveriniini olivat syöpähoidot jättäneet jälkensä, ja joillekin kuulijoille istuminen kovilla 

penkeillä oli epäilemättä tuskallista. Esityksen jatkuessa ajan kuluminen sai konkreettisen 

merkityksen. 

                                                           
1 Kajaanin seurakunnan www-sivuilla kerrotaan, että kirkkosalissa on noin 800 paikkaa (Kajaanin seurakunta 
2017).  
2 Esityspaikka toi mieleen reformaation aiheuttaman muutoksen jumalanpalveluselämässä: sanankuulijat, jotka 
eivät olleet ymmärtäneet kirkkolatinaa, saivat reformaation myötä alkaa kuulla papin sanat omalla kielellään. 
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Taiteen tehtävät ovat moninaiset — tai taiteella ei ole tehtäviä, se vain on. Kuvatun kaltaisella 

esityksellä on epäilemättä kannattajansa. Jos taiteen tehtävänä on herättää tunteita ja 

ajatuksia, oli tavoite saavutettu. Esitys oli ehkä taidetta, mutta oliko se esteettinen kokemus? 

Suomalainen kurinalainen yleisö ei hevin osoita mieltään. Ei kuulunut huutoja, ei äänekkäitä 

mielenilmauksia. Kylmän ja sateisen sään latistama, mutta onnistuneen aloituksen virittämä 

toiveikas mieliala tuntui kuitenkin olevan poissa. Edes viimeisenä esiintynyt kirkkoillan 

kunniavieras Malla Kuuranne ei saanut täyttä kirkkosalia enää lämpenemään. Yleisö oli 

kääntynyt esitystä vastaan.  

 

Raija Mäkelä-Eskola on teatterikatsojan tunneresonanssia koskevassa tutkimuksessaan 

pitäytynyt katsojien ja esiintyjien välisessä suhteessa, ja käsittelee vain lyhyesti kysymystä 

yleisön kollektiivisuudesta. Mäkelä-Eskolan käsityksen mukaan mielipiteet katsojien 

yhtenevistä ajatuksista ja tunnetiloista liikkuvat lähinnä uskomusten tasolla. (Mäkelä-Eskola 

2001, 8.) Vitaaliaffektiteorian valossa tunneresonanssin rajaaminen vain katsojien ja 

esiintyjien välille on erikoinen ratkaisu, ovathan katsojien kokemat tunteet esitystilanteessa 

varmimmin aitoja ja todellisia. Yleisön keskuudessa leviävän tunnetilan ei tarvitse tarkoittaa 

vain esiintyjiltä valmiina pakettina tarjottujen keinotunteiden yhteistä kokemista, jota 

Mäkelä-Eskola pitää mahdollisena (2001, 9), sillä jos tunneresonanssia esiintyy, ei sen 

tarkoituksellinen rajaaminen voine olla mahdollista. Toisaalla väitöskirjassaan, affektiteoriasta 

ja affektiresonanssista kirjoittaessaan Mäkelä-Eskola toteaakin, että ”[a]ffektiresonanssi 

saattaa soveltua sekä esittäjän ja katsojan välisten että katsojien välisten tunnesiirtojen 

tarkasteluun” (Mäkelä-Eskola 2001, 34).  

 

Alaluvussa 3.1.1 on Martti Haavion kuvaus itkuvirrren esittämistilanteesta. Haavion 

kertomasta voi havaita, millainen tunneresonanssi vallitsi esittäjän ja yleisön välillä sekä 

yleisön keskuudessa. Tunteiden nostatus ja tunneresonanssin kiihdyttäminen lienee 

itkuvirsiesityksen perimmäisenä tarkoituksena. Aina ei ole luotettu pelkän äänen voimaan. 

Haavio kertoo Elias Lönnrotin kokemuksesta Rukajärvellä huhtikuussa 1835. Keruumatkalla 

ollut Lönnrot joutui muistiinpanoja tehdessään tukalaan tilanteeseen, kun itkijän kiihtymys ei 

ottanut laantuakseen. Itkuvirren esittäjä sai lisävoimaa yleisönsä kaulaan kapuamisesta, 

milloin kenenkin. Tekstissä on myös suora lainaus Lönnrotilta. Lainauksesta ei selviä, joutuiko 

Lönnrot itse itkijän kaulailemaksi, mutta esitys oli joka tapauksessa pitkä, ”puolen tiimaa 
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tuskautti kamalalla itkulla korviani”, todetaan sitaatissa. (Haavio 1935, 216.) Sitaatin 

kuvaamassa tilanteessa lohdun ja läheisyyden hakeminen ja saaminen kosketuksen kautta 

olivat osa itkuvirren esittämistä ja kokemista.  

