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Tämän kandidaatin tutkielman aiheena on musiikkifanius ja sen vaikutukset nuorten minuuteen 

ja musiikinopetukseen. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat: Miten fanius vaikuttaa nuorten 

minuuteen? sekä Miten opettaja voi huomioida nuorten faniuden musiikintunnilla?  

Tutkielmassa pyrin selittämään faniuden vaikutuksia nuorten minuuteen nykykulttuurissa, 

jossa idolit ovat merkittäviä samaistumisen kohteita ja roolimalleja nuorten elämässä.  

Olen tehnyt tutkielmani kuvailevana, täsmällisemmin sanottuna narratiivisena 

kirjallisuuskatsauksena, jonka tarkoituksena on antaa kattava yleiskäsitys aiheesta aikaisemmin 

tehtyjen tutkimusten perusteella. Tarkastelen tässä tutkielmassa faniutta ilmiönä sekä minuutta 

etenkin varhaisnuorten perspektiivistä. Lisäksi käsittelen idoleita nuorten elämässä nuorten 

ihailemien idolien, fanitoiminnan ja faniuden vaikutusten näkökulmista. 

Saamieni tulosten mukaan fanius vaikuttaa nuorten minuudessa etenkin identitee t in 

muodostumiseen, minäkäsityksen selkeyteen, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sekä sosiaalis i in 

suhteisiin. Lisäksi tutkielmassani selvisi, että opettajat voivat ottaa nuorten faniuden huomioon 

musiikintunneilla soittamalla oppilaiden suosikkikappaleita sekä tukemalla oppilaita löytämään 

identiteettinsä erilaisten samaistuttavien vaihtoehtojen joukosta. Tutkielman tulosten valossa 

näyttää siltä, että faniudesta voi olla nuorille haittaa, jos sillä on liian suuri painoarvo heidän 

elämässään.  

Tämä kandidaatin tutkielma antaa hyödyllisen katsauksen faniuden vaikutuks is ta 

musiikinopetuksen näkökulmasta. Negatiivisten vaikutusten lisäksi faniudella voi olla myös 

useita positiivisia vaikutuksia. Nuori voi faniuden avulla esimerkiksi oppia paremmin 

ymmärtämään sisäisiä tarpeitaan ja toiveitaan. Lisäksi fanius voi motivoida nuorta 

harrastamaan musiikkia vapaa-ajalla ja olla uusien ihmissuhteiden edesauttaja tai jo olemassa 

olevien suhteiden yhteinen tekijä.  
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1 Johdanto  

Tämä kandidaatin tutkielma tarkastelee faniutta ja sen vaikutuksia nuorten minuuteen ja 

koulunkäyntiin. Aihe kiinnostaa minua, koska olin itse alakoululaisena pop-yhtye Jonas 

Brothersin suuri fani. Kuuntelin päivittäin yhtyeen musiikkia, seurasin heitä koskevaa 

uutisointia ja kirjoitin ihailijapostia. Puhuin läheisilleni yhtyeestä ja toivoin meneväni 

tulevaisuudessa laulaja-kitaristi Nick Jonasin kanssa naimisiin. Tunteeni olivat erittäin vahvat 

ja välillä uskoin yhteisen tulevaisuuden bändin jäsenen kanssa mahdolliseksi. Viidenne llä 

luokalla eräällä englannintunnilla tehtävänäni oli kääntää suosikkikappaleeni sanoitukset 

suomeksi ja muistan edelleen, kuinka ylpeä olin, kun sain tunnin lopussa soittaa kappaleen 

luokan kaiuttimista muille. Uskon, että oma fanitaustani ja mielenkiintoni aiheeseen tukee 

tutkielman tekemistä. Onkin tärkeää, että tutkielman tekijä on kiinnostunut tarkastelemas taan 

aiheesta (Metsämuuronen, 2003). 

Vanttajan, Järvisen ja Norvannon (2017) mukaan media erilaisine muotoineen on voimakkaast i 

läsnä nykyajan arjessa ja tuonut mukanaan erilaisia idoleita ja esikuvia. Idolien vaikutus lasten 

ja nuorten identiteetin muodostumisessa on merkittävä, koska muuttuneessa yhteiskunnassa 

nuoret hakevat identiteettikokeiluihinsa entistä enemmän mallia mediasta (Vanttaja ym., 2017). 

Grayn, Sandvossin ja Harringtonin (2017) sanoin suurin osa ihmisistä fanittaa jotain ja 

kulttuurisen ja teknologian kehityksen myötä faniudesta on tullut entistä yleisempää. 

Tutkielmani aihe on ajankohtainen ja tärkeä, koska media on niin suuressa osassa arkeamme ja 

helposti lasten ja nuorten saatavilla esimerkiksi kännyköiden kautta (ks. myös Poikolainen, 

2018; Vanttaja ym., 2017). Lisäksi olen usein törmännyt uutisiin, joissa on huolenaiheena lasten 

ja nuorten mediasta saamat vaikutteet, kuten vääristyneet kauneusihanteet (esim. Ihalainen, 

2020). Idolien mediarepresentaatiot luovat ihanteita, jotka pystyvät vaikuttamaan lapsiin ja 

nuoriin joko suoraan tai epäsuorasti esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä (Nikunen, 

2005; Lacasa ym., 2017). 

Keskityn tarkastelemaan idolien merkitystä nuorten, erityisesti varhaisnuorten eli 11–14-

vuotiaiden näkökulmasta (ks. esim. Harter, 2012; Vuorinen, 1998). Rajaukseni perustuu 

puberteetin ajankohtaan, jonka myötä myös nuoren minäkuva muuttuu merkittävästi (Vuorinen, 

1998). Lisäksi faniutta on yleisesti pidetty nuoruuteen kytkeytyneenä ilmiönä (Poikolainen, 

2021). Tarkemmin tutkielmani käsittelee musiikkifaniutta eli musiikkia ja musiikki-idole ita 

koskevaa faniutta. Poikolainen (2021) toteaa, että etenkin populaarimusiikin idolit ja 
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fanikulttuuri ovat merkittävässä osassa monen suomalaisnuoren elämässä. Hänen mukaansa 

vuonna 2017 suomalaisten 13–19-vuotiaiden nuorten viidentoista seuratuimman idolin 

joukkoon kuului YouTube-tähtien, Kylie Jennerin ja Donald Trumpin lisäksi viisi tunnettua 

muusikkoa ja yhtyettä: Robin, Sanni, JVG, Mikael Gabriel ja Cheek. (Poikolainen, 2021.) 

Muusikot ovat siis yksiä seuratuimpia idoleita Suomessa. 

Tulevana musiikinopettajana haluan varmistaa, etten puhu alentavasti kenenkään 

suosikkimusiikista ja ottaa oppitunneille soitettavaksi myös oppilaiden toivekappale ita . 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan yksi musiikin oppiaineen tehtävistä 

vuosiluokilla 7–9 on “rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista musiikkiin ja 

kulttuuriseen monimuotoisuuteen” (Opetushallitus [OPH], 2014, s. 422). Tavoitetta tuetaan 

Opetushallituksen (2014) mukaan ottamalla huomioon oppilaiden omat mielenkiinnon kohteet. 

Lisäksi musiikinopetuksen tarkoituksena on muiden tavoitteiden ohella auttaa oppilaita 

analysoimaan musiikin herättämiä tunteita ja aistihavaintoja (OPH, 2014). Kallio (2017) toteaa, 

että pohjoismaista musiikkikasvatusta arvostetaan muualla maailmassa. Hänen mukaansa 

monipuolista ohjelmistoa, oppilaan osallisuuden korostamista ja oman musiikin tuomista 

kouluun pidetään arvokkaina opetuksen lähtökohtina.  

Homin, Kinnusen ja Honkasen (2021) mukaan nuoret hyödyntävät musiikkia esimerkik s i 

tunteiden säätelyyn sekä identiteetin muodostamiseen ja osoittamiseen. Homin ja 

kumppaneiden (2021) mukaan musiikkifanius herättää tunteita ja tutkielmassa selvitän, miten 

faniuden aikaansaamat tunteet ja erilaiset fanikäytännöt vaikuttavat nuorten minuuteen. Lisäksi 

pyrin ymmärtämään faniutta paremmin ja tunnistamaan myös sen mahdollisia haittavaikutuks ia 

lapsiin ja nuoriin. Uskon siis, että pystyn tulevaisuudessa hyödyntämään tutkielman tuloksia 

niin oppilaita kohdatessa kuin oppitunteja suunnitellessakin. 

Tämän tutkielman tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 

1. Miten fanius vaikuttaa nuorten minuuteen? 

2. Miten opettaja voi huomioida nuorten faniuden musiikintunnilla? 

Seuraavaksi esittelen tutkimusasetelman (luku 2) ja kerron, millä tavoin lähdin hakemaan tietoa 

tutkimuskysymyksiini. Lisäksi tuon esille käyttämiäni lähteitä ja keskeisimpiä hyödyntämäni 

teoksia. Tämän jälkeen luvussa 3 otan käsittelyyn tutkielmani teoreettisen viitekehyksen, jossa 

määrittelen tutkielman keskeisimmät käsitteet ja tarkastelen aiheeseen liittyvää tutkimustie toa. 

Myöhemmin esittelen löytämäni tulokset (luku 4), joiden avulla vastaan asettamaani 
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tutkimuskysymykseen. Lopuksi kokoan tulosten pohjalta nousseet ajatukseni yhteen 

pohdinnassa (luku 5) ja listaan tutkielmassa käyttämäni lähteet. 
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2 Tutkimusasetelma 

Tässä luvussa kertaan tutkielmani tutkimuskysymykset (2.1) ja kerron kirjallisuuskatsaukses ta 

(2.2). Lisäksi esittelen keskeiset käyttämäni lähteet ja tiedonhakumenetelmät (2.2), jonka 

jälkeen käsittelen tutkielman tutkimusetiikkaa (2.3). 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkielmani tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten fanius vaikuttaa nuorten minuuteen? 

2. Miten opettaja voi huomioida nuorten faniuden musiikintunnilla? 

2.2 Tutkimuksen toteutus 

Tämä kandidaatin tutkielma on kirjallisuuskatsaus eli kooste aiemmin tehdyistä tietyn 

aihealueen tutkimuksista (Smart Student, 2021). Salminen (2011) kertoo, että 

kirjallisuuskatsauksen avulla on mahdollista saada ymmärrys aiemmista tutkimuksista ja jopa 

aikaansaada uutta teoriaa. Hänen mukaansa kirjallisuuskatsauksen avulla voi myös havaita 

tutkimusalueen puutteita ja tarkastella jonkin aihealueen historiallista kehitystä. 

