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KIITOKSET 

”Erkki Ala-Könni”, ”kerääjä”, ”tutkija”, ”toimija”, ”eetos”, ”kulttuuripolitiikka”, 
”kansalliset tieteet” – näitä sanoja kirjoitimme Kaustisella Kansantaiteenkeskuksen 
kirjaston tussitaululle Marko Ahon kanssa vuonna 2010 väitöskirja-aihetta suunnitel-
lessani. Näiden yli kymmenen vuoden aikana väitöskirjatutkimuksen tekoon on liit-
tynyt monia tunteita: kiitollisuutta, vapautta, onnea, ajoittaista epäuskoa ja myös ki-
helmöivää jännitystä. Sitä koin varsin konkreettisesti availlessani laatikoita, joiden 
olemassaolo selvisi minulle kuunnellessani Erkki Ala-Könnin haastatteluja. Laatikoi-
den päällä luki seuraavaa:  

Tämän ja muutkin suljetut laatikot saa tuleva nuori Ala-Könni-tutkija avata vasta n. 
2011 eli Ala-Könnin syntymän 100-vuotisaikoina ja sijoittaa aineistosta osia soveliai-
siin laitoksiin. Älä siis koske laatikoihin vaan varmista etteivät pala. 

Löysin itseni avaamassa laatikoita juuri samaisena vuonna 2011. Pääosa aineistoista 
koostui Ala-Könnin omista teoksista, nuottikirjoista ja hänen kirjoittamistaan ru-
noista, mutta joukossa oli myös kirje, jonka Ala-Könni oli osoittanut ”nuorelle tut-
kijalle, joka on valinnut aiheekseen Ala-Könni tallentajana ja tutkijana”.1 Aineistojen 
säilyvyys tuntui huolettavan Ala-Könniä – ehkä siitä syystä, että kirjeen kirjoitusai-
kana 1990-luvun Suomessa hänen keräämänsä soitinkokoelma ei tuntunut löytävän 
paikkaansa ja säilymisensä edellyttämää rahoitusta. Kirjeissäkin korostui sama huoli, 
eivätkä ne juurikaan käsitelleet 1960-lukua, joka nousee tutkimukseni keskeiseksi 
vuosikymmeneksi. Siten kirjeet jäivät tutkimuksessani lopulta varsin pieneen rooliin, 
mutta tämä erikoinen tapahtuma antoi kuitenkin epävarmoina hetkinä uskoa siihen, 
että olen oikea henkilö tekemään tutkimusta Ala-Könnin keruutyöstä. 

Ensisijainen kiitos työn valmistumisesta kuuluu ohjaajalleni, professori Tarja Rau-
tainen-Keskustalolle. Hänen ehdotuksensa auttoivat minua hahmottelemaan tutki-
muskysymysten muotoilua, aiheen rajausta ja sitä kautta koko tutkimuksen eteenpäin 
viemistä ja rakenteen hahmottumista aina työn valmistumiseen saakka. Kiitän myös 
dosentti Saijaleena Rantasta, joka on huolehtinut yhdessä Tarjan kanssa ohjauksesta 

 
1 Ks. myös Valo 2016, jossa pohdin tarkemmin henkilökohtaisten kokoelmien sisältöä. 
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jo useamman vuoden ajan. Saijaleenan lämminhenkinen ja kannustava ote on luonut 
uskoa omiin kykyihini kiperissäkin tilanteissa ja olenkin kiitollinen siitä, miten paljon 
olen saanut oppia tutkimusprosessin aikana.  

Lisäksi minulla on ollut ympärilläni myös muita tärkeitä ohjaukseen osallistuneita 
henkilöitä. Alun perin aiheen pariin minut sai dosentti Marko Aho, joka Kansanmu-
siikki-instituutin silloisena johtajana rohkaisi minua jatko-opinto-oikeuden hakuun, 
auttoi tutkimussuunnitelman muotoilemisessa ja osallistui useisiin seminaaritilai-
suuksiin. Kiitän lämpimästi myös dosentti Hannu Sahaa ja emeritusprofessori Heikki 
Laitista heidän antamastaan ajasta, tuesta ja sisällön asiantuntemuksesta.  

Olen tehnyt väitöskirjani Tampereen yliopiston viestintätieteiden yksikköön ko-
tipaikastani Kaustiselta käsin. Etäopiskelijalle tukeaan ovat tarjonneet monet ympä-
ristöt: musiikintutkimuksen oppiaineen ja yksikön omat tutkimusseminaarit sekä mu-
siikintutkimuksen valtakunnallinen tohtorinkoulutusverkosto. Näissä tapaamisissa, 
symposiumeissa ja useissa muissa tilaisuuksissa olen saanut apua ja vahvistusta mo-
nilta henkilöiltä – kiitos erityisesti Vesa Kurkelalle, Johannes Brusilalle, Meri Kydölle, 
Marko Tikalle ja Jonna Vuoskoskelle. Verkosto järjesti myös väitöskirjani nippupäi-
vän, ja kiitän dosentti Kati Kallion siinä yhteydessä esittämistä erinomaisista huomi-
oista työn viimeistelemiseksi. 

Työni esitarkastajina toimivat dosentti Kati Mikkola ja professori Markus Man-
tere. Olen kiitollinen heidän asiantuntevista korjausehdotuksistaan, joissa tarjottiin 
usein jo hyviä ratkaisuja siihen, miten ongelmanratkaisuihin pääsisi helpoiten käsiksi. 
Kiitän myös vastaväittäjäkseni lupautunutta emeritusprofessori Pertti Anttosta, 
jonka kirjoitusten kautta olen ymmärtänyt perinteen keruun ja perinnetieteiden yh-
teistä historiaa. Useat haastatteluista olivat nekin oppimisympäristöjä – kiitän siis yh-
teisesti myös kaikkia haastateltavia. Osa haastatteluaineistosta näkyy väitöskirjassa 
suoraan, ja osa oli itselleni arvokasta taustatietoa. 

Innostuksen kansanmusiikin pariin olen saanut työpaikastani Kansanmusiikki-
instituutista, johon päädyin töihin jo ennen valmistumistani maisteriksi. Suoritin 
maisterintutkintoni kesällä 2008, ja edesmennyt Instituutin apulaisjohtaja Simo Wes-
terholm signeerasi tuolloin minulle Suomen musiikin historia -teossarjan Kansanmu-
siikki-osan saatesanoilla ”Maisterille lisäoppia”. Simon tietomäärä oli uskomaton, ja 
sain oppia valtavasti yhteisinä työvuosinamme. Olen saanut vahvan tuen Kansanmu-
siikki-instituutista myös jatko-opinnoilleni, ja kiitän Kansanmusiikki-instituutin joh-
taja Matti Hakamäkeä luottamuksesta sekä joustavista mahdollisuuksista jättäytyä 
apurahakausille. Lauri Oino on rautaisella ammattitaidollaan auttanut minua muok-
kaamaan tekstejä, terävöittämään apurahahakemuksia ja viimeistelemään myös tä-
män tutkimuksen kieliasua. Maria-Elisa Marjusaari ja Anne Virkkala-Harju ovat 
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auttaneet minua useaan otteeseen arkisto- ja kirjastokokoelmien parissa, ja lisäksi kii-
tän myös muita kollegoitani: Jimmy Träskeliniä, Anni Järvelää, Pilvi Järvelää, Salla 
Seppää sekä Tallarin nykyisiä ja entisiä soittajia. Oman lisänsä ovat tuoneet myös 
muut Kansantaiteenkeskuksessa toimivat ja toimineet tahot, kuten Pro Kaustinen ry 
ja Pirityiset. Kansantaiteenkeskus ja sen erinomaiset kahvitunnit ovat muodostaneet 
oman akateemisen maailmani Kaustiselle, ”kansanmusiikin kotoon”. Kiitos teille kai-
kille yhteisesti! 

Tutkimuksen teon aikana sain hyödyntää monia eri kirjastoja ja arkistoja. Odotan 
tosin aina kauhulla tulevia Lainan päiviä, jolloin kirjastot valitsevat vuoden asiakkaan. 
Prosessin aikana sain lainakieltoja ainakin kolmesta eri kirjastosta ja useampaan eri 
otteeseen – lainoja oli paljon, mutta uusiminen tahtoi unohtua! Onneksi kirjastot 
ovat kuitenkin olemassa, sillä Kaustisen kirjaston kautta sain käsiini suuren määrän 
tarvittavia varauksia ja kaukolainoja. Arkistot taas ovat kiinnostaneet minua niin vir-
katyön kuin tutkimuksen kannalta. Kansanperinteen arkistossa minua palvelivat uut-
terasti Jari Mäenpää ja Timo Piipponen – kiitos tehokkuudesta ja erinomaisesta asia-
kaspalveluasenteesta! Jarin lähettämät tekstitiedostot keruuluetteloiden sisällöistä 
auttoivat alkuun tilastojen kanssa, ja Timolta sain kuvia moniin eri esitelmiin ja myös 
lopulliseen väitöskirjaani. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa sain apua 
Risto Blomsterilta ja monilta muilta asiantuntevilta arkiston ammattilaisilta! 

Kiitän myös perhettäni ja erityisesti miestäni Samuli Valoa, joka on huolehtinut 
myös kaikesta tarvitsemastani tietoteknisestä avusta. Ilman häntä Ala-Könnin kerää-
mien äänitallenteiden sisällysluettelot – aineisto, joka inspiroi minua ehkä eniten – 
olisi jäänyt siirtymättä tilastomuotoon. Suunnittelin itse, mitä tietoa ja missä muo-
dossa tarvitsen keruuluetteloista, mutta Samuli huolehti koodauksesta ja tietojen 
konvertoinnista siirtäessään keruuluetteloiden sisällön Kansanperinteen arkiston 
käyttämästä tietokannasta tilastopohjaan sopivaksi ja jalostaessaan sen visuaalisiksi 
lämpökarttakuviksi. Väitöskirjaa onkin ollut mukavaa tehdä, kun vierellä on ollut ym-
märtävä ja tukeva puoliso! Osa keruuluetteloiden sisältämistä tiedoista oli vain kirjoi-
tuskoneella kirjoitetuissa sisällysluetteloissa. Niiden kirjaamisen sain ulkoistettua 
Anthoni Levonsaarelle, joka uutterasti lisäsi tuhansien esitysten osalta uusia muuttu-
jia oikeisiin sarakkeisiin. 

Itse tutkimuksen teko kesti useita vuosia, joihin ovat mahtuneet myös niin sanotut 
ruuhkavuodet ja kaksi pientä ihmettä, Fiina ja Ilmari. Niinpä ansiotyöstä vapaat tut-
kimusperiodit ovat olleet ensisijaisen tärkeitä työn valmistumiselle. Kiitän Jenny ja 
Antti Wihurin rahastoa, Suomen Kulttuurirahaston päärahastoa ja Keski-Pohjan-
maan rahastoa saamistani apurahoista.  
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Onneksi omat vanhempani ovat olleet esimerkkinä siitä, kuinka opiskelu voi olla 
mukana elämässä sen monissa eri vaiheissa. Edesmennyt isäni Seppo opiskeli tekni-
koksi asuntovaunussa, joka oli parkkeerattu pihaamme. Äitini Ritva opiskeli kirjan-
pidon ja tilintarkastuksen jatkolinjan ollessani peruskoulussa, ammattikorkeakoulu-
tutkinnon lukioaikanani ja catering-alaa samaan aikaan, kun aloittelin väitöskirjaani. 
Kiitos, että olette tarjonneet minulle kodin ja sittemmin kaksi kotia, joissa minua on 
kannustettu lukemaan ja opiskelemaan. Haluankin kiittää myös isäni leskeä Helinää 
ja äitini puolisoa Heikkiä. Äidilleni kiitos myös saapumisesta pelastamaan siivouksil-
laan mielenrauhan säilymisen väitöskirjan viimeistelyn kiireisinä hetkinä! 

Perheen ja opintojen yhdistäminen onkin tuntunut aina lähinnä mukavalta haas-
teelta, ja onneksi minulla on ollut lähipiirissäni useita malleja siihen, miten äitiys, ura 
ja opinnot on mahdollista yhdistää monin luovin tavoin. Väitöskirjaa aloitellessani 
erityisesti ystäväni Anne-Marin esimerkki maisterintutkinnon valmistamisesta neljän 
lapsen äitinä kannatteli myös itseäni! Lisäksi monet rakkaat ystävät (kiitos erityisesti 
Anna S., Annukka, Saara ja Maria) sekä siskoni Virpi ja Soila ovat tarjonneet yösijan 
opintoihin liittyvillä matkoilla ja saapuneet kahvi- ja lounasseuraksi pienelläkin varoi-
tusajalla. Kiitos myös kaikki muut ystävät, jotka olette kannustaneet, kuunnelleet ja 
olleet tärkeänä voimavarana; useat yhdessä koetut hetket töissä ja vapaa-ajalla ovat 
tarjonneet tarpeellisen tauon arjesta maailman parantamisen merkeissä! 

Seuraava lienee poikkeuksellista, mutta haluan omistaa tutkimukseni appivan-
hemmilleni – Hilkalle ja Timolle. ”Naapurin mummula” helpotti valtavasti arkea, 
jossa yhdistyivät työ- ja opiskelumatkat, monet luottamustehtävät, harrastukset ja 
pienten lasten hoito. Koko perheen osalta elämys oli erityisesti vaihtoaikamme Tar-
tossa, jolloin tein tutkimustani Tarton yliopiston virolaisen ja vertailevan folkloristii-
kan laitoksella. Vaihtoon meitä lähti yhden sijasta kuusi henkeä kolmessa eri suku-
polvessa – minä, mieheni, lapset ja isovanhemmat! Sain vaihdon aikana ihania uusia 
ystäviä, perustimme yhtyeen (kiitos Timo, Samuli, Savannah ja Kateřina) ja tutustuin 
Lisa Svanfeldt-Winteriin, joka on ollut tärkeä tuki myös historiantutkimuksen kipe-
rissä kysymyksissä! Toki olemme viettäneet myöhemminkin ikimuistoisia ”kirjoitus-
lomia” Tarton yliopiston lämminhenkisessä ilmapiirissä asuen muun muassa Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran mahdollistamassa residenssissä, josta myös kiitokset.  

Kiitos koko laaja lähipiirini siitä, että tutkimus on nyt valmis ja kaikista kiireistä 
huolimatta elämä on onnellista ja tasapainoista!  

 
Kaustisella tammikuussa 2022 
Outi Valo 
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TIIVISTELMÄ 

Väitöskirjassa tarkastellaan kansanmusiikin tallentamiseen ja keräämiseen liittyviä 
ideologioita ja arvovalintoja 1900-luvun alusta 1970-luvulle saakka. Tutkimuksen 
kohteena on kansanmusiikin tutkimuksen tärkeimmän sotienjälkeisen auktoriteetin, 
tutkijan ja tallentajan Erkki Ala-Könnin (1911–1996) toiminta. Keskeinen tutkimus-
käsite ovat metodologinen nationalismi, kansallinen katse, jolla viitataan tapaan ra-
kentaa käsitystä suomalaisesta kansanmusiikista. Tutkimuksessa analysoidaan, miten 
kansakunnan rakentaminen ja kansallinen katse ohjasivat keruutoimintaa, ja minkä-
laisia metodologisen nationalismin muotoja arkistokokoelmien keruuseen liittyi. 

Tutkimuksen näkökulma on oppihistoriallinen; tutkimuksessa tarkastellaan, mi-
ten kansanmusiikin keruutyö asettui osaksi musiikkitieteen ja kansanmusiikin tutki-
muksen oppiaineiden painopisteitä. Erkki Ala-Könnin toiminta nivoutui näiden op-
pialojen kehittymiseen, ja Ala-Könnin tavalla määritellä kansanmusiikkia on ollut 
merkittäviä ja edelleen vaikuttavia seurauksia monin tavoin. Se on vaikuttanut muun 
muassa arkistokokoelmien sisältöihin, kansanmusiikin tutkimukseen, Yleisradion oh-
jelmapolitiikkaan ja kansanmusiikkitapahtumiin. Tutkimuksen aikarajaus, vuodet 
1941–1974, kattaa Ala-Könnin uran hänen ensimmäisestä kansanmusiikin keruumat-
kastaan professorin arvonimen saamiseen saakka. Tutkittavalla ajanjaksolla kansan-
musiikin tutkimus kuului niin sanottuihin kansallisiin tieteisiin, jotka käsittivät myös 
kotimaisten kielten ja suomen sukukielten, kotimaisen kirjallisuuden, kansatieteen ja 
folkloristiikan tutkimuksen. Nämä oppialat joutuivat ristipaineeseen sen suhteen, 
mitä käsitykset kansasta ja kansakunnasta pitivät sisällään ja mitä ne sulkivat ulko-
puolelleen. 

Tutkimuksen aineisto koostuu haastatteluaineistoista ja Erkki Ala-Könnin kerää-
mien äänitallenteiden sisällysluetteloista. Näitä tarkastellaan laadullisin ja tilastollisin 
menetelmin. Tutkimuksessa analysoidaan kansalliseen katseeseen liittyneitä ihanteita 
ja kansan käsitteen määrittelyjä toisen tasavallan Suomessa, jolla tarkoitetaan sotien jäl-
keistä aikaa. Toisen tasavallan Suomen osalta nojataan Pertti Alasuutarin (1996) ja-
otteluun: moraalitalouden vaiheeseen (sotien jälkeisestä ajasta 1960-luvun puoliväliin) ja 
suunnittelutalouden vaiheeseen (1960-luvun lopulta 1980-luvun alkupuolelle). Ensimmäisen 
tasavallan aikana 1917–1944 keruutyöstä vastasivat pääasiassa Ala-Könnin opettajat 
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ja esikuvat, kaksi jälkimmäistä vaihetta ajoittuvat toisen tasavallan Suomeen, eli Ala-
Könnin aktiivisen työuran ajalle.  

Perinteen keräämistä ja tallentamista leimasivat Suomessa 1800-luvulta aina sotien 
jälkeiseen aikaan asti ihanteet, joissa luku- ja kirjoitustaidoton kansa kuvattiin sivis-
tyneistöön nähden alemmalle tasolle. Ala-Könni noudatti tätä näkemystä aina 1960-
luvulle asti ja korosti kansanmusiikin esittäjien nuotinlukutaidottomuutta. Tutkijoi-
den ja tallentajien mielenkiinto kohdistui ensimmäisen tasavallan aikana itään, mutta 
sotien jälkeen Itä-Karjala jäi uusien rajojen taakse, ja Ala-Könni kohdensi keruu-
työnsä 1940- ja 1950-luvuilla monien muiden perinnetieteiden kentällä toimineiden 
tutkijoiden tavoin varsinkin Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle, talonpoikaiseen Suomeen. 
Kokoelmat rakensivat kansasta varsin yhtenäistä kuvaa, mutta todellisuudessa kansa 
ei kuitenkaan ollut 1940-luvun Suomessa niin eheää kuin kokoelmat antavat ymmär-
tää. Jo yksin sisällissotaa koskeva muistitieto jakoi kansaa kahteen eri leiriin.  

Ala-Könnin näkemykset muuttuivat ja talonpoikaisen idyllin ihanne alkoi murtua 
siinä vaiheessa, kun hän aloitti neuvottelut kokoelmiensa siirrosta osaksi Tampereen 
Yhteiskunnallista Korkeakoulua ennen 1960-luvun puoliväliä. Tähän vaikuttivat Yh-
teiskunnallisen Korkeakoulun ja sittemmin Tampereen yliopiston sisällä painottu-
neet sosiologiset virtaukset. Erityisesti nuoremman ikäpolven sosiologit painottivat 
ristiriitojen tunnistamista osana yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisua. Tämä oli sel-
keä sysäys, jonka myötä Ala-Könnin keruutyö laajeni kaupunkeihin ja huomioi myös 
sisällissodan molempien osapuolten tulkinnat. Kansanperinteen laitos perustettiin 
vuonna 1965, ja laitoksen johtajana Ala-Könni järjesteli useita kuntakeruita ympäri 
Suomen. Valtion kunnille myöntämä aluepoliittinen tuki mahdollisti keruumatkojen 
kustantamisen ja paikallismuseoiden perustamisen, mitä Ala-Könnin toiminta osal-
taan edisti. Keruiden suosion rinnalla yhtenä 1960-luvun lopun uusista yhteiskunnal-
lisista ja kulttuurisista liikkeistä nousi myös kansanmusiikkiliike, joka pyrki muun mu-
assa vakiinnuttamaan kansanmusiikin tutkimuksen. Poliittisena tukipylväänä kansan-
musiikkiliikkeelle oli Keskustapuolue, jonka ideologisista päämääristä alueellinen ha-
jasijoittaminen ja maaseudun puolesta puhuminen sopivat myös kansanmusiikkiliik-
keen päämääriin. Kun kansallinen katse määrittyi vielä ensimmäisen tasavallan aikana 
poliittisen oikeiston suunnasta, siirtyi se sodan jälkeen kohti poliittista keskustaa.  

Kansanmusiikkiliikkeen vahvistuessa Ala-Könni ryhtyi myös tukemaan uuden 
kansanmusiikin sovitus- ja sävellystyötä, mikä mursi aiempaa erontekoa kansan ja 
sivistyneistön välille. Tilanne ei kuitenkaan ollut edelleenkään joka suhteessa tasa-
arvoinen, mikä arkistokokoelmissa näkyy erityisesti naisten, alkuperäisväestön ja vä-
hemmistöjen asemaa tarkasteltaessa. Näitä ryhmiä koskevaa tallennettua aineistoa on 
vähän, eikä suhtautumista voi pitää nykymittapuilla kulttuurisensitiivisenä. 



ix 

Kansallisen katseen eri kehitysvaiheiden hahmottaminen auttaa Ala-Könnin ke-
räämien aineistojen luonteen ymmärtämistä, niihin liittyvien valintojen tekemistä nä-
kyväksi sekä metodologisen nationalismin osuutta suomalaisessa (kansan)musiikin-
tutkimuksessa. Ala-Könnin tallentamia arkistonauhoitteita hyödynnetään aktiivisesti 
niin tieteellisessä kuin taiteellisessa tutkimuksessa yhä tänä päivänä. Arkistot tarjoavat 
tärkeää ja ainutkertaista lähdemateriaalia, mutta hankalampaa voi olla hahmottaa, 
mitä arkistoihin on tallennettu valikoiden tai jätetty tallentamatta. Tutkimuksessani 
pyrin tuomaan esiin myös näitä arkistojen hiljaisuuksia ja uusia tapoja tarkastella ar-
kistokokoelmia, jotta hiljaisuudet pääsevät paremmin esiin. 
 
Avainsanat: arkistoaineistot, arkistot, kansallinen katse, kansanmusiikki, kansanpe-
rinne, metodologinen nationalismi, musiikintutkimus, oppihistoria, perinnetieteet, 
perinteenkeruu, perinteenkerääjät. 
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ABSTRACT 

This doctoral dissertation explores the ideologies and guiding principles for the col-
lection of traditional folk music in Finland from the beginning of the twentieth cen-
tury until the 1970s. It focuses on the work of folk music scholar and collector Erkki 
Ala-Könni (1911–1996), who was a leading authority on Finnish folk music research. 
It takes its analytical stance from the concept of methodological nationalism, adopt-
ing a national gaze to scrutinise how the concept of Finnish folk music was con-
structed. The analysis concentrates on how nation-building and a national gaze 
guided data collection practices and what characteristics of methodological nation-
alism were involved in the collection of archive materials in Finland. 

The study is situated within a framework of intellectual history: it examines how 
the collecting of traditional Finnish folk music was emphasised as a part of musicol-
ogy and folk music research. Ala-Könni’s work intertwined with the development of 
these disciplines and his conceptualizations about folk music have had a lasting im-
pact. For example, they have affected archive collections, folk music research, the 
music policy of the Finnish Broadcasting Company and folk music events. This study 
addresses the period from 1941 to 1974, covering Ala-Könni’s early career, from his 
first fieldwork until he received the title of professor. During this period, folk music 
research was a part of the so-called national disciplines, which also encompassed 
research on domestic and Finno-Ugric languages, Finnish literature, ethnology and 
folkloristics. These disciplines were soon in a state of cross-pressure in terms of what 
the concepts of folk and nation included and excluded. 

The sources used for this dissertation include interviews and lists of contents for 
audio recordings compiled by Ala-Könni, which are subjected to qualitative and sta-
tistical analyses, respectively. The analyses illuminate the changing ideological foun-
dations of the national gaze and how the definitions of Finnish folk were set during 
the time that historian Pertti Alasuutari (1996) calls the second republic of Finland. 
Alasuutari further divides this period into the stage of moral economy (from the end of 
the Second World War until the mid-1960s) and the stage of planned economy (from the 
late 1960s until the early 1980s). During the period of the first republic (from 1917, 
when Finland gained independence, to 1944), the collection work was mainly carried 
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out by Ala-Könni’s teachers and mentors, while the two stages comprising the sec-
ond republic of Finland coincided with his active professional career. 

From the 19th century until the end of the Second World War, ethnographic 
collection practices were characterised by ideals that portrayed the illiterate popula-
tion as inferior compared to the intelligentsia. Ala-Könni followed this view by 
pointing out musical illiteracy of traditional folk music performers. During the first 
republic, ethnographers were mainly interested in East Finnish traditions. However, 
this emphasis shifted when Finnish Eastern Karelia was ceded to the Soviet Union 
after the Continuation War (1941–1944). Along with many other researchers, Ala-
Könni redirected his fieldwork in the 1940s and 1950s to Western Finland, in par-
ticular the land-owning rural population of Southern and Central Ostrobothnia. 
These collection interests gave an image of an apparent coherent population. In re-
ality, however, the population of Finland during the 1940s was not as homogenous 
as the collections might imply. For example, oral histories relaying the Finnish Civil 
War separate the population into two camps. 

The analysis shows that Ala-Könni’s views changed over time and that the ideal 
of a rural idyll started to crumble in the early 1960s, when he began negotiations on 
transferring his collections to Tampere School of Social Sciences (Tampereen 
Yhteiskunnallinen Korkeakoulu, soon thereafter renamed the University of Tampere). 
This change was driven by sociological trends favoured within the school. In partic-
ular, the younger generation of sociologists stressed that acknowledging conflicts 
should be part of the solution to social problems. This was a clear impetus for Ala-
Könni to expand his fieldwork to urban areas and to take both parties of the Finnish 
Civil War into account. The Department of Folk Tradition was established in 1965, 
and as head of the department, Ala-Könni organised several fieldwork courses to 
municipalities all around Finland. Regional policy support, as granted to the munic-
ipalities by the State, allowed for the financing of these trips and the establishment 
of local museums, to which Ala-Könni’s activities also contributed. As collecting 
folk tradition rose in popularity, new movements emerged in the late 1960s, includ-
ing a folk music movement aimed at establishing the discipline of folk music re-
search. A politically supportive structure for this was the Centre Party of Finland, 
whose objectives of promoting an ideology of regional decentralisation and rural 
advocacy were in line with the aims of the folk music movement. While the national 
gaze during the first republic of Finland was highly influenced by the political right, 
after the war, it was increasingly determined from the political centre. 

As the folk music movement gained momentum, Ala-Könni supported the work 
of musical composition and arrangement in contemporary folk music, which tore 
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down the earlier division between the ordinary Finnish people and the intelligentsia. 
Circumstances, however, were still not equal, and the archive collections show this, 
especially in examining the status of women, indigenous people and minorities. The 
amount of the archive material related to these groups is relatively small and, from a 
contemporary point of view, the attitudes represented cannot be understood as cul-
turally sensitive. 

Understanding the various stages of the Finnish national gaze is useful for com-
prehending the nature of the materials Ala-Könni collected and the role of method-
ological nationalism in Finnish (folk) music research. The audio samples he recorded 
are still actively worked with to this day in both academic and artistic research. This 
dissertation also stresses the importance of studying not only what the archives con-
tain but also how the materials in the collections were chosen and what was left out. 
Thus, these archival silences, as well as new ways to examine collections so that these 
silences can be better represented, are also highlighted in this study. 
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1 JOHDANTO 

Tarkastelen väitöskirjassani kansallisen katseen merkitystä kansanmusiikin keruu-
työssä analysoimalla 1900-luvun jälkipuoliskon johtavan suomalaisen kansanmusii-
kin tallentajan ja tutkijan, professori Erkki Ala-Könnin (1911–1996) uraa vuosina 
1941–1974. Kansallisella katseella tarkoitan tässä sitä, miten perinteentutkijoiden 
mutta myös julkisuuteen vakiintuneet tavat määritellä kansa ja kansanmusiikki ovat 
olleet kiinteästi sidoksessa kansakunnan luomisen ja rakentamisen pyrkimyksiin. 
Kansallinen katse liittyy tapoihin, joilla käsitystä suomalaisesta kansanmusiikista on 
rakennettu niin tutkijoiden keskuudessa, keruutyössä kuin keruutyön rahoituksesta 
päätettäessä. Tällä tavoin kansallinen katse on vaikuttanut keruukohteiden maantie-
teelliseen valintaan ja kansanmusiikin kansaa koskeneisiin määrittelyihin ja ihantei-
siin. 

Historiantutkija Pauli Kettunen (2008) on lähestynyt kansallisen katseen näkökul-
masta historiantutkimusta, ja omassa tutkimuksessani sovellan samaa näkökulmaa 
musiikkitieteen ja erityisesti kansanmusiikintutkimuksen oppihistorian tarkasteluun. 
Perspektiivinä tarkasteluun toimii Erkki Ala-Könnin ura vuosien 1941–1974 välisenä 
aikana hänen professuurin saamiseensa saakka. Ala-Könni on kerännyt mittavat ko-
koelmat kansanmusiikkia, muistitietoa ja muuta aineistoa, kuten valokuvia sekä soit-
timia, joita on myöhemmin hyödynnetty niin taiteellisessa kuin tieteellisessä tutki-
muksessa. Ala-Könni oli viimeinen ammattimainen perinteen kerääjä, ja voidaan 
väittää, että hän päätti perinteen keräämisessä kansakunnan rakentamisen vaiheen, 
joka oli alkanut Elias Lönnrotin ja hänen aikalaistensa keruutyöstä.  

Henkilöhistorian sijaan pyrin asettamaan Ala-Könnin keruutyön osaksi laajempaa 
Suomen itsenäistymisestä 1970-luvulle saakka vaikuttanutta suomalaisen sivistyneis-
tön pyrkimystä rakentaa käsitystä suomalaisesta kansakunnasta määrittelemällä kan-
saa tutkimustyössä, keruutyössä ja mediajulkisuudessa. Kansan määritelmät ovat vai-
kuttaneet keskeisesti myös siihen, miten kansanmusiikki on myöhemmin ymmärretty 
ja millaisiksi arkistokokoelmat ovat muotoutuneet. 
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1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Saksalainen sosiologi Ulrich Beck pohtii tutkimuksessaan oppialansa ”yhteiskunnal-
lista säiliöteoriaa”, jossa sosiologinen katse seurailee yhteiskuntaa ympäröivän kan-
sallisvaltion valtasuhteita erityisesti Euroopassa. Sen myötä kansallisvaltiosta on tul-
lut yhteiskuntatutkimuksen itsestään selvä lähtökohta 1900-luvun alkupuolelta läh-
tien. Yhteiskunnallisessa säiliöteoriassa poliittisuutta ei sidota yhteiskunnan vaan val-
tion käsitteeseen, ja valtio ymmärretään sisäisesti homogeenisena. Tämä ilmenee 
siinä, että yhteiskunnat alistetaan sosiologisessa katseessa valtioille: yhteiskunnat ovat 
valtioyhteiskuntia ja yhteiskuntajärjestys tarkoittaa valtiojärjestystä. Siten poliittinen 
toiminta on sijoitettu yksinomaisesti valtion puitteisiin, ja yhteiskunnat on säilytetty 
kansallisvaltioiden valtatilassa ikään kuin säiliössä olevina epäpoliittisina ja toisistaan 
erotettuina yksikköinä. Kun valtio on esimerkiksi käyttänyt tietynlaisia tilastoja val-
tion itsetarkkailuun, on niissä hyödynnetyt käsitteet otettu myös sosiaalitieteiden kä-
sitteiksi kyseenalaistamatta sitä, että eri yhteiskunnat valtion sisällä ovat tilastoissa 
valtiolle alisteisessa asemassa ja että tutkimus on vahvistanut valtion byrokraattisia 
todellisuusmääritelmiä. Näin kansallisvaltiollisesta ajattelusta on tullut tutkimusmaa-
ilmassakin itsestäänselvyys, jota on alettu vasta myöhemmin kyseenalaistamaan.2 
Suomessa tätä keskustelua on käyty 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä läh-
tien. 