 

 

5.4 Kuulijoiden yhteisö 

  

Keitä ovat he, jotka kuuntelevat? Runonkuulijoissa on kirjailija Mäkelän kaltaisia 

luentatilaisuuksissa kävijöitä. Toiset lukevat ääneen itsekseen. Runonkuulijat ovat 

radionkuuntelijoita, harvakseltaan lähetettävien radion runo-ohjelmien yleisöä. Osa heistä 

lähettää ohjelmiin omia toiveitaan, ja jotkut valikoituvat puhelinvieraiksi. Runonkuulijat 

kokoontuvat heinäkuiseksi viikoksi Kajaaniin, kuuntelevat runoja puistoissa ja torilla ja 

täyttävät yli viisisataapaikkaisen Kaukametsän salin. Runonkuulijat vierailevat Oulun 

Muusapäivien tapahtumissa tai kokoontuvat Helsingin Runokuun tilaisuuksiin, ja seuraavat 

kuntien kulttuuritoimen, harrastajapiirien, kirjastojen ja seurakuntien ilmoituspalstoja 

löytääkseen tilaisuuksia, joissa luetaan ja esitetään runoja. On heitä, jotka ostavat ja lainaavat 

runotallenteita. Toiset kirjoittavat runoja myös itse. Ei sovi unohtaa runoniskentää, poetry 

slamia. Lavarunotilaisuuksissa kuuntelija saa mahdollisuuden tutustua uusiin tekijöihin ja 

ennestään tuntemattomiin runoihin.  

 

Lavarunotapahtumat saattavat muodostavat poikkeuksen, mutta yleisesti kirjailija Mäkelän 

huomiota yleisön koostumuksesta tarvinne kiistää: valtaosa julkisesti runoja kuuntelevista on 

naisia. Asiassa ei ole mitään kummallista, sillä saman huomion voi tehdä useimpien 

kulttuuritapahtumien yleisörakennetta tarkasteltaessa. Esimerkiksi teatterissa oli v. 2009 

tehdyn tilastoinnin mukaan tutkimusta edeltäneiden 12 kuukauden aikana käynyt yli puolet 

naisista, mutta miehistä vain kolmannes (SVT 2009).  

 

On kuuntelijoita, jotka myös esittävät runoja. Lausujien taustat ovat moninaiset, kuten 

Vuoden nuori lausuja 1990, Veikko Sinisalo -lausuntakilpailun voittaja Katri Mehto vuonna 

2008 julkaistussa teatteritieteen lisensiaatintyössään toteaa (Mehto 2008, 28; ks. s. 43). 

Esimerkkeinä Mehto listaa tunnettuja ammattiesiintyjiä ja mainitsee lausunnan harrastajat.  
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Tilastokeskuksen vuonna 2005 julkaiseman vapaa-aikatutkimuksen mukaan lausunnan 

harrastajien määrä kasvoi vertailuajankohtien 1981, 1991 ja 2002 välillä kaksinkertaiseksi, 

kahdesta prosentista neljään prosenttiin. Luku oli sama sekä 10 että 15 vuotta täyttäneiden 

vastaajien joukossa. Suurimmat harrastajamäärät olivat ikäluokissa 20—24 (6%) ja 65—74 

(7%). Vuonna 2002 oli edellisistä tutkimuskerroista poiketen kysytty myös aiempaa 

harrastusta, ei ainoastaan kyselyhetkellä aktiivista harrastamista. Lausuntaa harrastavien tai 

joskus harrastaneiden prosenttiosuudeksi saatiin 15 vuotta täyttäneiden joukossa siten peräti 

13 %. Aktiivisia harrastajia oli vuonna 2002 miesten joukossa lähes saman verran kuin naisissa. 