Tämän kandidaatin tutkielman kirjallisuuskatsauksen tyyppi on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, 

joka on Salmisen (2011) määritelmän mukaan tyypillisin kirjallisuuskatsauksen alalaji. 

Salminen (2011) kertoo, että kuvaileva kirjallisuuskatsaus on muodoltaan melko vapaa 

yleiskatsaus, jossa aineistoja voi käyttää monipuolisesti ilman tiukkoja rajoitteita. Kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen voi Salmisen (2011) sanoin jakaa kahteen eri alalajiin; narratiiviseen ja 

integroivaan kirjallisuuskatsaukseen, joiden merkittävimpänä eroavaisuutena on se, että 

integroivaan kirjallisuuskatsaukseen kuuluu keskeisesti kriittinen näkökulma. Vaikka 

tarkastelen lähteitä tutkielmassani myös kriittisesti, koen ettei se ole tämän kandidaatin työn 

perusta. Näin ollen tutkielmani on tyypiltään narratiivinen, Salmisen (2011) sanoin melko 

monipuolisen kuvan antava yleiskatsaus käsiteltävästä aiheesta.  

Hain lähteitä tutkielmaani Oulun yliopiston kirjastosta ja erilaisista sähköisistä tietokannois ta. 

Käyttämiäni tietokantoja olivat Google Scholar, Oula-Finnan kansainvälisten e-aineistojen 

hakukone, EBSCO, Oxford Music Online ja ProQuest. Fyysiset kirjat löysin Oulun yliopiston 

kirjastosta Oula-Finnan hakukoneen avulla. Käytin aineistojen etsimisessä seuraavia 
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hakusanoja: Fani, fanitus, fanius, fanikulttuuri, idoli, musiikkifanius, fandom, fan culture, idol, 

celebrity, effects of fandom ja music fandom. 

Löysin monipuolisesti lähteitä, joista moni sijoittui 2000-luvun alkupuolelle. Löysin kuitenk in 

myös tuoreempia lähteitä. Varsinkin faniutta määriteltäessä viitattiin usein vanhoihin teoksiin 

ja teorian riittävän pohjustuksen takia koin niiden käytön järkeväksi. Aiheen rajaus oli saatavilla 

olevan aineiston paljouden takia haastavaa, mutta lopulta löysin tutkielmani aiheeseen sopivia 

hyödyllisiä lähteitä. Suurin osa käyttämistäni lähteistä ovat tieteellisiä vertaisarvioituja 

lehtiartikkeleita (mm. Poikolainen, 2021; Lacasa ym, 2016), mutta hyödynsin myös 

väitöskirjoja (Nikunen, 2005; Poikolainen 2015), kirjoja (mm. Nikunen, 2008), YouTube-

videota (Smart Student, 2021), uutista (Ihalainen, 2020) sekä käsikirjoja (Leary & Tangney, 

2012; Schwartz, Luyckx & Vignoles, 2011). Tärkeimpinä lähteinä mainitsen Poikolaisen 

vertaisarvioidun tutkimusartikkelin (2021), Nikusen väitöskirjan (2005) sekä Vignoles in, 

Schwartzin ja Luyckxin (2011) ja Harterin (2012) vertaisarvioidut tutkimusartikkelit. 

2.3 Tutkimusetiikka 

Tutkielmassani noudatan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjetta hyvästä tieteellises tä 

käytännöstä (Varantola, Launis, Helin, Spoof & Jäppinen, 2013). Varantola kollegoineen 

(2013) toteaa, että tieteellinen teksti on luotettavaa ainoastaan silloin, kun se on tehty ohjeiden 

mukaan. He muistuttavat, että tutkimuksen laatijan pitää olla työssään rehellinen ja tarkka 

tuloksia esittäessään. Lisäksi tutkimuksessa täytyy käyttää eettisesti kestäviä tiedonhaku- ja 

arviointimenetelmiä sekä noudattaa avointa ja vastuullista viestintää tuloksia julkaistaessa. 

Tutkijoiden täytyy muistaa kunnioittaa alkuperäisiä tutkijoita oikeaoppisilla lähdeviittauks illa 

ja maininnoilla. (Varantola ym., 2013.) 

Tätä tutkielmaa tehdessäni olen kiinnittänyt huomiota oikeaoppiseen viittaustekniikkaan ja 

asianmukaiseen alkuperäisen kirjoittajan mainitsemiseen, sillä koko tutkielma perustuu muiden 

tekemien tutkimusten pohjalle. Lisäksi olen kiinnittänyt erityistä tarkkuutta vilpin eli 

Varantolan ja kumppaneiden (2013) sanojen mukaan virheellisten tietojen tai tulosten tai toisten 

tutkijoiden työn kopioimisen välttämiseen. Varantola kollegoineen (2013) toteaa, että 

sepittäminen eli itse keksittyjen havaintojen esittäminen totena on kiellettyä ja yksi vilpin 

muodoista. Heidän mukaansa myös havaintojen vääristely on yksi tutkimuksen tulosta 

vääristävä vilpin keino. Tässä tutkielmassa pyrin perustelemaan tulokset tutkijoiden 

tutkimusten valossa, enkä anna omien mielipiteideni tai uskomuksieni muuttaa havaittuja 
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tuloksia. Lisäksi olen kiinnittänyt erityisen tarkkaa huomiota siihen, etten ole tätä työtä 

tehdessäni plagioinut ketään. 

Olen huomioinut tutkielmassani myös lähteiden oikeaoppiseen käyttöön ja pyrkinyt käyttämään 

primäärilähteitä, jonka takia osa käyttämistäni lähteistä sijoittuu 1990-luvulle. Eriksonin teorian 

kohdalla jouduin tyytymään sekundäärilähteeseen (Kronqvist & Pulkkinen, 2007), sillä minulla 

ei ollut lukuoikeutta alkuperäiseen tutkimukseen. Pyrin hyödyntämään kaikista tuoreinta tietoa 

ja useat käyttämäni lähteet sijoittuvatkin 2000–2022-luvuille. Tuorein lähteeni on vuodelta 

2022. 
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3 Teoreettinen viitekehys 

Tässä luvussa tarkastelen faniutta ilmiönä (3.1), jonka jälkeen käsittelen minuutta (3.2) etenkin 

identiteetin näkökulmasta (3.2.1). Myöhemmin kerron nuorten minuuden kehittymisestä (3.2.2) 

ja lopuksi tarkastelen idoleita nuorten elämässä (3.3), lasten ja nuorten ihailemia idoleita 

(3.3.1), nuorten fanitoimintaa (3.3.2) ja faniuden vaikutuksia nuorten minäkäsitykseen ja 

identiteettiin (3.3.3). 

Duffetin (2013) mukaan faniutta on tutkittu laajasti muun muassa psykologian, sosiologian ja 

antropologian eli ihmistutkimuksen tutkimusaloilla. Sen sijaan itse faneja koskeva 

tutkimuskenttä on hänen sanojensa mukaan faniutta suppeampi. Suomenkielis issä 

tutkimuksissa faneja ja faniutta koskevaa tutkimusta ei erotella nimellisesti toisistaan (mm. 

Nikunen 2008; Poikolainen, 2015), jonka vuoksi käytän itsekin tässä kandidaatin tutkielmassa 

faneja ja faniutta koskevista tutkimuksista yhteistä käsitettä fanitutkimus. Suomessa 

fanitutkimusta tehdään monilla eri aloilla ja poikkitieteellisyys mahdollistaa ilmiön tutkimisen 

eri näkökulmista (Nikunen, 2008). Suomalainen musiikkifanius on kuitenkin Poikolaisen 

(2021) mukaan vielä melko vähän tutkittu aihealue, joka tarvitsee jatkossa lisää tarkastelua.  

Historiassa populaarimusiikki toimi rajan jakajana aikuisten ja nuorten välillä, sillä vanhemmat 

olivat sääntöjen asettajia, jotka tyypillisesti tuomitsivat uusia musiikin muotoja (Padua, 2020). 

Mäkelän (2007) mukaan musiikkifanius voidaan jakaa kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä 

vaiheessa ilmiön alkamisesta aina 1980-luvulle asti faniutta pidettiin poikkeavana ja jopa 

sairaalloisena käytöksenä. 1980-luvun loppupuolelta alkaen yleinen suhtautuminen faniuteen 

muuttui ja ilmiötä alettiin pitämään yleisesti hyväksyttynä mielihyvän lähteenä, joka on osa 

populaarikulttuuria. (Mäkelä, 2007.) Vaikka nykyään populaarimusiikki ei ole ainoastaan 

nuorisomusiikkia, on sillä Kallion (2017) argumentin mukaan merkittävä asema nuorten 

elämässä. Seuraavassa alaluvussa kerron Nikusen (2005) esittelemien faniuden elementt ien 

myötä tarkemmin faniudesta ilmiönä. 

3.1 Fanius ilmiönä 

Käytän tässä tutkielmassa käsitteitä fani, fanius ja idoli. Faniudella tarkoitan Kaarina Nikusta 

(2005) mukaillen fani-ilmiötä ja idolilla faniuden kohdetta, jonka julkisuuskuva on rakentunut 

julkisen esiintymisen, markkinoinnin, mediajulkisuuden ja yleisön kautta. Julkisuuskuva on sen 
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sijaan idolin sen hetkinen maine, johon fanit pystyvät yhdessä mielipiteillään vaikuttamaan. 

(Nikunen, 2005.) Fani-käsitteestä kerron seuraavaksi enemmän. 

Nikunen (2005) kertoo väitöskirjassaan Faniuden aika: Kolme tapausta televisio-ohjelmien 

faniudesta faniuden muodostuvan kuudesta elementistä: affektiivisuudesta, toiminnas ta, 

yhteisöstä/sosiaalisuudesta, sukupuolesta, fani-identiteetistä sekä kytkeytymises tä 

populaarikulttuuriin. Nikunen (2005) selittää, että jokaisella tutkijalla on omat painotuksensa, 

mutta yleisesti faniudesta ajatellaan yhtenäisesti. Nikusen (2005) mukaan affektiivisuus 

tarkoittaa moniulotteista kiintymyksen ja liikutuksen tuntemusta, joka kytkeytyy ruumiilliseen 

kokemukseen ja tuottaa erilaisia merkityksiä tilanteesta riippuen. Affektiivisuutta on määrite lty 

hieman eri tavoin tutkijoiden joukossa, mutta fanitutkimuksessa käytetään yleensä tutkija 

Lawrence Grossbergin (1947 – ) affektiteoriaa (Nikunen, 2005). Tutkijat (Nikunen, 2005; 

Poikolainen, 2015) kertovat, että Grossbergin teorian mukaan affektiivisuuden on pelkistetys t i 

tunnekokemisen tapa, joka on fanin määrätietoisen toiminnan taustalla. 