Suomessa kansallisvaltion erityisyyttä eli kansallisvaltioon sidonnaista yhteiskun-
nan käsitettä korostavaa ajattelutapaa on tutkimuksessa yleensä nimitetty kansal-
liseksi katseeksi, vaikka Beck käyttää tutkimuksessaan käsitettä kansallisvaltiollinen 
katse.3 Samaa ilmiötä kuvaa myös metodologisen nationalismin käsite, jossa nationalismi 
viittaa ideologiaan, jossa kansakuntaisuus ja jakautuminen kansakunniksi kutsuttui-
hin toimijoihin näyttäytyy todellisuuden rakentumisen olennaisena periaatteena, ja 
metodologisuus saman ajatusmallin vähemmän ilmeisiin esiintymismuotoihin histo-
riallisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa.4 Näitä esiintymismuotoja voivat 
olla esimerkiksi aineiston rajaaminen kotimaiseen ja ei-kotimaiseen aineistoon. Pauli 
Kettusen mukaan kansallisvaltioiden rajoja korostava tutkimus tulee helposti myö-
täilleeksi globalisaatioretoriikan mukaista esitystapaa, jossa menneisyys kuvataan sul-
keutuneiden kansallisten yhteiskuntien maailmana. Kansallisvaltioiden välisiä 

 
2 Beck 1999, 65–67. 
3 Beck 1999, 65; Kansallisen katseen käsitettä käyttävät mm. Kettunen (2008) ja Rautiainen-Keskustalo 
(2015). 
4 Kettunen 2008, 16–17. 



 

21 

riippuvuussuhteita ei oteta menneisyyttä tutkittaessa huomioon, mutta sen sijaan ver-
tailevaa otetta hyödynnetään siinä vaiheessa, kun globalisaatiota tarkastellaan kansal-
lisena, erityisesti kansallisen kilpailukyvyn haasteena.5 Näkökulma on sama kuin 
Beckillä: metodologisessa nationalismissa yhteiskunnan käsite on sitoutunut kansal-
lisvaltioon.6  

Beckin mukaan valtio on olemassa alueellisena yhtenäisyytenä, ”säiliönä”, ja kan-
sallisvaltion rajojen mukaisesti sen sisällä kootaan tilastoja taloudellisista prosesseista 
ja tilanteista. Kansallisvaltiolliseksi käsitettyyn yksittäisten yhteiskuntien kuvaan kyt-
keytyvät modernien yhteiskuntien evolutionäärinen tietoisuus ja kuva itsestään. Moderniu-
den tavoittelussa korostuu käsitys demokraattisen itsesääntelyn perusoikeuksista ja 
säännöistä. Lisäksi se ilmenee eurooppalaisen kolonialismin ja imperialismin väkival-
taisessa historiassa. Empiiristen sosiaalitieteiden ja politiikan tieteiden kehittämät 
”sosiaaliset indikaattorit” mahdollistavat modernisoitumisen asteiden ja saavutusten 
mittaamisen ja tekemisen kansallisvaltiota varten kontrolloitaviksi ja hahmotetta-
viksi.7 

Yhteiskuntatieteiden ohella ajattelutapa on vaikuttanut myös muihin tieteen pe-
rinteisiin, mukaan lukien humanistiset tieteet. Tässä tutkimuksessa tarkastelun koh-
teena ovat perinnetieteet, erityisesti kansanmusiikin keruu ja tutkimus. Perinnetieteitä 
on kutsuttu myös kansallisiksi tieteiksi, joihin luetaan Ilkka Herlinin mukaan yleisim-
min suomen kielen tutkimus, kansatiede, folkloristiikka (aiemmalta nimeltään suo-
malaisen ja vertailevan kansanrunouden tutkimus), kotimaisen kirjallisuuden tutki-
mus, Suomen historia ja arkeologia. Näitä oppialoja yhdisti aineiston keruutyö ja tut-
kimuksen perustuminen kansalliseksi määriteltyyn lähdeaineistoon.8 Luen kansallis-
ten tieteiden joukkoon myös kansanmusiikin tutkimuksen, jolla oli vastaava pää-
määrä motivoida keruutyötä Beckin esittämän yhteiskunnan säiliöteorian mukai-
sesti.9 

Herlinin mukaan kansallisten tieteiden tausta palautuu tieteenhistoriaan. Luon-
nontieteet saavuttivat laboratorioissa kehitettyjen kokeellisten menetelmien ja tutki-
mustulostensa sovellettavuuden myötä arvovaltaa, johon nähden humanistiset tieteet 
olivat altavastaajan asemassa. Paineen alla ja myös uusien menetelmien innoittamana 
kansalliset tieteet laajensivat päämääriään luonnontieteiden puolelle vastaavia 

 
5 Kettunen 2008, 16–18. 
6 Beck 1999, 65; Kettunen 2008, 17. 
7 Beck 1999, 65–66. 
8 Herlin 2000, 1.  
9 Vrt. yllä Beck 1999, 65–67. 



 

22 

laboratorioita tavoitellen. Alat muodostuivat poikkitieteellisiksi, sillä luonnontieteet 
hakivat puolestaan vaikutteita kansallisista tieteistä vielä 1900-luvun alussa nojautuen 
Johan Vilhelm Snellmanin (1808–1881) ajatukseen sivistystyöstä, jonka tuli tapahtua 
jokaisen kansan omalla kielellä. Luonnontieteiden ja kansallisten tieteiden kannalta 
merkittävin yhteinen kooste oli Zacharias Topeliuksen kirjoittama Maamme kirja 
(1875), jota käytettiin lähes sata vuotta suomalaisen koululaitoksen opetuksessa. Kir-
jassa Suomen kansan synnyn ja olemuksen selittäjinä olivat luonto, maantieto ja nii-
den määrittämä historia. Lopulta kansallisten tieteiden ohjelmassa oikeastaan kaikki 
jollakin tapaa Suomen omaperäisyyttä ilmentävät tieteet voitiin katsoa kansallisiksi. 
Näin eri tieteissä ”luotettavan tiedon” vakuudeksi syntyi arkisto, kenttä, laboratorio 
tai muu instituutio kuten museo, tutkimuslaitos tai tiedon keräyskeskus. Nämä insti-
tuutiot loivat samalla pohjaa myös perinnetieteiden tutkimukselle ja muovasivat sen 
sisältöä kansallisen kehikon varaan rakentuvaksi.10 

Erkki Ala-Könnin keräämä aineisto on yksi suurimmista yksittäisen kerääjän 
muodostamista musiikkikokoelmista Suomessa.11 Kansanperinteen arkistoon tallen-
nettu kokoelma sisältää myös paljon muuta materiaalia. Ala-Könni on kiinnostava 
hahmo siinä mielessä, että hänen työuransa käynnistyi eräänlaisessa taitekohdassa, 
jatkosodan jälkeisessä Suomessa, Pertti Alasuutarin nimitystä käyttäen toisen tasavallan 
Suomessa, joka sai alkunsa sodanjälkeisestä jälleenrakentamisen kaudesta. Itsenäisyy-
den ajan alkuvaiheet edustavat ensimmäistä tasavaltaa, jolloin vastakkainasettelut sisäl-
lissodan osapuolten välillä olivat jyrkkiä ja 1930-luvun alussa oikeistoradikalismi oli 
vahvassa asemassa.12 Ensimmäisen tasavallan aikana eheäksi ja idylliseksi kuvattu 
kansa sai toisen tasavallan Suomessa haastajia. Keskeinen muutos kohti monimuo-
toisemman kansan tunnistamista tapahtui yhteiskunnallisella tasolla, ja se alkoi vähi-
tellen vaikuttamaan myös perinnetieteisiin. Vielä toisen tasavallan Suomessakin 
1940- ja 1950-luvuilla kansa nähtiin yhtenäisenä, ja kerääjien tehtävänä oli ”vain” jal-
kautua sen pariin. Mahdollisia ristiriitoja ei tunnistettu tai haluttu tunnistaa, mutta 
viimeistään 1960-luvun lopulle tultaessa käsitys kansasta alkoi hajaantua ja eriytyä. 

 
10 Herlin 2000, 3–4. 
11 Valmista kerääjän nimeen mukaan järjestettyä tilastoa keruumääristä ei ole saatavilla, sillä Suomessa 
on useita musiikkiarkistoja, ja saman kerääjän aineistoja saattaa löytyä monista eri paikoista – julkisista 
ja yksityisistä kokoelmista. Tämä oletus perustuu kuitenkin suurimpien kansanmusiikkiaineistoja sisäl-
tävien arkistojen eli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston, Tampereen yliopiston 
kansanperinteen arkiston, Svenska litteratursällskapet i Finlandin ja Finlands svenska folkmusikinsti-
tutin sekä Kansanmusiikki-instituutin arkiston kokoelmien tarkasteluun. 
12 Alasuutari 1996, 11. 
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Arkisto- ja museokokoelmissa näkyvistä metodologisen nationalismin piirteistä 
on kyse myös arkeologi Laurajane Smithin tarkastelemassa auktorisoidussa kulttuu-
riperintödiskurssissa (AHD, Authorized heritage discourse). AHD on Smithin mukaan 
riippuvainen erilaisten asiantuntijoiden vallasta ja määrittelytavoista, ja se on institu-
tionalisoitunut valtion kulttuurilaitoksiin ja järjestöihin, jotka huolehtivat esimerkiksi 
historiallisesta taiteesta tai arkkitehtuurista.13 Kansallinen katse ilmenee samaan ta-
paan perinteentutkijoiden ihanteissa ja perinteen määrittelytavoissa, jotka heijastuivat 
myös ruohonjuuritason toimijoihin, perinteenharjoittajiin. Tutkimuksessani olen kui-
tenkin kiinnostunut diskurssien sijaan myös kokoelmien keruutyöstä ja sen vaikut-
teista, mihin kansallinen katse sopii näkökulmana paremmin. 

1.2 Tutkimustehtävät ja kansalliseen katseeseen liittyvä 
ongelmanasettelu 

Tutkimuksessani tarkastelen kansanmusiikin keruutyötä oman aikansa poliittisten 
valtasuhteiden valossa. Lähtökohtana on ollut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
vuonna 1965 julkaisema Kansallisten tieteiden kehittämisohjelma, jonka teossa olivat mu-
kana useat kansallisten tieteiden alojen tutkijat. Kehittämisohjelman pyrkimyksenä 
oli laatia kokonaissuunnitelma suomen kielen, kirjallisuuden ja kansanperinteen tut-
kimuksen sekä näihin välittömästi liittyvien tieteenalojen tehtävistä ja työvoiman tar-
peesta aina 1980-luvulle saakka. Lähialoihin kuuluivat myös kansanmusiikki ja sen 
keruutyö.14 

Vaikka kehittämisohjelma julkaistiin vasta 1960-luvulla, sitä on mahdollista käyt-
tää lähtökohtana metodologisen nationalismin problematiikan pohtimiseen myös 
laajemmasta historiallisesta perspektiivistä. Kuten Kai Häggman on todennut, suun-
nitelma oli 1950-lukulainen.15 Toisin sanoen se korosti kansallista eheyttä. Kehittä-
misohjelmassa esiin nostetut teemat olivat olleet keskeisiä perinnetieteille aina 1800-
luvun lopulta saakka, mutta julkaisuajankohtana yhteiskunnallisen murroksen myötä 
eheyttä lähdettiin kyseenalaistamaan. Siten ohjelman esiin nostamien teemojen tar-
kastelu laajemmassa historiallisessa perspektiivissä, erityisesti Pertti Alasuutarin 
(1996) esittämien toisen tasavallan Suomen kulttuurisien kausien eli moraalitalouden ja 

 
13 Smith 2006, 11, 29; ks. myös Smith 2012. 
14 KTK 1965, 5; palaan kehittämisohjelmaan tarkemmin vielä luvussa 5.1. 
15 Häggman 2015, 169. 
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suunnittelutalouden vaiheissa, luo lähtökohdan Erkki Ala-Könnin keruutyön tarkaste-
luun metodologisen nationalismin näkökulmasta. Ensimmäinen tutkimustehtäväni 
on muotoiltu nämä taustat huomioiden ja palaan edellä mainittuihin vaiheisiin vielä 
tarkemmin alempana:  

Tutkimustehtävä 1:  

Millaisia kansallisen katseen piirteitä kansanmusiikin keruutyöstä on erotettavissa Erkki Ala-
Könnin toimintaa tarkasteltaessa, ja miten kansallinen katse noudatteli muutoksia poliittisessa 
ilmapiirissä 1940-luvulta 1970-luvun alkuun?  

Tämän tarkastelemiseen käytän aineistona Erkki Ala-Könnin uraa ja hänen kerää-
miänsä kokoelmia. Ala-Könnin keruutyö alkoi jatkosodan kynnyksellä, ja jatkosodan 
jälkeisessä Alasuutarin nimeämässä moraalitalouden vaiheessa suomalaisessa kulttuuri-
politiikassakin painottuivat moraali ja yhteiskuntavastuu. Yhteiskunnallinen ilmapiiri 
muuttui 1960-luvun nopean rakennemuutoksen aikana, jolloin siirryttiin suunnittelu-
talouden vaiheeseen.16 Tällöin tapahtui ”tietoinen irtiotto aiemmin eheään kansan ideaa-
liin”.17 Ympäröivästä yhteiskunnasta sekä kotimaisen että kansainvälisen tieteen ken-
tältä alkoi tulla erilaisia näkemyksiä, jotka haastoivat ajatusta eheän kansan etsimi-
sestä. Kansalliset tieteetkin joutuivat ristipaineeseen sen suhteen, miten kansa, kan-
sakunta ja kansallisten tieteiden kenttä ylipäätään tulisi määritellä. Tutkimustehtäväni 
kansallisen katseen ilmenemisestä arkistokokoelmissa jatkuu siis seuraavasti: 

Tutkimustehtävä 2:  

Millä tavalla ”eheän kansan etsintä”18 välittyi Ala-Könnin keräämissä arkistokokoelmissa? Mil-
laisia konkreettisia muotoja kansallinen katse sai osana arkistokokoelmia? Mihin Erkki Ala-
Könnin kerääjän katse suuntautui, miten katseen maantieteellinen suunta muuttui ja millaisiin 
ihmisryhmiin hänen keruutyönsä kohdistui? 

 
16 Alasuutari 1996, 104–111; palaan vaiheiden tarkempaan määrittelyyn tutkimuksen lukujen 4 ja 5 
johdannoissa. 
17 Kettunen 2008, 89. 
18 Vrt. Kettunen 2008. 32–33. 
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Ala-Könnin uraa ja toimintaa tarkastelemalla määrittelen kansallisen katseen eri vai-
heita. Erkki Ala-Könnin keruutyön rinnalla kulkee mukana erityisesti Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuraa koskeva tutkimus, sillä Ala-Könni ja SKS tekivät keruutyötään 
samanaikaisesti ja hyvin usein samoilla alueilla ja jopa samojen haastateltavien parissa. 
Ala-Könni toimi ennen vuonna 1965 perustettua kansanperinteen laitosta pääasiassa 
itsenäisesti ja SKS taas organisaationa. Tästä syystä Ala-Könnin ja SKS:n keruutyötä 
ei ole mielekästä verrata suoraan, mutta SKS tarjoaa kiinnostavan historiallisen ver-
tailukohdan kansanmusiikin keruutyön kansallisen katseen vaiheisiin ja samalla aika-
laisnäkemyksiä keruutyön käytänteistä ja tavoitteista. 

Tutkimuksessani en pyri osoittamaan kansallista katsetta oikeaksi tai vääräksi, 
vaan tarkastelemaan sitä, millaisena se Ala-Könnin uralla näyttäytyy. Kuten nationa-
lismia yleisellä tasolla tutkineet Jussi Pakkasvirta ja Pasi Saukkonen mainitsevat, sa-
malla tutkijalla voi olla jopa yhdessä teoksessa hyvin monenlaisia ja toisistaan poik-
keavia näkemyksiä. Nationalistinen ajattelu, puhetapa ja symboliikka vaikuttavat ai-
nakin jollakin tapaa useimpiin meistä, halusimmepa sitä tai emme.19 Tutkijan on siis 
oikeastaan itse mahdotonta tarkkailla omaa katsettaan, ja sama koskee minuakin tut-
kijana – minullakin on oma katseeni, jota on mahdollista tarkastella osana isompaa 
viitekehystä vasta vuosikymmenten kuluttua. Tässä tutkimuksessa haluan tarkastella 
kriittisesti kansallisen katseen luonnetta ja kerääjän portinvartijan roolia, mutta sa-
malla arvostan suuresti sitä, että arkistoja on ja että kerääjät ovat niitä luoneet kukin 
omalla tavallaan. Ilman arkistoja tutkimus ei olisi tässäkään tapauksessa mahdollista. 

1.3 Erkki Ala-Könnin keruutyö murrosvaiheessa: tutkimuksen 
aikarajaus ja oppihistoriallinen näkökulma 

Erkki Ala-Könni on mittavan keruutyönsä kautta vaikuttanut vahvasti siihen, millai-
nen kuva suomalaisesta kansanmusiikista on rakentunut. Omassa tutkimuksessani 
Ala-Könnin henkilöhistorian tunteminen on auttanut ymmärtämään sitä aikaa ja ym-
päristöä, jossa kerääjä toimi. 

Ala-Könnin sukuhistoria oli talonpoikainen. Hän syntyi Ilmajoella vuonna 1911 
ja pääsi opiskelemaan viulunsoittoa Helsingin Konservatorioon vuonna 1929. Ala-
Könnillä oli vahva klassisen musiikin koulutus. Konservatorion jälkeen opintie kulki 
lukioon, jonka hän suoritti yksityisoppilaana. Musiikkitieteen opinnot Ala-Könni 

 
19 Pakkasvirta & Saukkonen 2005, 22. 
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aloitti Helsingin yliopistossa 25-vuotiaana vuonna 1936 – konservatorio-opinnot ja 
ylioppilastodistuksen tenttiminen yksityisopetuksessa konservatorion jälkeen veivät 
hänet yliopisto-opintoihin hieman ikäisiään myöhemmin. Maisterin tutkinnon Ala-
Könni suoritti vuonna 1942, sillä opintojen ajalle sijoittuivat myös armeijan käymi-
nen sekä rintamapalvelus talvi- ja jatkosodassa.20 

Erkki Ala-Könni aloitti keruutyönsä vuonna 1941 ennen jatkosodan alkamista. 
Esimerkiksi SKS:aan verrattuna Ala-Könni päätti tallennustyönsä kohteista melko 
itsenäisesti‚ mutta oppihistoria ja kansallisten tieteiden kenttä vaikuttivat vahvasti 
myös hänen keruutyönsä sisältöön. Käsittelenkin tutkimuksessani Ala-Könnin uralle 
keskeisiä henkilöverkostoja, joihin kuuluivat 1940- ja 1950-luvuilla Ala-Könniä van-
hemmasta sukupolvesta Armas Otto Väisänen ja Kustaa Vilkuna. Väisänen toimi 
Ala-Könnin opettajana Helsingin yliopistossa ja Vilkuna puolestaan johti useita ko-
tiseuduntutkimusretkiä, joihin Ala-Könni osallistui myös valokuvaajan roolissa eri-
tyisesti 1940- ja 1950-luvuilla.21 Tutkimukseni etenee melko kronologisesti, ja 1960-
luvun lopulla Ala-Könnin uran kannalta keskeinen henkilö on Kaustisen kansanmu-
siikkijuhlia järjestellyt ja tuolloin Yleisradion Keski-Pohjanmaan toimituksen esimie-
henä ja ohjelmapäällikkönä työskennellyt Viljo S. Määttälä (kuvio 1). 

 
20 Haastattelut Ala-Könni 1981a; 1981c ja 1981d. 
21 Ks. esim. teos Ladun hiihdin: kuvakertomus Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 125-vuotistaipaleelta, jossa 
useimmat kirjan kuvista olivat Erkki Ala-Könnin ottamia (Kuusi [toim.] 1956, 62). 
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Kuvio 1.  Keskeiset henkilö- ja yhteisöverkostot Erkki Ala-Könnin uralla (vuoteen 1974 saakka) 

 
Eri henkilöt on merkitty eri väreillä ja samaa väriä on myös käytetty niiden yhteisöjen perustamisvuotta kuvaavassa pallossa, 
joiden toiminnassa he ovat olleet vahvasti mukana (huom. yhteisöistä on merkitty vain niiden perustamisvuosi, ei konkreettisia 
vuosia, jolloin eri henkilöt ovat ko. yhteisöissä vaikuttaneet). Verkostoista kerron tarkemmin AKS:n ja IKL:n osalta luvussa 3.3, eri 
seurojen osalta luvussa 4.1, Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen osalta luvussa 5.2 ja Kaustinen Folk Music Festival 
-tapahtuman perustamisvaihteita käsittelen tutkimuksen kuudennessa luvussa. 

 
Ala-Könnin keruutyön alkuvaihe sijoittuu jo ensimmäisen tasavallan ajalle, mutta työ 
lähti kunnolla käyntiin vasta toisen tasavallan Suomessa. Niinpä juuri toisen tasavallan 
Suomen olot ovat Ala-Könnin keruutyön tutkimisen kannalta keskeisimmät, ja tälle 
ajalle kohdentuvat myös aiemmin esitellyt tutkimuskysymykset.  

Ala-Könnin keruutyön aikaan Suomi teollistui vauhdilla mutta agraarisuus sai silti 
poliittisella kentällä vahvan tuen. Muuttoliikkeen kourissa toisen tasavallan aikainen 
asutuspolitiikka pyrki hidastamaan maaseudun tyhjenemistä ja työikäisen väestön 
muuttamista teollistuviin kaupunkeihin. Maatalousväestöä perinteisesti edustaneella 
Maalaisliitolla, nykyisellä Suomen Keskustalla, oli ”oman” kannattajakuntansa suh-
teellista kokoa suurempi painoarvo puoluepolitiikassa. Pertti Alasuutari näkee maa-
seudun korostumisen yhdeksi selittäjäksi sen, että valtaosa äänestäjistä oli maaseu-
dulta, ja maaseutujuuret olivat heille merkityksellisiä kaupunkeihin suuntautuneesta 
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muuttoliikkeestä huolimatta. Tämän myötä maataloudesta muodostui toisen tasaval-
lan yhteiskuntapoliittinen kestoteema. Asutuspolitiikka nähtiin keskeiseksi väyläksi 
sille, miten Suomen oli mahdollista ”kansakuntana” selviytyä sodan jälkeisinä ai-
koina. Maata annettiin karjalaiselle siirtoväelle, rintamasotilaille, sotaleskille ja muille 
sodasta kärsimään joutuneille. Asutuspolitiikkaan suunnattiin valtiollista tukea, jonka 
tarkoituksena oli tasata sodan aiheuttamia menetyksiä tasapuolisemmin koko väes-
töön kohdistuviksi. Sisällissodan yhdeksi syyksi nähtiin tilattoman väestön heikko 
asema, ja tämäkin vaikutti osaltaan siihen, miten pienien tilojen yhteiskuntajärjestystä 
vakiinnuttava merkitys korostui sotien jälkeen. Maataloutta tuettiin verovaroin, ja ai-
nakin palkansaajia edustava kaupunkiväestö oli tästä tietoinen. Heillekin asutuspoli-
tiikka kuitenkin näyttäytyi välttämättömänä välivaiheena. Asutustoiminta hidasti 
maaltamuuttoa, ja pientilat nähtiin myös työvoimavarastoksi aikana, jolloin suuret 
ikäluokat olivat juuri astumassa työmarkkinoille.22 

Ala-Könnin keruutyön aikana jälleenrakentaminen oli mittavaa. Alasuutari toteaa, 
että vuodesta 1941 vuoteen 1966 tilaluku kasvoi neljänneksellä (24 %). Valtion tukea 
tarvittiin avustuksina ja edullisina lainoina, mistä julkisessa keskustelussa oltiin täysin 
tietoisia. Lehdistön puheavaruuksissa asutuspolitiikkaa perusteltiin kolmella tavalla: 
1) sen katsottiin parantavan ”sodan haavat ja arvet”, 2) se nähtiin keinona purkaa jo 
1800-luvulla ilmenneitä maanomistusjärjestelmään liittyneitä jännitteitä ja 3) pienillä 
tiloilla katsottiin olevan yhteiskuntajärjestystä vakiinnuttava merkitys sodanjälkeisen 
kansalaisaktiivisuuden ja kuohunnan aikana.23 Niinpä on luontevaa, että asutuspoli-
tiikka ja maaseudun korostaminen yhdistivät poliittista kenttää myös suhteessa kan-
sallisiin tieteisiin. Tämä kiteytyi varsin konkreettisesti maalaisliittolaisessa kansatietei-
lijä Kustaa Vilkunassa, joka toimi niin politiikan kuin kansallisten tieteiden kentällä.24 
Hänelle maaseutu oli tutkimuksen ja poliittisen toiminnan keskiössä. 

Vahvan asutuspolitiikan jälkimainingeissa maatalouden rakenteellinen murros 
käynnistyi 1960-luvulle tultaessa, ja erityisesti 1960-luvun loppupuolella alkoi voima-
kas maaltapako. Sama murroskohta korostui tutkimuskentälläkin. 1960-luvun yhteis-
kunnallisen murroksen myötä historiantutkimuksen suomalaiskansallinen tehtävän-
määrittely sai haastajia. Siinä missä aiemmin oli korostunut yhtenäinen kansa, kes-
keiseksi nousi pikemminkin näkemys siitä, kuinka ristiriidat voivat tunnustettuina 
vahvistaa yhteiskunnan toimintakykyä ja osoittaa kansallista integraatiokykyä.25 Tämä 

 
22 Alasuutari 1996, 39, 54–62 
23 Alasuutari 1996, 52–54. 
24 Herlin 1993, 212–213; Häggman 2015, 85–86; tarkemmin myöhemmin tutkimuksen luvussa 4.1. 
25 Kettunen 1987, 284–285. 
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vaikutti vahvasti sisällissodasta tehtyihin tulkintoihin, mutta yhtä lailla murroskohta 
haastoi vallassa olevan maatalouspolitiikan, jonka vaikutukset näkyivät myös osana 
kansallisten tieteiden korostamaa kotimaista aineistoa ja vielä Kansallisten tieteiden ke-
hittämisohjelmassa (1965) korostuvaa talonpoikaisen perinteen keruuta. Historiantutki-
muksen irtiotosta kertoo se, että Kansallisten tieteiden kehittämisohjelma ei enää sisältänyt 
Suomen historiaa ja arkeologiaa, jotka olivat ohjelman mukaan eriytyneet ”omaksi 
laajaksi tutkimusorganisaatiokseen”. Kansalliset tieteet pitivät sisällään vielä Suomen 
kotimaisten kielten ja suomen sukukielten, kotimaisen kirjallisuuden sekä henkisen 
ja aineellisen kansankulttuurin tutkimuksen. 26 Niinpä kansallisten tieteiden asemaan 
ja määrittelyyn liittyneet keskustelut käynnistyivät jo Ala-Könnin uran aikana.  

Tutkimuksessani kansallisen katseen uudelleenmäärittelyihin liittyvä fokus on 
1960-luvulla, jolloin kansallista projektia ryhdyttiin avaamaan. Erityisesti seuraavassa 
luvussa esitellyn historiallisen taustan ja kontekstin tunteminen on kuitenkin kansal-
lisen katseen tulkitsemisen kannalta tärkeää. Ajatus keruutyöstä ja keruutyön tar-
peesta luotiin jo 1700- ja 1800-lukujen aikana, jolloin keruun merkitys kiteytyi kansa-
kuntaan ja kansallisvaltioiden rajoihin. 

Tutkimukseni päättyy vuoteen 1974, jolloin Ala-Könni sai professuurin Tampe-
reen yliopistosta. Ala-Könnin keruutyö jatkui vielä tämän jälkeenkin, mutta yhteis-
kunta ja yliopiston toimintakonteksti muuttuivat voimakkaasti 1980-luvulle tullessa. 
Pertti Alasuutari kuvaa 1980-luvun puolivälin jälkeistä aikaa Suomen toisen tasaval-
lan yhteiskunnallisia siirtymiä tarkastellessaan kilpailutalouden vaiheeksi, jolloin sosiaa-
lipolitiikkaa käsittelevissä sanomalehtien pääkirjoituksissa yleistyivät viittaukset yksi-
lön näkökulmaan hyvinvointivaltion palvelujen käyttäjänä ja asiakkaana. Viittaukset 
sisälsivät tausta-ajatuksen siitä, että sosiaalipoliittisia palveluja voidaan kehittää par-
haiten antamalla asiakkaille valinnan tai ”kilpailuttamisen” mahdollisuuden, jolloin 
jäljelle jäivät vain parhaiten toimivat ja tarkoituksenmukaiset palvelut.27 Tämä näkyi 
myös Ala-Könnin uralla erityisesti siinä, miten hänen keräämänsä soitinkokoelmat 
eivät lopulta 1980-luvun alkupuolella päätyneet enää yliopiston suojiin, ja kiistat soit-
timien sijoituspaikan osalta olivat esillä lehtikirjoituksissa erityisesti vuosina 1982–
1986.28 Niinpä keruutyön konteksti muuttui kauemmas kansallisvaltiollisen säiliön 
rakentamisesta, jota tarkastelen sotien jälkeisessä Suomessa. 

Tutkimukseni näkökulma on oppihistoriallinen, eli tarkastelen kansanmusiikin 
keruutyötä osana musiikkitieteen ja kansanmusiikin tutkimuksen oppiaineita: pohdin 

 
26 KTK 1965, 8. 
27 Alasuutari 1996, 112. 
28 Ks. esim. Valo & Aho 2012. 
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sitä, kuinka Ala-Könnin uran alkuvaiheessa 1940- ja 50-luvuilla käsitystä kansanmu-
siikista määrittelivät toisenlaiset yhteiskunnalliset ja ideologiset virtaukset kuin hänen 
myöhemmällä urallaan erityisesti 1960-luvun lopulta alkaen. Työni sijoittuu perinne-
tieteiden, historiantutkimuksen ja kansanmusiikin tutkimuksen kentälle. Samantyyp-
pisiä oppiaineiden rajat ylittäviä tutkimuksia ovat julkaisseet folkloristiikan puolella 
Pertti Anttonen ja Heidi Haapoja (nykyään Heidi Henriikka Mäkelä).29 Heidän ta-
paansa olen kiinnostunut siitä, millä tavoin traditiota rakennettiin arkistoon moder-
nissa ympäristössä, joka omassa tutkimuksessani tarkoittaa sotien jälkeistä, toisen ta-
savallan Suomea. Anttosen tutkimus tarkastelee arkistojen vanhempaa aineistoa ja 
Haapojan nykykansanlaulun kenttää. Oma tutkimukseni sijoittuukin ajallisesti näiden 
tutkimusten väliin keskittyen vahvemmin kansanmusiikkiin. Kansallisen katseen tar-
kastelu kohdistuukin tutkimuksessani musiikintutkimuksen oppihistoriaan. Paino-
piste on kansanmusiikin tutkimuksessa, sillä taidemusiikin kenttä toimi kansanmusii-
kin kentästä melko erillään. Siten tutkimukseni tarjoaa musiikinhistoriaan myös uusia 
näkökulmia kansanmusiikin kautta. Folkloristiikan kansallisen katseen kysymys on 
oma aiheensa, jota sivuan mutta en analysoi tarkemmin. En myöskään pyri selvittä-
mään Ala-Könnin henkilökohtaisia motiiveja vaan pikemminkin musiikintutkimuk-
sen kansallista katsetta Ala-Könnin uran perspektiivistä senaikaisten käsitteiden va-
lossa. Ala-Könnin aikana akateeminen maailma oli hyvin toisenlainen kuin tänä päi-
vänä. Jo yksin tohtorintutkinto oli merkittävä meriitti, joka nosti yksittäisen akatee-
misen ihmisen yhteiskunnallista asemaa sotien jälkeisessä Suomessa. 