Molemmissa ikäluokissa miesten aktiiviharrastus oli peräti nelinkertaistunut. Joskus aiemmin 

lausuntaa harrastaneissa enemmistö oli naisia. Harrastajamäärien välisessä vertailussa 

runonlausunnan suosio oli vuonna 2002 näyttelemiseen verrattuna kaksinkertainen ja vain 

jonkin verran pienempi kuin lauluharrastus. (SVT 2005.) 

 

Vapaa-aikatutkimuksen mukaan lausunnan harrastajat tai lausuntaa harrastaneet sijoittuivat 

vuonna 2002 pohjakoulutukseltaan tasaisesti eri koulutusasteille, lähes vailla koulutusta 

olleista korkea-asteen koulutuksen saaneisiin. Vuoden 2002 tilastossa huomio kiinnittyy 

lausuntaharrastuksen suosion voimakkaaseen kasvuun muun korkea-asteen 1  koulutuksen 

saaneiden joukossa. Kun vuonna 1991 muun korkea-asteen koulutuksen saaneiden joukossa 

lausunnan harrastajia oli 1 %, oli lukema vuonna 2002 moninkertainen, 7 %. (SVT 2005.) 

 

Vuonna 2002 tehdyn selvityksen mukaan joskus harrastaneiden ammattiryhmistä korostuivat 

eläkkeellä olevat ja alemmat toimihenkilöt, mutta kaikkiaan harrastajat jakautuivat 

sosioekonomiselta asemaltaan moniin eri ryhmiin. Aktiiviharrastajien keskuudessa vuonna 

2002 mikään sosioekonominen asema ei erityisesti korostunut, vaan lausunnan 

harrastaminen kiinnosti suunnilleen saman verran kaikkia koululaisista ja opiskelijoista 

eläkeläisiin ja palvelutyöntekijöistä yrittäjiin. Suurin harrastajaryhmä, kuusi harrastajaa 

sadasta, oli ylempien toimihenkilöiden joukossa. (SVT 2005.) Ero muihin ammattiryhmiin on 

pieni, ja saattaa selittyä korkeasti koulutettujen muita suuremmalla innokkuudella vastata 

kyselyihin ja osallistua tutkimuksiin.  

 

                                                           
1 Taulukossa alin korkea-aste ja muu korkea-aste ovat kaksi eri ryhmää.  
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Lausunnan harrastajat asuivat tasaisesti eri puolilla maata ja eri kokoisilla paikkakunnilla. 

Aktiiviharrastajien määrä oli aiempiin tutkimusvuosiin verrattuna kasvanut eniten Väli-

Suomessa, jossa harrastajien määrä oli myös suurin: Väli-Suomessa kahdeksan henkilöä 

sadasta ilmoitti vuonna 2002 harrastavansa lausuntaa. Sekä kasvu että harrastajamäärät 

olivat suuret myös pääkaupunkiseudulla ja yleensä Uudellamaalla. Väestökatoa potevissa Itä- 

ja Pohjois-Suomessa aktiiviharrastajien määrä oli vuonna 2002 pudonnut aiemmista vuosista. 

(SVT 2005.) 

 

Harrastus tuo ihmisiä yhteen etenkin yhdistystoiminnan ja vapaan sivistystyön, tavallisesti 

kansalais- ja työväenopisto-opintojen puitteissa. Monet järjestettävistä tapahtumista ovat 

alan yhdistysten suunnitelmallisen työn tulosta. Toisinaan taustaorganisaatio on paikallisia 

yhdistyksiä suurempi liitto tai esimerkiksi kaupunki.  

 

Pohjoismaisen kirjastoviikon aikuisille suunnatussa lukutapahtumassa suuren kuulijajoukon 

saaminen koolle yhtäaikaisesti monessa maassa vaatii pitkäjänteistä työtä ja luo tapahtumalle 

juhlavan sävyn. Yhteiset ääneen lukemisen ja kuuntelemisen hetket ovat muutoin osa 

tavallista arkea. Alaluvussa 2.2 kuvattiin kirjallisuudentutkija Kuisma Korhosen lukumuistoa 

lastenkamarista. Korhosen mukaan toistuvalla lukutuokiolla, arkisella yhdessäolon hetkellä, 

oli erityistä merkitystä: ”Oli vaikea löytää hetkeä, joka olisi sitonut meidät yhtä lujasti 

toisiimme” (Korhonen 2011, 7).  Myös yhteiset kuunteluhetket ovat jääneet mieleen 

erityisinä: ”Muistan edelleen ne magiaa täynnä olleet iltapäivät kesämökillämme, kun 

vetäydyin vanhimman poikani kanssa pirtin hämärään kuuntelemaan Muumipappa ja 

meri -kirjaa” (Korhonen 2011, 70).  