Toiminnalla Nikunen (2005) tarkoittaa käyttäytymisen muuttamista faniuden myötä. Hänen 

mukaansa pelkkä televisiosarjan katsominen ei täytä faniuden kriteerejä, mutta katselun 

aikaansaama toiminnanmuutos täyttää. Fani pyrkii toiminnan avulla samaan idolistaan lisää 

aineistoa, kuten tietoa tai tavaroita, joiden myötä erottuu muista seuraajista (Nikunen, 2005). 

Grossbergin (1992) mukaan aktiivisen kuuntelijan ja fanin erottaminen on haastavaa. Hän 

kuitenkin argumentoi, ettei faniutta voisi verrata mihinkään, jos kaikki yleisö luokiteltais i in 

aktiiviseksi. Duffet (2013) kertoo, että faniuteen kuuluu aina sosiaalisen puolen lisäksi myös 

yksityinen puoli. 

Faniuden yksityinen puoli korostuu Nikusen (2008) käsitteessä “hiljaiset fanit”, jotka tuovat 

faniuttaan esille melko hillitysti. Nikunen (2008) kertoo, että heidänkin havainnoimisensa on 

tärkeää, sillä ilman kaikenlaisten fanien huomioimista tutkimuskenttä jää suppeaksi. Myös 

Poikolainen (2021) nostaa artikkelissaan esiin “tavallisen fanin” käsitteen, joka on vuoden 2020 

vapaa-aikatutkimuksen tulosten mukaan suomalaislasten ja -nuorten tyypillinen 

musiikkifaniuden muoto. Poikolainen (2021) selittää tavallisen fanin toiminnan olevan melko 

vähäistä ja keskittyvän pitkälti omaan lähipiiriin. Tavallisen fanin huomio kiinnittyy suurelta 

osin idoliin itseensä esimerkiksi sosiaalisen median seuraamisen tai musiikin kuuntelun kautta 

ja muu fanitoiminta, kuten ihailijapostin kirjoittaminen tai fanituotteiden ostaminen ei ole 

ominaista (Poikolainen, 2021). 
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Nikusen (2005) mukaan fani-identiteetti eli käsitys faniudesta vaihtelee yksilö iden välillä. 

Myös Edlom ja Karlsson (2021) kertovat, etteivät kaikki fanit ole keskenään samanlaisia, sillä 

jokaisella on omat roolit ja tietämykset faniyhteisöjen sisällä ja ulkopuolella. Nikusen (2005) 

mukaan fani-identiteettiin voi vaikuttaa muun muassa yhteisön tuki ja ulkopuolis ten 

negatiivinen arvostelu. Aktiivinen faniyhteisö luo kuitenkin yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

mahdollisuuden kokea faniutta yhdessä muiden kanssa (Nikunen, 2005). 

Nikunen (2005) kertoo, että sukupuoli ja seksuaalisuus muovautuvat ja tarkentuvat faniuden 

myötä. Hän selittää, että idolien mediarepresentaatiot luovat erilaisia sukupuoli- ihanteita, jotka 

mahdollisesti vaikuttavat yksilön identiteetin rakentumiseen. Lisäksi Nikunen (2005) kertoo 

faniuteen liittyvän sukupuolittamista, kuten ilmiön pitämistä osana tyttökulttuuria. Tällainen 

sukupuolittaminen näkyy osaksi myös esimerkiksi iltapäivälehdissä ja musiikkiteollisuudessa 

(Nikunen, 2005). Poikolainen (2021) toteaa, että stereotyyppinen ajattelutapa faniudes ta 

nuorten tyttöjen ilmiönä on vanhentunut. Hän kritisoi myös ajatusta faniuden yhteydestä 

nuoruuden tunnekuohuihin, sillä suomalaisista nuorista juuri 10–14-vuotiaiden ikäluokassa 

esiintyi vähiten itseään faniksi määritteleviä henkilöitä. 

Grossbergin (1992) mukaan fanius ilmenee populaarikulttuurissa, eikä korkeakulttuur in 

ihailusta voi puhua fanittamisena. Nikusen (2005) argumentin mukaan korkeakulttuurilla voi 

olla samoja käytäntöjä populaarikulttuurin kanssa, mutta faniuden erottaa korkeakulttuur is ta 

avoin ihailu ja tunteellisuus. Jo Grossberg (1992) kuitenkin toteaa populaarikulttuurin ja 

muiden kulttuurien rajan olevan vaikeasti määriteltävissä, sillä joku aiemmin 

populaarikulttuuriin kuulunut voidaankin myöhemmin luokitella korkeakulttuuriksi ja 

kategoriat sekä määritelmät muuttuvat ajan mittaan. Innokkaan korkeakulttuurin ihailun 

poisjättämistä faniuden piiristä onkin Poikolaisen (2015) mukaan kritisoitu rutkasti ja 

Nikunenkin toteaa uudemmassa teoksessaan Fanikirjassa (2008) korkeakulttuurin ja 

populaarikulttuurin välisen kuilun kaventuneen. Tiukan määrittelyn sijaan fanikulttuur in 

ilmiötä on hänen mukaansa syytä tarkastella avoimesti. 

Nikunen (2005) muistuttaa, että elementtien ilmeneminen ei ole samanlaista kaikissa 

faniuksissa. Tiukan määrittelyn sijaan on hänen mukaansa mielekkäämpää ajatella faniut ta 

yhtenä kattokäsitteenä, joka kuvaa voimakasta ja toiminnallista mediasuhdetta kulloink in 

olemassa olevassa tilanteessa. 
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3.2 Minuus 

Tässä alaluvussa käsittelen minuutta eli henkilön reflektiivistä tietoisuutta ja käsitystä itsestään 

(Hoffman, Holm & Åhs, 2016; Saastamoinen, 2006). Identiteetti ja minäkäsitys ovat Hoffmanin 

ja kumppaneiden (2016) mukaan osa koko ihmisen elämän läpi kehittyvää minuutta. Minuuden 

kehityksen myötä ihmiselle muotoutuu vähitellen minäkäsitys eli yksilöllinen ja sisäinen 

käsitys itsestään (Hoffman ym., 2016). Minuus on Saastamoisen (2006) sanoin jokaisen 

ihmisen sisällä, vaikka sitä ei suoraan voikaan tunnistaa olemuksesta, käyttäytymismalleista tai 

sosiaalisista rooleista. Saastamoinen (2006) toteaa näiden tekojen ja piirteiden olevan joka 

tapauksessa ilmaisuja ihmisen sisimmästä eli minuudesta. Ihminen saattaa kuitenkin toimia eri 

tavoilla, kuin olettaisi sisimmässään toimivan ja yrittääkin löytää vastauksen siihen kuka hän 

todellisuudessa on (Saastamoinen, 2006). 

Vuorinen (1990) kertoo minuutta ja minäkäsitystä koskevien käsitteiden olevan monimutkais ia. 

Lisäksi eri kielten ja tutkimussuuntausten välisten eroavaisuuksien takia minuuden käsitteitä on 

paljon (Vuorinen, 1990). Leary ja Tangney (2012) toteavat englanninkielisen käsitteen self 

hankaloittavan esimerkiksi identiteetin määrittelyä, sillä self -käsitteellä on jo itsestään yli 50 

eri merkitystä pelkästään sosiaalipsykologian tutkimusalalla. Suomeksi käsite self ei taivu 

Vuorisen (1990) mukaan luonnollisesti itseksi, joten siitä käytetään useimmiten käsitteitä 

minäkäsitys, minuus tai minäkokemus. Vuorinen (1998) toteaa, että psyyke ja mieli ovat 

rakentuneet ihmisen omista ajatuksista, toiveista ja tunteista, jotka ovat hänen omassa 

mielessään. Myös minuus sisältää ihmisen tunteet ja kokemukset omasta itsestään (Vuorinen, 

1998). Käytän tässä tutkielmassa Vuorista (1998) sekä Saastamoista (2006) mukaillen käsitteitä 

minäkäsitys tai minuus tilanteen mukaan suomennoksena englanninkielisestä käsitteestä self. 

Minuutta tarkasteleva tutkimuskenttä on moniulotteinen ja sitä tutkitaan esimerkiksi itsetunnon 

ja identiteetin näkökulmista (Leary ja Tangney, 2012). Tunteiden havainnointia, tunnustamis ta 

ja nimeämisen taitoa kutsutaan reflektiivisyydeksi (Kronqvist & Pulkkinen, 2007), eikä Learyn 

ja Tangneyn (2012) argumentin mukaan ihmisen käytöksen kiemuroita voi ymmärtää ennen 

kuin on ymmärtänyt ihmisen kyvyn reflektointiin. Kykyä tarvitaan Learyn ja Tangneyn (2012) 

sanoin muun muassa pitkäaikaiseen suunnitteluun ja itsetietoisiin ajatuksiin, kuten häpeään, 

syyllisyyteen ja itsetietoisuuteen sekä kykyyn toimia paineen alla. Leary ja Tangney (2012) 

summaavat, että kaikkea minuutta koskevaa tutkimusta yhdistää tieto ihmisen reflektiivisyyden 

taidosta. Tarkastelen tässä tutkielmassa minuutta etenkin identiteetin ja minäkäsityksen 

näkökulmista. Käsitteiden limittäisyys hankaloittaa niiden määrittelemistä (Saastamoinen, 
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2006; Vuorinen, 1990.), mutta pyrin seuraavaksi kertomaan identiteetistä ja nuorten minuuden 

kehittymisestä tarkemmin. 