1.4 Tutkimusaineisto ja aiempi tutkimus 

Erkki Ala-Könnin keruutyöstä on julkaistu yksittäisiä artikkeleita, joihin käytetyn 
haastattelumateriaalin olen saanut myös oman tutkimukseni käyttöön.30 Nämä artik-
kelit ovat sisällöltään Ala-Könnin henkilöhistoriaan liittyviä, kun taas omassa tutki-
muksessani haluan tarkastella lähemmin sitä, miten Suomen akateeminen sivisty-
neistö halusi muotoilla ja rakentaa suomalaista yhteiskuntaa sotien jälkeisenä aikana, 
ja miten tämä heijastui myös samanaikaiseen tutkimus- ja keruutyöhön. Samankaltai-
nen tarkastelutapa on Tarja Rautiainen-Keskustalon artikkelissa etnomusikologian 

 
29 Anttonen 2005 ja 2012, Haapoja 2017a ja 2017b; heidän tutkimuksistaan tarkemmin myös tutkimuk-
sen johtopäätösluvussa luvussa 8.2. 
30 Kuvaan haastatteluaineistoja tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 
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oppiaineen historiasta.31 Maria Vallanen on käsitellyt pro gradu -tutkielmassaan Ala-
Könnin kenttäretkeä Lapualle vuonna 1970 ja haastatellut tutkimukseensa Ala-Kön-
nin mukana olleita opiskelijoita.32 Ala-Könnin organisoimista kenttäretkistä ovat kir-
joittaneet myös Helmi Järviluoma (nykyään Helmi Järviluoma-Mäkelä) ja Marjo-
Riitta Saloniemi, oppiaineen historiasta Rautiainen-Keskustalon ohella Järviluoma 
sekä Terhi Jankko ja Riitta Tingander.33 Vastaava Ala-Könnin keruutyötä kansallisen 
katseen näkökulmasta tarkasteleva tutkimus puuttuu.  

Perinnetieteiden oppihistoriallisen taustan selvittämisessä käytän tärkeänä läh-
teenä Markku Jokisipilän ja Janne Könösen teosta suomalaisen sivistyneistön Saksa-
suhteista 1930- ja 1940-luvuilla.34 Se kuvaa monelta osin Ala-Könnin opettajakunnan 
aikaista kulttuurieliittiä. Toinen tärkeä lähde ovat Kai Häggmanin teokset Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seurasta, joka toteutti keruutyötään samanaikaisesti Ala-Könnin 
kanssa.35 Historiantutkimuksen osalta nojaudun useassa kohtaa Pauli Kettusen ja 
Risto Alapuron tutkimuksiin kansallisesta katseesta ja sivistyneistön tavoista määri-
tellä kansaa sotien jälkeisessä Suomessa.36 

Tutkimusaineistoni määräytymistä ovat ohjanneet kysymykset siitä, keihin ja mille 
alueille Ala-Könnin keruutyö kohdistui eri aikoina, miten keruutyötä motivoitiin ja 
miten hän luokitteli aineistojaan. Lisäksi tarkastelen keruumääriä. Tutkimusprosessin 
aikana etsin tutkimustehtäviini vastaavaa aineistoa aluksi aikalaishaastatteluista ja 
haastatteluista, joissa Ala-Könni kertoo itse urastaan ja keruutyöstään. Analysoin 
haastatteluja laadullisen tutkimuksen ja sisällönanalyysin keinoin kerääjän toimintaa 
ja keruutapoja selvittämällä. Haastatteluaineistojen vahvuus on selkeästi biografisessa 
lähestymistavassa, sillä haastattelujen sisältö keskittyy pitkälti kerääjän omaan elämä-
kertaan, kerääjälle merkityksellisiin henkilöihin ja tapahtumiin sekä kansanmusiikin 
yleiseen asemaan Suomessa. Haastatteluissa Ala-Könni tarkastelee uraansa jälkikä-
teen, ja halusin myös tarkastella keruumääriä ja -valintoja tarkemmin. Täydensin ai-
neistoa kokoelmaan liittyvällä määrällisellä tilastoinnilla, jossa hyödynsin Ala-Könnin 
keräämien äänitallenteiden sisällisluetteloihin kirjattuja tietoja. Sisällysluettelot ovat 
omalta osaltaan yhdenlaisia kulttuurisia tuotteita, joita tarkastelin kriittisesti 

 
31 Rautiainen-Keskustalo 2015. 
32 Vallanen 2013.  
33 Järviluoma & Saloniemi 1988; Järviluoma 1997; Järviluoma 2001; Jankko & Tingander 1984.  
34 Jokisipilä & Könönen 2013; hyvä lähde aiheeseen on myös Marjatta Hietalan (2006) artikkeli Tutkijat 
ja Saksan suunta. 
35 Häggman 2012 ja 2015. 
36 Kettunen 2008 ja Alapuro 1997. 
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nostamalla esiin analyysissä myös luokittelujen problematiikkaa. Luin siten haastat-
teluja suhteessa teoreettiseen viitekehykseen ja sisällysluetteloita kulttuurisina kon-
struktioina. Tilastollisesti tarkasteluna sisällysluettelot kertovat myös valinnoista, 
joita Ala-Könni teki tallennushetkellä. Tämä tarjoaa kansallisen katseen tarkasteluun 
ikään kuin kaksi eri aikatasoa – sen, mitä kerääjä korosti haastattelijoille, jotka olivat 
kiinnostuneita hänen keruutyöstään 20–40 vuotta ensimmäisten kenttäretkien jäl-
keen, ja sen, mitä hän korosti keruuhetkellä valintoja tehdessään. Samalla ne kertovat 
näkökulmaeroista: mitä kerääjä itse muistelee jälkikäteen ja mitä arkistoon kerättyjen 
kokoelmien sisällysluettelot kertovat eri vuosikymmenten keruutyön sisällöstä. 

Mentaliteettien historian tutkija Anu Korhonen korostaa, miten historia on dy-
naamista eikä paikallaan pysyvää. Sen vuoksi tutkijankin tulisi tarkastella mennei-
syyttä erilaisia aikatasoja hyödyntämällä. Omassa tutkimuksessani tämä tarkoittaa 
juuri sitä, että en pyri tarkastelemaan keruutyötä ainoastaan haastattelujen valossa, 
vaan Korhosen näkemyksen mukaisesti pyrkimykseni on pikemminkin pohtia men-
neisyyttä omassa, menneisyyden kontekstissaan.37 Tässä tutkimuksessa aineistot on 
tuotettu eri aikoina, ja ne kuvaavat mahdollisimman pitkällä ajanjaksolla sitä, millai-
sena kansanmusiikin keruutyö näyttäytyy kansallisen katseen näkökulmasta (kuvio 2). 

Kuvio 2.  Tutkimukseen käytettävien aineistojen konkreettiset aikatasot Ala-Könnin ensimmäisestä 
kenttäretkestä vuodesta 1941 alkaen (kuviossa tummat kohdat merkitsevät käyttämääni 
aineistoa kyseiseltä vuodelta) 

 

 
Tilastollisesti tarkasteltavat äänitallenteet on arkistoitu Tampereen yliopiston kansan-
perinteen arkistoon. Ala-Könnin kokoelmat jakautuivat 1980-luvulla useampaan 
osaan. Taustalla oli valtion tilintarkastajien vuonna 1982 antama lausunto, jonka 

 
37 Ks. Korhonen 2001, 55–57. 
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mukaan soitinkokoelman sisällyttäminen museona tai näyttelynä ei kuulunut yliopis-
ton tehtäviin. Kokoelmien säilyttäminen vaati suuret tilat, ja soitinkokoelman sijoi-
tusongelmien jatkuessa Ala-Könni aloitti vuosien mittaisen oikeustaistelun kokoel-
mien omistajuudesta. Olen käsitellyt tätä vaihetta tarkemmin musiikintutkija Marko 
Ahon kanssa kirjoittamassani artikkelissa.38 Oikeustaistelujen tuloksena osa kokoel-
mista jäi yliopiston omistamiksi ja osa Erkki Ala-Könnin omistamiksi. Ala-Könni oli 
mukana perustamassa vuonna 1987 Erkki Ala-Könni säätiötä, joka sai Ala-Könnin 
itsensä omistamat kokoelmat säätiön pääomaksi. Säätiön omistuksessakin on useita 
hyllymetrejä äänitallenteita, joista pääosa sijoittuu silmämääräisesti tarkastellen 1970-
luvun loppupuolelle ja 1980-luvun alkuun. Näitä en ole hyödyntänyt lähdeaineistos-
sani, sillä pääosa niistä on kerätty tarkastelemaani ajanjaksoa myöhemmin, eikä niitä 
ole luetteloitu. Tilastollinen tarkastelu olisi vaatinut näiden tallenteiden kuuntelun ja 
luetteloinnin, johon ei tässä yhteydessä ollut mahdollisuutta.39 Olen kuitenkin saanut 
säätiön kokoelmista käyttööni kaksi haastattelua, joissa Ala-Könni kertoo keruutyös-
tään ja nämä kuuluvat seuraavassa luvussa esiteltäviin aineistoihin. Lisäksi tarkastelen 
myös Ala-Könnin Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle keräämien äänitallenteiden si-
sällysluetteloja havainnollistaakseni aineistojen erilaisia luokitteluja Ala-Könnin ja 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kokoelmissa. 

1.4.1 Haastattelut ja asiakirja-aineisto 

Haastatteluaineisto painottuu Erkki Ala-Könnin haastatteluihin, joita tutkimukseni 
aineistoon sisältyy yhteensä yhdeksän kappaletta. Viisi haastatteluista on Suomen 
Yleisradion tekemiä radiohaastatteluita vuosilta 1965, 1968, 1972, 1980 ja 1981.40 
Haastattelut esitettiin radiolähetyksinä, joten keskustelujen sisältö, kesto ja teemat 
ovat tarkasti rajattuja. Vuonna 1981 Ala-Könni täytti 70 vuotta, ja juhlavuoden kun-
niaksi hänestä tehtiin kolme henkilöhaastattelua. Hannu Saha haastatteli Ala-Könniä 

 
38 Valo & Aho 2012.  
39 Lisäksi säätiön kokoelmia on tällä hetkellä kahdessa paikassa, mikä on myös vaikeuttanut niiden 
läpikäymistä. Valtaosa aineistosta siirrettiin säilytettäväksi Kaustiselle vuonna 2017, ja osa kokoelmasta 
sijaitsee Tampereella. Tampereella säilytettäviä aineistoja pääsin tarkastelemaan vuonna 2019 yhdessä 
Kansanperinteen arkiston työntekijän kanssa. Näissä kokoelmissa sijaitsevat muun muassa Ala-Könnin 
1940- ja 1950-luvuilla käsin kirjoittamat nuotinnokset ja kenttäpäiväkirjat, joihin hän oli kirjannut tar-
kempia tietoja haastattelemistaan henkilöistä (Valo 2016 ja Valo 2017). Nämä toivottavasti pääsevät 
paremmin tutkijoiden tavoitettaviksi tulevaisuudessa. 
40 Haastattelut Ala-Könni 1965; 1968; 1972[?], 1980 ja 1981b. 
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Kansanmusiikki-lehden vuoden 1981 ensimmäiseen numeroon, jonka kaikki artikkelit 
kertovat Ala-Könnin urasta. Lehteä julkaisi vuonna 1974 perustettu Kansanmusiikki-
instituutti (KMI), joka keskittyy suomalaisen kansanmusiikin ja -tanssin palvelutoi-
mintaan. Toisen haastattelun teki Erkki Moisio Kansanperinteen arkiston kokoel-
miin ja kolmannen Ann-Mari Häggman ruotsinkielisten alueiden kansanmusiikkiin 
ja kansantanssiin keskittyvälle Finlands svenska folkmusikinstitutille (FMI).41 Nämä 
kolme haastattelua ovat kestoltaan pidempiä kuin radio-ohjelmat, sillä ne oli alusta 
saakka tarkoitus arkistoida eikä ainoastaan esittää. Yhdeksäs tutkimukseni aineistoon 
kuuluva haastattelu löytyy TV2:n Musiikkitoimituksen tuottamasta dokumenttielo-
kuvasta Sytytä työhösi henki, joka keskittyy kokonaisuudessaan Erkki Ala-Könnin elä-
mäntyöhön.42 

Kerääjän haastatteluiden lisäksi ristivalotan aineistoa niin paikallisella kuin valti-
ollisella tasolla. Tähän liittyen haastattelin maakuntaneuvos Viljo S. Määttälää (1923–
2016), joka toimi Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ensimmäisenä ohjelmajohtajana 
ja jatkoi Kaustisen kansanmusiikkijuhlien kannatusyhdistyksen puheenjohtajana ja 
”Kansanmusiikkijuhlien presidenttinä”.43 Lisäksi haastattelin opetusministeriössä 
pitkän virkauran tehnyttä Jaakko Nummista, joka oli itsekin tehnyt keruumatkoja 
Ala-Könnin kanssa ja työskenteli yli kaksikymmentä vuotta opetusministeriön kans-
liapäällikkönä.44 Heidän asemansa oli merkittävä myös suhteessa Ala-Könniin, sillä 
Määttälä ja Numminen olivat molemmat mukana Suomen kulttuuripoliittisessa pää-
töksenteossa. En sisällyttänyt haasteltavien joukkoon Ala-Könnin keruuretkillä mu-
kana olleita opiskelijoita ja työntekijöitä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, sillä 
halusin tarkastella sitä, miten Ala-Könnin motiivit ja keruutyön poliittiset kontekstit 
näyttäytyivät hänen aikalaistoimijoilleen. Opiskelijoille ja työntekijöille Ala-Könni oli 
esimiehen asemassa, joten he eivät osallistuneet keruutyötä määrittäneisiin valintoi-
hin samalla tavalla.45 Haastattelin kuitenkin Ala-Könnin oppilaisiin kuulunutta 
Rauno Niemistä, sillä hän tunsi hyvin Ala-Könnin keräämän soitinkokoelman sisäl-
töä ja historiaa. Lisäksi hyödynsin myös Tuuli Talvitien tekemää haastattelua, jossa 
Simo Westerholm kertoo omista kokemuksistaan Ala-Könnin keruuretkillä ja Ala-

 
41 Haastattelut Ala-Könni 1981a, 1981c ja 1981d. 
42 Haastattelu Ala-Könni 1986. TV-ohjelman käsikirjoituksesta oli vastannut Ala-Könnin pitkäaikainen 
assistentti Vuokko Kivisaari, joten kyseessä on henkilökuva kerääjästä hieman samaan tyyliin kuin John 
Swedin (2010) kirjoittama biografia kollegastaan ja opettajastaan Alan Lomaxista. 
43 Haastattelu Määttälä 2012; Määttälä kertoo monista tapahtumista myös teoksessaan Määttälä 2005.  
44 Haastattelu Numminen 2013. 
45 Maria Vallanen (2013) on haastatellut pro gradu -tutkielmassaan Ala-Könnin keruuretkillä mukana 
olleita opiskelijoita ja selvittänyt muun muassa keruutapoja ja keruutyön eettisiä periaatteita. 
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Könnin toiminnasta Kaustisen kansanmusiikkijuhlien luottamustehtävissä.46 Lisäksi 
viittaan erityisesti tutkimuksen kuudennessa luvussa Heikki Laitisen tutkimuksiin, 
sillä hän aloitti Kaustisella kansanmusiikki-instituutin johtajana vuonna 1974 ja kuu-
lui Ala-Könnin oppilaiden joukkoon. Nämäkin aineistot kertovat paljon oman ai-
kansa kansanmusiikkipolitiikasta. 

Olen myös kartoittanut Ala-Könniin liittyviä henkilötietoja lähteistä, jotka ovat 
kuuluneet keskeisesti hänen työuraansa. Näihin kuuluu erilaista dokumenttiaineistoa, 
kuten Ala-Könnin ansioluettelot, professuuriin pyydetyt lausunnot ja kantakorttijäl-
jenteet.47 Lisäksi kävin läpi SKS:n Kansatieteen valiokunnan pöytäkirjoja erityisesti 
1940- ja 1950-lukujen osalta lähinnä kahdesta syystä: Ala-Könni toimi valiokunnan 
jäsenenä vuosina 1957–1961, ja lisäksi halusin hahmottaa, miten kansanmusiikin ke-
ruu ylipäätään painottui SKS:n toiminnassa ja sen harjoittamassa samanaikaisessa ke-
ruutyössä erityisesti silloin, kun Ala-Könni aloitti oman uransa kansanmusiikin ke-
ruun parissa. Tärkeä lähde ovat myös olleet Kansanperinteen arkiston48 lehtileikeko-
koelmat vuosilta 1948–1974 erityisesti Ala-Könnin organisoimia tutkimusretkikun-
tien matkoja koskien. 

Tutkimusaineistoni ei sisällä kirjeenvaihtoaineistoja, sillä Kansanperinteen arkis-
ton kokoelmissa oleva kirjeaineisto liittyi lähinnä kansanperinteen laitoksen toimin-
taan, ja Erkki Ala-Könni säätiön kokoelmissa kirjeitä ei ole järjestelty. Viittaan tutki-
muksessani vain korttiin, jonka Ala-Könni lähetti rintamalta opettajalleen A. O. Väi-
säselle. Se löytyi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjeaineistoista. Ala-Könni tal-
lensi myös Ilmajoella sijaitsevalle mökilleen aineistoa ja kirjeitä tutkijalle, joiden hän 
halusi tulevan hänen uraansa koskevan tutkimuksen käyttöön. Nämä olen saanut 
osaksi aineistojani Ala-Könnin perikunnalta.49 

Olen myös hyödyntänyt lähteinä useita Ala-Könnin kirjoituksia, niin tutkimuksia 
kuin populaarimpia kirjoituksia, joissa hän avaa kansanmusiikin käsitettä ja siten 
omaa ymmärrystään kansanmusiikista, pelimanneista ja kansanmusiikin eri tyyleistä. 
Ala-Könni on julkaissut myös useita paikallistutkimuksia eri pitäjien musiikeista tai 

 
46 Haastattelu Westerholm 2008.  
47 Työuran osalta keskeiset dokumentit on toimittanut Tampereen yliopiston asiakirjahallinto ja kanta-
korttijäljenteen Kansalliskirjasto.  
48 Ala-Könnin uran aikana kansanperinteen laitos. 
49 Valtaosa aineistoista sisälsi muun muassa Ala-Könnin itsensä kirjoittamia runoja ja teoksia, jotka on 
julkaistu. Mukana oli myös kirjeitä, jotka Ala-Könni toivoi avattavaksi vuosina 2011 ja 2021. Nämä 
olleet toimineet lähinnä taustatietona, sillä nekin koskevat pääasiassa kokoelmien omistajuuksia koske-
neita riitoja ja niiden herättämiä tunteita ja pohdintoja vuosina 1990–1991. Lisäksi joukossa on paljon 
myös Ala-Könnin itsensä kirjoittamia julkaisemattomia runoja. 
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soittotyyleistä, soittajista ja laulajista, mutta nämä paikalliset tutkimukset ovat toimi-
neet lähinnä taustatietona, sillä en ole perehtynyt myöskään äänitallenteisiin paikalli-
silla, vaan pikemminkin yleisemmällä, kansallista katsetta tarkastelevalla tasolla. 

1.4.2 Äänitallenteiden sisällysluetteloiden tilastollinen tarkastelu 

Ala-Könnin uransa aikana keräämät kokoelmat sisältävät äänitallenteita, valokuvia, 
soittimia ja erilaisia museoesineitä. Keskityn tutkimuksessani musiikkiesityksiä ja 
haastatteluja sisältävien äänitallenteiden tallennustyöhön. (Ala-Könni itse käytti tal-
lenteista nimitystä ääninauhat, sillä ne on tehty pääasiassa avokelanauhurilla.) 

Tampereen yliopiston kansanperinteen arkistossa Ala-Könnin mukaan nimetyssä 
kokoelmassa on äänitallenteita yhteensä 5347 kappaletta. Näistä tallenteista 3335 
kappaletta on äänitetty vuosina 1941–1974 ja ne sisältävät yhteensä 97 799 erillistä 
esitystä.50 Tallenteiden kestot vaihtelevat alkuperäisen ääninauhan formaatin mukai-
sesti. Kaikkien nauhojen kuuntelu olisi ollut mahdoton tehtävä, mutta teknologian 
ansiosta äänitallennekokoelman tilastollinen tarkastelu on mahdollista. Tämä perus-
tuu sisällysluetteloihin, joita Ala-Könni teki ensimmäisistä kenttäretkistään lähtien. 
Hän sidotti valmiiksi kirjoja, joihin kirjoitti varsinaiset muistiinpanot aina oikeanpuo-
leiselle sivulle ja erilaiset lisäykset vasemmalle puolelle (kuva 1).51 Myöhemmin nämä 
käsikirjoitukset on vielä kirjoitettu uudelleen kirjoituskoneella, ja nykyään ne ovat 
nähtävissä arkiston sähköisessä tietokannassa. 

 
50 Viimeiset äänitykset vuosilta 1941–1974 löytyvät äänitallenteelta AK/4790, sillä aineistoja ei välttä-
mättä luetteloitu heti niiden tallentamisen jälkeen.  
51 Lisäyksenä olivat usein mm. esittäjän syntymävuodet kirkonkirjoista tarkistettuna. 
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Kuva 1. Erkki Ala-Könni kirjaa muistivihkoonsa äänitallenteen sisällysluettelon tietoja 

 
Kper Veteli/0631a. Erkki Ala-Könni haastattelee perinteen kertojaa Juho Leppäniemeä. Reprokuva: Erkki Ala-Könni. 

Tutkimusaineistona käytän Kansanperinteen arkiston tietokantaan luetteloitujen ää-
nitallenteiden sisällysluetteloita, jotka on konvertoitu tilastolliseen tarkasteluun sopi-
vaan muotoon (ks. myös liite 3). Niinpä tilastollinen tarkastelu sisältää kaikki tieto-
kantaan kirjatut tiedot Ala-Könnin itsensä keräämistä kokoelmista tutkimukseni kat-
tavalla ajanjaksolla.52 

Virikkeen konvertointiin antoi digitaalisen humanismin suuntaus, joissa käsiteltä-
vät aineistomäärät ovat usein kooltaan suuria.53 Toki menetelmä on saanut monelta 
osin kritiikkiä54, ja itsekin voin jälkikäteen todeta, että ehkä minuakin motivoi ensim-
mäisenä ajatus suuresta aineistosta – ikään kuin se itsessään tarjoaisi faktoja oman 

 
52 Tampereen yliopiston kansanperinteen arkistossa kaksi suurinta kokoelmaa ovat Ala-Könnin mu-
kaan nimetty AK-kokoelma ja jatkuvasti karttuva yleiskokoelma. Tarkastelussa on mukana AK-kokoelma, 
jossa valtaosa keruutyöstä on Ala-Könnin tekemää. Lopullisista tilastoista on vielä erikseen poistettu 
muiden kerääjien kokoelmat, joiden määrä on koko kokoelmaan sisältöön verrattuna minimaalinen. 
Yleiskokoelma on jätetty kokonaan tilastojen ulkopuolelle, sillä se kattaa muun muassa Ala-Könnin 
keruuretkeläisten ja arkiston myöhempien keruumatkojen äänitallenteiden sisällystiedot. 
53 Ks. esim. Tolonen & Lahti 2015 ja Elo (toim.) 2016.  
54 Ks. esim. Eyers 2013 ja Berry & Fagerjord 2017, 38–56, 395–406. 
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aikansa musiikkikulttuurista. Lopulta aineistot kertovat kuitenkin enemmän ”portin-
vartijastaan”, eli siitä, mitä kerääjä näki oman aikansa musiikkikulttuurissa keskeisiksi 
asioiksi. Näkemystä portinvartijuudesta tukee se, että arkistoista puuttuu monia asi-
oita; Ulla-Maija Peltonen puhuu ”arkistojen hiljaisuuksista”. Usein hiljaisuudet liitty-
vät esimerkiksi sukupuoleen, sääty-yhteiskunnan aikaiseen luokkajakoon, seksuaali-
suuteen ja etnisiin vähemmistöihin. Arkistokokoelmien osalta syrjään jääneet aiheet 
vaativat esille tuontia ja uudelleenarviointia.55 

Tilastot kertovat siten siitä, mitä aineistojen keruussa painotettiin ja miten meto-
dologinen nationalismi voi arkistoissa ilmetä. Tämän osalta tein myös muutamia rat-
kaisuja päästäkseni syvemmälle siihen, miten kansakunnan rakentaminen näyttäytyy 
Ala-Könnin kokoelmassa. Ala-Könnin äänitallennekokoelmien sisällysluetteloiden 
tilastollisessa tarkastelussa erottelin naiset ja miehet perinteen esittäjinä sukupuolen 
mukaan lajiteltuna. Tämän tyyppisen jaottelun tarpeeseen on viitannut myös Jan 
Löfsröm toteamalla, että sukupuolet erottamalla voidaan eritellä ja tulkita historialli-
sia ja kulttuurisia eroja siinä, miten miehen ja naisen tosiasiallinen eriarvoistaminen 
on kulloinkin perusteltu ja selitetty.56 Samaan viittaa Kirsi Mäki, jonka mukaan esi-
merkiksi sukupuolen tai seksuaalisuuden sivuuttaminen osana kansakuntien ja kan-
sallisvaltioiden rakentumista saattaa jättää olennaisia asioita tutkimustulosten ulko-
puolelle.57 Etunimen mukaan tehty jaottelu ei ole täydellinen, sillä se jakaa esiintyjät 
kahteen sukupuoleen ja jättää huomioimatta muut mahdolliset tavat aineiston erot-
telemiseksi. Parasta tietysti olisi ollut vaihtoehto, jossa esiintyjät olisivat saaneet itse 
ilmoittaa oman sukupuolensa, mutta tuolloin tuskin kenenkään mieleen tuli sellaista 
mahdollisuutta. 

Lisäksi täydensin sisällysluetteloiden tilastollisen tarkastelun osaksi Ala-Könnin 
käyttämät luokittelutavat, jotka hän kehitti aineiston järjestämistä ja löytämistä var-
ten.58 Luokittelutavat ja niiden selitykset löytyivät kirjoituskoneella kirjoitetuista si-
sällysluetteloista, mutta ne oli jätetty pois sähköisestä tietokannasta. Sukupuoleen liit-
tyvien hiljaisuuksien lisäksi luokittelut mahdollistavat muidenkin ”arkiston hiljai-
suuksien” esilletuomista, sillä luokitteluissa on huomioitu eri alueet ja osa etnisten 
vähemmistöjen esittämästä perinteestä. Nämä luokittelut on lisätty tilastoihin käsin 
vanhoja konekirjoitettuja sisällysluetteloita hyödyntämällä. 

 
55 Peltonen 2014, 186. 
56 Löfström 1999, 121. 
57 Mäki 2005, 125. 
58 Luokittelun taustoista tutkimuksen luvussa 2.5 ja Ala-Könnin luokittelutavoista tarkemmin tutki-
muksen seitsemännessä luvussa. 
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1.4.3 Aineistoon liittyvät eettiset kysymykset 

Olen koonnut tutkimukseeni aineistoa Tampereen yliopiston kansanperinteen arkis-
tosta, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkiston perinteen ja nykykulttuurin koko-
elmasta (vuoteen 2015 Kansanrunousarkisto) sekä kirjallisuuden ja kulttuurihistorian 
kokoelmasta, Erkki Ala-Könni säätiöltä, Tampereen yliopiston asiakirjahallinnosta, 
Kansanmusiikki-instituutin arkistosta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön arkistosta.  

Lainsäädäntö takaa yksityisyyden suojan ihmisille heidän elinaikanaan ja sen jäl-
keen, mutta historiantutkimuksessakin henkilöiden tietosuojaan liittyviä valintoja on 
hyvä perustella. Tätä painottaa myös uusin vastuullista historiaa painottava näkemys, 
jonka mukaan historiantutkijan tulisi noudattaa työssään tutkijayhteisön eettisiä pe-
riaatteita, vaikka siihen ei olisikaan varsinaista juridista velvoitetta. Tilanne vaatii kui-
tenkin jatkuvaa tasapainottelua, sillä tutkijan olisi kyettävä tuottamaan uutta tieteel-
listä tietoa myös arkaluonteisista ja vaikeista asioista.59 

Vastuullinen historiantutkimus tekee eron yksityishenkilöiden ja julkisuuden hen-
kilöiden välille, sillä yksityishenkilöitä on suojeltava tutkimuksessa tarkemmin, ja 
heillä on myös oikeus hiljaisuuteen.60 Erkki Ala-Könni oli julkisuuden henkilö, joten 
tässä tapauksessa keskustelua on myös siedettävä. Tieteen on kyettävä reflektoimaan 
omia juuriaan. En kuitenkaan keskity Ala-Könniin henkilönä, vaan pikemminkin tar-
kastelen tutkimusajanjakson aikana tapahtuneita yhteiskunnallisia ilmiöitä suhteessa 
Ala-Könnin toimintaan. Koska tutkimukseni kuitenkin keskittyy yhteen henkilöön ja 
hänen elämäntyöhönsä, voi siihen soveltaa myös biografisen tutkimuksen lähtökoh-
tia. Tutkittavilla henkilöillähän tulisi olla aina mahdollisuus vetäytyä pois tutkimuksen 
teosta, mikä on mainittu jo ensimmäisessä tutkimuseettisessä ohjeistuksessa, Nurn-
burgin säännöstössä vuonna 1947. Kuollut henkilö ei voi tietenkään vetäytyä tutki-
muksen teosta enää pois. Siten tässäkin tapauksessa tutkimuskohteen juridinen 
asema on heikko mutta tutkijan vahva, eikä tutkimuskohde ole voinut vaikuttaa tut-
kimuksessa tehtyihin tulkintoihin.61 

Erkki Ala-Könni syntyi vuonna 1911 eli 111 vuotta sitten. Henkilötietojen arka-
luonteisuus kestää yleensä 130 vuotta. Arkaluonteisiksi määriteltyihin tietoihin kuu-
luvat ovat esimerkiksi henkilön rotua ja etnistä alkuperää, yhteiskunnallista toimintaa, 
poliittista tai uskonnollista vakaumusta, rikollista tekoa, terveydentilaa, seksuaalista 

 
59 Vainio-Korhonen 2017. 
60 Vainio-Korhonen 2017. 
61 Vrt. Frigren 2017. 
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suuntautumista ja sosiaalihuolloin tarvetta koskevat tiedot.62 Arkaluontoisiksi asioiksi 
nähdyistä henkilötiedoista tutkimuksessani käsitellään poliittisia asenteita, mutta näi-
den osalta myöskään elossa olevilta ihmisiltä ei tarvita erillistä tutkimuslupaa, mikäli 
aineistot löytyvät julkisista tai julkaistuista tiedoista tai julkisissa arkistoissa säilytettä-
vistä aineistoista.63 Omat haastattelunsa ja keräämänsä äänitallenteet Ala-Könni on 
antanut arkistoon tutkimuskäyttöä varten tai radioon julkiseksi materiaaliksi. Tutki-
musaineistossa usein korostuvaa yksityisyyden suojaa ei siten ole tässä tapauksessa 
rakennettu jälkikäteen, koska aineistoihin pääsee tutustumaan myös kyseisten arkis-
tojen asiakkaana. 

Ala-Könnin ohella olen käsitellyt myös hänen uralleen keskeisiä henkilöverkos-
toja, erityisesti A. O. Väisästä, Kustaa Vilkunaa ja Viljo S. Määttälää. Heidänkin 
uraansa käsittelen kuitenkin ainoastaan jo aiemmin julkaistuja teoksia hyödyntäen. 
Lisäksi tätä tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa Määttälä ja muut haastatelta-
vat esiintyvät omilla nimillään. He tuovat asiantuntijoina esiin omia kokemuksiaan 
siitä, millaisena Ala-Könnin keruutyö heille näyttäytyi.64 Anonymisointi on vahvasti 
ohjannut nykypäivänä tutkimusaineistojen esittämisen tapoja, mutta tässä tutkimuk-
sessa haastateltavat ovat hyväksyneet nimiensä näkyvän. 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimukseni toisessa luvussa käyn läpi kansanmusiikin keruun historiaa Suomessa. 
Taustoitan erityisesti sitä, miten kansalliset tieteet ja niihin vielä 1900-luvun alkupuo-
lella sisältynyt kansanmusiikin tutkimus kannustivat yliopisto-opiskelijoita keruutyön 
pariin. Tämän jälkeen paneudun siihen, miten ja mistä näkökulmista perinnetieteiden 
parissa toimivat tutkijat rakensivat Suomea ja suomalaista kansakuntaa kartografi-
sesti. Tarkastelen, minne tallennustyön painopisteet asettuivat eri vuosikymmenillä 
ja mistä keruutyön kannalta keskeinen ”kansakunta” oli milloinkin löydettävissä. 