 

Korhosen yhteen virkkeeseen sisällyttämä muisto on monella tapaa kiinnostava. Se kertoo 

lapsuuden kesistä, ajasta, jolloin kesä jatkuu ikuisesti. Se kertoo vanhemman ja lapsen 

välisestä yhteydestä, ja aikuisen omista, jo lähes kadotetuista tunteista, jotka lapsen seurassa 

on mahdollista jälleen tavoittaa. Vanhahtava sana pirtti viittaa sukupolvien ketjuun, johon 

jokainen vuorollaan liittyy. Tuvan hämärästä voi miltei erottaa Viktor Rydbergin runon 

kotitontun, joka on vuosisatojen ajan nähnyt ihmisten tulevan ja menevän, ensin ihmeellisesti 

ilmestyvän, sitten kummallisesti katoavan: ”Halki sukujen vaihtuvain / seuras hän ihmeellistä 

/ näkyä pienten nukkujain —/ mistä he saapuivat, mistä? / Polvi varttui ja ahkeroi, / vanheni, 
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lähti — mut minne, oi?” (Rydberg 1981, suomennos Yrjö Jylhä). Vuosien varrella pirtti on 

ehtinyt kuulla monenlaista tarinaa, ja sinne, pirtin hämärään, on hyvä edelleen vetäytyä 

kuuntelemaan: hämärässä lukeminen pilaa silmät, mutta kuuntelemiseen on helppo keskittyä, 

kun näköärsykkeet eivät vie ajatuksia pois kuunneltavasta tekstistä.  

 

Ei liene pelkkää sattumaa, että Pohjoismaisen kirjastoviikon ääneenlukutapahtumat on 

nimetty Aamuhämäräksi ja Iltahämäräksi. Ne viestivät nostalgisesta kaipuusta aikaan, jolloin 

perheet olivat suuria ja muodostuivat monista sukupolvista. Perheen käsite oli paljon laajempi 

kuin nykyisessä individualistisessa kulttuurissa. Perhettä eivät muodostaneet ainoastaan 

vanhemmat lapsineen, vaan siihen kuuluivat niin serkut, sedät kuin isotädit ja jopa sellaiset 

perheeseen syystä tai toisesta liittyneet henkilöt, joihin ei ollut verisukulaisuutta. Korhosen 

käyttämä sana pirtti kertoo suomalaisten vielä lujasta siteestä maaseutuun ja ennen 

kaupungistumista vallinneeseen elämäntapaan.  

 

Maaseudun ja kylien yhteisöllisyys on 2000-luvulle tultaessa otettu kaupungeissakin 

tavoittelemisen arvoiseksi asiaksi. Se, mitä yhteisöllisyydellä lopulta tarkoitetaan, ei ole aivan 

yksiselitteistä. Sosiologi Marja Holmila, joka on tutkinut suomalaista kyläyhteisöä ja sen 

muuttumista, toteaa monien kirjoittajien tarkoittavan sanalla yhteisö henkilöitä kestäviin 

suhteisiin toistensa kanssa sitovaa moraalista, ei niinkään enää maantieteellistä, sosiaalista tai 

palvelujen tuottamiseen liittyvää käsitealuetta. Teoksessaan Kylä kaupungistuvassa 

yhteiskunnassa Holmila nojaa erityisesti sosiologi Amitai Etzionin käsitykseen yhteisöstä 

joukkona ihmisiä, joita yhdistävät sekä keskenään risteilevien, tunnepitoisten suhteiden 

verkosto, että sitoutuminen yhteiseen arvopohjaan, historiaan ja identiteettiin. (Holmila 2001, 

12; Etzioni 1997, 127.)  