3.2.1 Identiteetti 

Identiteetin määritteleminen on haastavaa, sillä sitä koskeva tutkimus on monimutkaista (Hall, 

1999; Vignoles, Schwartz & Luyckx, 2011). Lisäksi identiteetti on melko huonosti ymmärre tty 

kokonaisuus sen vaikean testattavuuden takia, jonka lisäksi se limittyy päällekkäin muiden 

minuuden käsitteiden kanssa (Hall, 1999; Leary & Tangney, 2012). Vignoles, Schwartz ja 

Luyckx (2011) kuvaavat artikkelissaan identiteetin olevan voimakas rakennelma, joka ohjaa 

yksilöä elämän suurissa valinnoissa. Identiteetti antaa yksilölle yhteenkuuluvuuden tunteen eri 

ryhmiin ja yhteiskuntaan, mutta voi olla myös huonon käyttäytymisen, kuten etnisten ryhmien 

syrjinnän taustalla. Monet tutkijat ovat kritisoineet identiteetin pitämistä olennaisena käsitteenä  

argumentoiden sen liian epäselväksi kokonaisuudeksi. (Vignoles ym., 2011.) Tutkijoilla on 

Learyn ja Tangneyn (2012) mukaan eriäviä käsityksiä myös siitä ovatko itsetunto ja 

minäkäsitys eri merkityksineen osa laajempaa identiteetin sateenvarjokäsitettä. He kertovat 

joidenkin pitävän minäkäsityksen ja identiteetin välistä eroa teennäisenä, kun taas toiset ovat 

puoltaneet käsitteiden eroa eri tavoin. Leary ja Tangney (2012) summaavat, että käsitteet 

limittyvät päällekkäin monissa tapauksissa ja tarvitsevat lisää tutkimista. 

Identiteetin voi parhaiten selittää ihmisen vastauksena kysymykseen “Kuka sinä olet?” 

(Vignoles ym., 2011). Vastaus voi olla yksilötason vastaus, kuten kitaristi ja isä tai ryhmätason 

vastaus, kuten vanhempi ja bändin jäsen. Kysymyksen voi Vignolesin ja kumppaneiden (2011) 

mukaan esittää myös joko suoraan yksilölle tai koko ryhmälle. (Vignoles ym., 2011.) Vuorinen 

(1990) kertoo ryhmätason vastauksessa olevan kyse ihmisen sosiaalisesta identiteetistä, joka 

pohjautuu oman identiteetin lisäksi myös erilaisiin ryhmien jäsenyyksistä saatuihin mielikuviin. 

Vuorinen (1990) lisää ihmisen synnynnäisen tarvitsevuuden vaikuttavan yksilön valinto jen 

taustalla. Hänen mukaansa ihmiset tarvitsevat toisten suhtautumista heihin heidän toiveidensa 

mukaan, jotta heidän toiveensa omasta itsestään toteutuisivat. Vignoles ja kollegat (2011) 

tarkentavat, ettei jokaisella brittiläisen passin omistajalla ole brittiläistä identiteettiä, eikä 

ihonvärillä ole varmaa yhteyttä vahvaan etniseen identiteettiin. Nämä ominaisuudet ovat heidän 

mukaansa silloin osa yksilön identiteettiä, kun ne kuuluvat hänen henkilökohtaisiin ja 

sosiaalisiin merkityksiinsä ja ovat vastauksena kysymykseen “kuka sinä olet?”.  
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Vignoles kumppaneineen (2011) toteaa, etteivät ihmiset ole välttämättä tietoisia jokaisesta 

identiteetin meneillään olevista prosesseista, kun taas monet niistä tehdään tarkoituksella. 

Heidän sanojensa mukaan henkilökohtaisen identiteetin muodostusprosessit kuten tavoitte iden 

asettaminen ja arvojen ja uskomusten tarkastelu ovat tietoisia ja perusteltuja valintoja. Sen 

sijaan tiedostamattomia identiteettiprosesseja ovat muun muassa oman itsetunnon suojeleminen 

uhkilta ja prosessit, joissa identiteetin näkökulmat muuttuvat painoarvoltaan erilaiseksi eri 

sosiaalisissa tilanteissa. (Vignoles ym., 2011.) Vuorinen (1990) selittää, että oman minuuden 

käsityksen tutkiskelua tapahtuu arjessa jatkuvasti muun muassa omia tiedostamattomia 

ajatusmalleja tarkkaillessa. Hän lisää, että tarkkailun avulla ihmiset pyrkivät säilymään omana 

itsenään. Yksilö tarvitsee Vuorisen (1990) mukaan tunteen minuuden säilyvyydestä ja se on 

vaarassa silloin, kun yksilön kokema minuus ei toteudukaan. Hall (1999) toteaa toisin sanoin, 

että identiteetti on yksilölle ongelma vasta silloin, kun se ajautuu kriisiin. 

3.2.2 Minuuden kehitys nuoruudessa 

Vuorisen (1998) esittämän argumentin mukaan nuoruus voidaan jakaa neljään eri 

kehitysvaiheeseen, joita ovat esinuoruus, joka sijoittuu ikävuosille 10–12, varhaisnuoruus, joka 

on ikävuosina 12–14, varsinainen nuoruus ikävuosina 14–16 ja myöhäisnuoruus ikävuosina 16–

22. Harterin (2012) jaottelun mukaan varhaisnuoruus on ikävuosina 11–13,  varsina inen 

nuoruus ikävuosina 14–16 ja myöhäisnuoruus ikävuosina 17–19. Tässä tutkielmassa keskityn 

tarkastelemaan erityisesti esi- ja varhaisnuoria, sillä tuossa iässä nuoret ovat todella tietois ia 

muiden mielipiteistä, ottavat etäisyyttä vanhempiinsa ja hakevat tukea itsensä etsimiseen 

ikätovereistaan (Harter, 2012; Kronqvist & Pulkkinen, 2007). 

Yksilö etsii nuoruudessa itseään ja yksilöllisyyttään ja kehittyy monin tavoin (Kronqvist & 

Pulkkinen, 2007). Kronqvist ja Pulkkinen (2007) kertovat, että kognitiivinen kehitys ilmenee 

nuoren havaitsemisen, ajattelun, kielen, muistin ja oppimisen edistymisenä. Nuori alkaa heidän 

sanojensa mukaan abstraktin kehityksen myötä pohtimaan entistä enemmän uskonnollisia ja 

filosofisia kysymyksiä. Lisäksi nuori alkaa Kronqvistin ja Pulkkisen (2007) sanoin 

muodostamaan elämäänsä odotuksia pidemmälle kuin ennen ja alkaa toimimaan niitä tukevien 

tavoitteiden mukaan. Vuorinen (1998) muistuttaa, että puberteetti tuo mukanaan ison haasteen 

minuuden kehitykseen, sillä nuori tulee kohtaamaan useita muutoksia. Tämän takia nuoren 

autonomia kokee suurimman kehityksen esi- tai varhaisnuoruudessa, jolloin hän ei voi hallita 

kehon muutoksia ja yrittää selvitä sen tuoman epävarmuuden kanssa. Lisäksi seksuaalis ten 
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halujen herääminen, lisääntynyt voima, kasvu ja muut keholliset muutokset vaativat nuorelta 

mukautumista. (Vuorinen, 1998.) 

Nuoruus on Erik Eriksonin (1902–1994) teorian viides kehityskriisi, jolloin yksilö etsii 

vastauksia oleellisiin minuuteen liittyviin kysymyksiin, kuten ideologioihin ja seksuaalisuuteen 

liittyen. Kronqvist ja Pulkkinen (2007) kertovat nuoruuden vaarana olevan Eriksonin teorian 

mukaan roolidiffuusio eli identiteettien ristiriitaisuus, jolloin nuori ei tiedä millainen hänen 

tulisi olla. Nuori voi olla jollain identiteettialueella, kuten sosiaalisissa suhteissa hyvin 

kehittynyt ja toisella huomattavasti vähemmän. (Kronqvist & Pulkkinen, 2007.) 

Harter (2012) kertoo sosiaalisen tietoisuuden lisääntyvän varhaisnuorilla voimakkaasti, jonka 

vuoksi he ovat aiempaa tietoisempia siitä, miten muut näkevät heidät. Varhaisnuoret oppivat, 

että ihmiset ajattelevat heistä eri tavoin, ja että heidän roolinsa on erilainen eri ihmis ten 

seurassa. He osaavat kuvailla olevansa erilaisia eri ihmisten kanssa, mutta pitävät minuuden 

versioita toisistaan erillisinä. Harterin (2012) sanoin varhaisnuoret voivat esimerkiksi sanoa 

olevansa iloisia ystävien seurassa, mutta vihaisia vanhempiensa kanssa. Varhaisnuori ei vielä 

pysty luomaan minuuden eri versioista yhtenäistä kokonaisuutta, jonka takia hän voi kokea 

hämmennystä siitä, millainen hän todellisuudessa on ja mikä minuuden eri rooleista on 

todellinen. Epäilys ja epävarmuus kuuluvat tästä syystä varhaisnuoruuteen. (Harter, 2012.) 

Epävarmuus muiden mielipiteistä edistää Harterin (2012) sanoin varhaisnuorten negatiivis ten 

ominaisuuksien intensiivistä itsetutkiskelua ja miettimistä. Nuorelle on ominaista suojella 

itseään ulkoistamalla ongelmia ja syyttämällä muita (Vuorinen, 1990). Nuori voi esimerkik s i 

perustella huonon koemenestyksen johtuvan liian vaikeista kysymyksistä (Harter, 2012). 

Samasta syystä nuoren on Kronqvistin ja Pulkkisen (2007) mukaan hankala ottaa vastaan 

kehittävää palautetta ja kuunnella auktoriteetteja. Lisäksi nuori luulee toisten ajattelevan häntä 

todella usein (Kronqvist & Pulkkinen, 2007).  Harter (2012) kertoo, että varhaisnuori yrittää 

epätoivoisesti selvittää, mitä mieltä muut ovat hänestä, jotta hän voi tehdä päätöksiä siitä, mitkä 

piirteistään määrittää osaksi omaa persoonallisuuttansa. Nuoret ovat todella riippuva is ia 

muiden mielipiteistä ja kokevat jatkuvaa epäilyä ja epävarmuutta osana itseymmärrys tään 

(Harter, 2012). Harter (2012) toteaa suurimman osan nuorista kertovan heidän itsetuntonsa 

perustuvan ulkonäköön. Tällaisilla nuorilla on hänen mukaansa suurempi todennäköisyys 

heikkoon itsetuntoon ja masentuneisuuteen. Myös sellaiset nuoret, jotka pitävät ikätovereidensa 

mielipiteitä tärkeimpinä ovat Harterin (2012) mukaan alttiita samoille ongelmille.  
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Vuorisen (1998) sanoin ikätovereilla ja ulkoisella toiminnalla on suuri merkitys nuorille, jonka 

takia he etsivät esimerkiksi konserteissa yhdessä kosketuksia varhaisen ihastumisen 

kokemukseen. Yhdessä muiden kanssa nuoret käyttäytyvät yhdenmukaisesti, vaikka kaikki 

ovatkin omassa hurmoksessaan (Vuorinen, 1998). Vuorisen (1998) mukaan nuoret samaistuvat 

julkisuudessa oleviin idoleihin eli nuoret ihailevat idoleita koska voivat muun muassa täyttää 

tyhjyyden ja mitättömyyden tunnetta ja hakea identiteetille uutta muokattavaa ja olemusta. Hän 

toteaa nuoruuden ensimmäisten ihastusten olevan yleensä kaukorakkauksia, kuten idoleita, 

jotka toimivat nuoren harjoituskappaleina rakastumisen tunteisiin ja tuntemuksiin. Vuorinen 

(1990) lisää useiden nuorten samaistuvan idoleihin, koska he voivat purkaa faniuden kautta 

seksuaalisia ja aggressiivisia yllykkeitä. 