Ala-Könnin keruutyön kuvaaminen ja aineiston analyysi alkaa luvusta kolme, joka 
käsittelee sotien aikaista keruutyötä. Tuolloin Ala-Könni osallistui A. O. Väisäsen 
pitämille luennoille Helsingin yliopistossa ja teki ensimmäiset keruuretkensä. Sotien 

 
62 Kokko 2017. 
63 Vainio-Korhonen 2018. 
64 Myös Arja Kuulan (2011, 74–75, 203–204) mukaan historiantutkimuksessa ja perinnetieteissä tutkit-
taviin ihmisiin kuuluu toisinaan viitata heidän omilla nimillään, koska he välittävät olennaista perinne-
tietoa. 
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aikaan keruutoiminta oli erityisen vahvasti sidoksissa Suur-Suomi-aatteeseen, mutta 
jatkosodan loppuvaiheessa tilanne muuttui nopeasti reaalipoliittisista syistä. Sodan 
jälkeen tutkijoiden pääsy Itä-Karjalan ja Inkerin alueille kävi mahdottomaksi. 

Luvut neljä, viisi ja kuusi noudattavat sotien jälkeisen toisen tasavallan Suomen 
yhteiskunnallisia siirtymiä Pertti Alasuutarin tekemän jaottelun mukaisesti.65 Lukujen 
otsikkotasolle nostetut moraalitalouden ja suunnittelutalouden käsitteet tarjoavat lähtö-
kohdan tarkastella Ala-Könnin toimintaa ja antavat pohjan jäsennykselle, jota käsit-
telen tarkemmin analyysien osana. Luku neljä tarkastelee moraalitalouden aikaisia 
elementtejä kansanmusiikin keruutyössä 1940- ja 1950-lukujen aikana. Tuolloin Suo-
messa korostuivat Alasuutarin mukaan sota-ajalta periytyneet kansallisen yhteenkuu-
lumisen ja yhteiskuntavastuun arvot. Luku viisi kuvaa moraalitalouden ja suunnitte-
lutalouden vaiheiden välistä asteittaista muutosta 1960-luvun alkupuolella, jolloin 
monet moraalitalouden ajan perustelut olivat edelleen läsnä Ala-Könnin keruutyössä. 
Suunnittelutalous viittaa 1970-luvulla ja 1980-luvun alkupuolella korostuneeseen us-
koon siihen, että yhteiskunnalliset ongelmat voidaan parhaiten ratkaista ”tieteelli-
sellä” suunnittelulla ja organisoinnilla. Tämä korostuu luvussa viisi osana perinnetie-
teiden perusteluja erityisesti Kansallisten tieteiden kehittämisohjelmassa ja luvussa kuusi 
kansanmusiikkiin liittyvänä suunnittelupuheena 1960-luvun loppupuolelta 1970-lu-
vun alkuvuosiin saakka.66 

Analyysissä kulkee koko ajan mukana ajatus siitä, miten kansanmusiikin kuvastot 
luotiin, eli millaisia kansan ihanteita sivistyneistö halusi ylläpitää keruu- ja tutkimus-
työnsä avulla. Luvussa neljä keskeisessä asemassa on kansallisessa katseessa korostu-
nut talonpoikainen idylli, joka vastaa Pauli Kettusen aiempaa määritelmää historian-
tutkimuksessa korostuneesta yhdenmukaisen kansan ihanteesta. Risto Alapuron mu-
kaan sosiaalitutkimuksen suurista nimistä Heikki Waris käsitteli jo 1920- ja 1930-lu-
vuilla työläisyhteiskuntaa, mutta hän keskittyi yhteiskunnan rakenteisiin eikä sen ris-
tiriitoihin. Tärkeimmäksi syyksi Alapuro näkee Suomen sisällissodan, jonka asettama 
haaste yhteiskunnan valtasuhteille oli niin jyrkkä, ettei siitä pystytty puhumaan. Vasta 
1960-luvulla Erik Allardtin myötä yhteiskuntatutkimukseen tulivat rakenteiden li-
säksi ristiriidat, ja tämä kiteytti myös sosiologian uutta linjaa.67 Tätä näkemystä tuke-
vat myös Kettusen ajatukset siitä, miten 1960-luvun sosiologit olivat taipuvaisia su-
lauttamaan uuteen kansalliseen integraatioon eri poliittis-yhteiskunnallisten ryhmien, 
kuten vasemmiston, omia menneisyyskuvia. Työväenliikkeen aatesisältöön kuuluneet 

 
65 Alasuutari 1996, 104–105. 
66 Vrt. Alasuutari 1996, 107–109. 
67 Alapuro 1997, 103–104.  
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historiantulkinnat, modernistinen kirjallisuus ja Väinö Linnan historialliset romaanit 
kyseenalaistivat aiemmin varsin yhtenäiset ”vapaussotaa” korostaneet valkoiset tul-
kinnat sisällissodasta. Sosiologisten virtausten vaikutuksesta historiantutkijat asetti-
vat 1960-luvulla tehtäväkseen edistää ”kiihkotonta” suhtautumista ristiriitoihin, eri-
tyisesti vuosiin 1917–1918. Tällaista tehtävänasettelua tuki arvio, jonka mukaan aika 
oli jo purkanut poliittisen latauksen näiden vuosien perinnöstä.68 

Perinnetieteiden kentällä sosiologisten virtausten mukanaan tuoma muutospaine 
oli suuri, sillä kansallisen katseen vaikutuksesta kansa oli pyritty kuvaamaan eheänä 
ja yhdenmukaisena niin tutkimus- kuin keruutyössäkin. Eheän kansan kuvaaminen 
sopi periaatteiltaan Suomen toisen tasavallan kausista moraalitalouden vaiheeseen, 
mutta sosiologisen tutkimuksen lähtökohta oli monimuotoisuuden tunnistamisessa 
ja tunnustamisessa. Vertaan muutosten aiheuttamia paineita Ala-Könnin keruutyössä 
erityisesti Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran samanaikaiseen keruutyöhön. Osa tut-
kijoiden käsityksistä kansan piirteistä säilyi ennallaan ja osa muuttui sosiologisten vir-
tausten voimistuessa. Prosessi sisälsi 1960-luvulle tyypillistä sukupolvien välistä 
kamppailua. Tätä pyrin kuvaamaan tutkimuksen viidennessä ja kuudennessa luvussa 
Ala-Könnin keruutyön kautta. 

Viimeisessä analyysiluvussa tarkastelen luokitteluja kansan kuvastojen rakenta-
jana. Tässä näkökulmani koskevat erityisesti etnisyyttä ja sukupuolta, ja tarkastelen 
Ala-Könnin tallentajan roolia valtasuhteiden näkökulmasta käsin. Näkemykseni mu-
kaan keruutyö piti yllä kansallisen katseen kannalta keskeisiä arvoja, jotka heijastuivat 
myös ruohonjuuritason toimijoille. Tutkimukseni yhteenvedossa kuvaan kansallisen 
katseen vaiheita eri vuosikymmenillä: kokoan lukuun kansakuntaa kartalla ja kansan 
kuvastoja määrittäneitä ihanteita sekä niiden osittaista muutosta erityisesti 1960-lu-
vun aikana. 
 

 
68 Kettunen 2008, 180. 
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2 KANSANMUSIIKIN KERUUN TAUSTAT 
SUOMESSA 

Perinteentutkijoille ja kansatietelijöille kansan pariin jalkautuminen ja perinteen ke-
rääminen olivat 1800- ja 1900-luvuilla keskeisiä tiedonsaantikanavia, sillä ennen in-
ternetin ja muun nykytekniikan aikakautta tutkijat pääsivät erilaisten aineistojen pa-
riin ainoastaan hyvin konkreettisesti lähtemällä itse paikan päälle ja tuomalla kerää-
mänsä aineistot säilytettäviksi arkistoihin ja museoihin. 

Aloitan tutkimukseni hahmottelemalla Ala-Könnin keruutyötä selittäviä taustoja 
1800-luvulta lähtien, eli huomattavasti Ala-Könnin keruutyötä aiemmin. Syy tähän 
on työn oppihistoriallinen näkökulma. Kyseinen ajankohta oli Euroopassa voimak-
kaan nationalistisen liikehdinnän aikaa. Kansanmusiikin keruu ja kerätyn materiaalin 
valikoituminen olivat oleellisesti liitoksissa siihen, miten kansakunnille rakennettiin 
omaa historiaa ja omaleimaista kulttuuria tieteen ja taiteen avulla. Kansallisvaltioiden 
syntymisen myötä Euroopan kartta muuttui totaalisesti, ja myös vanhoissa ja vakiin-
tuneissa valtioissa alkoi esiintyä valtionationalismia. Siihen kuuluivat kansalliset ar-
meijat, monumenttien rakentaminen ja kansallisarkistojen, -museoiden ja -oopperoi-
den luominen. Aikakauden filosofit, poliittiset ajattelijat ja kirjailijat hyväksyivät var-
hain kansallisuusaatteen peruslähtökohdaksi sen, että maailma on jakaantunut kult-
tuuriltaan erilaisiin kansoihin, ja myöhemmässä vaiheessa myös sen, että kansoilla on 
”velvollisuus” muodostaa oma valtionsa. Tutkimus- ja julkaisutyössä tutkijoiden na-
tionalistinen korostus ei välttämättä ollut erityisen vahvaa, ja moniin 1900-luvun alun 
tieteen suuriin nimiin, kuten Émile Durkeimiin ja Max Weberiin on liitetty metodo-
logisen nationalismin käsite. Heillekin kansallisvaltio oli eräänlainen itsestään selvä 
todellisuuden peruskategoria.69 

Yksi keskeisimmistä sysäyksistä kansakunta-ajattelun synnylle ja kansanrunouden 
keruutyölle Euroopassa ja myös Suomessa olivat saksalaisen romantiikan keskeisen 
filosofin Johann Gottfried Herderin (1744–1803) näkemykset perinteenkeruun mer-
kityksestä. Vaikuttavimmat niistä hän esitti neljän keräämänsä 

 
69 Pakkasvirta & Saukkonen 2005, 15–16. 
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kansanlaulukokoelman johdannoissa.70 Jo ensimmäisen kokoelman esipuheessa tuli-
vat esille periaatteet, jotka säilyivät pääpiirteittäin viimeiseen kokoelmaan saakka. 
Herderin mukaan aiemmin tallennetut runot eivät tuoneet esille kansan henkeä ja 
sielua aikana, jolloin ne olivat syntyneet. Niinpä Herderin mielestä oli koottava ja 
tallennettava kaikki se, mitä varhaisemmista, alkuperäisistä lauluista oli vielä jäljellä: 
”Ehkäpä siksi, että vielä on jotain jäljellä saksalaisesta isänmaallisesta hengestä.” Her-
der ei ymmärtänyt isänmaallisuutta patriotismina eli omistautumisena omaa maata 
kohtaan, joka siihen kansallisvaltioiden kehityksen myötä varsinkin 1800-luvulla liit-
tyi. Pikemminkin hän käytti isänmaallisuuden käsitettä äidinkielen käsitteen rinnalla 
tarkoittaen niitä kansan tietoisuuden muotoja, jotka syntyivät rakkaudesta kotiseu-
tuun suuremman kansallisen kokonaisuuden osana.71 

Herder suuntasi kirjoituksensa pelkkien oppineiden sijaan laajemmalle yleisölle, 
joka käsitti Saksassa sittemmin kulttuuriporvaristoksi kutsutun sivistyneistön osan. 
Saksassa ja Suomessa sivistyneistön asema oli hyvin erilainen kuin vaikkapa Rans-
kassa ja Englannissa, joissa porvaristo oli jo saanut huomattavasti merkittävämmän 
taloudellisen ja osin myös poliittisen aseman. Suomessa ja Saksassa porvaristolla ei 
tätä asemaa ollut. Taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen jälkeenjääneisyys 
johti siihen, että kansallismielisen sivistyneistön tehtäväksi tuli rakentaa kansakuntaa, 
kansallista identiteettiä ja viime kädessä myös kansallista valtiota kulttuurista pohjaa 
hyödyntäen. Kansakuntien etsiessä itseään, rakentaessa itsenäisen olemassaolonsa ai-
neellisia perusteita ja identiteettiään, Herderin käsitykset kansasta, kansakunnasta ja 
kulttuurin merkityksestä olivat kuin suomalaisia olosuhteita varten laadittuja. Herde-
rin ajatukset tarjosivat aatteellisen tuen kansan ja kansakunnan tasa-arvoisen aseman 
perustelemiseen ja oikeuttamiseen muiden kansakuntien joukossa. Kun keisari Alek-
santeri I viittasi Porvoon valtiopäivien päättäjäisten puheessaan moniselitteisin käsit-
tein Suomen korottamiseen kansakuntien joukkoon, moni suomalaisen sivistyneis-
tön jäsen koki sen kehotuksena Herderin teoksissaan esittämään toimintaan.72  

Keruutyö vakiintui Suomessa ensimmäisenä osaksi vuonna 1831 perustetun Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran (SKS) toimintaa.73 Kati Mikkolan mukaan SKS:n ak-
tivoimat kerääjät olivat aluksi pääasiassa koulutuksen saaneita kerääjiä, joiden 

 
70 Karkama 2007. 109; kokoelmien nimet olivat Alte Volkslieder. Erster Theil. Englisch und Deutsch (1774); 
Sweiter Theil. Englisch, Nordisch und Deutsch (1774), Volkslieder. Erster Theil (1778) ja Volkslieder. Nebst 
untermischten andern Stücken (1779). 
71 Karkama 2007, 109–110; kielen merkityksestä Herderille myöhemmin alaluvussa 2.1.2. 
72 Karkama 2007, 14, 418. 
73 SKS:n toiminnan varhaisista tavoitteista tarkemmin tutkimuksen luvussa 1.4.1. 
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asiantuntemus pohjautui kansallisiin tieteisiin. Perinteestä kiinnostuneet kansanihmi-
set tulivat mukaan toimintaan 1870-luvun lopulta alkaen ja heidän sosiaalinen taus-
tansa oli moninaisempaa. Ylioppilaat ja yliopistojen osakuntien stipendiaatit olivat 
kuitenkin pitkään keruutyön kantavia voimia, kunnes 1930-luvulta alkaen erilaisten 
kilpakeräysten ja keruukehotusten myötä keruutyössään itseoppineiden ja usein niu-
kalti koulutusta saaneiden kotiseutuharrastajien merkitys kasvoi perinneaineistojen 
kartuttamisessa aiempaa suuremmaksi.74 Varhaisemmissa 1800-luvun keruukehotuk-
sissa ei kuitenkaan puhuttu vielä perinteestä vaan kansanrunoudesta, joka kattoi käsit-
teenä paitsi kalevalamittaiset vanhat runot myös muodoltaan uudemmat runot, sa-
nanlaskut, arvoitukset, sadut ja tarinat sekä kuvaukset kansanomaisista tavoista ja us-
komuksista.75  

2.1 Kansallisen katseen muotoutuminen kansanmusiikin 
tutkimuksessa 

Kansallisen katseen muotoutumisen tarkasteluni lähtee liikkeelle suomalaisen kansa-
kunnan syntyvaiheista. Tavat tuottaa kansallista katsetta vaihtuivat aikakaudesta toi-
seen, eikä mikään vaihe ollut toista poissulkeva. Tästä syystä kansallinen katse sai 
vaikutteita monesta eri suunnasta, ja siihen vaikuttivat olennaisesti erilaiset käsitykset 
kansasta ja kansakunnasta. Pauli Kettusen mukaan ajatus kansasta maailmanhistorian 
toimijana sekä sen ykseydestä ja eheydestä oli historiantutkimuksessa selkeästi ha-
vaittavissa, mutta se ruokki myös ristiriitoja. Kiistat kärjistyivät koskemaan sitä, ke-
nen käsitys kansasta ja sen tahdosta oli oikea ja kenellä oli oikeus puhua kansan ni-
missä. Tämä oli havaittavissa suomen kielen asemaa korostaneiden fennomaanien ja 
ruotsinkielisten liberaalien erimielisyyksissä 1860-luvulla ja sittemmin 1900-luvun 
alussa myöntyvyyssuunnan ja perustuslaillisuuden sekä työväenliikkeen ja porvaris-
ton ristiriidoissa. Samoista asioista kamppailtiin myös vuoden 1918 sisällissodassa.76 

Kuten olen edellä todennut, kansanmusiikin tutkimuksen alkuvaiheet ja tavoitteet 
liittyvät keskeisesti kansallisvaltion rakentamiseen. Näin ollen myös kansallisen kat-
seen muotoutuminen kansanmusiikin tutkimuksen osalta ajoittuu siis pitkälle ajan-
jaksolle jo ennen toisen tasavallan Suomea ja jatkosodan jälkeistä kansanmusiikin 

 
74 Mikkola 2009, 68–69. 
75 Mikkola 2013, 338, 349. 
76 Kettunen 2008, 79. 
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keruutyötä. Jatkumojen ja ristiriitojen osalta kansakunnan rakentumiseen vaikutti esi-
merkiksi se, etteivät ruotsinkieliset liberaalit juurikaan keskittyneet fennomaanien 
kulttuuriohjelman vastustamiseen, jossa valistavalla ja kasvattavalla huvitoiminnalla 
oli keskeinen asema.77 Siten fennomaanien asettama päämäärä sai kulttuurikentällä 
paljon painoarvoa, ja sen vaikutukset ulottuivat myös seuraavalle vuosisadalle.78 

2.1.1 Suomalaisen yhteiskunnan syntyvaiheet ja kamppailu kansasta  

Tässä ja seuraavassa alaluvussa taustoitetaan historiallisia kehityskulkuja ja teemoja, 
jotka vaikuttivat Erkki Ala-Könnin keruutyön taustalla. Näitä ovat kielipolitiikka, 
fennomanian aatetta jatkaneet puolueet ja liikkeet, työväenliikkeen nousu sekä sisäl-
lissodan hajottama kansa. 

Suomen kielellä ei ollut virallisesti hyväksyttyä asemaa julkisissa yhteyksissä ennen 
1800-luvun viimeisiä vuosikymmeniä: koulut olivat ruotsinkielisiä, yhtenäinen suo-
men kirjakieli puuttui, kansan enemmistö asui hajallaan puhuen paikallisia murteita, 
ja kirkon lisäksi ainoa väestöä yhdistävä tekijä oli virkavalta, jonka kanssa asioitiin 
ruotsin kielellä.79 Suomalaisen Kirjallisuuden Seura pyrki heti toimintansa alkuvai-
heessa vaikuttamaan nimensäkin mukaisesti suomenkielisen kirjakielen kehittymi-
seen. SKS:n keskeisiksi toimintamuodoiksi kirjattiin suomen kielellä kirjoittavien kir-
jailijoiden tukeminen ja suomenkielisen kirjallisuuden kustantaminen. Haasteet suo-
menkielisen tekstin kirjoittamisessa näkyivät myös SKS:n omissa pöytäkirjoissa, 
joissa toiminnan alkuvaiheessa kieli vaihtui suomesta ruotsiksi erityisesti tarkkoja kä-
sitteitä käytettäessä.80 Pertti Anttosen mukaan juuri suomenkielisen kirjallisen aineis-
ton puute johti siihen, että suullisen perinteen keruu nousi keskeiseen asemaan.81 
Kerätty aineisto tarjosi lähtökohtia suomen kielen kehittämiseen ja kirjallisen aineis-
ton tuottamiseen. Tämä vaikutti keruun ja arkistoinnin keskeiseen asemaan myös 
kansallisissa tieteissä. 

Venäjän vallan alla Suomi oli autonomisen asemansa myötä poliittisessa erillisase-
massa ja muodosti 1800-luvun lopulta lähtien oman erillisen kansantaloutensa. 

 
77 Alapuro & Stenius 1987, 17. 
78 Ks. esim. luvun 4 johdannossa viittaukset 1930-luvun kulttuuripolitiikkaan ja sen kansallisen kult-
tuurin ”ideaalirealistiseen” linjaan (Karkama & Koivisto 1999, 12). 
79 Nieminen 2006, 93. 
80 Sulkunen 2004, 24–25. 
81 Anttonen 2012, 346. 
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Historiallisista syistä johtuen yläluokka ei puhunut emävaltion eli Venäjän kieltä vaan 
oli joko ruotsinkielistä tai kaksikielistä. Myös talonpoikaisto oli vakiintunut Ruotsin 
vallan aikana, ja Skandinaviassa luku- ja kirjoitustaito sekä talonpoikaisen väestön 
sopeutuminen taloudellisille markkinoille kaupallisina tuottajina oli luonut järjestäy-
tyneemmän työväenluokan. Tämä erotti Suomen muista itäeurooppalaisista vähem-
mistökansallisuuksista, joilla maanomistus oli vahvemmin yläluokan hallinnassa. 
Tämä kaikki vaikutti kansallisuusliikkeen vahvaan läpimurtoon. Nationalismin ydin-
ryhmät eivät koostuneet muiden Itä-Euroopan maiden tapaan hallinnossa vaikutta-
vien ryhmien ulkopuolisista, vaan fennomaaniaktivisteissa oli poikkeuksellisen paljon 
yläluokan jäseniä, aatelia ja ylempää virkamiehistöä.82 

Fennomaanien pyrkimykset voimistuivat ajankohtana, jolloin poliittinen elämä 
vilkastui ja valtiokoneisto vahvistui: koulutusjärjestelmä kehittyi, useat valtion laitok-
set saivat alkunsa ja maan sisäiset rautatieverkostot lisääntyivät. Fennomania kehittyi 
papistoon ja talonpojistoon nojaavaksi poliittiseksi voimaksi ja alkoi yhä selvemmin 
painottaa agraarisuutta ja uskonnollista ideologiaa kansakunnan yhdistäjinä. Voimak-
kaasta talonpoikaistosta tuli keskeinen valtiota lujittava ryhmä, ja sen erilaiset järjes-
täytymismuodot saivat välitöntä vastakaikua fennomaanisissa kansakunnan rakenta-
jissa. Eurooppalaisten esikuvien mukaisesti keskeiseen asemaan nousi edellä mainittu 
huvitoiminta, jonka tuli kasvattaa alempia kansanluokkia ja samalla välillisesti vaikut-
taa rahvaan hyvinvoinnin lisääntymiseen kasvattajien arvomaailmaa seuraten. Tässä 
vaiheessa toiminta oli siis yksisuuntaista verrattuna myöhempään toimeenpanijoiden 
ja huviyleisön väliseen vuorovaikutukseen, joka nousi aikanaan esiin maaseudun 
omaehtoisessa ja yleishyödyllisessä huvitoiminnassa. Yleishyödyllisten huvien järjes-
täminen nousi vuonna 1874 perustetun Kansanvalistusseuran ohjelmalliseksi tavoit-
teeksi, ja maaseudulla kiertävät ylioppilaat järjestivät luentotoimintaa, joka osaltaan 
pyrki ”kasvattamaan kansaa”.83 

Näen tämän merkityksellisenä siksi, että samat Kansanvalistusseuran agitoimat 
ylioppilaat saattoivat olla mukana keruutoiminnassa, ja Kansanvalistusseuralla oli 
omat poliittiset sitoumuksensa. Ilkka Liikasen mukaan erityisesti 1860-luvulta lähtien 
fennomaanit, jotka siihen saakka olivat keskittyneet ylätason politiikkaan ja kulttuu-
risiin suomalaisuusharrastuksiin, lähtivät avoimen oppositiopolitiikan tielle suomen 
kielen asemaa painottaessaan. Kansanvalistusseura oli fennomaanien aatteellinen ja 
organisatorinen keskus. Kansanvalistusseuran puuhamiehistä Yrjö Sakari Yrjö-

 
82 Alapuro & Stenius 1987, 12–14. 
83 Alapuro & Stenius 1987, 14–19, 30; Vuorinen 2005, 251; Lehtonen 1994, 156–158. 
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Koskiselle seura merkitsi ennen kaikkea keinoa osoittaa ”kansan tuen” olevan Suo-
malaisen puolueen takana. Koskinen toimi Suomalaisen puolueen johtajana ja pyrki 
kirjoituksissaan johdonmukaisesti monopolisoimaan Suomalaiselle puolueelle ja sen 
johtomiehille oikeuden edustaa suomalaisuutta ja Suomen kansaa.84 

Ylioppilaat perustivat keväällä 1878 Suomalaisuuden Seuran, ja aktiivisessa lehti-
kirjoittelussaan seuran jäsenistö levitti yleisöä aktivoivaa kansallisjuhla-ajattelua in-
nostaen eri paikkakuntien asukkaita kansallista identiteettiä lujittavaksi nähtyjen ta-
pahtumien järjestämiseen. Pääasiassa kyse oli fennomaanilehdistä, ja keskustelijat oli-
vat tavalla tai toisella nousevan sivistyneistön edustajia, lyseon lehtoreita tai kansa-
koulunopettajia. Julkinen keskustelu huvien tarpeellisuudesta vilkastui lehtikirjoitus-
ten myötä ja ajoittui sopivasti kansallisten keräyshankkeiden lomaan. Maaseudun jul-
kisemman yleishyödyllisen huvitoiminnan liikkeellelähtö ajoittuu 1850-luvun alkuun, 
ja yleisön piiriin alettiin vähitellen hyväksyä maalaisyhteisön vauraampaa talonpoi-
kaistoa. Tämän pohjalta Eeva-Liisa Lehtonen toteaa, että säätyrajojen murros näytti 
alkaneen ensin maaseudun huveissa, sillä kaupungeissa rahvas ei vielä tässä vaiheessa 
päässyt huviyleisön joukkoon. Huvitilaisuuksien määrä kasvoi 1850- ja 1860-luvuilla 
erityisesti siellä, missä taloudelliset edellytyksetkin olivat hyvät.85 

Ilkka Liikasen mukaan kansakunnan syntyhistoriassa korostuu usein ”kansallinen 
herääminen”, mutta tarkemmin tarkasteltuna silloin painotetaan varsin usein sivisty-
neistön näkökulmia, jolloin sivistyneistön kansakuvaan sopimattomat järjestäytymis-
pyrkimykset kuten palkkatyöntekijöiden ja maaseudun teollisuuspaikkakuntien 
seura- ja kokoustoiminta jäivät taka-alalle.86 Risto Alapuro ja Henrik Stenius huo-
mauttavat, että fennomaanien järjestötoiminta ei perustunut tasa-arvolle, vaan heidän 
tavoitteensa oli rakentaa erilaisia yhteysverkostoja lehtien kirjeenvaihtajista, rahanke-
rääjistä ja kirjallisuuden levittäjistä.87 Samalla tavalla myös keruutoiminta oli usein 
yhteysverkostoille perustuvaa; SKS julkaisi keruukutsujaan juuri Suomalaisen puolu-
een julkaisemissa almanakoissa. Kerääjät olivat siis oman oppialansa arkistojen ja sa-
malla arkistoihin perustuvan tutkimuksen nykyisiä ja tulevia portinvartijoita päättä-
essään keruun kannalta keskeisistä ja kansakuvaan sopiviksi näkemistään aiheista ja 
ilmiöstä. 

Vapaapalokuntaliike toi järjestäytymisperiaatteisiin uuden ulottuvuuden. Se sisälsi 
ennen tuntemattoman ajatuksen siitä, miten yhteiskuntaan voidaan vaikuttaa: 

 
84 Liikanen 1998, 70–74. 
85 Lehtonen 1994, 158–159, 170. 
86 Liikanen 1995, 73, 200. 
87 Alapuro & Stenius 1987, 34. 
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vapaaehtoisten yhdistysten tehtäväkenttään kuului yleisiin mielipiteisiin vaikuttami-
nen. Tämä järjestäytymisaalto aiheutti ristiriitoja erityisesti maaseudulla, sillä talon-
poikaiston näkökulmasta toiminta ei ollut vanhaluterilaisen katekismuksen mukaista: 
isäntävaltainen maailmankuva sai haastajan, kun talon työväki käytti pyhäpäivänsä 
kokouksissa istuen. Järjestäytyminen pakotti fennomaanien johtoa tarkastamaan suh-
tautumistaan yksipuoliseen vuorovaikutukseen, ja järjestäytyminen niin sanotusti 
”sopeutettiin” fennomaanien määräämään tahtiin. Tätä sopeuttamista kutsutaan 
myös granfeltilaisuudeksi Kansanvalistusseuran sihteerin ja Raittiuden Ystävien fen-
nomaanisen puheenjohtajan Aksel August Granfeltin mukaan. Granfelt onnistui 
1880-luvulla yhdistämään laajenevan raittiusliikkeen yhden keskusjohdon alle. Gran-
feltilaisuudessa vältettiin toimintojen eristäytymistä, ja vapaaehtoisjärjestöjen toimin-
taa tuotiin lähemmäs valtiollista hallintokoneistoa. Fennomaanien käsityksissä jouk-
kojärjestäytymisen osalta pysyväksi piirteeksi kehittyikin valtiokeskeisyys: Suomen 
kansaa, Suomen valtiota ja suomalaista kansalaisyhteiskuntaa vapaaehtoisine järjes-
töineen ei haluttu erottaa selvästi toisistaan.88 

Valtiokeskeisyydestä on myös löydettävissä fennomaanien yhtenäiskulttuuriin 
pyrkivä kansallinen katse, joka jatkui eri muodoissa. Alapuro ja Stenius näkevät al-
kiolaisuuden granfeltilaisuuden jatkajana. Kansallisen kokonaisnäkemyksen, erillis-
pyrkimysten vastaisuuden ja sivistysvaatimuksen otti käyttöönsä myös nuorisoseura-
liike, joka kansanopistojen tapaan yhtenäistyi 1890-luvulla. Nuorisoseuraliike piti it-
seään puolueettomana, mutta sen tavoitteena oli antaa sivistykselliset edellytykset 
niin uskonnolliseen kuin poliittiseen osallistumiseen. Vastenmielisyys puoluemuo-
dostusta kohtaan säilyi pitkään talonpoikaisluokassa, joka vaali puolueettomuuspoli-
tiikkaansa nuorisoseura- ja kansanopistoliikkeen piirissä. Porvarillisten puolueiden 
aatteelliset ääriviivat selkiytyivät 1890-luvulla, mutta talonpoikaisluokkaa edustanut 
maalaisliitto perustettiin vasta eduskuntauudistuksen yhteydessä vuonna 1906.89 Fen-
nomanian perillisten listaa tarkentaa vielä Matti Virtanen, jonka mukaan 1890-luvun 
jälkeen fennomania jakautui ensin kahtia: nuorsuomalaisiin ja vanhasuomalaisiin. 
Vuosisadan vaihteen jälkeen suurlakon seurauksena fennomanian kolmatta siipeä 
edusti entisten nuorsuomalaisten Santeri Alkion ja Kyösti Kallion vetämä Maalais-
liitto.90 

Fennomaanien linjasta pian omilleen suunnannut työväki alkoi järjestäytyä omilla 
ehdoillaan myös 1890-luvun aikana. Työväenpuolue perustettiin vuonna 1899, ja 

 
88 Alapuro & Stenius 1987, 35–36. 
89 Alapuro & Stenius 1987, 36–38. 
90 Virtanen 2001, 103–104, 107.  
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siihen kuului aluksi myös porvarillisten ryhmittymien edustajia. Vuonna 1903 työvä-
enpuolue omaksui selkeästi sosialistisen ohjelman, jonka myötä porvariston edustajat 
alkoivat vetäytyä puolueesta pois. Vielä suurlakon alkaessa vuonna 1905 eri ryhmät 
toimivat kuitenkin yhdessä. Liikehdinnän syy oli Venäjän tappio Japanin-sodassa ja 
valtion pakkovaltakoneiston hetkellinen lamaantuminen. Liikehdinnän myötä nuori-
soseura- ja raittiusliikettä pienempänä kansanliikkeenä aloittanut Suomen sosiaalide-
mokraattinen puolue kasvatti jäsenmääräänsä moninkertaiseksi. Keisarivallan hetkel-
lisen heikkenemisen (1906) myötä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus hyväksyttiin Suo-
messa yhdellä kertaa, ja äänestyksen tuloksena Suomen sosiaalidemokraatit saivat yk-
sikamarisen eduskunnan vaaleissa vuotta myöhemmin 80 paikkaa 200:sta.91 

Työmarkkinoilla vastakohtaisuudet työntekijöiden ja työnantajien välillä alkoivat 
erottautua aiempaa selkeämmin, ja taloudellinen laskusuhdanne vuonna 1907 kärjisti 
ristiriidat. Helmikuun vallankumous Venäjällä vuonna 1917 vaikutti ratkaisevalla ta-
valla Suomen itsenäistymiseen, mutta myös sisällissodan puhkeamiseen. Vallanku-
mouksen myötä Suomessa muodostettiin poliittisia voimasuhteita vastaava hallitus 
(senaatin talousosasto). Porvarilliset puolueet onnistuivat syrjäyttämään sosiaalide-
mokraatit käyttämällä hyväkseen Suomen hallituksen ja Venäjän väliaikaisen hallituk-
sen välistä ristiriitaa, ja sosiaalidemokraatit menettivät valta-asemansa. Suomen val-
tiovalta ei kuitenkaan voinut purkaa työväenliikkeen muodostamaa valtakeskusta, ja 
pian alkoi kehittyä vallankumouksellisille tilanteille ominainen kaksoisvalta: kaksi kil-
pailevaa keskusta toimi saman valtion alueella. Työväenliike ei koskaan myöntänyt 
lailliseksi tapaa, jolla se oli sysätty syrjään valtapuolueen asemasta kesällä 1917. Sa-
malla liikehdintä alkoi olla voimakasta myös poliittisen järjestelmän ulkopuolella, ja 
marraskuussa 1917 sosiaalidemokraatit julistivat yleislakon vaatimustensa tueksi. 
Yleislakon jälkeen hallitus päätti ehdottomasti palauttaa pakkovallan monopolin. Se 
teki tammikuussa 1918 suojeluskunnista virallisesti hallituksen armeijan, ja näin hal-
litus turvautui toiseen niistä luokkapohjaisista organisaatioista, jotka loppukesällä oli-
vat muodostuneet. Molemmilla osapuolilla oli aseita, ja Suomi ajautui vuonna 1918 
sisällissotaan.92 

Yhteiskunnan voimasuhteet vaikuttivat perinnetieteiden tutkimusparadigmoihin 
ja keruutyöhön, sillä näitä kahtia jakautuneeseen kansaan liittyviä tulkintoja histori-
antutkimus halusi vielä toisen maailmansodan jälkeen eheyttää yhtenäisempään 
suuntaan.93 Pertti Anttosen mukaan kansan käsite koostuukin kahdesta osasta: 

 
91 Alapuro & Stenius 1987, 38–40. 
92 Alapuro & Stenius 1999, 40–48 
93 Vrt. Kettunen 2008, 32–33. 
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kansasta (”folk”) ja kansalaisista (”the people” tai ”demos”). Näistä ”kansa” edustaa 
yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan kohdetta ja ”demos” viittaa puolestaan yh-
teiskunnalliseen ja poliittiseen toimintaan, ei ainoastaan sen kohteena olemiseen. 
Edustaminen on poliittinen toimi silloin, kun kansalaiset saavat edustaa itse itseään 
äänestämiensä edustajien välityksellä, ja poliitikot voivat puhua ja toimia kansalaisten 
nimissä äänestäjiltä saamansa mandaatin pohjalta. Poliitikot eivät kuitenkaan puhu 
”kansan” nimissä. ”Kansa” on olemassa kulttuurisen esittämisen tavoissa, kuten kan-
sanrunouden tallenteilla, sananlaskujen kokoelmissa, arvoituksissa, kansanlauluissa ja 
kansanpuvuissa. Äänestäjien tavoin ”kansa” ei edusta itse itseään, vaan sitä voidaan 
esitellä ainoastaan symbolisesti. ”Kansan” läsnäolo dokumentoitavassa kulttuuri-
sessa materiaalissa perustuu tulkinnan ja merkityksen luomiselle. Suullisen perinteen 
ja suullisen historian nykyisten merkitysten tutkimuksessa onkin tärkeää tarkastella 
sitä, kuinka kulttuurinen representaatio ”kansasta” on linkittynyt poliittiseen repre-
sentaatioon äänioikeutetuista kansalaisista. Ensimmäiseksi kyse on poliittisen vallan 
oikeuttamisesta symbolein, jotka nousevat perinteisestä kulttuurista. Toiseksi kyse on 
tavasta muotoilla yhteisöllistä identiteettiä niin, että esitykset ”kansasta” osoittavat 
suoraan ”demosille” ominaisia luonteenpiirteitä. Esimerkiksi Elias Lönnrotin (1802–
1884) vuonna 1835 julkaisemasta Kalevalasta tuli kansanperinteen esitys, jolla perus-
teltiin suomenkielisen väestön mahdollisuuksia uudella, modernisaation mukanaan 
tuomalla aikakaudella ja erityisesti suomenkielisen väestön kykyä valtion muodosta-
misessa.94 Tähän palaan seuraavassa alaluvussa. 