 

Holmilan mukaan useimmat ihmiset kaipaavat jatkuvuutta ja pyrkivät etsimään keinoja sen 

saavuttamiseksi. Vertikaalinen jatkuvuus taataan esimerkiksi hankkimalla jälkeläisiä, 

tekemällä yhteisön muistiin jääviä tekoja tai siirtämällä eteenpäin tietoa. Horisontaalisen 

jatkuvuuden tunne syntyy, kun ihminen kokee olevansa osa jotain suurempaa kokonaisuutta. 

Keinoja on monia: yksilö voi liittyä joukkueeseen tai harrastusryhmään, mennä mukaan 

joukkoliikkeeseen tai osallistua yhteisölliseen rituaaliin. Vaikka horisontaalinen jatkuvuus ei 
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takaa jatkuvuutta ajassa, tuottaa se yksilölle turvallisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

(Holmila 2001, 136—137.)  

 

Moni on muuttanut tai muuttaa pois synnyinseuduiltaan. Yhä useampi asuu yksin. 

Vertikaalisen jatkuvuuden tunne heikkenee. Yhteiskunta ja kolmas sektori erilaisine 

palveluineen yrittävät vahvistaa vertikaalisen jatkuvuuden tunnetta: päiväkoteihin etsitään 

sadunlukijoita, koulut järjestävät osallisuuskursseja ja yhdistykset välittävät tarvitseville isän 

korvikkeita tai varamummoja. Horisontaalisen jatkuvuuden vahvistamiseen kannustetaan: 

kaupungit tarjoavat tiloja harrastamiseen, kaupunginosayhdistykset järjestävät korttelijuhlia 

ja vapaaehtoistoimijat ravintolapäiviä. Suomessa vahva yhdistysperinne on lujittanut 

horisontaalista jatkuvuutta, mutta vaikka Suomea on kutsuttu yhdistysten luvatuksi maaksi, 

puhuu alkuvuodesta 2017 tehty yhdistysrekisterin siivous karua kieltä: neljännes yhdistyksistä 

poistettiin rekisteristä toimimattomina (PRH 2017). Toimivia yhdistyksiä on toki vielä kaksi 

jokaista sataa asukasta kohden (PRH 2017).  

 

Horisontaalisen jatkuvuuden vahvistamisella on merkitystä. Marja Holmilan mielestä 

horisontaalisella jatkuvuudella on lopulta sama tehtävä kuin vertikaalisella. Hän pitää sitä 

tapana lähestyä välillisesti vertikaalista jatkuvuutta. (Holmila 2001, 137—138.) 

Horisontaalisesta jatkuvuudesta on tässä tutkielmassa ollut useita esimerkkejä.  

 

Suomalaiset kodit ovat lyhyessä ajassa muuttuneet tiloiksi, joihin ei asukkaiden ja 

lähiomaisten lisäksi muilla ole juuri pääsyä. Maaseudulla ja kylissä tilanne voi olla osittain 

toinen, mutta pääsääntönä on, että aiotusta vierailusta vähintäänkin tiedotetaan etukäteen. 

Kodit tai muut paikat, joihin pienet ryhmät voivat kokoontua, eivät tosiasiassa edes riitä 

yhteisöllisyyden edistämiseen, vaan pienryhmiä kookkaampien ryhmien yhteen 

kerääntymistä varten tarvitaan julkista tilaa, kuten puistoja, aukioita, kävelykatuja ja 

urheilukenttiä (Etzioni 1997, 188). Suomen oloja ajatellen listaan on lisättävä edellä mainittuja 

ulkotiloja tärkeämpänä julkiset sisätilat, niiden saatavuus ja käytettävyys, niin innokkaasti kuin 

nuoret suomalaisarkkitehdit ja yhdyskuntasuunnittelijat havainnekuvissaan Etzionin 

näkemystä yhdessäololle pyhitetyistä kävelykaduista ja aukioista toteuttavatkin.  
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Helsingin kaupungin tietokeskuksen teettämän, kaupunkikulttuuria koskeneen 

kyselytutkimuksen raportissa yhteisöllinen kaupunkikulttuuri esittäytyy kulttuuritapahtumina 

ja niiden saatavuutena. Otsikon ”Kohti yhteisöllistä kaupunkikulttuuria. Mielipiteitä 

Helsingistä kulttuurikaupunkina” alle on tiivistetty se, millaisiin kulttuuritapahtumiin vastaajat 

olivat eniten osallistuneet. Suosituimpien tapahtumien tai palvelujen joukkoon olivat 

kuuluneet kuntien yleiset kulttuuripalvelut, kuten kirjasto ja teatteri, mutta joka toinen 

vastaaja oli osallistunut myös kaupunginosatapahtumaan tai muuhun yhteisön itse ideoimaan 

tapahtumaan (Keskinen & Kotro 2014, 48.), mikä viittasi aktiiviseen yhteisöllisyyden etsintään. 