3.3 Idolit nuorten elämässä 

Tässä alaluvussa kerron, keitä nuoret ihailevat (3.3.1), jonka jälkeen selitän nuorten 

fanitoiminnasta (3.3.2) ja faniuden vaikutuksista nuorten minäkuvaan (3.3.3). 

3.3.1 Lasten ja nuorten ihailemat idolit 

Xiaozhong (2006) kertoo, että lapset ja nuoret ihailevat esimerkiksi näyttelijöitä, muusiko ita, 

kuuluisia urheilijoita ja mediahahmoja. Myös omia vanhempia ja muita lähipiirin henkilö itä, 

kuten opettajia ihaillaan. Hänen mukaansa faniutta ymmärtääkseen täytyy ensin tietää, ketä 

fanitetaan. (Xiaozhong, 2006.) Lacasa ja kollegat (2016) kertovat, että osalle nuorista idoli on 

kohde, johon kiintymyksen ja panostuksen tunteet kohdistetaan. Heidän mukaansa fanit 

ihailevat sellaisia ihmisiä, joiden kanssa he haluaisivat olla vuorovaikutuksessa ja kuuntelevan 

heitä. Poikolainen (2021) selvitti artikkelissaan suomalaisnuorten musiikkifaniuden 

ilmenemistä eri ikäluokissa. Hänen saamiensa tulosten mukaan 10–14-vuotiais ta 

suomalaisnuorista vain 25 prosenttia kertoi fanittavansa jotain muusikkoa tai bändiä. Vastaava 

luku oli 7–9-vuotiaiden joukossa 31 prosenttia, 15–19-vuotiaiden ja 20–24-vuotiaiden joukossa 

45 prosenttia sekä 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä 41 prosenttia. Poikolainen (2021) selventää, 

että tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa yleisen ajatuksen kanssa, jonka mukaan fanius on 

juuri murrosikään ja identiteetin muodostamiseen liittyvä ilmiö. Hänen mukaansa etenkin 

lapsuusaika kaipaisi lisää tutkimista. (Poikolainen, 2021.) 

Poikolaisen (2021) saamien tulosten mukaan suomalaiset lapset ja nuoret fanittavat usein 

useampaa kuin yhtä muusikkoa tai yhtyettä, ja 1402 osallistujan vastauksissa mainittiin lähes 
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250 eri nimeä. Tutkimukseen osallistuneista lapsista ja nuorista kaksi kolmasosaa nimes i 

itselleen tärkeimmäksi artistiksi ulkomaalaisen muusikon, joista eniten mainintoja sai Billie 

Eilish. Suomalaisista muusikoista ja yhtyeistä mainittiin muun muassa JVG, Robin ja Mikael 

Gabriel. Poikolaisen (2021) saamien tulosten mukaan suomalaisnuoret ja -lapset fanittavat 

monipuolisesti eri musiikkigenrejä, joista suosituimpia olivat pop, rock, rap, metalli. Lapset ja 

varhaisnuoret suosivat eniten poppia, mutta genrejen väliset erot tasoittuivat iän myötä. Myös 

rap-musiikki oli suosittua erityisesti nuorten keskuudessa ja se olikin 15–19-vuotiaiden 

suosituin genre. Rap-musiikin suosio kuitenkin laski huomattavasti seuraavaan ikäluokkaan 

tultaessa. Poikolainen (2021) argumentoi, että rap-musiikkia voidaan tulosten mukaan pitää 

nykyajan nuorisomusiikkina. (Poikolainen, 2021.) 

Poikolaisen (2021) arvioiden mukaan suoratoistopalvelut ovat lisänneet musiikkikulttuur in 

jakautumista. Musiikkikulttuurin lisäksi myös faniuden ilmenemismuodot ovat muuttuneet  

(Lacasa ym., 2017; Poikolainen, 2021). Lacasa, De La Fuente, Garcia-Pernia ja Cortes toteavat 

artikkelissaan (2017) uusien applikaatioiden tuoneen mukanaan erilaisia mahdollisuuks ia 

faniyhteisöjen ylläpitämiseen, sillä kirjoittamisen lisäksi fanit voivat kommunikoida toisilleen 

audiovisuaalisesti. 

Seuraavaksi käsittelen nuorten faniuden ilmenemistä ja siihen liittyvää toimintaa. 

3.3.2 Nuorten fanitoiminta 

Verkossa tapahtuva fanitoiminta saavuttaa Lacasan ja kumppaneiden (2016) sanoin useita 

ihmisiä ja kasvaa nopeaa tahtia. Ennen kaikkea se kuitenkin tuo mukanaan uusia 

kulttuurituotannon ja luovan toiminnan muotoja (Lacasa ym., 2016). Reinhard (2020) 

muistuttaa fanisivustojen olevan nykyään myös helpommin löydettävissä. Ennen fanin piti etsiä 

esimerkiksi tekstifoorumeilta reitti fanisivulle, mutta nykyään sivustot ovat helposti 

löydettävissä Twitterin ja muiden sosiaalisten medioiden kautta. Hänen argumenttinsa mukaan 

fanius on jo itsessään globaalin markkinamedian keino. (Reinhard, 2020.) Lacasan ja muiden 

(2016) mukaan nuoret ovat eteviä kännyköiden käyttäjiä, jotka osaavat hyödyntää 

monipuolisesti eri sivustojen ominaisuuksia. He kommunikoivat globaalilla tasolla ja 

hyödyntävät eri applikaatioita keskinäiseen vuorovaikutukseen (Lacasa ym., 2016). Lacasa 

kollegoineen (2016) kertoo, että faniyhteisöt antavat nuorille keinon ilmaista huolensa ja 

toiveensa toisiaan tukevassa yhteisössä. 
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Click, Lee ja Holladay (2013) selittävät artikkelissaan Lady Gagan yhteydenpidosta faniensa 

kanssa. Gaga on perustanut faneilleen oman sivuston, jossa he voivat ostaa lippuja 

konsertteihin, keskustella toistensa kanssa ja olla yhteydessä myös itse poptähteen. Lady Gaga 

kutsuu itseään “Mother Monsteriksi” ja fanejaan “Little Monstereiksi”. Clickin ja kollego iden 

(2013) mukaan Gaga puolustaa aktiivisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja vuonna 

2012 hän perusti Born this way-yhtiön, jonka tarkoituksena on aikaansaada suvaitsevampi 

yhteiskunta. Lisäksi Gaga julkaisee faniensa tekemiä luovia tuotoksia, jakaa heidän ottamiaan 

fanikuvia ja pyrkii puuttumaan faniensa kokemaan kaltoinkohteluun. (Click ym., 2013.) 

Poikolainen (2021) kertoo, että yli 15–vuotiaista suomalaisnuorista 45–49 prosenttia pitää 

oman idolinsa maailmankatsomusta tai elämänasennetta itselle tärkeänä. Myös Click ja kollegat 

(2013) toteavat fanien arvostavan idolinsa elämänasennetta. Heidän saamiensa tulosten mukaan 

fanit arvostivat Gagassa etenkin sitä, että hän pystyy olemaan oma itsensä muiden mielipite is tä 

huolimatta. Grossberg (1992) lisää ihmisten etsivän teksteistä merkityksiä, jotka liittyvät heidän 

omaan elämäänsä, kokemuksiinsa, tarpeisiinsa ja haluihinsa. Sama asiasisältö voi merkitä eri 

asiaa eri ihmisille sen tulkintatavan mukaan.  (Grossberg, 1992.) 

Lacasa kollegoineen (2016) tarkastelee artikkelissaan espanjalaisten 8–14-vuotiaiden popyhtye 

One Directionin fanien eli “Directionereiden” fanitoimintaa internetissä. Heidän 

haastattelemansa nuoret kertoivat esimerkiksi Directionereiden yhteisistä säännöistä, jotka 

koskevat kaikkia yhtyeen faneja ympäri maailmaa. Vain sääntöjä noudattamalla voi 

Directionereiden mukaan olla aito fani. Haastateltavat kertoivat, että Directionere iden 

pääsääntönä on rakastaa kaikkia bändin jäseniä. Lacasa ja muut (2016) toteavat suurimman 

osan kyseisen yhtyeen faneista olevan naispuolisia. Heidän mukaansa faniyhteisö on joukko 

ihmisiä, jotka tietävät kuuluvansa ryhmään, jolla on yhteisiä tavoitteita, arvoja ja 

käyttäytymismalleja. Lacasan ja kumppaneiden (2016) tarkastelemat fanit käyttivät 

suurimmaksi osaksi sosiaalista mediaa yhtyeen jäsenten seuraamiseen ja lisäksi eräs nuori 

kertoi fanitilistä, johon hän julkaisi fanifiktiota eli kuvitteellisia tarinoita itsestään ja idolistaan. 

(Lacasa ym., 2016.) Poikolaisen (2021) tutkimuksessa tämänkaltaisesta fanifik t ion 

kirjoittamisesta ei kertonut yksikään suomalainen fani, vaikka se onkin fanitutkimuksessa usein 

esiin noussut fanitoiminnan muoto. Poikolaisen (2021) mukaan suomalaisnuorten ja -lasten 

yleisin fanitoiminnan muoto on oman idolin musiikin kuunteleminen ja häntä koskevan 

keskustelun seuraaminen sosiaalisessa mediassa. 