2.1.2 Perinnetieteiden määrittelemä kansa ja valtasuhteiden 
”menneistäminen” arkistoihin 

Arkistokokoelmissa ja keruutyössä kansallinen katse kiteytyy mielestäni hyvin Pertti 
Anttosen esiin nostamiin kysymyksiin siitä, mistä arkistokokoelmat oikeastaan ker-
tovat ja millaista historiankuvaa ne edustavat tai rakentavat. Erilaisten arkisto- ja mu-
seokokoelmien (mahdollisesti sama koskee kirjastokokoelmiakin) luominen ei ta-
pahdu tyhjiössä, eivätkä kokoelmat ole esitysmuotona viattomia tai objektiivisia. Sen 
sijaan kokoelmien luominen on aktiivista liittymistä kulttuuripolitiikkaan ja historiaan 
– nekin luovat keskustelua erilaisuudesta ja poliittisia konstruktioita jatkuvuudesta tai 
sen katkeamisesta. Kokoelmat epäpolitisoivat kommunikaation muotoja, joista ”kan-
sanperinne” tekstualisoituina luomuksina on tuotettu, ja sen vuoksi kokoelmiin 

 
94 Anttonen 2012, 335–336. 
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otettujen aineistojen alkuperäinen poliittinen luonne tulee esiin vähemmän ilmeisissä 
muodoissa. Kokoelmat voivat puhua poliittisesti korrektilla tavalla paikallisesta tai 
kansallisesta perinnöstä, mutta ne voivat yhtä hyvin vahvistaa poliittista rajanvetoa 
modernin ja ei-modernin, sivistyneistön ja kansan, sivilisoituneen ja eksoottisen toi-
seuden tai lännen ja muun maailman välille.95 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura korosti keruutyössään suomenkielisen (ja suo-
men murteiksi 1800-luvulla luettujen kielien) suullisen perinteen keruuta, kun taas 
ruotsinkielisen perinteen keruusta huolehti vuonna 1885 perustettu Svenska littera-
tursällskapet i Finland (SLS).96 Näiden kahden keruutoimintaa määritti kielikysymys 
ja kieliyhteisö, jonka merkitystä teksteissään korosti myös Johann Gottfried Herder. 
Jussi Pakkasvirtaa ja Pasi Saukkosta lainaten Herderin näkemyksen mukaan kieli ei 
ollut ainoastaan kommunikaatioväline, vaan ajattelun synonyymi, minkä johdosta jo-
kaisella kielen perusteella määritetyllä kansalla on oma ajattelutapansa. Kansallisuus-
aatteen ajamana valtiot pyrkivät kansalliseen yhtenäisyyteen, mutta nationalismin 
kriitikot puhuivat myös monikansallisten valtioiden puolesta. Suomessa esimerkiksi 
Zachris Topelius (1818–1898) katsoi, että kansakunta voi hyvin koostua useammista 
kieliyhteisöistä ja olla silti orgaaninen kokonaisuus.97 SKS:n sääntöasetusten joh-
danto-osa vuodelta 1831 oli kuitenkin lähes toisinto herderiläispohjaisesta kansakä-
sityksestä. Kieli, kirjallisuus ja kansan menneisyys muodostuivat siinä myyttiseksi ko-
konaisuudeksi, jossa kukin muodosti kasvu- ja heijastuspinnan toisilleen. Kielen 
myyttinen ulottuvuus ilmeni erityisen kirkkaasti kansanrunoudessa, mutta kieli myös 
itsessään heijasti kansan menneisyyttä, sen tapoja, uskomuksia ja ajatusmaailmaa.98 
Herderiläisen ajatusmallin mukaisesti SKS:n ja SLS:n arkisto- ja museokokoelmat 
esittävät tiettyihin kieliyhteisöihin keskittynyttä kansallista perinnettä samalta ajalta 
toisistaan erillisinä. 

Kieliyhteisöön kuuluminen on yksi esimerkki keruutyöhön liittyneistä valinnoista. 
Lisäksi, jos kansa-käsitettä eritellään tarkemmin, voidaan kansan määritelmistä huo-
mata usein erilaisia valintoja, joissa korostuu jokin sosiaalinen luokka, kerrostuma tai 
alue muita enemmän.99 Kerätty perinne oli konstruoitua eli jollain tapaa tietoisesti 
rakennettua. Eric J. Hobsbawmin mukaan perinteet, jotka vaikuttavat tai esittävät 
olevansa vanhoja, ovatkin usein alkuperältään varsin uusia. Nämä ovat Hobsbawmin 

 
95 Anttonen 2005, 52. 
96 Ks. esim. Blomster ja Mikkola 2017, 1; Mikkola 2013, 370. 
97 Pakkasvirta & Saukkonen 2005, 16–18. 
98 Sulkunen 2004, 25. 
99 Saukkonen 2005, 101. 
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määritelmän mukaisesti keksittyjä perinteitä, sillä ne on keksitty, konstruoitu tai muo-
dollisesti toimeenpantu jotakin tiettyä tarkoitusta varten. Osa perinteistä ilmestyy 
myös vaikeammin jäljitettävällä tavalla lyhyen aikataulun sisällä ja vakiintuvat käyt-
töön nopeasti – sen takia niiden todellista taustaa on myös vaikeaa jäljittää.100 Ihan-
teellinen kuvaus vaati perinteen rakentamista tietynlaiseksi – keksityn tai ainakin 
konstruoidun perinteen suuntaan. Tämä keksitty tai konstruoitu perinne oli mahdol-
lista toteuttaa juuri arkistojen kokoelmiin portinvartijoiden aatteisiin sopivassa muo-
dossa. 

Hobsbawmin keksityt perinteet ovat jatkoa Benedict Andersonin teoreettisille nä-
kemyksille nationalismin syntymisen ehdoista.101 En analysoi omia tutkimusaineisto-
jani Andersoniin tukeutuen, mutta näen hänen näkemystensä kuvaavan hyvin sitä, 
millä keinoin sivistyneistö piti yllä kansallisvaltiolähtöistä ajattelua ja siten myös kan-
sallista katsetta. Andersonin mukaan kansakunta on kuviteltu, sillä kansakunta muo-
dostuu jäsenistä, joista suurin osa ei koskaan tapaa toisiaan. Kansakuntaa voidaan 
kuvitella kolmella tapaa: rajoittuneena, suvereenina ja yhteisönä. Kansakunta on ra-
joittunut, koska kyseessä ei ole koko ihmiskunta, ja sen rajat erottavat kansakunnan 
muista kansallisvaltioista. Kansakunta on suvereeni, koska kansallisvaltion käsite syn-
tyi valistuksen ajan ja Ranskan vallankumouksen jälkeen, jolloin suuret dynastiat ja 
hierarkkiset valtakunnat korvautuivat kansallisvaltioiden vapauden halulla. Lopuksi 
kansakunta on kuviteltu yhteisö, sillä lukuisat sodat osoittavat ihmisten olevan val-
miita kuolemaan rajoittuneena kuvitellun kansakunnan vuoksi. Nationalismin leviä-
misen keskeisinä selittäjinä Anderson näkee painokapitalismin ja koulutusjärjestel-
mien kehittymisen, sillä vasta painetun sanan avulla kansakunnan idea voitiin juur-
ruttaa suurten väkijoukkojen tietoisuuteen. Akateemisena kielenä hallinnut latina oli 
pitänyt julkaisujen myyntimarkkinat pieninä, sillä vain pieni osa ihmisistä osasi lukea 
kieltä, joka oli eriytynyt jokapäiväisestä elämästä ja eli ainoastaan kirjallisessa muo-
dossa. Uuden painotekniikan myötä kansankieliset tekstit alkoivat yleistyä latinan si-
jaan. Painetut kansankielet loivat pohjaa kansalliselle tietoisuudelle kolmella tavalla: 
1) ne loivat yhtenäisen mahdollisuuden kanssakäymiselle ja kommunikaatiolle, 2) ne 
antoivat uuden merkityksen kielelle, joka viittasi kuvitelmaan perinteestä ja 3) ne loi-
vat uusia valtakieliä aiempien tilalle. Kapitalismi, teknologia ja ihmisten kielellinen 
monimuotoisuus loivat mahdollisuuden uudelle kuvitellun yhteisön muodolle; suuria 
dynastioita seuranneille poliittisesti rajoittuneille kansallisvaltiolle.102 

 
100 Hobsbawm 1983, 1. 
101 Pakkasvirta 2005, 84. 
102 Anderson 2006 [1983], 6–7, 37–40, 44–46. 
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Painokapitalismin ja koulutusjärjestelmien myötä lukutaito yleistyi, ja anderso-
nilaisessa nationalismin tuotantotavassa erilaiset symboliset esitykset, kuten väestöti-
lastot, kirjallisuus, kartastot, julkiset monumentit, itsenäisyyspäivään liittyvät juhla-
menot ja olympiajoukkueet, loivat kertomuksia kansallisuudesta, kuten Richard Har-
vey Brown ja Beth Davis-Brown toteavat. Niiden ohella myös arkistot ja museot 
osallistuivat samaan kansallisten kertomuksien luomiseen.103 Jussi Pakkasvirta luon-
nehtii, että kansallinen pystyttiin ikään kuin dokumentoimaan ja osoittamaan esimer-
kiksi kansallisvaltioiden asukkaiden piirteiden, ”rotujen” ja elintapojen kautta. Muse-
oihin säilöttiin sellaista kansallista materiaalia, jota ei aikaisemmin oikeastaan edes 
nähty kansallisena. Esimerkiksi arkeologian avulla kansallisen menneisyyden pituus 
ulotettiin esihistoriaan tai arkaaiseen, jolloin samanlaista ajatusta kansallisesta ei vielä 
ollut. Samalla kansalliset myytit saivat fyysisen asun, jota koululaitokset alkoivat voi-
makkaasti hyödyntämään.104 

Pertti Anttonen näkee esihistoriaan ulottuvan kuvauksen keskeisenä myös Kaleva-
lassa, jota voisi hyvin tulkita Andersonin nationalismin muodostumisen kuvauksen 
mukaisesti. Anttonen mainitsee useita esimerkkejä siitä, miten Suomessa asunut si-
vistyneistö piti historiaa merkkinä modernin valtion sivistyksestä; evoluutionääri-
sessä kehyksessä ihmiset ilman historiaa edustivat kehityksen alempaa astetta. Tämä 
ajatusmalli sai vaikutteensa Saksasta, filosofi Georg Wilhelm Friedrich Hegeliltä 
(1770–1831). Fennomaaneille olikin keskeistä väittää hegeliläisessä mielessä, että 
suomalaisilla (tässä tapauksessa suomen kieltä puhuvilla) on kansallinen henki ja että 
he ovat kykeneviä luomaan ”kansallista elämää”. Tässä projektissa suomalaisen kult-
tuurin etnografia tarjosi historiaa, sillä sen odotettiin kaivavan esiin historiallisia ker-
roksia kansakunnan ”lapsuudesta”. Tämä menneisyys ja siitä edennyt historiallinen 
kehityskulku mahdollisti ja oikeutti käsityksen Suomesta modernina, historian omaa-
vana valtiona.105 

Anttosen mukaan Kalevala voidaan luokitella eepoksena perinteiseksi, sillä valta-
osa sen sisällöstä tekstualisoidussa muodossaan perustuu suulliseen runouteen. Teks-
tualisointi kuitenkin palvelee suomenkielistä väestöä, ja Kalevala on myös moderni 
eepos, koska se omana julkaisuajankohtanaan edisti kansallisen puhetavan muotou-
tumista esittämäänsä perinteeseen nojautuen. Kalevala haki Suomelle menneisyyttä 
esihistoriasta, ja silloin se puhui myös oman aikansa Suomen modernisaation puo-
lesta. Tämä linkki tarvittiin myös fennomaanien menneisyyden ja nykyisyyden välille: 

 
103 Brown & Davis-Brown 1998, 20. Ks. myös Pakkasvirta 2005, 83. 
104 Pakkasvirta 2005, 83–84. 
105 Anttonen 2012, 345–346. 
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kun kuviteltu muinaisaika ”menneistettiin”, suomalainen kansakunta pystyi olemaan 
moderni ja kehittymään edelleen. Ilman historiaa elävät ihmiset taas olivat tuomittuja 
elämään menneessä, perinteessä ja edistyksen puutteessa. Tällaisia ihmisiä olivat ai-
kalaisten ajatusmaailmassa muiden muassa saamelaiset ja ”sukukansoista” suomalais-
ugrilaisessa kieliryhmässä karjalaiset sekä inkeriläiset. Kun raja-alueiden tai periferian 
ihmisten osaksi nähtiin ”poliittinen lapsuus” tai ”hitaampi kehittyminen kansakun-
nan muodostamisen osalta”, näiden raja-alueiden kehittymiselle keskeiseksi osoite-
tussa keskuksessa (tässä tapauksessa niin sanotussa ”kanta-Suomessa”) ihmiset näyt-
tivät edistyneemmiltä. Karjalan ”toiseuttaminen” modernisaation periferiaan teki 
Suomesta periferian omistajan. Tällainen tapa luoda modernia aikaa ei ollut missään 
tapauksessa ominaista vain Suomelle. Kaksi edellistä vuosisataa olivat näyttäneet kan-
sainvälisessä ja eri valtioiden sisäisessä kolonialismissa, että ei-modernin periferian 
omistajuus ja valta sen määrittelemiseen tekee omistajasta modernin ja kehittyneen – 
sekä kilpailukykyisen – kansakunnan. Toisin sanoen suullinen perinne esitetään mo-
dernin katseen kohteena, sillä se saa katsojan tai katseen toimijan vaikuttamaan mo-
dernilta ja kohteena olevan perinteen symbolisen ja poliittisen arvon omistajalta.106 

Anttonen kritisoi yleisellä tasolla folkloristiikkaa siitä, ettei se tunnu tavoittavan 
yhteisöistä niiden sosiaalista hierarkiaa.107 Tämä havainto, kuten seuraavakin, voidaan 
mielestäni laajentaa perinnetieteisiin laajemminkin. Anttosen mukaan folkloristiikan 
tutkimus muotoilee ja esittää tutkimuskohteitaan yleisen ”muutosdiskurssin” sisällä 
suurena kertomuksena traditiosta moderniin ja Anttonen kutsuu tätä ”katoamisen 
paradigmaksi” eli käsitykseksi siitä, että perinne on vaarassa hävitä. Yksi keskeisistä 
keinoista esittää muutosdiskurssia folkloristiikan tutkimuksessa on käsitteellistää tut-
kimuskohde ympäristössä, jossa ”moderni hävittää”. Tämän hävittämisen kokevat 
kulttuuri, perinne, identiteetti, perinteiset arvot, moraalisuus ja folklore-genret.108 
Barbara Kirshenblatt-Gimblett kuvaa folkloristina samaa: ”oppialamme on omis-
tettu katoavalle kohteelle, ja meidän toimintamme aika on yhdestoista hetki. Ennen 
yhdettätoista hetkeä on elämää, yhdennentoista hetken jälkeen kuolema.”109  

Toinen keskeinen keino oli korostaa autenttisuutta. Kati Mikkolan mukaan ”pe-
rinteen aitoutta” edusti SKS:n keruutyössä se, että kertoja oli oppinut perinteen 

 
106 Anttonen 2012, 346–348. 
107 Anttonen 2005, 48. 
108 Anttonen 2005, 48. 
109 Kirshenblatt-Gimblett 1996, 249: ”Ours is a discipline predicated on a vanishing subject. The time 
of our operation is the eleventh hour. Before the eleventh hour there is life, after the eleventh hour 
death.” Käännös tekijän. 
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suullisessa muodossa. SKS halusi rajata kokoelmistaan pois uudemmat runot, jotka 
olivat esimerkiksi tunnettujen runoilijoiden tekemiä tai tunnetuista henkilöistä tai ta-
pauksista alkunsa saaneita. Tämän vuoksi kerääjät toisinaan todistelivat aineistojensa 
aitoutta korostamalla kertojiensa olevan luku- ja kirjoitustaidottomia, joskus jopa 
puolisokeita. Kerääjiä muistutettiin ”aidon kansanrunouden” kriteereistä yleisissä ke-
ruukehotuksissa ja keruuohjeissa sekä henkilökohtaisissa kirjeissä, joita SKS kerääjil-
leen lähetti. Seura esimerkiksi toivoi, että kerääjät eivät lähettäisi kokoelmiin itse te-
kemiään runoja.110 

Anttosen mukaan poliittinen katsantokanta ohjaa lopulta näitä arkistokokoelmiin 
vaikuttavia paradigmoja ja siten sitä, mikä kulttuurinen identiteetti tulee parhaiten 
suojelluksi ja perustelluksi tallentamalla sekä eläviä että väistyviä esityskäytäntöjä ar-
kistoihin, ja sen jälkeen valitsemalla aineistoa julkisiin esityksiin, kuten esimerkiksi 
museonäyttelyihin tai kirjoihin. Näin ”kansanperinne puhuu kokoelmien välityksellä 
myös nationalismin kielellä”.111 Samalla vaarana on se, että samaa poliittista näkökul-
maa toistetaan arkistokokoelmia esiteltäessä tai musiikin tapauksessa arkistokappa-
leita soitettaessa ja laulettaessa. Anttonen yhdistääkin Hobsbawmin keksityn perin-
teen käsitteen keruutyöhön; perinteet eivät ole historiaa, vaikka erityisesti nykyisessä 
perintökohteita ja -teollisuutta koskevassa keskustelussa traditiota ja historiaa käyte-
tään lähes synonyymeina. Kiinnostus perinteeseen merkitsee kiinnostusta historiaan, 
ja perinne nähdään historiallisena lähteenä nykyajan tekemisessä.112 Perinnetieteissä 
lähtökohta oli kerätyssä aineistossa, ikään kuin arkistot olisivat historian koko kuva. 
Tutkimuksessa pyrin esittelemään myös niitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, jotka eivät 
mahtuneet kansallisen katseen näköpiiriin. 

2.2 Kansanmusiikin keruutyön vaiheet 1800-luvulta Suomen 
itsenäistymiseen 

Tässä luvussa keskityn tarkastelemaan erityisesti kansanmusiikin kerääjän ja tutkijan 
Armas Otto Väisäsen (1890–1969) uraa, jolla oli suuri vaikutus Ala-Könniin. Väisä-
nen oli Ala-Könnin opettaja ja tärkein esikuva.113 Väisänen oli itsekin aktiivinen 

 
110 Mikkola 2013, 371. 
111 Anttonen 2005, 51–52, suoran sitaatin käännös Outi Valo. 
112 Anttonen 2005, 36. 
113 Haastattelut Ala-Könni 1980; Ala-Könni 1981a: KIÄ3949; Ala-Könni 1981c: Y 08721; Ala-Könni 
1986. 
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kerääjä ja lisäksi varsin keskeinen vaikuttaja musiikkitieteen oppialalla.114 Näin ollen 
Väisäsen toiminnan tarkastelu avaa näkökulman kansallisen katseen rakentumiseen 
kansanmusiikin tutkimuksessa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Tässä luvussa käyn 
läpi kansanmusiikin keruun historiaa pitkälti Väisäsen uran ja hänen julkaisemiensa 
teosten pohjalta, mutta kansallisen katseen näkökulman huomioiden haluan painot-
taa myös Väisäsen omia poliittisia näkökantoja. Oppihistoriallisesta näkökulmasta 
keskeisessä asemassa on musiikkitieteen oppiaineen ilmapiiri, joka väritti Ala-Könnin 
uran varhaisvaiheita ja toiminnan kontekstia. 

Keruuhistorian kuvaamisessa käytän useissa kohdissa aineistona Väisäsen vuonna 
1917 julkaisemaa teosta Suomen kansan sävelmäin keräys, jossa listataan keruutyön vai-
heita ja tuloksia 1700-luvulta aina vuoteen 1915 saakka. Teos kertoo paljon keruu-
määristä, kerääjistä ja keruualueista, mutta sen pohjalta on vaikeaa tulkita keruutyön 
taustalla olleita motiiveja. Väisänen mainitsee johdannossa välttävänsä ”kertomuk-
selle väriä ja vaihtelua antavan taustan kuvaamista”, sillä kansanrunouden tutkija Au-
kusti Robert Niemellä (1869–1931) oli samaan aikaan tekeillä teos Suomalaisen kan-
sanrunouden keräyksen historia, johon kuvaus oleellisesti liittyi.115 Tätä teosta ja keruu-
motiivien tarkempaa kuvausta en ikävä kyllä ole löytänyt, ja 2010-luvun tapaa reflek-
toida omia tekemisiään ei voi odottaakaan sata vuotta aiemmin toimineelta tutki-
jalta.116 Motiivien löytyminen vaatii kontekstin ymmärtämistä ja kontekstuaalista tul-
kintaa uusimpien Väisäsestä käsittelevien tutkimusten tapaan.117 

Väisäsen tutkielma käy läpi kaikki kansanmusiikin kerääjät alkaen 1700-luvun lo-
pusta, josta ovat peräisin varhaisimmat suomalaisen kansanmusiikin alaa koskevat 
muistiinpanot. Listaus perustuu keskeisesti SKS:n aineistoihin. Ensimmäisinä kerää-
jinä esitellään 1700-luvulta 1850-luvulle saakka Henrik Gabriel Porthan, Jaakko 
Tengström, Giuseppe Acerbi, Samuel Rinda-Nickola, J. J. Pippingsköld, K. A. Gott-
lund, Fr. O. Durchman, Elias Lönnrot, D. E. D. Europaeus, H. A. Reinholm ja C. 
G. Grönqvist.118 Listaus SKS:n kerääjistä ja keruuta toteuttaneista 

 
114 Kuten Markus Mantere (2017, 91) toteaa, musiikkitieteen oppihistorian tarkastelu on pääasiassa 
henkilöiden tarkastelua aina 1950-luvulle saakka, sillä ala oli akateemisesta vakiintumisestaan huoli-
matta varsin pieni. 
115 Väisänen 1917, IV. 
116 Niemen tutkijan työ kohdistui kansanrunouden keräyksen historiaan ja häneltä ilmestyivät aiemmin 
Oma Maa-kirjasarjassa artikkelit Kansanrunoutemme keräys ennen Lönnrotia vuonna 1907 ja Suomalaisen kan-
sanrunouden keräys 19:lä vuosisadalla Lönnrotista alkaen vuonna 1911 (Hautala 1954, 337). Laajempi teos 
jäi todennäköisesti kirjoittamatta. 
117 Esimerkiksi Suur-Suomi-ajattelun ja Saksa-yhteyksien osalta erityisesti Mantere 2017. 
118 Väisänen 1917, VII ja 3–15. 
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ylioppilasosakunnista laajenee 1900-luvun alkuun tultaessa ja jatkuu aina vuoteen 
1915 saakka. Väisänen huomauttaa tutkielmassaan, että hänen listauksestaan saattaa 
myös puuttua nimiä, sillä osa sävelmämuistiinpanoista saattoi tuhoutua Turun pa-
lossa vuonna 1827. Keruutyötä organisoivat edellä mainittujen ohella myös muut ta-
hot, ja lisäksi sitä harjoittivat yksityiset kerääjät. Useissa kohdissa Väisänen myös mai-
nitsee kokoelmia, jotka ovat hävinneet yksityishenkilöiden käytössä. Täydellistä listaa 
kerääjistä ei siis ole saatavissa, mutta Väisäsen listaus on 1800-luvun ja 1900-luvun 
alun osalta varsin kattava. 

Se, mikä määritti Suomea ja suomalaisuutta, oli kuitenkin 1800-luvun alkuun tul-
taessa myllerryksessä. Napoleonin sotien (1803–1815) myötä Suomesta tuli autono-
minen osa Venäjää vuonna 1809, ja Ruotsi joutui väistymään vallanpitäjän asemasta. 
Muuttuneen valtioyhteyden myötä myös Suomessa toimivat seurat alkoivat toimia 
eri puitteissa. Varhaisista 1700-luvulla syntyneistä seuroista esimerkiksi Talousseura 
ja Piplia-seura toimivat aluksi Ruotsin valtakunnan alueellisina seuroina, mutta Suo-
men autonomisen aseman myötä ne pyrkivät kansallisten taloudellisten ja henkisten 
voimavarojen vahvistamiseen ja lujittivat samalla käsitystä erillisestä kansakun-
nasta.119 

Uusien järjestäytymismahdollisuuksien myötä Turun akatemian piirissä alkoi vai-
kuttaa vahvana liike, jota kutsutaan myös Turun romantiikaksi. Suomen olosuhteet 
1800-luvun ja autonomian ajan alussa tarjosivat otollisen kasvualustan herderiläisyy-
den leviämiselle, ja jo Henrik Gabriel Porthanin (1939–1804) aika Suomen ensim-
mäisessä yliopistossa, Kuninkaallisessa Turun Akatemiassa, oli muokannut maaperää 
hedelmälliseksi.120 Porthanin myötä runolaulutraditiota koskevaa tutkimusta oli löy-
dettävissä jo valmiiksi, kun laajempi kiinnostus kansanrunouteen heräsi. Porthan kä-
sitteli runolaulutraditiota viisiosaisessa teoksessaan De Poësi Fennica, jonka ensimmäi-
nen osa ilmestyi vuonna 1766 ja viimeinen osa vuonna 1778. Pertti Karkaman mu-
kaan Porthanin teoksen toinen osa poikkeaa ensimmäisestä korostaessaan kansan-
laulun aistillista ja emotionaalista luonnetta, ehkä juuri herderiläisyyden vaikutuksesta 
johtuen. Herder pohdiskeli aistimusten ja tunteiden asemaa sekä lyyristä runoutta 
merkittävänä vaiheena ihmisen tietoisuuden kehityksessä vuonna 1764 laatimassaan 
kirjoituksessa. Porthanin suhdetta herderiläisyyteen ei ole kuitenkaan tarkemmin sel-
vitetty, mutta ainakin se näyttää olleen vähintään välillinen, sillä turkulainen tutkimus 

 
119 Alapuro ja Stenius 1987, 20–30; ks. myös Liikanen 1995, 87. 
120 Karkama 2007, 418. 
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sai merkittäviä vaikutteita Göttingenin koulukunnalta, eli samoista lähteistä kuin 
Herder.121 

Risto Alapuron ja Henrik Steniuksen mukaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
perustaminen vuonna 1831 pohjautui saksalaisen Burschenschaft-liikkeen kansallista 
yhteenkuuluvuutta korostaneeseen ideologiaan, joka oli yksi Turun ylioppilaiden esi-
kuvista. Ranskan vallankumouksen (1789–1799) ja Puolan kapinan (1830–1831) jäl-
keen Pietarin hallitus oli herkkä keisarinvastaisen isänmaallisuuden ilmauksille. SKS 
herätti kiinnostusta Suomen korkeimmissa virkamiespiireissä, sillä se näytti tarjoavan 
keinon osoittaa ulospäin, että isänmaallisuus Suomessa ei suuntautunut hallitusta vas-
taan. Uuteen isänmaallisuuteen kuului vaikutusvaltaisen fennomaanin J. V. Snellma-
nin mukaan sivistyneen luokan ja kansan lähentyminen, eli uudenlainen tasa-arvo-
ajattelu. Kansakunnan yhdistämisessä strateginen asema oli toisaalta ylioppilailla ja 
toisaalta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tyyppisellä keskusseuralla. Ylioppilaat 
käsitettiin kansallisen veljeyden sanansaattajiksi, ja Snellman toivoi SKS:n jäsenkun-
taa laajennettavaksi niin, että siihen kuuluisi myös naisia ja talonpoikia.122 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ei uudenlaisesta tasa-arvoajattelusta huolimatta 
kuitenkaan edustanut vapaaehtoista järjestäytymistä, sillä sen jäseniksi ei liitytty vaan 
kutsuttiin. Seuran jäsenkunta koostui pääasiassa virkamiehistä ja sivistyneistöstä, 
mutta toiminnan alussa kutsuttavien joukossa oli myös hyvin poikkeuksellisesti yli-
oppilaita ja talonpoikia sekä ”jonkin aikaa jopa naisia”.123 Ihanteissa ja käytännön 
toiminnassa oli eroja, ja esimerkiksi se, minä ajanjaksona naisia sisällytettiin kutsutta-
vien jäsenten listaan, voisi kertoa lisää tasa-arvoajattelusta ja sen muutoksista. Aina-
kin 1840-luvulla SKS:n toimintaan vaikutti venäläinen vallankumouskammo, sillä 
kenraalikuvernööri ja hänen apulaisensa löysivät seuran toiminnasta merkkejä vaa-
rallisista hankkeista. Tässä huolenaiheena oli Ilkka Liikasen mukaan ennen kaikkea 
sivistyneistön ja rahvaan lähentyminen. SKS:n tapaisen vapaaehtoisen yhdistyksen 
kansanvalistustyö oli Pietarin näkökulmasta epäilyttävää, sillä sivistyneistön ja rah-
vaan välille syntynyttä vuorovaikutusta oli vaikeampaa kontrolloida kuin sivistyneis-
tön keskinäisiä ryhmittymiä. Eurooppalainen vallankumousliikehdintä loi uhkakuvia 
vallankumouksellisten aatteiden leviämisestä alempien kansankerrosten keskuuteen 
myös viattoman kuuloisia kanavia pitkin.124 

 
121 Karkama 2007, 103, 422–426.  
122 Alapuro ja Stenius 1987, 26–27. 
123 Liikanen 1995, 89. 
124 Liikanen 1995, 90–92. 
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Seuroissa ja järjestöissä sivistyneistö ja rahvas toimivat toisistaan erillisinä ryh-
minä, mikä osaltaan siis oli myös Venäjän vallan sanelema toive. Tämä vaikutti kan-
sanmusiikin määritelmään, jossa on kyse erilaista konstruktioista eri aikoina ja eri yh-
teyksissä. Kansanmusiikki määriteltiin 1800-luvun osalta luokkajaon pohjalta: Heikki 
Laitisen mukaan kansanmusiikin käsite syntyi sääty-yhteiskunnassa ja säätyläisten pii-
rissä. Kansanmusiikki kuvasi ”meihin kuulumattomien” musiikkia, ja säätyläisten nä-
kökulmasta se rajautui sosiaalisesti heitä alemman yhteiskuntaluokan musiikiksi.125 
Se, että sivistyneistö ja rahvas lähentyivät, kiteytyi fennomaanien ajamaan yhtenäis-
kulttuurin tavoitteeseen. Ajatus yhtenäisestä kansakunnasta tuli myös varsin nopeasti 
osaksi musiikkitoimintaa; musiikilla oli keskeinen tehtävä kansalliseen historiaan liit-
tyvien mielikuvien luomisessa, kuten Saijaleena Rantanen toteaa. Kansanvalistusseu-
ran järjestämät laulu- ja soittojuhlat olivat osa Suomen kansallisvaltion ideologista 
rakennustyötä 1800-luvun loppupuolella. Ne kokosivat yhteen tuhansia ihmisiä, ja 
niiden tavoitteena oli kansallisidentiteetin lujittaminen ja oman valtiollisen profiilin 
luominen.126 Vesa Kurkelan mukaan fennomaanien korostama kansanvalistusaate 
kulminoitui kansakouluun, jossa musiikkikasvatuksella oli merkittävä rooli. Kansan-
musiikin katsottiin olevan kouluihin soveltuvaa materiaalia, ja erityisesti laulut ja nii-
den sanat nähtiin kansanvalistusaatteen mukaisesti sivistävinä. Soittaminen jäi kui-
tenkin sivuun, sillä esimerkiksi 1850-luvun kansanomainen tanssisoitto ei täyttänyt 
säätyläisten näkökulmasta katsottuna ihanteellisen kansanmusiikin vaatimuksia.127 
Musiikkikulttuuristakin haluttiin tehdä kansaa yhdistävä ihanne. 