Tutkimuspäällikkö Timo Cantellin kirjoittamassa esipuheessa kerrotaan tutkimuksen 

toteutustavasta. Tapa kerätä tutkimusaineistoa — sata sähköpostia kulttuuritoimijoille ja 

ketjukirjeenä vastaanottajien ystäville (Keskinen & Kotro 2014, 8) — oireilee nykyään 

yleistyvää, sisäsiittoista ”empiiristä” tutkimusta. Tutkimuksen toteuttamistapaan oli 

kiinnittänyt huomiota muutama vastaaja (Keskinen & Kotro 2014, 38), mutta vastaajien 

antamat kommentit lienevät kiitoksia kyselyn helppoudesta ja nopeudesta (Keskinen & Kotro, 

63). Tutkijat toki tunnistavat tutkimustavan tuottaman ongelman (Keskinen & Kotro 2014, 62).  

 

Helsingin kaupungin tietokeskuksen toteuttamassa tutkimuksessa yhteisöllisyys mainitaan 

lähinnä vain tutkimusraportin nimessä. Itse kysely on otsikoitu ”kulttuuri- ja vapaa-

aikakyselyksi”. On siis ilmeistä, että erilaisiin tapahtumiin osallistuvien välille oletetaan 

muodostuvan jonkintasoinen yhteys. Kaupungin toimet yhteisöllisyyden lisäämiseksi pyrkivät 

vahvistamaan ihmisten kokemaa horisontaalista jatkuvuutta.  

 

Kuulijoiden yhteisö koostuu yksittäisistä kuulijoista, saman tilan jakavista kokijoista tai 

suuresta joukosta jopa eri puolilla maailmaa yhtäaikaiseen kokemukseen osallistuvista 

ihmisistä. Yhteistä kaikille on kuulemisen kautta saatu tuntuma toisen ihmisen läsnäoloon. 

Äänen aistiminen on fysiologinen ilmiö. Se on kuin kosketus, jonka tuntevat sekä puhuja että 

kuulija. Ihmisääntä kuuleva ja kuunteleva ei ole koskaan aivan yksin. Läsnä on aina joku toinen.  
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6. Päätäntö 

 

Ennen kirjoitustaidon kehittymistä ja laajenemista on runous ollut muistinvaraista. Oraalisissa 

yhteisöissä tekstin muistaminen ja toisintaminen ilman kirjoitetun sanan apua on ollut 

välttämätöntä, ja tekstien muistaminen on kuulunut osaksi yhteisön muistirakennetta. 

Runomuoto ja poeettinen kieli ovat helpottaneet tekstin muistamista, esittämistä ja 

ymmärtämistä. 

 

Tekstit ovat siirtyneet yhteisön kollektiiviseen muistiin ja seuraaville sukupolville esittämisen 

kautta. Vasta kirjoitustaidon yleistyminen 1900-luvulla on saattanut kirjoitetun tekstin siihen 

asemaan, joka sillä nykyään on. On hätkähdyttävää huomata, kuinka lyhyestä ajanjaksosta 

todellisuudessa on kyse. Merkit ovat syrjäyttäneet puhutun sanan vasta aivan äskettäin. 

Nykytilanteessa on silti hyvä pitää mielessä, että maailmassa on kasvava joukko ihmisiä, joille 

luku- ja kirjoitusaidon oppiminen ja hallinta eivät ole itsestäänselvyyksiä.  

 

Runoja ja poeettista kieltä ei Suomessa tai muuallakaan enää kuulla ja kuunnella siinä määrin 

kuin vielä viime vuosisadan puolivälissä. Kirjojen helppo saatavuus on tehnyt jokaiselle 

mahdolliseksi lukea tekstit itse, ääneti, omaa sisäistä ääntään kuunnellen, mutta on yhä heitä, 

jotka kuuntelevat mielellään, eivät ainoastaan ääneen luettuja kirjoja, vaan myös ääneen 

esitettyjä runoja. Heille runous avautuu parhaiten ja tuottaa suurimman elämyksen silloin, kun 

he voivat kuulla runot ääneen luettuina tai lausuttuina.  