Poikolainen (2021) argumentoi tutkimuksensa tulosten haastavan aiempia käsityksiä nuorten 

faniuden ilmenemisestä. Musiikkifanius ilmenee suurimmaksi osaksi suomalaisnuorten- ja 
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lasten keskuudessa suosikkiartistin tai -yhtyeen musiikin kuuntelemisena. Lisäksi nuorten 

omalla lähipiirillä on ulkopuolista faniyhteisöä suurempi asema. Tällainen faniuden taso on 

Poikolaisen (2021) mukaan ominaista “tavalliselle fanille”. Poikolaisen (2021) saamien 

tulosten mukaan fanitoiminta on vaihtelevaa yksilöiden välillä. Kuitenkin vain 28 prosenttia 

tutkimukseen osallistuneista nuorista omisti suosikkiartistinsa levyn ja 29 prosenttia käytti 

ihailemansa muusikon tai yhtyeen fanipaitaa. Lisäksi Poikolaisen (2021) saamat tulokset 

haastavat ajatusta siitä, että fanius olisi nimenomaan murrosiän, seksuaalisen heräämisen 

aiheuttama ja sukupuolittunut ilmiö. (Poikolainen, 2021.) 

3.3.3 Faniuden vaikutukset nuorten minäkäsitykseen ja identiteettiin 

Jensen, Arnett ja McKenzie (2011) kertovat globalisaation tuoneen mukanaan vaikutteita 10–

18-vuotiaiden nuorten identiteetin muodostumiseen. Heidän mukaansa globalisaation myötä 

nuoret kasvavat harvoin enää vain yhden kulttuurin vaikutuspiirissä, vaan ovat 

vuorovaikutuksessa eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa joko suorasti tai epäsuorasti 

median kautta. Jensen kollegoineen (2011) toteaa, että kulttuuri-identiteetin muodostaminen 

vaatii uskomusten ja käytäntöjen omaksumista yhdestä tai useammasta kulttuuriyhteisöstä ja 

siitä on globalisaation myötä tullut haastavampaa. Homi kumppaneineen (2021) sen sijaan 

argumentoi, että globaalisti suosittuihin idoleihin keskittyvä nykykulttuuri voi vähentää 

nuorison identiteettejä. Jos nuorten huomio keskittyy vain tiettyihin artisteihin, ei 

pienimuotoinen toiminta saa jatkossa enää tarpeeksi huomiota ja musiikin monimuotoisuus 

vähenee (Homi ym., 2021). Seuraavaksi kerron tarkemmin, miten fanius ja idolit voivat 

vaikuttaa nuoren minäkäsitykseen ja identiteettiin. 

Lacasa ja kumppanit toteavat (2017), että idolit vaikuttavat joko suorasti tai epäsuorasti 

faneihinsa esimerkiksi kuvillaan ja sosiaalisen median postauksillaan ja pystyvät näin 

vaikuttamaan myös fanien identiteetin muodostumiseen. Identiteetin rakentuminen on heidän 

mukaansa dynaaminen prosessi, johon fanin tunteet ja aiempi historia vaikuttavat. Myös Ok-

Joo ja Dong-Song (2018) kertovat idolien voivan vaikuttaa nuorten identitee t in 

muodostumiseen. Heidän mukaansa faniudella voi olla negatiivisia vaikutuksia myös nuoren 

itsetuntoon. 

Faniudella voi olla myös positiivisia vaikutuksia. Dajchesin (2022) mukaan fani-intensiivisyys 

voi helpottaa nuoren minäkäsityksen selkeyttä. Toisin sanoen faniksi luokitteleminen saattaa 

hänen mukaansa auttaa nuorta ymmärtämään paremmin, kuka on muiden joukossa. Lisäksi 
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Dajches (2022) kertoo, että fanius voi auttaa nuorta ymmärtämään paremmin omia sisäisiä 

tarpeitaan tai toiveitaan. Poikolainen (2021) toteaa, että fanius voi myös lisätä yhteisöllisyyttä. 

Eri faniuden muodot voivat olla merkittäviä tekijöitä ystävyyssuhteissa lasten ja nuorten 

elämässä. Lisäksi fanius voi olla yhdistävä tekijä myös perheen sisällä ja muissa ihmissuhteissa. 

Poikolainen (2021) summaa, että fanius voi olla ihmissuhteen yhteinen tekijä tai jois sain 

tapauksissa myös uusien suhteiden syntymisen edesauttaja. (Poikolainen, 2021.) 

Idolit voivat Dajchesin (2022) mukaan vaikeuttaa nuoren minäkäsityksen selkeyttä. 

Negatiiviset vaikutukset ilmenevät todennäköisimmin silloin, kun nuori keskittyy teemoihin ja 

asioihin, joita idoli kannattaa, kuin silloin kun hän keskittyy itsensä löytämiseen suhteessa 

idoliin. Joissain tilanteissa fani-intensiivisyys voi siis päihittää nuoren itsetunnon ja 

minäkäsityksen sen sijaan että selventäisi niitä. (Dajches, 2022.) 

Dajchesin (2022) saamien tulosten mukaan faniuden intensiteetti vaikuttaa negatiivises t i 

nuoren minäkäsityksen selkeyteen. Dajches (2022) uskoo negatiivisen vaikutuksen selittyvän 

sillä, että mediafanius ja idolit voivat hankaloittaa nuoren ymmärrystä itsestään. Nuorella voi 

olla ristiriitaisia identiteettejä eli tässä tapauksessa nuoren omalta perheeltä oppimat ydinarvot 

voivat poiketa niistä ydinarvoista, joita hänen ihailemansa idolinsa tuo esille. Toisena 

perusteluna Dajches (2022) esittää, että niillä nuorilla, joilla on epäselvä minäkäsitys, voi olla 

suurempi taipumus uppoutua faniuteen kuin niillä, joilla minäkäsitys on selkeä. Sellaiset nuoret, 

joilla minäkäsitys on heikko uppoutuvat todennäköisemmin ajattelemaan liikaa omaa idoliansa. 

Kolmantena selityksenä minäkäsityksen selkeyden alenemiselle Dajches (2022) esittää nuoren 

liiallisen vuorovaikutuksen idoliinsa. Jatkuva vuorovaikutus voi rajoittaa niiden viestien ja 

tiedon tyyppejä, joille nuori normaalisti altistuu, jonka seurauksena nuoren käsitys todellisen 

maailman kokemuksista voi sumentua. Nuori voi siis keskittyä suosikki-idoliinsa niin paljon, 

että unohtaa keskittyä itsensä löytämiseen. (Dajches, 2022.) Myös Vuorinen (1998) kertoo, että 

nuorilla on vaarana jumittua sisäiseen fantasiamaailmaan, joka tarjoaa nopeaa tyydytystä. Hän 

toteaa, että kasvattajalla on velvollisuus saada nuoren huomio takaisin todellisuuteen. 

Kallio (2017) kertoo populaarimusiikilla olevan merkittävä rooli nuorten identitee t in 

rakentamisessa ja kulttuurisissa yhteyksissä muiden nuorten kanssa. Tästä syystä 

populaarimusiikki on nuorille todella merkittävää, vaikka se ei varsinaisesti olekaan pelkkää 

nuorisomusiikkia. Kallio (2017) toteaa kasvatuksen olevan ennen kaikkea oppilaan luonteen ja 

identiteetin esiin kaivamista. Hänen mukaansa oppilaiden hyvinvointi koulussa on yksi 

tärkeimmistä opetuksen lähtökohdista, jonka vuoksi positiivisesti ja negatiivisesti nuoriin 
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vaikuttavien kappaleiden ottamista musiikkiluokan ohjelmistoon pitää pohtia, sillä osa 

populaarimusiikin kappaleista voi olla sopimattomia kouluun. Kallio (2017) kertoo, että 

sopimattomaksi kappaleista tekivät suomalaisten opettajien mielestä muun muassa niiden 

sanoitukset, kuvamateriaali sekä tunteisiin vaikuttaminen. Hän summaa, että on mahdotonta 

jaotella musiikkikappaleita ongelmallisiksi ja sopiviksi. Jotkut ongelmalliset kappaleet voivat 

mahdollisesti antaa lähtökohdan kasvattaville keskusteluille. Lisäksi kappaleiden pois 

jättäminen heikentää Kallion (2017) mukaan niiden kulttuurista merkitystä sellaisten nuorten 

osalta, jotka samaistuvat niihin. Poisjättäminen lisää myös epätasa-arvoa osallisuudes ta 

musiikinopetuksessa. Toisaalta ongelmallisten musiikkikappaleiden kuunteleminen ja 

musisoiminen koulussa voi heikentää oppilaiden hyvinvointia. Opettajan täytyykin pohtia 

tarkkaan, mitkä kappaleet jättää musiikintuntien ulkupuolelle. (Kallio, 2017.) 
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4 Tulokset 

Tässä luvussa esittelen löytämäni tulokset tutkimuskysymyksiini: 1. Miten fanius vaikuttaa 

nuorten minuuteen? ja 2. Miten opettaja voi huomioida nuorten faniuden musiikintunnilla? 

Tutkielmassani selvisi, että idolit ovat merkittävässä osassa nuorten elämässä ja vaikuttavat 

nuoren minuuteen eli elämän mittaan kehittyvän reflektiiviseen tietoisuuteen ja käsitykseen 

itsestään (Hoffman ym., 2016; Poikolainen, 2021; Saastamoinen, 2006; Vanttaja ym., 2017). 

Fanius vaikuttaa saamieni tulosten mukaan nuorten minuudessa etenkin identitee t in 

muodostumiseen, minäkäsityksen selkeyteen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen sekä sosiaalis i in 

suhteisiin (Dajches, 2022; Lacasa ym., 2016; Nikunen, 2005; Poikolainen 2021; Vanttaja ym. 

2017; Vuorinen, 1998; 1990).  

Lisäksi tutkielmassani selvisi, että opettaja voi huomioida nuoren faniuden musiikintunnilla 

esimerkiksi ottamalla oppitunneille mukaan heidän suosikkimusiikkiansa (Kallio, 2017). 

Seuraavaksi kerron löytämistäni tuloksista tarkemmin. 

4.1 Faniuden vaikutukset nuorten identiteettiin 

Identiteetti on elämää ohjaava voimakas rakennelma, jonka myötä yksilö pystyy kokemaan 

yhteenkuuluvuuden tunnetta eri ryhmissä ja yhteiskunnassa (Vignoles ym., 2011). Identiteett iä 

on kuitenkin hankala testata ja se on melko huonosti ymmärretty kokonaisuus, jonka takia se 

limittyy päällekkäin muiden minuuden käsitteiden kanssa (Hall, 1999; Leary & Tangney, 2012; 

Vignoles ym., 2011). Vignolesin ja kumppaneiden (2011) mukaan identiteetti on kuitenk in 

helpoin määritellä vastauksena kysymykseen “kuka sinä olet?” ryhmätasolla ja yksilötasolla.  