2.2.1 Karjalaan suuntaava keruutyö suomalaisen perinteen kuvaajana 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustaminen loi edellytykset kansanperinteen ja 
-musiikin keruumatkoille, sillä jo vuosina 1845–1861 kahdestakymmenestäkahdek-
sasta ylioppilaasta koostuva ryhmä suuntasi Suomen maakuntiin ja kohti Venäjän 
Karjalaa.128 Myös A. O. Väisäsen tekemästä listauksesta voi havaita, miten kansan-
musiikin keruutyö pysytteli aina Lönnrotiin asti pitkälti Suomen nykyisten rajojen 

 
125 Laitinen 2003 [1982], 178. 
126 Rantanen 2013b, 80. 
127 Kurkela 1989, 166–169. 
128 Sihvo 1969, 22. 
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sisällä, mutta Lönnrotin jälkeen Itä-Karjalaan suuntasivat useat muutkin 1800-luvun 
lopun ja 1900-luvun alun kerääjät.129  

Keruutyö korostui 1800-luvun lopulta alkaen erityisesti yliopistojen osakuntatoi-
minnassa. Osakuntiin kuuluminen oli pakollista aina vuoteen 1937 saakka, ja yliop-
pilaat liittyivät yliopistoon tullessaan osakuntaan aina sen mukaan, mistä maakun-
nasta he olivat kotoisin. Niinpä osakuntien tutkimusretkikunnat suuntasivat mat-
kansa usein heidän kotipaikkakuntiensa läheisyyteen yliopistojen jäädessä kesätau-
olle. Erityisen aktiivinen kansansävelmien keruussa oli Savo-Karjalainen Osa-
kunta.130 

Keruutyössä ”Karjalan löytämiselle” oli poliittisia perusteita. Hannes Sihvon mu-
kaan Turun romantikoilta puuttui Karjalan runojen laajempi tuntemus, mutta sivis-
tyselämän keskuksen siirryttyä yliopiston mukana Turusta Helsinkiin Turun palon 
jälkeen vuonna 1827 romantiikassa korostuikin uudella tavalla ”omapohjaisuus”, eli 
juuri Suomen alueen tai Suomen alueella syntyneen ”oman perinteen” korostaminen. 
Tämä sopi hyvin myös uuden emämaan tavoitteisiin, sillä se loitonsi sivistyneistöä 
ruotsalais-skandinaavisista vaikutteista. Nikolai I:n Helsinkiin siirrättämä yliopisto lii-
kautti suomalaista sivistyselämää maantieteellisesti lähemmäs Pietaria, ja samalla 
myös Helsingissä toimiva SKS sai toimintansa käynnistymiseen hyvät lähtökohdat 
uudessa yliopistokaupungissa.131 

Karjalaan suuntaava keruutyö siis häivytti Ruotsista ja muulta Skandinaviasta tul-
leita vaikutteita ja samalla korosti emämaa Venäjän ja Suomen välistä yhteyttä eikä 
ainoastaan niiden välistä rajaa. Lönnrotin kirjoittama johdanto Kalevalan ”sisarteok-
sessa” Kantelettaressa on tästä hyvä esimerkki. Lönnrot puolustaa ”Suomen omaa lau-
lupuuta”, jota tulisi hyvin hoitaa ja korjailla. Lönnrot huomauttaa, miten ”moni toisi 
mielellänsä Ruotsista tai muualta täysikasvaneita puita Suomen laulutarhaan istutet-
tavaksi, eikä odota vesan kasvamista, tahi ei arvaa siitä mitään tulevan”. Lönnrotin 
katse suuntautui vahvasti Karjalaan, jossa ”valtarajan” molemmilla puolilla talonpoi-
kainen kansa oli hänen mukaansa saanut rauhassa vaalia perinnettään: 

Karjalassa kahdapuolen valtarajaa, jossa talonpoikainen kansa, paremmin kun muu-
alla oikian arvonsa tunteva, ei vielä ole herrasväen häntään tunkeunut. Siellä on use-
ammilla vanhanaikaisilla tavoilla arvonsa, siellä, niinkun edellä sanoimma, vanhoilla 
lauluillaki pesänsä.132 

 
129 Ks. Väisänen 1917, 124–126. 
130 Asplund 2006b, 250. 
131 Sihvo 1969, 23. 
132 Lönnrot 1913 [1840], XXXIV.  
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Kootessaan Kalevala-epiikkaa Lönnrot manipuloi kokoamaansa aineistoa sijoitta-
malla sen uuteen tekstuaaliseen kontekstiin, viittaamaan Suomeen ja suomalaisiin 
kansakuntana, eikä ainoastaan Karjalaan, jossa hän aineistoaan pääasiassa keräsi. Tä-
hän Lönnrot käytti useita tekstuaalisia metodeja ja keinoja. Lönnrot halusi tehdä epii-
kan ymmärrettäväksi kaikille suomen kieltä puhuville ja karsi monia murteellisia tai 
kielellisiä eroavaisuuksia. Aineisto juurrutettiin osaksi kasvavaa ajatusta suomalaisesta 
kansallisvaltiosta. Tämän vuoksi tietyt tapahtumapaikat eivät korostuneet, vaan pi-
kemminkin Kalevala oli lähtöisin ”Suomesta”, mikä tarkoitti samaan aikaan mitä ta-
hansa paikkaa tai kaikkia paikkoja kansalliseksi käsitetyllä maantieteellisellä ja kult-
tuurisella alueella. Lönnrot sijoitti uudelleen kansanrunoutta tekstualisoimalla sitä 
paikallisesta kulttuurista kansalliseen kulttuurin, koska hän uskoi tuovansa sen takai-
sin alkuperäiseen poliittiseen kontekstiinsa.133 

Tosiasiassa moni kansalliseen epiikkaan sisällytetyistä lauluista tuli Venäjän puo-
lelta, mutta kolme muuta asiaa olivat Anttosen mukaan rooliltaan suurempia: ”1) 
karjalaisen väestön kulttuurin toisella puolella rajaa nähtiin olevan peräisin Suomen 
puolelta, 2) heidän kulttuurinsa ajateltiin edustavan muinaisajan kerrostumaa suoma-
laisesta kulttuurista ja 3) valikoidut osat suullisesta perinteestä toimivat nyt suomalai-
sen kansallisen kulttuurin symbolisina esityksinä”. Vaikka Kalevala hyödynsi suullista 
perinnettä, sen pääasiallinen käyttötarkoitus oli edistää kansallista modernia aikaa pe-
rinteisyyteen nojaamalla. ”Suullinen perinne ei ole siten muodostanut lähtökohtaa, 
johon nouseva kansallisvaltio on tukeutunut, vaan kansallisen luominen oli lähtö-
kohta, johon tutkimus ja suullisen perinteen käyttötarkoitukset pohjautuivat. Suulli-
sen perinteen käyttäminen historian esityksinä sai todistaa suomalaisten vertailuky-
kyisiä mahdollisuuksia modernisaatioon”.134 

Lönnrotin kokoamaa Kalevalaa, karjalaisuutta ja suomalaista menneisyyttä ideali-
soivaa kiinnostusta alettiin myöhemmin kutsua karelianismiksi. Se näkyi niin taiteel-
lisessa, tieteellisessä kuin poliittisessakin kiinnostuksessa. Karelianismin huippu-
kautta olivat 1890-luku ja 1900-luvun alkuvuodet. Karelianistit näkivät Karjalan hy-
vin samaan tapaan kuin Lönnrot kuvailee Kantelettaressa omaa näkemystään: se oli 
turmeltumattoman kansan laulumaa, alkuperäisen suomalaisen kulttuurin kehto ja 
muinaisuuden idyllinen museo.135 

 
133 Anttonen 2012, 348–349. 
134 Anttonen 2012, 349–350, sitaattien käännös Outi Valo. 
135 Piela 2008, 36.  
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2.2.2 Musiikin tekstualisoiminen nuoteiksi 

Savo-Karjalainen Osakunta keräsi huomattavan määrän sävelmiä, ja niiden pohjalta 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa heräsi kysymys tieteellistä tutkimusta varten tar-
koitetun suuren kansansävelmäjulkaisun toimittamisesta. Ehdotus esitettiin ensim-
mäisen kerran vuonna 1867 ja otettiin uudemman kerran käsittelyyn 1886, kun kir-
jailija Antti Almberg esitti seuran kokouksessa ”kansanomaisten sävelten ja soitel-
main keräilemistä ja talteen kirjoittamista” SKS:n toimialaan kuuluvaksi osaksi. 
Almbergin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti, ja tarvittavan mietinnön sekä lausun-
non antamista varten muodostettiin komitea, johon kuuluivat Almbergin (myöhem-
min Jalava) lisäksi näytelmäkirjailija Kaarlo Bergbom, kansanperinteen tutkija Axel 
August Borenius (myöhemmin Lähteenkorva), sekä sävellys- ja sovitustyötä taitaneet 
Pekka Hannikainen, kapellimestari Robert Kajanus ja Rafael Laethén.136 

Heti ensi töikseen komitea julkaisi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran nimissä ke-
hotuksen, jossa se pyysi kerääjiä lähettämään seuralle ”kansanlaulujen ja kansallis-
tanssien sävelmiä”. Keruukehotus tuotti tulosta, sillä joulukuun mietinnössä kerro-
taan, miten ”tämän kehotuksen johdosta on komitealla ollut ilo tähän päivään asti 
saada 22 eri henkilöltä vastaanottaa 236 kansansävelmää”. Komitea myös ehdotti 
matkastipendiaatin lähettämistä Itä-Suomeen kansansävelmiä keräämään, ja Pekka 
Hannikainen teki stipendin avulla keruumatkan Laatokan koillisrannikon pitäjiin. 
Hannikaisen ”saalis” oli 120 sävelmää, ja komitea näki keruutyölle lisätarvetta: ”tältä 
matkalta saavutetun kokemuksen nojalla sopii varmuudella päättää, että uusilla ke-
ruumatkoilla vielä saataisiin paljon lisää”. Uuden keruutyön ohella komitea asetti teh-
täväkseen jo aiemmin kertyneiden nuottivarastojen kartoittamisen, ja niiden määräksi 
saatiin lähes 2000 sävelmää. Laskelmaan kuuluivat seuran omat kokoelmat, Savo-
Karjalaisen osakunnan arkisto ja aiemmin ilmestyneet julkaisut.137 

Tehdystä keruutyöstä komitea halusi koota kokoelman, ja ehdotti sävelmien jaka-
mista kolmeen eri sarjaan: 1) runosävelmät, 2) varsinaisten niin sanottujen kansan-
laulujen sävelmät ja 3) kansallistanssien sävelmät. Sävelmien osalta komitean mielestä 
oli tärkeää tutkia ”mitkä sävelmät ovat alkuperäisiä suomalaisia, mitkä muualta lai-
nattuja; mitkä arvollisia, mitkä arvottomia”. Komitean jäsenistä Robert Kajanus 
aloitti vuonna 1888 keruutyön kansanlaulujen ja -sävelmien osalta, ja sanoitusten so-
vittamisesta ja toimituksesta huolehti Pekka Hannikainen. Tanssisävelmien keruu 
asetettiin komitean tehtävistä viimeiseksi, mutta myös runosävelmät jäivät lopulta 

 
136 Väisänen 1917, 40. 
137 Väisänen 1917, 40–41. 
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julkaisutyön ulkopuolelle, sillä toimeen määrätty A. A. Borenius oli työnsä takia es-
tynyt toteuttamaan alkuperäistä suunnitelmaa runosävelmien keruusta. Niinpä kol-
miosaisen teoksen sijasta tulokseksi saatiin lopulta kaksi vihkoa, jotka sisälsivät yh-
teensä 124 laulusävelmää.138 

Modernin musiikkitieteen syntyaikoina 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa 
kansanperinteen kerääminen ja tallentaminen kuuluivat tutkija Olli Heikkisen mu-
kaan osaksi tieteenalan käytäntöjä. Musiikintutkijat tutkivat lähes poikkeuksetta sekä 
länsimaista taidemusiikkia että eri kulttuurien kansanmusiikkia, joka koostui joko hei-
dän itsensä tai muiden keräämistä ja nuotintamista sävelmistä. Keruutyön yhteydessä 
suullinen perinne tekstualisoitiin eli kerääjät muuttivat kansanperinteen kirjalliseen 
muotoon sen sijaan, että olisivat korvanneet omaa kulttuuriaan kansanperinteellä tai 
säilyttäneet kansanperinnettä elävänä.139 

Kansallisvaltion kontekstissa suullisen perinteen tekstualisoinnista on Pertti Ant-
tosen mukaan tapana tulla valikoimisen ja kansallisen perinnön oikeuttamisen lähtö-
kohta yhdistämällä tekstualisointi osaksi kansallismielisen modernin ajan luomista. 
Kyse ei ollut vain siitä, että kerääjä kirjoitti muistiin laulujen sanat tai lausumat. Sa-
malla luotiin artefakteja, jotka toimivat alkuperäisten suullisten ilmausten esityksinä. 
Tekstualisointi merkitsi tässä mielessä ”kirjallistamista”, sillä suullisen perinteen poh-
jalta luotuja kirjallisia esityksiä luetaan, tulkitaan ja analysoidaan lukemalla ja säilyte-
tään tekstuaalisina dokumentteina, mikä on vaikuttanut myös aineiston myöhempään 
lukemiseen ja käyttöön. Tekstualisoinnin käytänteet ovat aina vuorovaikutussuh-
teessa siihen, miten tekstualisoidut esitykset on otettu vastaan. Tekstualisointeja ja 
julkaisuja arvioidaan jälkikäteen, mutta tekstualisointia ohjaavat myös ennakko-odo-
tukset niiden tulevasta käytöstä ja tulkintatavoista.140 

Kerääjille perinteen tekstualisoiminen mahdollisti aineiston tallentamisen ja jul-
kaisemisen heille sopivassa muodossa. Tämän voi todeta myös Elias Lönnrotin ko-
koamassa Kalevalassa. Pertti Anttonen toteaa valikoinnin osalta, kuinka eepos ei sisällä 
mitään viittauksia roomalaiskatolisuuteen, joka oli tunnusomaista pohjoismaiden en-
simmäisten vuosisatojen kristillisyydessä. Se ei myöskään viittaa Venäjän ortodoksei-
hin, jotka edustivat valtauskontoa alueilla, joista suurin osa aineistosta kerättiin. Sen 
sijaan Kalevala kuvaa kristinuskon saapumista, joka lopulta yhdisti kansakuntaan kuu-
luvat eri alueet toisiinsa. Kalevalan sisältö sopii Lönnrotin omalla ajalla vallinneeseen 
luterilaiseen protestanttisuuteen, jossa myös kansallinen yhtenäisyys saavutettiin 

 
138 Väisänen 1917, 41–43. 
139 Heikkinen 2013, 43, 45–46. 
140 Anttonen 2012, 325–326. 
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lopulta protestanttisena nationalismina. Poliittisen toiminnan osalta keskeistä oli suo-
malaiskansallista ajattelua ajaneiden fennomaanien aate ruotsinkielisten ja suomen-
kielisten poliittisesta yhdentymisestä samalla maantieteellisellä alueella sosiaalisista 
luokkaeroista riippumatta. Tämä nähtiin mahdolliseksi ottamalla valtion kieleksi 
suomi. Koulutettu eliitti ja luku- ja kirjoitustaidoton ”kansa” säilyivät erillisinä, mutta 
eliitti identifioi itsensä kansallisen kielen ja kulttuurin projektiin lujittaakseen kansal-
lista yhtenäisyyttä.141 

Musiikin tallennustoiminnassa korostui aineiston ”tekstualisoiminen” eli saatta-
minen painotuotteeksi samaan tapaan kuin muun suullisen perinteen keruussa: ensin 
laulut nuotinnettiin ja tekstualisoitiin sävelmiksi ja yleiseurooppalaiseen tasavireiseen 
säveljärjestelmään sovitettuina, sen jälkeen ne sovitettiin säestettäviksi pianolla tai 
laulettaviksi moniäänisesti kuorossa. Tekstualisoidussa muodossaan kansansävelmät 
löysivät paikkansa pian myös kansallisessa orkesteri- ja oopperakirjallisuudessa. Esi-
merkiksi Kalevalaan pohjautuvaa Jean Sibeliuksen säveltämää Kullervo-runoelman en-
siesitystä vuonna 1892 pidettiin suomalaisen sävelkielen syntyhetkenä, vaikka teos ei 
sisälläkään suoranaisia kansansävelmälainoja.142 

Myös Väisäsen listauksesta on nähtävissä, miten lähes kaikki tallennetut kansan-
sävelmät julkaistiin 1700- ja 1800-luvuilla erilaisina sovituksina, esimerkiksi pia-
nolle.143 Sävelmiä siis kerättiin, mutta ei suinkaan painettu alkuperäisessä muodos-
saan. Toki poikkeuksiakin oli. Väisänen kertoo tarkasti julkaisuperiaatteista myös ke-
rääjien kirjeenvaihtoa siteeraamalla. Esimerkiksi A. A. Borenius korosti keruutyössä 
mahdollisimman tarkkojen merkintöjen tekemistä: 

Tällaisten kokoelmien kansatieteellinen arvo lisääntyisi kuitenkin mielestämme pal-
jon, jos kerääjä, paitsi että hän tarkoin nuotitsee kaikki sävelet – nekin harmoniaku-
touksen alkeet, joita silloin tällöin saa kuulla kansan soitelmissa – myös kirjoittaisi 
soittoniekan ja sen paikan nimen, jossa kukin soitelma on kuultu, ja vielä kaikki tä-
män toisinnot, millä alalla se on tunnettu, millä soittimella (paimentorvella, klarine-
tilla, viululla, kanteleella y. m. ) sitä on soitettu, kuinka tämä soitin on viritetty, mitkä 
tarinat kustakin melodiasta ehkä löytyvät, jos soitelman säveltäjä on tunnettu j. n. e. 
Tanssimelodian suhteen on tärkeätä saada tietoja itse tanssin laadusta, jonka vuoksi 

 
141 Anttonen 2012, 339–340. 
142 Heikkinen 2013, 48. Ks. myös esim. Oramo 2020. Oramon mukaan Sibelius ei käyttänyt alkuperäisiä 
kansansävelmiä, mutta on selvää, että Sibeliuksen 1890-luvulla säveltämät suurimuotoiset teokset Kul-
lervo, Satu ja Lemminkäissarja syntyivät Kalevalan ja runosävelmien innoittamina. 
143 Väisänen 1917, 14, 18. 
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ei ainoastaan nimi, vaan myöskin jotenkin täydellinen kertomus sen askeleista, vuo-
roista, y. m., olisi liitettävä nuotintoon.144  

Myös luvun alussa mainittu kansanmusiikin keruutyötä organisoinut komitea antoi 
varsin yksityiskohtaisia ohjeita: sävelmät toivottiin kerättävän alkuperäisessä muo-
dossaan ilman muutoksia tai kerääjän omia lisäyksiä. Lisäksi tuli kerätä tiedot saanti-
paikasta, laulajan ja soittajan täydellisestä nimestä sekä iästä. Runosävelmien osalta 
tuli kirjottaa muistiin muutamia säkeitä sanoja ja ”yleensä korjuuseen otettava kaikki, 
mitä soitannollisessa suhteessa huomiota ja tallennusta ansaitsee (esim. paimentoito-
tuksia)”. Tempomerkintä oli tehtävä italialaisia termejä käyttäen, ja mukaan tulisi liit-
tää lyhyt matkakertomus.145 Ilmeisestikin nämä kohdat oli nähty aiemmin toimite-
tuissa sävelkokoelmissa puutteellisiksi. 

Heikkisen mukaan kerääjien muistiinpanoista 1800-luvun osalta on nähtävissä, 
miten sekä Elias Lönnrot että A. F. Andberg kokivat erityisesti laulujen alkuperäisten 
esittäjien äänen voimakkuuden ja poikkeamat vakaista tasavireisistä sävelkorkeuk-
sista häiritsevinä. Tämä auttaa ymmärtämään sitä, minkä vuoksi rahvaan laulua ei 
pyritty säilyttämään elävänä musiikkikulttuurina, vaan teksteinä.146 Musiikin ”tekstu-
alisoiminen” mahdollisti sen, että sävelmät tallentuivat sellaisina kuin kerääjä itse ha-
lusi ne muistaa ja parhaassa tapauksessa myös painattaa. Tämän toiminnan tulos ki-
teytyi lopulta kansakouluun, jossa lapset saivat laulaa tekstualisoituja sävelmiä sivis-
tyneistön toiveiden mukaisesti niin, että laulut aloitettiin ja lopetettiin samanaikai-
sesti, ja kaikki lauloivat samalla sävelmällä, rytmillä ja sanoilla.147 

2.2.3 Maantieteellis-historiallinen metodi kansallisen katseen rakentajana ja 
Suomen Kansan Sävelmiä -kokoelma 

Pohjoismaiset tutkijat kehittivät 1870- ja 1880-lukujen aikana uuden ja keruutyöhön 
vahvasti vaikuttaneen tutkimusmetodin kahden suomalaistutkijan, Julius Krohnin 
(1835–88) ja Kaarle Krohnin (1863–1933), johdolla. Se tunnetaan maantieteellis-his-
toriallisena metodina, mutta myös suomalaisena metodina ja joskus yleisemmällä ta-
solla ”vertailevana metodina”. Maantieteellis-historiallisen metodin tarkoituksena oli 

 
144 Borenius lausunnossaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle 1876, julkaistu teoksessa Väisänen 
1917, 31. 
145 Väisänen 1917, 45. 
146 Heikkinen 2013, 48–49. 
147 Laitinen 2003 [1982], 185–186, ks. myös Heikkinen 2013, 54. 
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osoittaa kartalla kansanperinteen kehittymistä ja muuntumista. Tutkijat keräsivät esi-
merkiksi samasta kansanrunosta mahdollisimman monia variantteja ja toisintoja. 
Tutkimalla ja vertaamalla toisintoja monilta aikakausilta ja maantieteellisiltä alueilta 
tutkijat pyrkivät identifioimaan, miten kansanperinteen esitykset ovat ajan saatossa 
kehittyneet ja liikkuneet maantieteellisesti alueelta toiselle. Toinen pyrkimys oli jäljit-
tää arkaaisin ja alkuperäisin toisinto tai osa toisintoa, joka usein ilmaistiin saksankie-
lisellä termillä Urform.148 

Alunperin maantieteellis-historiallisen menetelmän perusidea oli evolutionistinen 
näkemys siitä, kuinka perinne syntyy yhdessä paikassa ja etenee rengasmaisesti kuin 
laineet veteen heitetyn kiven ympärillä. Näin syntyy typologinen kehityssarja, jonka 
avulla perinteen etenemistä on mahdollista seurata vierekkäisiä esiintymiä toisiinsa 
vertaamalla.149 Evoluution myötä perinteen katsottiin muuttuvan ja kehittyvän ede-
tessään. Tutkijat näkivät evoluution huipulla sen (musiikki)kulttuurin, mitä he itse 
edustivat – ja perinteen syntysijat taas saivat edustaa kehityksen alempaa astetta. Näin 
olikin erityisesti Karjalassa, joka Pertti Anttosen mukaan ”toiseutettiin” modernin 
ajan periferiaksi, jotta keskus näyttäisi modernimmalta ja valta-asemansa myötä peri-
feriaksi määritellyn alueen omistajalta.150 

Paradigmoihin liittyvät muutokset näkyivät myös SKS:n sävelkomitean työssä, 
joka oli jäänyt hetkeksi tauolle. Väisänen ei suoraan mainitse tauon syytä tai maantie-
teellis-historiallista metodia, mutta toteaa tauon olleen lopulta hyvä asia, sillä ”tä-
hänastinen laulusävelmäin keräyskin oli tapahtunut enemmän niin sanoaksemme tai-
teellisessa mielessä. Arvokkaat toisintokokoelmat saatiin vasta seuraavina vuosikym-
meninä lukuisien kerääjäin toimesta”. Väisäsen huomauttaa, että 1900-luvulle saakka 
stipendiaatit olivat kiertäneet ”liian laajoilla alueilla, että työtä voisi kutsua perusteel-
liseksi” ja korosti ”maantieteellisesti tarkkaa jälkikeräystä” ratkaisuna aiempiin keruu-
työn ongelmakohtiin.151 Maantieteellis-historiallisen metodin näkökulmasta toisin-
toja ei ollut kertynyt tarpeeksi, sillä SKS:n komitean keruutyössä samojen sävelmien 
toisintojen keruuta ei nähty tarpeellisena. 

Julkaisutoiminta käynnistyi uudelleen, ja Suomen Kansan Sävelmiä -sarjan ensimmäi-
sen jakson toimittajaksi valittiin musiikintutkija Ilmari Krohn (1867–1960). Hän oli 
Julius Krohnin poika ja Kaarle Krohnin veli, joten maantieteellis-historiallinen me-
todi oli hänelle kansanrunouden tutkijoina toimineiden lähisukulaistensa kautta 

 
148 Seljamaa 2011, 50; Kuusi 1980, 25–26. 
149 Lehtipuro 1980, 10; Kuusi 1980, 28. 
150 Anttonen 2012, 348. 
151 Väisänen 1917, 43, 49 
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varmasti tuttu. Väisänen taas oli Krohnin oppilas ja käytti monia metodille ominaisia 
puheentapoja keruutyötä koskevassa tutkielmassaan korostaessaan positivistiseen 
tyyliin keruumääriä ja aineistojen maantieteellistä kattavuutta. Tulkitsen, että Krohn 
ja Väisänen vakiinnuttivat maantieteellis-historiallisen metodin osaksi musiikkitie-
teen oppialaa juuri keruu- ja julkaisutoiminnan osalta. 