 

Olen tutkielmassani halunnut selvittää, mikä saattaisi olla ilmiön taustalla. Miksi lukija haluaa 

olla kuulija?  

 

Tutkimuskysymys on ollut vaativa. Aihetta pohtiessa ei ole ollut mahdollista nojautua johonkin 

tiettyyn teoriaan tai sopivasti otsikoituun tutkimuskirjallisuuteen. Ilmiön tutkiminen 

empiirisesti vaikutti mahdolliselta vaihtoehdolta, sillä tutkimuskysymys ”miksi haluat kuulla” 

houkutteli keskusteluun runonkuulijoiden kanssa. Hyvin pian oivalsin, etteivät runonkuulijat 

voisi antaa vastausta kysymykseeni, vaan kertoisivat sen, minkä jo tiesin: kuuleminen vetoaa 

kuulijan tunteisiin, helpottaa tekstin tulkintaa ja liittää ihmiset yhteen, yhteisen kokemisen 
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äärelle. Haastattelujen tai kyselyjen tuottamat vastaukset purettuani ja taulukoituani olisin 

edelleen ollut samassa tilanteessa, kysymässä ”Miksi?” 

 

Tutkielmassa soveltamani kolmijako, runon kuulemisesta tunteeseen, tulkintaan ja yhteyden 

kokemiseen, oli mielessäni aivan alusta asti. Ensin mainitsemani yksikkömuotoinen sana tunne 

ja tulkintaan liittyvä monikollinen sana tunteet vaikuttivat pulmallisilta. En osannut selittää, 

miksi halusin erottaa ne toisistaan. Paneutuminen laajaan ja monitieteiseen 

tutkimuskirjallisuuteen ja viimeisimpään tutkimukseen palkitsi: löysin vitaaliaffektin käsitteen 

sekä kokeellista tutkimustietoa poeettisen kielen vaikutuksesta ihmisen alitajuntaan. Äänen 

laatu, äänteiden soinnillisuus ja puheen rytmi ovat puhutun runon ominaisuuksia, jotka 

poeettisen kielen ohella vetoavat kuulijaan, eivät ainoastaan tietoisuuden, vaan myös 

tiedostamattoman tasolla. Ääneen puhuttu runo materialisoituu, se on sekä puhujalle että 

kuulijalle fysiologinen kokemus. Ääni ja kuuleminen ovat osa ihmisen olemassaolon perustaa.  

 

Tunteiden ja tulkinnan väliseen yhteyteen olin arvellut löytäväni vastauksia sekä 

kehityspsykologiasta että kognitiivisesta psykologiasta. Niin olikin. Luokiteltavat tunteet, 

emootiot, liittyvät ajatteluun ja tulkintaan. Puheen keinoja eli prosodiaa hyödyntävä puhuttu 

runo voi ohjata ja helpottaa kuulijan tekemää tulkintaa. Puhe merkitsee ihmisen puhetta 

toiselle: runon kuulija on vastaanottaja omasta tahdostaan, hän luovuttaa puhujalle vallan 

käyttää omaa, rajallista aikaansa. Puhe materialisoi poeettisen kielen, tekee sen korvin 

kuultavaksi ja muuttaa muistiin säilötyn tai merkkeihin sidotun tekstin psykologisen 

kokemuksen ohella fysiologiseksi aistimukseksi. Puhuja ja kuulija muodostavat toisilleen 

lähikehityksen vyöhykkeen, jolla molemmat voivat kehittää ja laajentaa tulkintaansa.  