Teknologisen ja kulttuurisen kehityksen myötä faniudesta on tullut yleinen ilmiö, joka on 

näkyvästi läsnä nuorten arjessa (Homi ym., 2021; Vanttaja ym., 2017). Idolit toimivat 

roolimalleina nuorten identiteettikokeiluissa median kautta ja vaikuttavat suoraan tai 

epäsuoraan faneihinsa esimerkiksi sosiaalisen median päivityksillä ja kuvilla (Jensen ym., 

2011; Lacasa ym., 2017; Vanttaja ym., 2017). Ihmiset eivät ole aina tietoisia identitee t in 

meneillään olevista prosesseista, joten nuoret eivät välttämättä edes tiedosta idolin epäsuorasta 

vaikutuksesta omaan identiteettiin (Vignoles ym., 2011).  

Populaarimusiikilla on merkittävä vaikutus nuoren identiteetin rakentumiseen, ja muusikot ovat 

yksiä Suomen seuratuimpia idoleita (Kallio, 2017; Poikolainen, 2021). Aiemmin 
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populaarimusiikki toimi rajan jakajana aikuisten ja nuorten välillä, sillä vanhemmat tuomits ivat 

uusia musiikin muotoja ja toimivat sääntöjen asettajina (Padua, 2020). Vaikka 

populaarimusiikki ei ole nykyään enää pelkkää nuorisomusiikkia, on sillä merkittävä asema 

nuorten elämässä (Kallio, 2017). Lisäksi nuoret usein vastustavat auktoriteetteja ja irtautuvat 

vanhemmistaan, jolloin musiikki voi toimia nuorten tunteiden säätelyn keinona ja apuna oman 

identiteetin löytämisessä (Homi ym., 2021; Kronqvist & Pulkkinen, 2007).  

Nuoret hankkivat idolien kautta myös samaistumispintaa (Poikolainen, 2021; Vuorinen, 1998). 

Nuoret täyttävät samaistumisellaan esimerkiksi tyhjyyden tunnetta ja muokkaavat 

identiteettiään (Vuorinen, 1998). Lisäksi osa nuorista arvostaa idolinsa maailmankatsomusta tai 

elämänasennetta (Click ym., 2013; Poikolainen, 2021). Nuoruudessa yksilö alkaa etsimään 

vastauksia laajoihin minuuteen liittyviin kysymyksiin ja idoleihin samaistuminen voi auttaa 

nuorta itsensä etsimisessä (Kronqvist & Pulkkinen; Vuorinen, 1998). Jos nuoren ihailema idoli 

kannattaa eri arvoja, joita nuori on oppinut lapsuudenkodissaan kannattamaan, on nuori 

vaarassa saada roolidiffuusion eli identiteettien ristiriitaisuuden (Dajches, 2022; Kronqvist & 

Pulkkinen, 2007).  

4.2 Faniuden vaikutukset nuorten minäkäsitykseen ja itsetuntoon 

Minäkäsitys eli yksilöllinen ja sisäinen käsitys itsestään kehittyy identiteetin tavoin 

nuoruudessa, jolloin nuoret ovat erityisen herkkiä muiden mielipiteille ja kokevat jatkuvaa 

epäilyä ja epävarmuutta (Harter, 2012; Hoffman ym., 2016). Tutkijoilla on eriäviä mielipite itä 

minäkäsityksen, itsetunnon ja identiteetin käsitteiden yhteneväisyyksistä ja eroavaisuuks is ta 

(Leary & Tangney 2012) ja näyttääkin siltä, että aiemmin esittämäni asiat vaikuttavat 

identiteetin lisäksi myös nuoren minäkäsitykseen. Tässä kappaleessa pyrin kuitenk in 

erottelemaan faniuden vaikutuksia nimenomaan nuoren minäkäsitykseen ja itsetuntoon. 

Nuoret käyttävät aikaansa ikätovereiden mielipiteen pohtimiseen, joka lisää negatiivis ten 

ominaisuuksien itsetutkiskelua (Vuorinen, 1998). Lisäksi jo pelkät keholliset muutokset 

vaativat nuorelta sopeutumista, joiden myötä nuoren autonomia kehittyy valtavasti etenkin esi-  

ja varhaisnuoruudessa, jolloin keho muuttuu eniten (Vuorinen, 1998). Varhaisnuoruudessa 

yksilö huomaa olevansa erilainen eri ihmisten seurassa ja erilaiset minuuden versiot voivat 

hämmentää häntä (Harter, 2012). Fanius voikin auttaa nuorta ymmärtämään paremmin omia 

sisäisiä tarpeitaan ja toiveitaan, joka voi helpottaa nuoren minuuden kehityksessä 
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tulevaisuuteen suuntaavaa ajattelua ja toimimista (Dajches, 2022; Kronqvist & Pulkkinen, 

2007). 

Nuoren omat ominaisuudet ja tavat toimia näyttäisivät tutkielman tulosten perusteella 

vaikuttavan siihen, kuinka voimakkaasti fanius vaikuttaa yksilön minuuteen. Fanius voi 

vaikuttaa negatiivisesti minäkäsityksen selkeyteen, mutta todennäköisemmin sellais illa 

nuorilla, jotka keskittyvät enemmän oman idolinsa kannattamiin teemoihin ja asioihin kuin 

itsensä löytämiseen (Dajches, 2022). Lisäksi Fanius voi vaikuttaa negatiivisesti nuoren 

itsetuntoon (Ok-Joo & Dong-Song, 2018). Heikkoon itsetuntoon voivat vaikuttaa Harterin 

(2012) mukaan myös liiallinen ikätovereiden mielipiteen murehtiminen ja itsetunnon 

perustuminen omaan ulkonäköön. 

Faniuden intensiteetti voi siis heikentää minäkäsityksen selkeyttä (Dajches, 2022). 

Mahdollisena selityksenä ilmiölle Dajches (2022) pitää liiallista faniuteen uppoutumista, johon 

etenkin epäselvän minäkäsityksen omaavilla nuorilla näyttäisi olevan riski ajautua. Lisäksi 

nuori voi keskittyä idolinsa fanittamiseen niin paljon, että hänen oman itsensä löytäminen 

vaarantuu (Dajches, 2022). Omaan idoliinsa uppoutuvat todennäköisimmin sellaiset nuoret, 

joilla on heikko minäkäsitys (Dajches, 2022). 

4.3 Faniuden vaikutukset nuorten sukupuoleen ja seksuaalisuuteen 

Yksilö etsii nuoruudessa vastauksia seksuaalisuuteen ja muihin minuuteen liitty vi in 

kysymyksiin (Kronqvist & Pulkkinen, 2007). Nikusen (2005) mukaan sukupuoli ja 

seksuaalisuus tarkentuvat faniuden myötä, sillä idolien mediarepresentaatiot luovat sukupuoli -

ihanteita, jotka voivat vaikuttaa yksilön identiteetin rakentumiseen. Faniuteen liittyy myös 

sukupuolittamista, joka näkyy esimerkiksi mediassa ja musiikkiteollisuudessa (Nikunen, 2005). 

Faniutta ei voi kuitenkaan enää pitää vain nuorten tyttöjen ilmiönä, sillä faniuden 

ilmenemisessä ei ole Poikolaisen (2021) saamien tulosten mukaan eroa sukupuolten välillä. 

Perinteisten mediarepresentaatioiden rinnalla on myös idoleita, jotka puolustavat Lady Gagan 

tavoin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä (Click ym., 2013). Idoli voi täten toimia 

kannustavana esimerkkinä nuorille siitä, että he voivat olla omia itsejään muiden mielipite is tä 

huolimatta (Click ym., 2013). 

Seksuaalinen herääminen ja muut kehon muutokset vaativat nuorilta mukautumista ja nuoret 

harjoittelevat ensimmäisiä ihastumisen tuntemuksia tavallisesti idoleihin ja muihin 
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kaukorakkauksiin (Vuorinen, 1998; 1990). Poikolaisen (2021) saamien tulosten mukaan 

faniutta esiintyi kuitenkin vähiten juuri puberteetti-ikäisten varhaisnuorten ikäluokassa, joka 

hänen mukaansa haastaa ajatuksen siitä, että fanius olisi juuri murrosiän tunnekuohuihin liittyvä 

ilmiö. 

4.4 Faniuden vaikutukset nuorten sosiaalisiin suhteisiin 

Ihmisillä on synnynnäinen tarve saada toiset suhtautumaan itseensä toiveidensa mukaan, jotta 

omat toiveet itsestä toteutuisivat (Vuorinen, 1990). Varsinkin nuorille ikätovereiden mielipiteet 

ovat merkittäviä ja auktoriteetteja on vaikea totella (Harter, 2012; Kronqvist & Pulkkinen, 

2007). Erilaisten roolien ymmärtäminen eri tilanteissa voi olla nuorelle vaikeaa, jonka vuoksi 

faniyhteisöön kuuluminen eli tieto ryhmän jäsenyydestä, yhteisistä tavoitteista, arvoista ja 

käyttäytymismalleista voi auttaa nuorta ymmärtämään paremmin omaa rooliaan muiden 

joukossa (Dajches, 2022; Harter, 2012; Lacasa ym., 2106). Lisäksi faniyhteisössä nuoret voivat 

ilmaista huolensa ja toiveensa toisiaan tukevassa, samanhenkisessä ympäristössä (Lacasa ym., 

2016). Aktiivinen faniyhteisö luo Nikusen (2005) mukaan myös yhteenkuuluvuuden tunnetta 

ja mahdollisuuden kokea faniutta yhdessä muiden kanssa. 

Fanius voi Poikolaisen (2021) mukaan toimia uusien ihmissuhteiden edesauttajana tai jo 

voimassa olevien suhteiden yhteisenä tekijänä. Fanius voi lisätä yhteisöllisyyttä 

ystävyyssuhteiden lisäksi myös perhesuhteissa ja muissa ihmissuhteissa. (Poikolainen, 2021.) 

Poikolaisen (2021) saamien tulosten mukaan suomalaisten lasten ja nuorten yleis in 

musiikkifaniuden muoto on “tavallinen fanius”, jossa fanitoiminta on melko vähäistä ja 

keskittyy suurimmaksi osaksi omaan lähipiiriin. Nuoret voivat kokea esimerkiksi konserteissa 

yhteisiä fanihetkiä ja jakaa ihastumisen tunteita ikätovereidensa kanssa omassa hurmoksessa, 

mutta samaan aikaan yhdessä muiden kanssa (Vuorinen, 1998). Nuorelle populaarimusiik illa 

on merkittävä rooli kulttuurisissa yhteyksissä toisten nuorten kanssa (Kallio, 2017). 