Ilmari Krohn oli erityisen kiinnostunut hengellisistä laulusävelmistä, jotka ilmes-
tyivät sävelkomitean esittämiin sävelmälajeihin 1890-luvulla. Aiemmin SKS:n parissa 
oli luultu, että hengelliset laulusävelmät olisivat samoja kuin virsikirjoihin painetut 
koraalit. Niiden erityinen luonne välittyikin sävelkomitean tietoon Väisäsen sanoin 
”aivan sattumalta”, kun ylioppilaat Ilmari Krohn ja M. Nyberg tallensivat kesällä 
1890 hengellisiä sävelmiä keruumatkallaan.152 Hengelliset laulusävelmät valittiin Suo-
men Kansan Sävelmiä -sarjan ensimmäiseksi osaksi. Toinen jakso koostui puolestaan 
muista kuin hengellisistä laulusävelmistä, ja siihen sisällytettiin myös SKS:n komitean 
julkaisemat 124 laulusävelmää. Sävelkomitea oli painottanut keruutyössään laulujen 
kotimaisuutta: ne eivät saaneet olla ”muukalaista alkuperää”, ja arvostelu tapahtui 
myös esteettisin perustein: ”on semmoisia kotimaisiakin [sävelmiä], jotka ovat mität-
tömiä ja eivätkä julkaisemista ansaitse”.153 Myös Ilmari Krohn jätti epäsopiviksi nä-
kemänsä laulujen sanat kokonaan julkaisematta: 

Laulujen sanoista on painettu miltei poikkeuksetta ainoastaan yksi säkeistö, tavalli-
sesti ensimmäinen, mutta jos se on ollut sopimaton, joku seuraavista. […] Sopimat-
tomuuden tähden on sanat poisjätetty, milloin niissä on ollut jotakin varsinaisesti 
törkeätä.154 

Ilmari Krohnilla oli vahva hengellinen vakaumus ja myös hänen musiikintutkimus-
taan hallitsi moraalia ja kansanvalistusta korostava eetos.155 Aineistoa sensuroimalla 
kerääjät ja julkaisujen toimittajat pystyivät vaikuttamaan siihen, millaisia lauluja ja eri-
tyisesti laulujen sanoja arkistoihin tallennettiin. Kansanvalistuksen ajalla nuorten suo-
simat riiuulaulut ja varsinkin nuorison sukupuolielämään liittyvät lauluntekstit kau-
histuttivat valistajia realistisuudellaan.156 Niinpä ei ollutkaan harvinaista, että liian ar-
veluttaviksi tai rohkeiksi katsottuja tekstejä muutettiin, sensuroitiin tai jätettiin koko-
naan tallentamatta. Sanojen poistamisen lisäksi myös murteellisuudet ”siistittiin” 

 
152 Väisänen 1917, 45–46. 
153 Väisänen 1917, 41, ks. myös Asplund 2006b, 250. 
154 Krohn 1904, 3; ks. myös Kurkela 1989, 196. 
155 Mantere 2020, 9–10. 
156 Kurkela 1989, 191. 
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kirjakielelle, mikäli murteellisuus ei olennaisesti liittynyt lauluun muotoon.157 Saman-
laisia sensurointiin liittyviä pyrkimyksiä oli muillakin kerääjillä. Heikki Klemetti tuo 
esiin, miten ”ala-arvoisia sanoja on ainakin yksiäänisiin laulukokoelmiimme liian pal-
jon otettu. Olisi pitänyt olla ankarampi, ei kaikki kansanomainen ole kaunista”.158 

Kansanmusiikin kerääjistä Ilmari Krohn ja Heikki Klemetti olivat korkeasti kou-
luttautuneita ja toimivat osana samaa sivistyneistön piiriä, mikä vaikutti heidän näke-
myksiinsä sensuurin tarpeesta. Seppo Knuuttilan mukaan oppineet eivät tahtoneet 
kuunnella myöskään humoristia kaskuaineistoja, mutta maallikot ”eivät olleet koulu-
tettujen tavoin tarkkoja tekemään eroa mieltä ylentävien ja sitä ilahduttavien kerto-
musten välille”.159 Myös Jan Löfström korostaa, miten seksuaalisuusaiheiset kaskut 
ja tarinat päätyivät perinnekokoelmiin todennäköisesti maallikkokerääjien ansiosta – 
Löfströmin aineistossa seksuaaliperinnettä koskevissa lähdeviitteissä esiintyvät usein 
Knuuttilan mainitsemista maallikkokerääjistä ainakin H. Brandt, P. Mansikka ja Sa-
muli Paulaharju. Kaarle Krohn ohjeisti heitä vuonna 1885 tekemään muistiinpanot 
”tarkalleen sen mukaan kuin kansa kertoo, ilman että kerääjä niitä parantelee, oma-
valtaisesti lyhentää tai omiansa lisää”.160  

”Maallikoita” ei kuitenkaan löytynyt sävelmien tallennukseen samaan tapaan kuin 
kaskumuistiinpanojen kirjaamiseen, sillä jo yksin nuotintamistaito vaati jonkinlaista 
pohjakoulutusta.161 Musiikin tekstualisoiminen nuoteiksi olikin oma erikoislajinsa. 
On siis mahdollista, että sensuuri korostui musiikkitallennuksissa muihin suullisen 
perinteen kokoelmiin verrattuna kerääjien korkean koulutustason seurauksena. Li-
säksi nuotinnokset ja kansanmusiikkisovitukset oli usein tarkoitus julkaista. Sävel-
mien nuotinnus oli työlästä ja aikaa vaativaa, joten niitä ei nuotinnettu lähtökohtai-
sesti vain arkistointia varten. Julkaiseminen oli kerääjien tavoite ja pyrkimys. Liian 
eroottisena tai vaikkapa väkivaltaisena tallennettu kansanperinne ei olisi antanut ta-
lonpoikaisyhteisöstä ideaalirealistisen linjan vaatimaa sankarillista kuvaa, joka kan-
sanvalistuksen ajan tapaan korostui vielä 1930-luvun aatemaailmassa.162 Tällä tavalla 
kerääjät siis konstruoivat tallentamaansa perinnettä arkistoissa haluamaansa 

 
157 Krohn 1904, 3. 
158 Klemetti 1933, 148; ks. myös Kurkela 1989, 192.  
159 Knuuttila 1992, 129. 
160 Löfström 1999, 58; Krohnin ohjeistuksesta Apo 1995, 12; ks myös Mikkola 2013, 372. Löfström 
mainitsee Paulaharjun maallikkokerääjänä, mutta ammatiltaan hän oli opettaja, eli tuona aikana arvos-
tetun koulutuksen saanut. 
161 Kansannuotintajien taidoista Laitinen 2013, ks. myös Mikkola 2013, 366. 
162 Vrt. Karkama & Koivisto 1999, 12. 
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suuntaan. Samalla kokoelmista tuli keksittyä perinnettä – koska epäsopivia laulunsa-
noja ei kerätty, niitä ei ikään kuin ollut olemassa. 

Vuonna 1893 aloitettiin Suomen Kansan Sävelmien kolmannen jakson eli kansan-
tanssien painatus- ja toimitustyö, joka annettiin jälleen Ilmari Krohnin käsiin. Myö-
hemmin sama teos julkaistiin nimellä Vanhoja pelimannisävelmiä. Myös sävelmien 
osalta Krohn kertoo valikoinnin perusteista: ”Kaikki polkat ja kaikki masurkat ovat 
jääneet kokonaan huomioon ottamatta, koska ne tiettävästi ovat myöhään levinneet 
rahvaaseemme eikä niissä voida huomata mitään kansan-omaista luonnetta”.163 Tätä 
päätöstä Väisänen kylläkin arvosteli todeten, kuinka ”silti on kokoelmassa, paitsi ma-
surkkoja, runsaasti polkkia, vaikka ne, kerääjän merkinnän mukaan kulkevat polskan 
nimellä”. Väisäsen mukaan uudempaan painokseen samasta teoksesta tulikin liittää 
kaikki syrjäytetyt tanssisävelmät niiden arvoa katsomatta.164 

Väisäsen teoksessa käsitellään kansansävelmien keruuta tilastomuodossa vuoteen 
1915 saakka. 1900-luvun alkupuolen osalta todetaan, että 1800-luvun lopun kaksi 
viimeistä vuosikymmentä olivat ”kansansävelmäin, kuten yleensä kansanrunouden, 
keräykselle edellisiä tuottavimmat”, mutta uuden vuosisadan alku oli vieläkin ”satoi-
sampaa”. Keruuseen myönnettiin apurahoja.165 Tällainen keruutulosten korostami-
nen ”satona” tai ”saaliina” oli oman aikansa positivismia ihmistieteissä. Se näkyi 
myös Ruotsissa hieman myöhemmin. Esimerkiksi vuonna 1921 ruotsalainen kansan-
perinteen kerääjä Carl Wilhelm von Sydow toi kansanperinteenkomitealle lähettä-
mässään raportissa esiin, kuinka kansanperinteen tutkijoiden tulisi toimia arkeologien 
tapaan ja kerätä itselleen mahdollisimman laaja aineisto. Hän näki tarpeelliseksi toi-
mia samoin kaikilla kulttuurin eri alueilla. Tämän näkemyksen hän siirsi myös oppi-
lailleen, jotka toteuttivat sitä myöhemmin kenttätöissään. Moni oli vakuuttunut siitä, 
että perinne oli todellakin löytynyt ja että suuret arkistoaineistot olivat luotettavuuden 
takuu.166 Kansalliset tieteet pyrkivät näin osoittamaan paikkaansa luonnontieteiden 
rinnalla keruumääriä ja aineiston laajuutta korostamalla. 

Suomen Kansan Sävelmien kolmannen jakson ilmestymisen jälkeen Väisänen ja toi-
nen Krohnin oppilas Armas Launis (1844–1959) jatkoivat sarjan toimittamista. Lau-
niksen vastuulla olivat runosävelmät, jotka julkaistiin kahdessa osassa: 1910 julkaistu 
osa I koostui Inkerin runosävelmistä ja 1930 julkaistu toinen osa Suomen ja Karjalan 
runosävelmistä. Väisäsen toimittama Suomen Kansan Sävelmien viides jakso Kantele- ja 

 
163 Krohn 1975 [1897], IV. 
164 Väisänen 1917, 48. 
165 Väisänen 1917, 49. 
166 Gustavsson 2014, 44. 
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jouhikkosävelmiä julkaistiin vuonna 1928. Väisänen toteaa vuonna 1917 Suomen Kansan 
Sävelmien saaneen arvokkaan tunnustuksen ”suuren sivistyskansan jäsenen, itävalta-
laisen tutkijan R. Zoderin lausumana”.167 Tällöin ensimmäinen maailmansota oli al-
kanut, ja Itävalta-Unkari kuului sodassa liittoutuneisiin keskusvaltoihin yhdessä Sak-
san keisarikunnan, Bulgarian ja Osmanien valtakunnan kanssa. Tässä on jo ensim-
mäinen viittaus seuraavien alalukujen teemoihin: keruutyötä ei tehty muusta maail-
masta irrallaan, ja kuten Pauli Kettunen asian ilmaisee: kansallisesti sulkeutuneita yh-
teiskuntia ei ole. Ratkaisuissaan kansakunnan rakentajat käsitteellistivät valtiollisia ra-
joja ylittäviä riippuvuus- ja vuorovaikutussuhteita.168 Väisänen kuvaa kansainvälisiä 
suhteita ensimmäisen maailmansodan aikana, jolloin keskusvallat taistelivat ympärys-
valtoja vastaan, joista tärkeimpiä olivat Britannia, Venäjä, Ranska ja Yhdysvallat. Väi-
sänen asettautuu tutkimustyönsä sanavalinnoissa metodologisen nationalismin kei-
noin liittoutuneiden keskusvaltioiden kannattajaksi ”Itävallan suurta sivistyskansaa” 
ja siten myös Suomen valtiolle poliittisesti tärkeäksi näkemäänsä maata sekä sen saa-
vutuksia korostaessaan. 

2.3 Itsenäisyyden ajan alun oikeistolainen yliopisto  

Tarkastelen tässä luvussa keruutyöhön vaikuttaneita ideologioita erityisesti akateemi-
sen sivistyneistön välityksellä, sillä keruutyötä aktiivisesti tehneet stipendiaatit opis-
kelivat ja työskentelivät yliopistomaailmassa. Keskeisessä asemassa on Helsingin yli-
opisto, jossa Ala-Könnikin opiskeli 1940-luvun alkupuolella A. O. Väisäsen oppi-
laana.  

Pertti Anttonen painottaa, kuinka perinneyhteisön tutkimisella ja rakentamisella 
oli kansakunnan historian ja sivilisaation rakentamiseen liittyvät poliittiset tarkoitus-
perät.169 Poliittinen ilmapiiri oli voimakkaasti mukana keruutyössä, ja seuraavissa lu-
vuissa käsittelen sitä, miten Väisäsen ja hänen opettajansa Ilmari Krohnin ideologi-
assa ja toiminnassa korostuivat 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä valkoisen 
Suomen ihanne ja oikeistotaustaisten liikkeiden historia. Oppihistorian kautta tämä 
vaikutti myös Ala-Könnin uraan. Verkostoissa yhdenmukaiset näkemykset kansa-
kunnan historiasta ja tulevaisuudesta korostuivat, ja samaan poliittiseen ideologiaan 

 
167 Väisänen 1917, 65. 
168 Kettunen 2008, 25. 
169 Anttonen 2005, 165–166. 
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perustui myös tunnetuimpien 1900-luvun alkupuolella toimineiden kansanmusiikin 
kerääjien työ. 

Matti Klingen mukaan ylioppilaiden äänenkannattajan Ylioppilaslehden kirjoituk-
sista on nähtävissä, miten vuoden 1917 marraskuussa julistettu yleislakko tuntui pois-
tavan kaikki aiemmat pidäkkeet venäläisvastaisen ajattelun tieltä. Tämä muutti yliop-
pilaiden suhdetta sekä Venäjän että Suomen sosialisteihin. Kun kansa alkoi jakautua 
itsenäistyneessä Suomessa kahteen leiriin, oli ylioppilaidenkin määriteltävä kantansa. 
Klingen mukaan ylioppilaiden keskuuteen syntyi kyllä sosiaalidemokraattinen yhdis-
tys, mutta ylioppilassosialistien määrä arveltiin vähäiseksi. Vuoden 1917 lehdessä eh-
dotettiin valkoisen ylioppilassuojeluskunnan perustamista yliopiston sisälle. Tärke-
äksi perusteluksi nähtiin se, että ylioppilaat voisivat toimia suojeluskuntatyössä myös 
pitkän talvikauden aikana, ja samalla ylioppilaiden edellytettiin toimivan loma-aikoina 
omien kotipitäjiensä suojeluskunnissa.170 

Vielä juuri ennen sisällissodan syttymistä Ylioppilaslehdessä toivottiin keskustelevaa 
ilmapiiriä, mutta kirjoituksia oli monenlaisia. Osassa toivottiin aseiden laskemista, 
osassa taas sitä, että punakaartilaisia tukevat ylioppilaat erotettaisiin osakunnista. 
Klingen näkemyksen mukaan lehteen otettiin mitä erilaisimpia kirjoituksia lähinnä 
siitä syystä, että kirjoituksista oli pulaa. Sisällissodan aikana ylioppilaslehti ei ilmesty-
nyt, mutta sen päättyessä lehti asettui vahvasti suojeluskuntien puolelle ja ehdotti 
sodan ylioppilassankarivainajille laadittavaksi mitalia tai muistoteosta.171 

Kuten Marja-Leena Salkola toteaa, suojeluskuntaliikkeen kehittämisen puolesta 
tehty propaganda oli selvästi valtiovallan ohjauksessa ja tapahtui suuressa määrin val-
tiojohtoisen kampanjan turvin. Vuoden 1919 ensimmäinen puolisko oli ”vapausso-
dan” muistojuhlien luvattua aikaa, ja heimosodat nostattivat intoa entisestään.172 
Jouko Vahtolan mukaan suomalaiset osallistuivat heimosotiin ja usein myös organi-
soivat niitä tavoitteenaan itsenäistyneen Suomen rajojen takana asuneiden suomen-
sukuisten heimojen itsenäistäminen tai irrottaminen Neuvosto-Venäjästä ja liittämi-
nen Suomeen.173  

Sisällissodan aikana niin punaiset kuin valkoiset sisällyttivät kaavailuihinsa Itä-
Karjalan tulevana Suomen osana. Suomesta Neuvostoliittoon paenneet punapako-
laiset pitivät keskuudessaan yllä ajatusta punaisesta Suur-Suomesta, ja Suur-Suomen 
tavoittelemisesta oli tullut myös osa valkoisen armeijan päämääriä. Valkoisen 

 
170 Klinge 1983, 64–66, 69, 81–82. 
171 Klinge 1983, 66–79. 
172 Salkola 1987, 280. 
173 Vahtola 1988, 13. 
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armeijan päämajassa suunniteltiin aluksi jopa kolmea erillistä sotaretkeä Itä-Karja-
laan, mutta niistä vain kaksi toteutettiin supistetussa muodossa.174 

Mielenkiintoista heimosodissa on se, miten paljon suomalaisten valkoisiin jouk-
koihin osallistui sivistyneistöä, myös kansanmusiikin kerääjiä ja tutkijoita. Tutkimus 
aiheesta ei ole kattavaa, mutta kerääjistä valkoisen Suomen joukkoihin kuuluivat ai-
nakin Eino Levón (1882–1977), A. O Väisänen ja Samuli Paulaharju (1875–1944).175 
Vasta itsenäistynyt Suomen valtio ei tukenut retkiä virallisesti, mutta esimerkiksi Väi-
sänen sai matkaansa apurahan, joten heimosotiin osallistumista tuettiin ainakin epä-
suorasti tieteellisen keruu- ja tutkimustyön kautta.176 Minna Riikka Järvisen ja Janne 
Seppäsen toimittamassa teoksessa avataan lyhyesti Levónin, Väisäsen ja Paulaharjun 
kaksoisrooleja kerääjinä ja sotajoukon jäseninä heimosotiin kuuluneilla Vienan ret-
killä.177 

Väisäsen matkatoverina ollut kirjailija Ilmari Kianto julkaisi myöhemmin Vienan 
retkillä kirjoittamansa matkapäiväkirjan Suomi suureksi – Viena vapaaksi.178 Kiannon 
tehtävänä oli saada alueen asukkaat kannattamaan liittymistä Suomeen, mutta petty-
mys oli suuri, kun paikallinen väestö ei innostunutkaan suomalaisten puheista. Suo-
malaisilla oli tarjota vain heimohenkeä, kun taas Britannian armeija tarjosi paikallisille 
ruokaa ja aseita. Kianto puhuu kirjassaan myös matkaseuralaisistaan, mutta on muut-
tanut heidän nimensä keksityiksi. Mukana kertomuksissa esiintyy ”Itkumaisteri 

 
174 Roselius & Silvennoinen 2019, 47. 
175 Järvinen & Seppänen 2008, 19–20; Vahtola 1988, 21, 79–82, 102. Heimosodista on myös paljon 
Paulaharjun ottamia valokuvia Museoviraston kokoelmissa ja Väisäsen ottamia kuvia Tampereen yli-
opiston kansanperinteen arkistossa. 
176 Heikki Laitinen (2011, 33) mainitsee A. O. Väisäsen ansioluettelot, joiden mukaan Väisänen oli 
kesällä 1918 Vienan Karjalan retkikunnan propagandamiehenä, vuosien 1918 ja 1919 vaihteessa Tal-
linnassa Viron apuretkikunnan lähettinä ja Suomen Tietotoimiston kirjeenvaihtajana sekä kesällä 1919 
Aunuksen Karjalassa paikallisen hallituksen kansanvalistuspäällikön valtuuttamana koulujen katsasta-
jana. Tieteellisiä keräys- ja tutkimusmatkoja esittelevässä ansioluettelon osassa samat matkat mainitaan 
tehdyksi Vienan Karjalan ja Aunuksen Karjalan osalta Kalevalaseuran perustajain stipendiaattina. An-
sioluetteloissa samojen matkojen rooli esitettiin siis ainakin kahdella eri tavalla, ja Väisänen oli toden-
näköisesti mukana heimosodissa stipendin mahdollistamana. Täysin samoille ajoille siis asettuvat hei-
mosotien osalta Vienan retket (1918), Viron vapaussota (1918–1920) ja Aunuksen retkikunta (1919). 
Laitinen viittaakin kirjoituksessaan stipendiin liittyen, että Kalevalaseurassakin todennäköisesti tiedet-
tiin matkan todellinen syy.  
177 Tosin Järvisen ja Seppäsen (2009, 19) toimittamassa teoksessa kerrotaan hieman virheellisesti ke-
rääjien olleen jääkäriyliluutnantti K. M. Walleniuksen johtamassa Muurmannin legioonassa. Walleniuk-
sen joukko ei kuitenkaan ollut Muurmannin legioona vaan taisteli sitä vastaan. Muurmannin legioo-
nassa taas taistelivat Neuvosto-Venäjän puolelle paenneet suomalaiset punakaartilaiset. Legioona sai 
ruokaa ja palkan Englannista, joka pelkäsi valkoisten suomalaisjoukkojen hyökkäävän saksalaisten tu-
kemana Murmanskiin (Vahtola 1988, 219–220).  
178 Kianto 1918. 
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Ohvo”, jonka tehtävänä oli agitoida itäkarjalaisia taistelemaan yhdessä suomalaisten 
kanssa (kuva 2). Kirjan kuvista tarkkoja kasvonpiirteitä on hankala erottaa, mutta 
Ohvon todellinen henkilökuva paljastuu viimeistään Erkki Ala-Könnin kokoelmista, 
joissa samoissa reprokuvissa, eli valokuvien jäljennöksissä, lukee Ohvon tilalla Väi-
säsen nimi ilman mitään erillisiä peittely-yrityksiä.179 Kiannon kirjassa heimosodissa 
mukana olleet henkilöt esiintyvät peitenimillä (joista osa toki oli kontekstin tunteville 
helposti arvattavia), mutta Ala-Könnin kuvakokoelmissa kaikki on listattu kuvatie-
toihin oikeilla henkilötiedoillaan.180 

Kuva 2. Ala-Könnin opettajana toiminut A. O. Väisänen (oikealla) Vienassa vuonna 1918 
Heimosotiin kuuluvien Vienan retkien yhteydessä 

 
Kper Viena/0180. Kuvateksti Kansanperinteen arkiston tietokannassa: A. O. Väisänen muistiinpanoja suorittamassa Vienan-
matkalla. Kuvateksti Ilmari Kiannon teoksessa Suomi Suureksi – Viena vapaaksi (1918): ”Kaunis pari”: Ohvo virsiä vipuaa Karpan 
Mauralta. Reprokuva: Erkki Ala-Könni. 

 
179 Samoja kuvia ovat mm. Kper Viena/0033, Viena/0034, Viena/0035, Viena/0041, Viena/0042, 
Viena/0083, Viena/0085 ja Viena/0180. 
180 Toki nimet on saatettu lisätä kuviin myös luettelointivaiheessa eikä suinkaan heti heimosotien jäl-
keen. 
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Heimosodat loppuivat Tartossa solmittuun rauhaan vuonna 1920. Kansallismielinen 
ideologia oli kuitenkin akateemisen sivistyneistön keskuudessa edelleen vahva. 
Klinge painottaa, että Itä-Karjalan ja Inkerinmaan asema oli vuosien 1919–1922 ai-
kana Ylioppilaslehdessä erityisen tärkeä aihe. Ylioppilaskunnan kanta rauhanneuvotte-
luihin voimistui erityisesti siinä vaiheessa, kun Suomeen liitettyjen Repolan ja Pora-
järven alueiden luovuttaminen alkoi näyttää todennäköiseltä. Vuoden 1921 pääkir-
joituksessa osakuntia ja ylioppilaita vedottiin tekemään lahjoituksia Karjalan taisteli-
joiden hyväksi, ja vuoden 1922 numero omistettiin kokonaisuudessaan Itä-Karjalan 
maakunnan kohtalolle, historialle ja valoisan tulevaisuuden toiveille.181 

Heimosotien jälkeen Helsingin yliopiston sisällä perustettiin Akateeminen Kar-
jala-Seura (AKS), jonka jäseniksi pyrkivät ylioppilaat ja akateemisesti kouluttautu-
neet. Seuran jäsenistö koostui vain miehistä ja keskittyi aluksi Itä-Karjalan alueilta 
Suomeen tulleiden pakolaisten auttamiseen.182 Toiminnassa korostettiin maanpuo-
lustustahtoa, ja suojeluskuntalaisuus, asevelvollisuuden suorittaminen sekä reser-
viupseerikoulutus nähtiin kunnia-asiana, joka heijastui myös ylioppilasnuorison ar-
vomaailmaan. AKS korosti ”veljeyttä”, jonka kautta jokainen jäsen pystyi turvautu-
maan myös tuntemattoman AKS-veljen apuun hankalissa elämäntilanteissa.183 Jäsen-
listalta ei kuitenkaan ole löydettävissä Levónia, Paulaharjua eikä Väisästä. Sen sijaan 
jäsenistöön kuului useita virkamiehiä Suomalaisen Kirjallisuuden Seurasta, mukaan 
lukien Ala-Könnin yhdeksi keruutyönsä innoittajaksi mainitsema Kustaa Vilkuna.184 
AKS-aktiivien elämäkerroista välittyy, että Vilkuna ”liittyi monin sitein varsinaissuo-
malaisiin kansallisten tieteiden tutkijoihin, AKS:n jäseniin Lauri Hakuliseen, Martti 
Haavioon ja Lauri Postiin”.185 He kaikki työskentelivät SKS:n talossa, asuivat pää-
kaupunkiseudulla ja tekivät tutkimustyötään osana kansallisten tieteiden kenttää. 

AKS:n jäsenyys korostui erityisesti yliopiston osakunnissa, joiden toiminnassa 
Ala-Könni mainitsee olleensa aktiivisesti mukana jo ennen yliopisto-opintojensa al-
kamista.186 AKS pääsi enemmistöön kaikissa suomenkielisissä osakunnissa vuonna 
1933, ja Risto Alapuron mukaan tämä oli myös AKS:n fasistinen kausi, joka jatkui 
aina vuoteen 1939 saakka. Näitä fasistisia piirteitä oli AKS:ssa ollut aina, mutta vas-
talauseena Lapuan liikkeen toiminnalle maalaisliittolaiset erosivat AKS:sta, ja 

 
181 Klinge 1983, 70; 95–96. 
182 Halila 1991, 14–15. 
183 Kuusi 1991a, 17; Halila 1991, 16. 
184 Haastattelu Ala-Könni 1986; palaan Vilkunaan ja Ala-Könniin myöhemmissä luvuissa.  
185 Kuusi 1991c, 348. 
186 Haastattelut Ala-Könni 1981a: KIÄ 3949; Ala-Könni 1981d: FMI 7 ljud 1981: 14. 
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Kokoomus sai seurassa valta-aseman. Fasistisella kaudella AKS lähentyi Isänmaalli-
sen Kansanliikkeen (IKL:n) kanssa, joka oli lapuanliikkeen tärkein perillinen. Lähen-
tymisestä kertovat monet yhteiset tekijät: esimerkiksi IKL:n äänenkannattajan Ajan 
Suunnan päätoimittajana oli AKS:lainen R. G. Kallia ja AKS tuki IKL:n vaalityötä 
vuosina 1933 ja 1936. Vielä 1920-luvulla AKS:n lähin puolue oli ollut Maalaisliitto, 
jota kukaan AKS:n jäsenistä ei ilmoittanut puoluekannakseen enää vuoden 1941 
alussa. Myös Suur-Suomi-aate vahvistui vuoden 1932 kuluessa, ja tähän kuuluivat 
AKS:n toiminnassa taistelukentillä vallinneen yhteisyyden, sotakokemusten ja sota-
tunnelmien korostaminen. Tässä AKS:n sisäisen yksimielisyyden vaatimuksessa oli 
jo vuoden 1933 jälkipuolesta lähtien suoria lainauksia kansallissosialismista ja oikeis-
toradikalismista.187 Uuden yliopistolain myötä jäsenyys osakunnissa muuttui vapaa-
ehtoiseksi vuonna 1937. Sari Aalto toteaa tutkimuksessaan, että lääketieteellisen tie-
dekunnan opiskelijoista 15 % jätti seuraavana syksynä liittymättä osakuntiin. Medisii-
nareiden osallistuminen isänmaallisiin harrastuksiin oli kuitenkin itsestään selvää, ja 
niihin kuuluivat toiminta suojeluskunnissa, lääkintäupseerikurssin suorittaminen sekä 
”vapaussodan” ja jääkärien muiston kunnioittaminen. Helsingissä toimi myös 
vuonna 1927 perustettu lääkintäsuojeluskunta.188 

Ala-Könnin osalta ei ole dokumentteja siitä, miten hän suhtautui AKS:aan.189 Ala-
puron mukaan Mäntsälän kapinan vuotena 1932 AKS:sta erosi lukuisia yliopistomaa-
ilman johtohenkilöitä, ja monesta eronneiden joukkoon kuuluneesta tuli 1930-luvun 
kulttuurielämän tärkeitä vaikuttajia. Puoluekannaltaan he olivat lähinnä maalaisliitto-
laisia. Eronneissa oli suhteellisesti paljon talonpoikaisylioppilaita ja teollisuuden ja 
liike-elämän johtavasta kerroksesta tulleita. Lisäksi skisma tapahtui pääasiassa Hel-
singin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa; herkimpiä eroajia olivat historiallis-kie-
litieteellisen osaston opiskelijat.190 Siten Ala-Könni todennäköisesti tunsi näitä risti-
riitoja aloittaessaan 25-vuotiaana opinnot musiikkitieteessä, joka tuolloin kuului his-
toriallis-kielitieteellisen osaston alaisuuteen. Hän myös oli talonpoikaisesta perheestä, 
ja moni saman taustan omaava erosi AKS:sta jo siinä vaiheessa, kun Ala-Könni vielä 
opiskeli Helsingin Konservatoriossa.191 

 
187 Alapuro 1973, 140–144. 
188 Aalto 2016, 83, 111–112. 
189 Ala-Könni ei (tiettävästi) liittynyt AKS:n jäseneksi, sillä hänen nimeään ei löydy AKS:n julkaistuista 
jäsenlistoista teoksissa Kuusi & Aitola (toim.) 1991 ja Eskelinen 2004. 
190 Alapuro 1973, 135–138.  
191 Tutkijoiden verkostoista lisää tutkimuksen luvussa 4.1. 
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2.4 Tutkijoiden oikeistolaiset Saksa-kontaktit 

1930-luvulle tultaessa akateemisen kentän toimijoiden oli lähes pakko ottaa kantaa 
valitseviin ideologisiin suuntauksiin, ennen kaikkea fasismiin ja kommunismiin.192 
Akateeminen sivistyneistö ei voinut toimia työssään puolueettomasti, sillä poliittinen 
ideologia oli niin vahva osa kansallisen identiteetin rakentamistyötä. Pertti Karkaman 
ja Riitta Koiviston toimittamassa 1930-luvun aatemaailmaan keskittyvässä artikkeli-
kokoelmassa ei ole käsitelty musiikkikenttää, mutta sitä täydentää hyvin Markus Man-
tereen artikkeli suomalaisen musiikintutkimuksen oppiaineen suhteista Saksaan 
1930- ja 1940-luvuilla. Mantereen mukaan musiikintutkimuksen oppihistoriaa voi-
daan lähestyä yksittäisten henkilöiden kautta, sillä oppiala oli niin pieni, että sen his-
toria muotoutui pitkälti keskeisten vaikuttajiensa mukaisena. Hän ottaa esimerkeik-
seen musiikintutkijoista Ilmari Krohnin, Otto Anderssonin (1879–1969) ja A. O. 
Väisäsen.193 Krohnin ja Väisäsen tarkastelu avaa musiikkitieteen oppiaineen historiaa 
Helsingin yliopistossa, Andersson toimi puolestaan musiikkitieteen ja kansanrunou-
den tutkimuksen professorina ruotsinkielisessä Åbo Akademissa. Anderssonin vir-
kanimikkeessä kansanrunouden tutkimus yhdistyi musiikkitieteeseen, joten ainakin 
hänen kohdallaan tutkimusalojen välillä oli selvä yhteys kansallisten tieteiden osana. 
Vaikka musiikkitiede ei siis oppiaineena lukeutunut suoraan kansallisten tieteiden 
joukkoon194, niin erityisesti kansanmusiikintutkimus ja kansanrunouden tutkimus 
olivat kuitenkin metodeiltaan varsin yhteneväisiä ja siten toistensa ”sisartieteitä”. 