 

Ääneen lukija tai runonlausuja ja kuulija eivät aina kohtaa samassa tilassa. Toinen voi olla yksin 

studionsa rauhassa, toinen kotonaan, mutta äänitteenkin kautta tapahtuva kohtaaminen on 

äänellinen tapahtuma, jossa kuulija kuulee ajan kulumisen. Puhuttu runo liittää aina vähintään 

kaksi, usein kolmekin ihmistä yhteen, sillä kuulijaa ei ole ilman puhujaa eikä tekstiä ilman 

tekijää. Reaaliaikaisessa esitystilanteessa kuulijoita voi olla satoja, nykyteknologian avulla jopa 

miljoonia. Yhteys, joka syntyy puhujan ja kuulijoiden välille, voi resonoida samassa tilassa 

olevien kuulijoiden keskuudessa siirtyen yhdestä kuulijasta toiseen ja takaisin puhujaan. 
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Kollektiiviseen muistiin painuneet tekstit liittävät ihmisiä yhteen vertikaalisesti yli sukupolvien 

rajojen. Horisontaalisina ne muodostavat sukupolvikokemuksen.  

 

Olen etsinyt tutkimuskysymykseen vastausta tutkimuskirjallisuudesta ja tutkimusraporteista, 

mutta niiden lisäksi lähestynyt aihetta ajankohtaisia ilmiöitä tarkastelemalla. Ääneen luettu 

teksti tai puhuttu runo ovat alkaneet jälleen kiinnostaa suomalaisia. Lausuntaharrastus ei ole 

kadonnut, ja sen rinnalle on noussut tuoreita runon esittämisen tapoja. Positiivinen signaali 

on äänikirjojen suosion kasvu. Niiden potentiaalista kuulijakuntaa pidettäneen suurena, sillä 

muutoin äänikirjoja tuskin mainostettaisiin laajan yleisön viestintäkanavassa, televisiossa.  

 

Ajan ilmiöiden tunnistamiseen tarjoaa internet oivan välineen. Työpöytäni ääressä olen 

päässyt seuraamaan tapahtumia lähes reaaliajassa. Myös osa tutkielmassa hyödynnetystä 

tutkimustiedosta olisi ennen nykyisenkaltaista sähköistä aineistoa ollut käytännössä 

saavuttamattomissani. Kotikoneen ruudulle avautunut tieteellinen teos tai tuore 

tutkimusraportti on sen vuoksi toisinaan nostattanut suoranaisia riemun tunteita.  

 

Tutkielmanteon henkilökohtaisena sivujuonteena on ollut oman runohistoriani 

ymmärtäminen. Mainitsen sen tässä, sillä olen jo tutkielman alussa tuonut esille suhteeni 

runon kuulemiseen, puhumiseen ja esittämiseen. On selvää, että olen tarkastellut runojen 

kuulemiseen ja esittämiseen liittyviä ilmiöitä oman historiani kautta. Miten mitätöidä 

vuosikymmenien aikana kertynyttä tietoa ja muotoutuneita näkemyksiä? Ihminen on iästään 

riippumatta oman menneisyytensä ja aikakautensa tuote eikä irrotettavissa kontekstistaan. 

Sen tosiseikan tunnistaminen ja tunnustaminen ovat vähimmäisehtona objektiivisuudelle, jota 

kaikki tutkiminen edellyttää ja johon kuuluu pyrkiä. Taustastani on ollut hyötyä lähteiden 

etsimisessä, mutta tekemäni päätelmät nojaavat löytämääni aineistoon. Henkilökohtaisena 

löydöksenä todettakoon, että vasta tutkielmaa tehdessäni olen ymmärtänyt, mikä merkitys 

runon kuulemisella minulle on aina ollut, vaikken sitä vielä työhön ryhtyessäni ollut 

tiedostanut. Kuulun ensimmäisiin tekstiin kasvatettuihin sukupolviin, niihin joille kirjoitetulla 

sanalla on ollut erityinen merkitys.  

 

Väitöskirjassaan vapautuvien mittojen rytmiikasta Auli Viikari totesi puhutun runon poetiikan 

olevan vielä kehittämättä (1987, 54). Nyt, kolmekymmentä vuotta myöhemmin, 
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vuosituhannen vaihteessa virinnyt kognitiivisen poetiikan alaan kuuluva tutkimus, 

neurotieteiden kehitys, diskurssianalyysin suosio ja kiinnostus affektiivisuuden tutkimiseen 

viitoittavat osaltaan tietä puhutun runon poetiikalle. Tämän pro gradu -tutkielman tekeminen 

on suonut minulle mahdollisuuden tunnustella polkuja puhutun — ja korvin kuultavan — 

runon poetiikkaan, jonka moniulotteisessa maailmassa keskinäisen yhteyden luovat puhuja, 

teksti ja kuulija.  
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