Saamieni tulosten mukaan musiikkimaun lisäksi myös fanitoiminta vaihtelee nuorten välillä 

(vrt. Poikolainen, 2021; Click ym., 2013; Lacasa ym., 2016). Osa nuorista ilmaisee faniut taan 

verkossa, jossa fanitoiminta lisääntyy jatkuvasti ja tuo mukanaan uusia kulttuurituotannon ja 

luovan toiminnan muotoja (Click ym., 2013; Lacasa ym., 2016). Fanisivustot ovat nopeasti 

löydettävissä ja ne saavuttavat entistä useampia faneja yhdellä kerralla (Lacasa ym., 2016; 

Reinhard, 2020). Fanisivustojen kautta nuoret voivat löytää samanhenkisen yhteisön, jossa he 

voivat jakaa yhteisiä mielenkiinnon kohteita (Lacasa ym., 2016).  
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4.5 Opettajan mahdollisuudet huomioida nuorten fanius musiikintunnilla 

Tutkielmassani selvisi, että fanius voi olla nuorelle haitallista, kun sillä on liian suuri painoarvo 

hänen elämässään (Dajches, 2022; Vuorinen, 1998). Liian intensiivinen fanius voi Vuorisen 

(1998) mukaan upottaa nuoren fantasioimaan liian syvästi. Faniuden negatiiviset vaikutukset 

näyttävätkin saamieni tulosten valossa vaikuttavan silloin, kun nuori uppoutuu liikaa omaan 

idoliinsa. Nuoren upotessa liikaa faniuteen, on kasvattajan vastuu palauttaa hänet takaisin 

todellisuuteen (Vuorinen, 1998). 

Kasvatus on Kallion (2017) mukaan kaiken kaikkiaan oppilaan identiteetin esiin kaivamis ta , 

jonka muodostumisessa idoleilla on suuri merkitys. Opettaja voi lisätä myös oppilaiden 

osallisuutta ja hyvinvointia soittamalla heidän suosikkikappaleitaan musiikintunnilla (Kallio, 

2017). Nuoret elävät eri kulttuurien vaikutuksen alaisena, ja opettajan tehtävänä olisi ottaa 

kaikenlaisia kappaleita mukaan musiikintunneille (Jensen ym., 2011; Kallio, 2017). Osa 

kappaleista voi kuitenkin olla eri syistä sopimattomia kouluun ja opettajan tuleekin tarkasti 

pohtia, missä määrin kappaleet vaikuttavat oppilaiden hyvinvointiin. Osallisuutta edistävä 

oppilaan suosikkikappale voi mahdollisesti vaikuttaa negatiivisesti muihin oppilaisiin, eikä 

opettajalla ole olemassa selkeitä vastauksia siitä, mitkä kappaleet ovat sopivia kouluun ja mitkä 

eivät (Kallio, 2017). Kallion (2017) argumentin mukaan esimerkiksi kyseenalaisia sanoituks ia 

sisältävät kappaleet voivat toimia myös hyvinä keskustelunaiheina oppilaiden kanssa. (Kallio, 

2017.) 

Globalisaation myötä yksilön on entistä vaikeampaa muodostaa kulttuuri- identiteettiä, joka 

vaatii uskomusten ja käytäntöjen omaksumista yhdestä tai useammasta kulttuuriyhteisös tä 

(Jensen ym., 2011). Opettajan tulisikin tukea oppilasta löytämään oma identiteettinsä lukuis ten 

samaistuttavien vaihtoehtojen joukosta (Kallio, 2017). Liiallinen samanlaisiin, globaalis t i 

suosittuihin idoleihin keskittyminen voi vähentää nuorten erilaisia identiteettejä. Tuolloin vain 

tietyt artistit saavat huomiota ja pienimuotoiset yhtyeet eivät saa huomiota ja musiik in 

monimuotoisuus vähenee (Homi ym., 2021). Idolit voivat vaikuttaa positiivisesti nuoriin ja 

mahdollisesti jopa kannustaa oppilaita harrastamaan musiikkia vapaa-ajalla (Poikolainen, 

2021). Opettaja voikin siis mahdollisesti innostaa nuorta harrastamaan musiikkia, jos hän 

kannustaa oppilasta faniuteen. Opettaja tulee kuitenkin puuttua oppilaan faniuteen, jos hän 

uppoutuu siihen liikaa ja se on vaarassa vaikuttaa negatiivisesti hänen minuuteensa. 
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5 Pohdinta 

Saamieni tulosten pohjalta näyttää siltä, että opettajan tulisi suhtautua nuorten faniuteen 

avoimesti, mutta auktoriteettisesti. Jos nuori meinaa uppoutua liikaa faniuden maailmaan, on 

opettajan autettava oppilasta palaamaan takaisin todellisuuteen (Vuorinen, 1998). Idolit ovat 

nuorille erittäin tärkeitä ja varsinkin muusikot ovat yksiä suosituimpia idoleita Suomessa 

(Poikolainen, 2021). Kyseessä on siis varsin yleinen ilmiö, joka nykyään esiintyy suurimmaksi 

osaksi yleensä melko maltillisessa tavallisen faniuden muodossa, jossa faniuden painopiste on 

idolin musiikin kuuntelussa ja sosiaalisen median seuraamisessa (Poikolainen, 2021). 

Kulttuurisen ja teknologisen kehityksen myötä idolit pystyvät vaikuttamaan nuoriin entistä 

enemmän (Gray ym., 2017; Jensen ym., 2011) ja opettajan olisikin hyvä tiedostaa liiallisen 

faniuden negatiiviset vaikutukset. 

Nuoret fanittavat monipuolisesti eri artisteja ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 

(2014) mukaan musiikinopetuksen tulisi antaa oppilaille mahdollisuuksia luoda kiinnostus ta 

kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja musiikkiin (OPH, 2014; Poikolainen, 2021). Saamieni 

tulosten perusteella voidaan sanoa, että fanius voi edesauttaa näiden tavoitteiden toteutumis ta, 

sillä oppilas voi oman musiikkifaniutensa innoittamana innostua harrastamaan musiikkia ja 

olemaan vuorovaikutuksessa eri kulttuurista tulevien ihmisten kanssa (Jensen ym., 2011; 

Lacasa ym., 2016; Poikolainen, 2021). Saamieni tulosten valossa voidaan sanoa, että opettajalla 

on vastuu ottaa oppilaiden omia suosikkikappaleita mukaan musiikintunneille, jotta jokaisen 

oppilaan osallisuus ja faniuden aikaansaama hyvä mieli toteutuisivat (ks. myös Kallio, 2017). 

Lisäksi opettajan olisi tärkeä ottaa musiikintunneille soitettavaksi ja kuunneltavaksi erilais ta 

musiikkia, josta jokaisella oppilaalla olisi mahdollisuus löytää samaistumispintaa identiteet t iä 

muodostaessaan (ks. myös Poikolainen, 2021; Vuorinen, 1998). 

Oma musiikki on nuorille merkittävää ja tärkeä osa nuoren minuutta (Homi ym., 2022), ja 

tutkielmani tulosten valossa näyttääkin siltä, että opettajan on tärkeä olla vähättelemättä 

kenenkään suosikkimusiikkia. Musiikinopetuksessa tulee myös perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden mukaan ottaa huomioon oppilaiden mielenkiinnon kohteet 

(OPH, 2014). Kaikki kappaleet eivät kuitenkaan ole sopivia kouluun, jonka takia 

musiikinopettaja onkin vaikean tilanteen edessä pohtiessaan, milloin oppilaiden 

suosikkikappaleita ei voi ottaa oppitunnille soitettavaksi (Kallio, 2017). Oppilaiden minuus 

kehittyy omaan tahtiin ja he voivat jollain osa-alueella olla kehittyneempiä kuin toisilla (Harter, 

2012). Tutkielmani tulokset viittaavat siihen, että opettajan tulee huomioida oppilaiden 
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kehitystaso valitessaan mahdollisesti haitallisia kappaleita mukaan musiikintunneille. 

Opetuksen tarkoitus on tukea oppilaiden hyvinvointia ja opettajan tehtävänä on harkita, 

vaarantaako vai parantaako kappaleiden mukaan ottaminen sitä (Kallio, 2017). Musiikin avulla 

tunneilla voidaan opettajajohtoisesti keskustella musiikin avulla myös jostain musiik in 

herättämistä tunteista (Kallio, 2017). 

Opin tutkielman avulla uusia asioita faniudesta ja nuorten minuuden kehittymisestä, mutta jäin 

kaipaamaan tietoa siitä, minkä takia juuri varhaisnuorten ikäluokassa oli vähiten musiikkifane ja 

(Poikolainen, 2021). Nikusen (2005) mukaan yhteisön tuki ja ulkopuolisten negatiivinen 

arvostelu voivat vaikuttaa negatiivisesti fani-identiteettiin. Varhaisnuoret ovat Harterin (2012) 

sanoin todella tietoisia muiden ajatuksista ja mielipiteistä, joka voisi mahdollisesti selittää 

faniksi identifioitumisen leimaavuutta ikätovereiden silmissä. Olisikin mielenkiintoista tietää, 

selittääkö varhaisnuorten mahdollinen epävarmuus ikäluokan pienemmän fanien lukumäärän. 

Lisäksi haluaisin tietää lisää lasten musiikkifaniudesta ja opettajien kokemuksista faniudes ta 

musiikintunneilla. Uskonkin jatkavani aiheen parissa Pro gradu -tutkielmassa. 

Uskon voivani hyödyntää tutkielmani tuloksia tulevana musiikinopettajana, sillä ymmärrän 

tulosten avulla faniutta paremmin. Lisäksi voin mahdollisesti hyödyntää saamiani tietoja 

oppitunteja suunnitellessa esimerkiksi teettämällä oppilailla mieleisiä suosikkiartistiin liittyviä 

tehtäviä, kuten ryhmätöitä, esitelmiä ja suosikkimusiikin yhteissoittoa. Opettajana voin myös 

osoittaa oppilaille olevani kiinnostunut heidän elämästään ja suosikkimusiikistaan. Voin myös 

tilanteen mukaan yhdistää samoista artisteista tai yhtyeistä pitäviä oppilaita samoihin ryhmiin, 

jolloin fanius voi toimia uusien ystävyyssuhteiden edesauttajana ja yhdistävänä tekijänä. 
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