Musiikintutkimuksen oppiaineessa ammatillisia yhteyksiä solmittiin Mantereen 
mukaan 1930- ja 1940-luvulla erityisesti Saksan suuntaan. Saksa oli ajan tieteellisen 
tutkimuksen keskus, kansainvälinen julkaisukieli ja lähdemateriaalien kieli. Musiikki-
tiede taas oli pieni ala, ja suomalainen musiikkielämä oli kiinteästi sidoksissa tiedeyh-
teisöön.195 Sama koski suomalaisia kulttuuripiirejä kokonaisuudessaan. Virallisesta 
kulttuuripolitiikasta määräsi varsin suppea joukko henkilöitä, ja 1930-luvun aikana 
heistä muodostui hallitseva kulttuurieliitti, uusi sivistyneistö.196 

Markku Jokisipilä ja Janne Könönen ovat tuoneet tutkimuksessaan esiin suoma-
lais-saksalaisia kontakteja kahdella erilaisella yhteiskuntaelämän osa-alueella: kulttuu-
rissa ja sotilassuhteissa. Näiden kontaktien osalta suomalaisten Hitlerin Saksaa 

 
192 Karkama & Koivisto 1999, 9–11. 
193 Mantere 2017, 89–91. 
194 Vrt. Herlin 2000, 1. 
195 Mantere 2017, 91. 
196 Karkama & Koivisto 1999, 11. 
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kohtaa tuntemaa mielenkiintoa on selitetty vuoden 1918 tapahtumiin liittyvällä po-
liittisella maailmankuvalla, jossa he näkivät keskeisenä Saksalta jääkäreiden koulutuk-
sen ja Itämeren divisioonan sotilaallisen avun muodossa saadun tuen. Mielenkiinto 
sai kuitenkin kolauksen, kun saksalaiset antautuivat ensimmäisen maailmansodan 
päättymisen jälkeen, ja keisarivalta korvautui demokraattisella Weimarin tasavallalla. 
Kun Hitler ja kansallissosialistit nousivat valtaan vuonna 1933, he puhuivat uudesta 
Saksasta Kolmantena valtakuntana asettaen sen samalla historialliseen jatkumoon, 
joka vetosi myös saksalaismielisiin suomalaisiin.197 

Kolmannen valtakunnan propagandaelimissä tiedostettiin alusta saakka, miten 
vahva rooli kulttuurieliitillä oli Suomessa. Niihin suunnattiin tietoisia, systemaattisia 
ja tavoitehakuisia vaikuttamispyrkimyksiä, joilla lisättiin kiinnostusta Saksaa kohtaan. 
Propagandatyössä hyödynnettiin taitavasti Saksan valkoiselle Suomelle 1918 anta-
man sotilaallisen avun muistoa ja arvostusta, jota saksalainen kulttuuri suomalaisen 
porvariston piirissä nautti. Monelle suomalaiselle kulttuurivaikuttajalle Kolmannen 
valtakunnan kiinnostus oli imartelevaa ja mahdollisti myös kansainvälisen huomion 
saamisen.198 

Vastaavaa tapahtui muissakin maissa. Kansallissosialistien noustua valtaan 
vuonna 1933 saksalaiset yliopistot kutsuivat vierailijoiksi ulkomaisia luennoitsijoita ja 
perustivat ulkomaansuhteisiin liittyviä osastoja yliopistojen sisälle. Saksan valtakun-
nan laajentuessa esitelmä- ja kongressikutsuja lähetettiin maan opetusministeriön ja 
yliopiston toimesta myös vallatuille alueille, unkarilaisille, kroaateille ja hollantilaisille 
tutkijoille.199 

Saksan-suhteiden osalta kulttuuripiirien keskeisenä kohtaamispaikkana toimi Hel-
singin Meilahdessa sijainnut Laaksolan talo, jossa asuivat kirjailija Maila Talvio ja hä-
nen miehensä tutkija Jooseppi ”J. J.” Mikkola. Laaksolan talo oli Jokisipilän ja Kö-
nösen mukaan kuin eurooppalaisen politiikan ilmapuntari – mitä enemmän bolševis-
mia pelättiin ja mitä täsmällisemmin Saksa Hitlerin johdolla näytti löytäneen uuden 
kansallisen sielunsa, sitä suuremmaksi Saksa-suhteiden merkitys kasvoi. Tapaamisten 
vieraslistoilta Jokisipilä ja Könönen poimivat kirjaansa tärkeimpien Saksan-ystävien 
nimet, heidän joukossaan samassa naapurustossa asuneet A. O. Väisänen ja säveltäjä 
Yrjö Kilpinen (1892–1959). Vuosien varrella saksalaisten järjestöjen, kuten Nordi-
sche Gesellschaftin (Pohjoismainen yhdistys, NG), kanssa tekemisissä olleet suoma-
laiset oppivat ”pohjoisen ajatuksen” (Nordische Gedanke), jonka mukaan saksalaiset 

 
197 Jokisipilä & Könönen 2013, 20–23. 
198 Jokisipilä & Könönen 2013, 26–27. 
199 Hietala 2006, 130. 
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ja pohjoismaalaiset olivat samaa verta ja rotua suorana vastakohta bolševikeille ja 
juutalaisille. Vuonna 1936 NG päätti esitellä suomalaista ruokakulttuuria tarjoamalla 
kesäjuhlillaan näyttävän suomalaisen maalaisaterian. Kansanmusiikintutkija A. O. 
Väisänen oli sepittänyt kalevalamittaisen menyyn, jossa Talvion toivomuksesta piti 
mainita Hansan ja Itämeren lisäksi kaikki Suomen maakunnat. Musiikkiesityksiä var-
ten Saksaan laivattiin paimensoittaja Teppo Repo, kanteleensoittaja Antero Vorna-
nen ja karjalaisia itkuvirsiä esittänyt Oksenja Mäkiselkä.200 

Nordische Gesellschaftista kasvoi vaikutusvaltainen järjestö, ja kansallissosialisti-
sista johtohahmoista puolueen ykkösideologeihin kuulunut Alfred Rosenberg, SS-
johtaja Heinrich Himmler ja valtakunnanmarsalkka Hermann Göring osoittivat 
1930-luvun mittaan eniten kiinnostusta Suomea kohtaan. Himmlerin ja hänen joh-
dollaan toimineen Ahnenerbe-järjestön maailmankuvan mukaan yhtenäinen arjalai-
nen rotu ja kulttuuri eivät olleet levinneet Eurooppaan Aasiasta, vaan pohjoisesta. 
Ahnenerbe-järjestön tarkoituksena oli tuottaa rotuoppeja tukevaa ”tutkimusmateri-
aalia”. Todisteita Himmlerin äärimmäisille teorioille keräsivät suomalainen Yrjö von 
Grönhagen ja saksalainen musiikintutkija Fritz Bose, jotka lähtivät kesäkuussa 1936 
kiertämään Suomen Karjalaa. He esittelivät matkansa tuloksia Himmlerille, joka vii-
sikielisen kanteleen soittoa kuultuaan halusi tilata niitä heti kymmenen lisää. Ajatuk-
sena oli, että soittoa kuultaisiin SS-miesten illanvietoissa, ja Himmler antoi myös mu-
siikkitieteilijä Boselle käskyn todistaa kanteleen olevan osa muinaisgermaanista mu-
siikkiperinnettä. Bose totesi, ettei heillä ollut enää käytettävissä lähteitä germaanisen 
musiikin äänimaailmasta, mutta Himmler lupasi tutkimusaiheelle apurahaa yhteyk-
sien löytämiseksi ”Kalevala–sävelmiin”. Tapaamisen jälkeen Grönhagen nimitettiin 
nuorena keruutyöstä innostuneena ylioppilaana Ahnenerbe-instituutin indoeuroop-
palais-suomalaisten kulttuurisuhteiden tutkimusosaston johtajaksi.201 

Yhteistyö näkyy myös kanteleensoittaja Eino Tulikarin matkakertomuksessa, 
jossa hän muistelee omaa matkaansa Saksaan vuonna 1937. Suomen naisten liikun-
takasvatusliitto sai tuolloin kutsun Hampuriin kansantanssipäiville. Kanteleensoitta-
jana Tulikari oli erityisen kiinnostunut harjoituksia ohjanneen tohtori Kaarina Karin 
ideasta perustaa kansantanssiliitto, jonka yhtenä käytännön tavoitteena olisi miesten 
kansallispukujen käytön yleistämisen ohella nostaa ”kansallissoittimemme kantele 

 
200 Jokisipilä & Könönen 2013, 33, 46–47, 59, 91–92. Vrt. muistelmia, joissa ei painoteta matkan ta-
pahtuvan Kolmannen valtakunnan aikaan: Raivio 2011, 78–80 ja Väisänen 1990 [1970], 159–160. 
201 Jokisipilä & Könönen 2013, 55, 97, 100–101; von Grönhagen 2014 |1948], 84–85, 104–105, 158–
160, 162. 
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sille kuuluvaan arvoonsa”.202 Myös Tulikari pohtii päiväkirjassaan, kuinka kanteleen-
soiton harrastus olisi todellakin saatava leviämään, sillä muuten soittajia ei pian enää 
olisi jäljellä. Saksaan tullessaan Suomen joukkue esiintyi kulkueessa, joka kulki Ham-
purin katuja seitsemän kilometrin pituisen matkan. Tulikari mainitsee nähneensä 
”kunniapaikoilla” muun muassa valtakunnanministeri Hermann Hessin, Saksan kan-
sallissosialistisen puolueen varajohtajan.203 

Markus Mantereen mukaan 1930- ja 1940-lukujen suomalaisesta kansanmusiikin 
tutkimuksesta on tuskin syytä vetää suoraa linjaa rotuoppiin ja keskitysleireihin, 
mutta ei voida puhua myöskään täysin pyyteettömästä tiedon tavoittelusta. Suur-
Suomi-aatteesta motivoitunut perinteentutkimus pyrki etsimään ”puhdasta ja turmel-
tumatonta arjalaista musiikkiperinnettä”, vaikkakin ilman ajatusta ”epäpuhtaan” kan-
sanosan tuhoamisesta.204 ”Epäpuhtaaksi” perinteeksi leimautuivatkin juuri venäläiset 
vaikutteet. Tulikari kuvaa omissa muistiinpanoissaan vuoden 1936 matkaansa Viron, 
Latvian, Liettuan ja Saksan kautta Unkariin. Tulikari mainitsee, miten Liettuassa vä-
estö oli hänen silmiinsä likaista, huonosti puettua ja epäsiistiä. Tulikarin sanoin ”kai-
kista näkyi, että itäinen vaikutus oli painanut leimansa maahan”, kun taas Saksan rajan 
ylittämisen jälkeen vallitsi ”kaikkialla mallikelpoinen järjestys ja täsmällisyys, ihmiset 
[olivat] siististi puettuja”.205 Tällainen retoriikka oli käytössä Suomessa myös sisällis-
sodan jälkeisinä aikoina, jolloin valkoisten ideologisena lähtökohtana oli oma puh-
taus, jota verrattiin sosialististen maiden osalta likaisuuteen, tai leviäviin sairauksiin.206 

Kansallinen katse tuntui siis korostavan ”meitä puhtaita”, ”germaanisen rodun” 
edustajia, joita suomalainen kulttuurieliittikin toivoi olevansa. Mantereen mukaan 
suomalaisten ja saksalaisten perinnetieteiden tutkimus oli monessa suhteessa saman-
laista ja sai vaikutteensa 1930-luvun Saksan päämääristä: kansallisuushengestä ja kan-
sanyhteisön luomisesta sekä verenperinnön ja maaperän yhdistämisestä. Suomalaiset 
musiikkitieteilijät kiinnostuivat Karjalan-tutkimuksesta, mutta yhtä lailla saksalaiset 
musiikintutkijat kiinnostuivat sankarimyyttien värittämistä ”Karjalan laulumaista”, 
jotka sopivat pohjoista alkuperää ja arjalaisuutta korostaneisiin ihanteisiin.207 

 
202 Matkapäiväkirjoissaan Tulikari mainitsee, kuinka Suomen joukkueen oli hankittava kansallispuvut 
sekä miehille että naisille. Erityisesti miesten pukujen osalta asia tuottikin vaikeuksia, sillä miehet eivät 
olleet kansallispukuja juuri käyttäneet.  
203 Tulikari 2011 [1937]. 
204 Mantere 2017, 97. 
205 Tulikari 2011 [1936]. 
206 Vuorinen 2005, 256. 
207 Mantere 2017, 96–97. 
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Suomalaisilla ja saksalaisilla oli siis yhteinen kiinnostus Karjalaan keskittyvään tutki-
mukseen, ja vierailuja tehtiin myös Saksasta Suomeen ja Suomesta Saksaan. Jokisipi-
län ja Könösen mukaan kulttuuripiirien saksalaismielisille esiteltiin Saksan-vierailujen 
aikana luonnollisesti vain maan parhaita puolia ja vältettiin kiistanalaisia aiheita, kuten 
juutalaisvainoja. Saksa ei kuitenkaan pyrkinyt kätkemään virallista ideologiaansa, eikä 
sivistyneistölle voinut jäädä epäselvyyttä sen radikaalista luonteesta. Vierailujen ai-
kaan toinen maailmansota ja holokausti olivat vielä tulevaisuudessa, mutta silti suo-
malainen kulttuurieliitti suhtautui Hitlerin diktatuuriin hämmästyttävän mutkatto-
masti ja myönteisellä tavalla.208 

Edellisiä lukuja tiivistäen voin todeta, että talonpoikainen maailmankuva ja agraa-
risuuden korostaminen sopivat fennomanian perintöön, 1930-luvun ideologisia esi-
kuvia korostaneeseen kulttuuripolitiikkaan ja vielä 1960-luvulle tultaessa AKS-taus-
taisten vaikuttajien ja kansallisten instituutioiden tulkintoihin vuoden 1918 sisällisso-
dasta ja sen sankareista. 

2.5 Luokittelut kansallisen katseen konkreettisena ilmentymänä 

Kansallisissa tieteissä oli keskeistä ”tutkia kokeellisesti” aineistoa ja perustaa luon-
nontieteiden tapaan oma ”laboratorio”, mikä toteutui oman arkiston tai museon 
muodossa.209 Kyseessä ei ollut vain suomalainen, vaan myös kansainvälinen ilmiö. 
Tausta luokittelun eli kerätyn aineiston erilaisiin lajeihin jakamisen tarpeelle tuli Dan 
Ben-Amoksen mukaan luonnontieteistä, sillä 1700-luvun lopulla ruotsalainen kasvi-
tieteilijä Carolus Linnaeus (1707–1778, tutummin Carl von Linné) loi luokittelumal-
lin, joka mullisti biologian tutkimuksen. Tämän pohjalta kansanperinteen opiskelijat 
arvioivat, että kansanperinteen luokittelutapa voisi vaikuttaa samalla tavalla perinteis-
ten elämäntapojen ja kirjallisuuden tutkimukseen. Kolme keskeistä tutkijaa, amerik-
kalainen Stith Thompson, ruotsalainen Carl Wilhelm von Sydow ja venäläinen Vla-
dimir Propp näkivät 1900-luvun alkupuolella luokittelun ensimmäisenä asteena tut-
kimukselle ja analyyttisten tulkintojen tekemiselle. He kaikki ajattelivat, että ideaali-
tasolla luokittelutavan tulisi vastata todellisia perinteen muotoja, sillä muuten luokit-
telulla ei olisi käytännön kannalta minkäänlaista tarvetta. Luokittelutapojen luomi-
sella ei kuitenkaan ollut samanlaista vaikutusta kansanperinteen tutkimukselle kuin 

 
208 Jokisipilä & Könönen 2013, 136. 
209 Herlin 2000, 3–4. 
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niillä oli luonnontieteissä, ja luokat toimivat toissijaisessa roolissa perinteen muodos-
tamisen osalta. Siinä missä Linnaeus löysi luokittelun, joka olennaisesti kuului luon-
toon, kansanperinteen tutkijat muotoilivat mallejaan itse tärkeäksi näkemästään ja ei 
välttämättä perinteeseen olennaisesti kuuluvasta ideaalista järjestyksestä sekä käytti-
vät näitä malleja hyväkseen perinteen todellisuuden kuvaamiseen.210 Tähän luokitte-
lutapaan tieteelliset ideaalit ja kansallinen katse vaikuttivat siis huomattavasti enem-
män, kuin luonnontieteisiin. 

Ben-Amos tulkitsee, että Propp ja von Sydow ilmeisesti totesivat tämän ajattelu-
mallin virheellisyyden suomalaisen koulukunnan mukaisessa, Antti Aarnen kirjoitta-
massa ja Stith Thompsonin toimittamassa teoksessa The Types of the Folktale (teos il-
mestyi saksankielisenä väitöskirjana vuonna 1907). He haastoivat luokittelutavan ja 
etsivät parempaa vastaavuutta abstraktien luokkien ja todellisten erojen välillä jokai-
sessa eri tarinalajissa. He ehdottivat vaihtoehtoisia tapoja luokitteluun mutta samalla 
joko jättivät huomaamatta tai eivät ymmärtäneet todellista tarkoitusta ja lähtökohtaa, 
joka oli useimmilla maantieteellis-historiallisen koulukunnan tutkijoilla luokitteluihin 
tähtäävien pyrkimysten takana. Suomalaisten kansanperinteentutkijoiden ja heidän 
eri maissa asuvien kollegoidensa tavoite ei ollut löytää säännönmukaisuuksia tai tois-
tuvia rakenteita vaan luoda järjestelmä, joka helpottaisi tarinoiden ja motiivien histo-
riallista rekonstruointia sekä niiden maantieteellisen levinneisyyden jäljittämistä. Suo-
malaista metodia käyttävät tutkijat etsivät teemoja eivätkä muotoja tavoitteessaan ku-
vata kertomusten ja tapahtumien muuntumista historian eri aikoina ja kaukaisissa 
maissa. Tavoittaakseen tämän päämäärän he jättivät huomioimatta sekä kansanpe-
rinteen lajit että eri alueiden ihmisten kulttuurin. Samankaltaisten teemojen vertailu 
eri alueilla siis ohitti paikalliset lajikäsitykset. Esimerkiksi virolainen Walter Anders-
son käytti lähteinään Talmudin arvoituksia, näytteitä islamista, englantilaisia balladeja 
ja Euroopan juutalaisten vitsejä. Vertailu oli käsittämättömän laaja, mutta Andersson 
pystyi näkemään niiden taustalla tieteellisen metodin, sillä hän etsi kertomusten alku-
muotoa.211 Hyvin vastaava on mielestäni Ilmari Krohnin pyrkimys selvittää kiinalais-
ten, intialaisten ja arabialaisten musiikkia, johon palaan tässä luvussa vielä myöhem-
min. Vertailuun perustunut maantieteellis-historiallinen metodi vaikutti tutkijoihin 
myös musiikkitieteen oppiaineessa. 

Folkloristiikassa luokittelua vastaa perinnelajin käsite, joka on käytössä myös Suo-
malaisen Kirjallisuuden Seuran alaisessa Kansanrunousarkistossa212, jonne 

 
210 Ben-Amos 1976, 22–23. 
211 Ben-Amos 1976, 23–24. 
212 Nykyään nimellä Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto, perinteen ja nykykulttuurin kokoelma.  
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keruuaineistot kansanperinteen osalta toimitettiin. Ensimmäisen version perinnelaji-
analyysista määritteli Kaarle Krohn, joka isänsä ohella oli toinen maantieteellis-his-
toriallisen menetelmän suomalaisista johtohahmoista. Pekka Laaksonen kiteyttää 
SKS:n arkistotoiminnan kehittyneen kolmessa eri vaiheessa. Vuonna 1903 ilmesty-
neen arkiston sisällysluettelon mukaan aineisto sijoitettiin kirjekuorissa numeroitui-
hin ja lokeroituihin hyllyihin kerääjän mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Jokainen lä-
hetys analysoitiin Kaarle Krohnin määrittelemän karkean perinnelajianalyysin mukai-
sesti kertomusperinteeseen, kalevalamittaisiin muinaisrunoihin, uudempiin kansan-
lauluihin, sananparsiin ja arvoituksiin.213 Krohnin määrittelemissä perinnelajeissa ko-
rostui kansallisessa katseessakin keskeinen kertomusperinne, sillä fennomaanien aja-
man suomen kielen aseman tavoin jokainen luokka liittyi jollain tavalla kielelliseen ja 
sanalliseen ilmaisuun. Lisäksi perinnelajit jakautuivat uuteen ja vanhaan kerrostu-
maan, jossa Kalevala ”menneistettiin” muinaisrunoiksi.214 Lopulta aineistojen määrä 
kasvoi niin nopeasti, että vain Krohn itse kykeni hallitsemaan ja löytämään aineistoja. 
Arkistotoiminnan kehittämisen toisessa vaiheessa vuonna 1934 Kansanrunousar-
kisto erkani omaksi osastokseen SKS:n sisällä. Martti Haavion johdossa aineisto saa-
tiin arkistoteknisesti hallintaan, mutta tutkijan kannalta aineistot olivat edelleen han-
kalasti tavoitettavissa. Avuksi luotiin eri perinnelajien kortistoja, jotka pyrkivät tar-
kempiin erittelyihin eri perinnelajien sisällä. Kolmas vaihe saavutettiin vuonna 1950, 
jolloin arkiston nykyinen tutkijasali valmistui, ja aineisto pyrittiin analysoimaan en-
tistä tarkemmin.215 Myös nykyään perinnelaji on Kansanrunousarkistossa tiedonhaun 
keskeinen peruste, ja perinnelajeihin perustuvien kortistojen järjestelyperiaatteiden 
tunteminen on edellytys aineiston löytämiselle.216 

Hyödynnän tutkimukseni analyysiosioissa kerättyjen aineistojen luokittelutapoja 
eli sitä, miten aineistoa luokiteltiin tai jaettiin erilaisiin perinnelajeihin. Näen tämän 
kansallisen katseen konkreettisena muotona, joka tulee esiin arkistokokoelmia tar-
kasteltaessa, sillä erikseen nimetyt perinteen luokat kuvaavat osaltaan sitä, mikä ke-
rättävässä aineistossa nähtiin keskeisenä ja miten eri aineistot erotettiin toisistaan. 
Folkloristiikan piirissä käsitys perinnelajeista muuttui Kati Kallion mukaan arkistojen 
tarpeita palvelevasta ja tutkijan oman kulttuurin mukaan jäsentyvästä luokittelumal-
lista kohti tutkittavan kulttuurin omien ilmaisumuotojen ja merkitysten välisten 

 
213 Laaksonen 2004 [1984], 7. 
214 Vrt. Tutkimuksen aiempaan lukuun 2.1.2. 
215 Laaksonen 2004 [1984], 7–8. 
216 Laaksonen & Saarinen (toim.) 2004, 41. 
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suhteiden ymmärtämistä.217 Tämä tapahtui 1970-luvun vaihteessa Dan Ben-Amosin 
esitettyä teoretisoitujen lajien vastakohtana kulttuurien omat perinnelajisysteemit. 
Useat tutkijat kehittivät tämän jälkeen eteenpäin etnisten lajien käsitettä ulkoapäin 
tuotujen konstruktioiden sijaan.218 Oman tutkimukseni kannalta keskeinen on en-
simmäinen vaihe, joka palveli arkistoja sekä jäsentyi tutkijan oman kulttuurin mukai-
sena. Tämä tarkoitti sitä, että kerääjät ja keruutoimintaa harjoittaneet organisaatiot 
määrittelivät luokittelutapansa pääasiassa itsenäisesti, kuten Ala-Könnikin teki. 

Selkeät luokat olivat Lotte Tarkkaa lainaten tärkeitä jo 1800-luvun puolivälissä 
Kalevalan runoja keränneelle Elias Lönnrotille. Lönnrot ilmaisi jo vuonna 1840 Kan-
telettaren esipuheessa perinnelajeihin liittyvän huolensa: runolajien rajat eivät olleet 
yksiselitteisiä. Tämä osoittaa, miten perinnelajeja ja niiden välisiä suhteita piti perus-
tella julkaisuissa 1800-luvun kansanrunojulkaisuiden kirjalliselle yleisölle. Julkaisijalle 
(Kantelettaren osalta siis Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle) perinnelajit tarjosivat 
puolestaan toimitusteknisen työkalun esimerkiksi siihen, missä järjestyksessä runot 
painettiin, mutta Lönnrot oli huolissaan teoreettisen työkalun tarpeesta: yleisön ym-
märryskyvystä ja valmiuksista tulkita perinnettä. Selkeästi määrätyt ja nimetyt perin-
teen tai kirjallisuuden lajit toimivat teoksia lukevan yleisön kaipaamana tulkinnalli-
sena viitekehyksenä. Lönnrotin tavoite oli ”sulloa” perinne yhteen lajiin, vaikka to-
dellisuudessa perinteen käyttö saattoi olla polylogista eli monilajista. Tällä Tarkka 
viittaa teksteihin, joihin sisältyi kahden tai useamman perinnelajin aineksia. Niinpä 
polylogisuus ei näkynyt arkistoiduissa tekstiyksiköissä, ja perinteen käyttökin kuvas-
tui polylogisuuden sijaan monologisena eli yhtä perinnelajia sisältävänä. Perinnelajit 
olivat ja ovat yhä edelleen analyyttisessä mielessä tutkijan kategorioita, ja perinnela-
jeihin liittyvien yhdistelmien analyysi on aina tulkinnanvaraista suhteessa luonnolli-
siin perinnelajeihin. Jos perinnelajissa on esimerkiksi upotettu aineksia toisesta pe-
rinnelajista, nämä lajisitaatit tunnistaa ja nimeää tutkija.219 

Perinnelajien nimeäminen on siis ulkoa tuotu luokittelu, joka toteutetaan ylhäältä 
alas, eli luokan määräävät tutkija tai tutkimusta harjoittava instituutio, eikä nimeämi-
nen tapahdu aineiston tuottajalta eli esittäjältä tutkijalle. Tutkijat ja tutkimusinstituu-
tiot käyttivät valtaa siis monella tapaa: portinvartijan roolissa päättämällä arkistoon 
tallennettavien aineistojen sisällöstä ja nimeämällä perinnettä tavalla tai toisella. Myös 
Kati Kallion väitöskirjassaan tutkima kalevalamittainen runo jäsentyi Länsi-Inkerissä 
vaihteleviksi paikallisten lajien muodostelmiksi, joita määrittivät runotekstit, 

 
217 Kallio 2013, 93. 
218 Timonen 2004, 29, 394, ks. myös Ben-Amos 1969. 
219 Tarkka 2005, 67–68, 70. 
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sävelmät, esitystavat, esittäjät, tilanne ja tekeminen. Runot ja runoteemat liittyivät 
toisiinsa hyvin erilaisin tavoin, joissa oli sekä kiinteämpiä että vähemmän kiinteitä 
kokonaisuuksia. Kerääjätkin saattoivat merkitä saman laulajan esityksen yhtenäisenä 
runona tai usean runon sarjana. Todellisuudessa laulajien esitystavat olivat kuitenkin 
moniulotteisia ja tilannesidonnaisia.220 Myös Senni Timonen korostaa tekstin merki-
tystä lajin määrittelyssä. Hän on tarkastellut runonlaulaja Larin Parasken omaa tapaa 
erotella kalevalamittaista runoutta. Useat runot olivat monilajisia ja mahdollisia kah-
dessa tai kolmessakin tilanteessa eli lajissa. Niinpä tekstillä ei ole välttämättä itsessään 
ollut lajia, vaan laji määräytyi vasta laulussa.221 Luokittelussa aineistot niputettiin pie-
nempiin, kiinteärajaisiin kokonaisuuksiin, joten kyse oli kerääjän eikä esittäjän vallasta 
määrittää omaa esitystapaansa. 

Erkki Pekkilän mukaan luokitteleva kansansävelmätutkimus kehittyi Euroopassa 
tutkimusparadigmana musiikkianalyyttisen suuntauksen rinnalle 1800-luvun alussa. 
Edellisen kappaleen oikeistolaisiin Saksa-suhteisiin liittyen luokittelun tarve korostui 
erityisesti Suomessa, Saksassa ja Unkarissa, jossa arkistoihin oli kertynyt kansansä-
velmäkokoelmia kansallisista syistä johtuen jo 1800-luvun loppupuolelta lähtien. 
Käytännön sysäys tuli ”Kansainväliseltä musiikkiseuralta” (Internationale Musik-
gesellschaft222), joka julisti vuonna 1899 kilpailun parhaan luokittelujärjestelmän luo-
miseksi sävelmien arkistointia silmällä pitäen. Kilpailussa haettavan menetelmän tuli 
perustua sävelmän musiikillisille ominaisuuksille. Kilpailun voitti itävaltalainen Os-
wald Koller, joka kehitti menetelmän, jossa sävelmät nuotinnettiin numeronotaati-
olla ja järjestettiin sitten numeron mukaan. Tunnustuspalkinnon taas sai suomalainen 
Ilmari Krohn, jonka kehittämässä menetelmässä sävelmä hajotetaan säkeisiin ja 
näistä haetaan kustakin melodiset avainkohdat tai ”pistoaiheet”.223 Kilpailumenes-
tyksensä myötä Krohn osallistui useisiin kansainvälisiin konferensseihin ja oli kir-
jeenvaihdossa keskeisten eurooppalaisten musiikkitieteilijöiden kanssa, joihin kuului-
vat muun muassa Erik von Hornbostel (1877–1935), Curt Sachs (1881–1959), Guido 
Adler (1855–1941) ja Arnold Schering (1877–1941).224 

Kansansävelmien luokittelupyrkimyksiä seurasi tutkimusparadigma, joka tunne-
taan ”Berliinin koulukunnan” nimellä. Sille keskeistä oli Berliinin fonogrammiarkisto 
ja Erich von Hornbostelin ja Otto Abrahamin työ arkiston kokoelmien parissa. 

 
220 Kallio 2013, 369–371. 
221 Timonen 2004, 262–265, 396. 
222 Ks. myös Mantere 2017, 88. 
223 Pekkilä 1988, 29–30. 
224 Mantere 2017, 88. 
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Koulukunnan päämäärät keskittyivät keruutyöhön ja keruutyön tuloksena saatujen 
sävelmien maailmanlaajuiseen vertailuun. Eri kansojen säveltuotteet haluttiin asettaa 
rinnakkain ja siten löytää kaikelle musiikille yhteisiä ja universaaleja piirteitä. Musiik-
kianalyysissään Berliinin koulukunta oli kiinnostunut intervalleista, sävelkorkeuksien 
mittaamisesta, sävelsysteemeistä ja melodiasta. Se tutki myös sävelmien rytmiä, muo-
torakennetta ja laulutekniikkaa.225 Analyysi pohjautui taidemusiikin tutkimusperin-
teelle, jossa musiikki tekstualisoitiin nuoteiksi. Eurooppalainen nuotinnustapa oli ja 
on kuitenkin vuosisatojen kuluessa kehittynyt kuvaamaan parhaiten melko selkeitä 
ajallisia kestoja ja tarkkoja sävelkorkeuksia, jolloin esimerkiksi monet alkuperäiskan-
sojen musiikissaan käyttämät elementit jäivät huomioimatta.226 Luokittelun kautta sä-
velmiä vertailtiin ylhäältä käsin katsottuna toisiensa rinnalla universaaleina ilmiöinä. 
Erich von Hornbostel kirjoitti vuonna 1904 luokittelun tarvetta korostaen: 

Vertailevan musiikkitieteen tulisi paljastaa jo kerätystä ja kriittisesti luokitellusta ma-
teriaalista musiikillisen kehityksen yhteiset tekijät ja konteksti kaikissa maankolkissa, 
selvittää niiden eroavaisuuksia tiettyjen kulttuuristen suhteiden perusteella, ja lopulta 
ekstrapolaation avulla tehdä alkuperää koskevia johtopäätöksiä.227 

Ekstrapolaatio tarkoittaa tarkastelun ulottamista varsinaisten havaintojen ulkopuo-
lelle. Vertaileva tutkimusparadigma oli voimissaan 1910–1920-luvuilla, mutta tämän 
jälkeen tutkijat alkoivat menettää uskoaan musiikin universaalien piirteiden löytämi-
seen. Jo globaalia vertailua edeltävässä luokittelussa oli huomattu, että jokainen ai-
neisto vaatii oman luokittelutapansa, joka taas ei sellaisenaan sovellu muuhun aineis-
toon. Niinpä globaali vertailu oli varsin hankalaa toteuttaa.228 

Suomessa vertaileva musiikkitiede sai kuitenkin vastakaikua pidempään. Markus 
Mantereen mukaan Ilmari Krohn kirjoitti vielä 1930-luvulla laajaa ja vertailevaa syn-
teesiä eri kansojen musiikista ja totesi eräässä artikkelissaan muun muassa kiinalais-
ten, intialaisten ja arabialaisten ”muinaisten sivistyssaavutusten” jääneen ikään kuin 
jähmettyneinä nykyisyyteen. Krohnin näkemyksen mukaan saavutukset eivät enää 
kehittyneet tai menneet eteenpäin ja hän myös ajatteli kykenevänsä ilmaisemaan 

 
225 Pekkilä 1988, 30–31, ks. myös Mantere 2017, 89. 
226 Niemi 2009, 94–95. 
227 Markus Mantereen (2017, 89) käännös alkuperäislähteestä Abraham, Otto & von Hornbostel, Erich 
1975 [1904]. The Problems of Comparative Musicology. Teoksessa Hornbostel Opera Omnia. The Hague: 
M. Nijhoff. 
228 Pekkilä 1988, 30–31. 
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tämän, vaikka ei ollut koskaan ollut käynyt Kiinassa, Intiassa tai Lähi-idässä.229 Kun 
Kalevalan runous siis menneistettiin230 palvelemaan modernille ajalle keskeisiä tavoit-
teita, niin muinaiset saavutukset eivät vielä itsessään riittäneet modernisaation ta-
keeksi. Kansallinen katse korostui Euroopan sisällä, ja toisen maailmansodan aikana 
Saksan liittolaisten keskuudessa, jos Krohnin kuvausta vertaa Väisäsen näkemykseen 
Itävallasta ”suurena sivistyskansana”.231 

Kansallinen katse ohjasi luokkien syntymistä ja niiden tarkastelua omasta maasta 
ja kansasta käsin. Tulkitsen myös, että tarve ”kansakuntien vertailuun” korostui op-
piaineissa, joiden keskeiset vaikuttajat solmivat suhteita 1930- ja 1940-lukujen aikana 
Hitlerin kansallissosialistiseen Saksaan. Kansansävelmien luokittelua hakeneen kil-
pailun oli voittanut itävaltalainen tutkija, ja Berliinin koulukunta toimi nimensä mu-
kaisesti Saksasta käsin. Krohnin kautta suomalaisen musiikkitieteen oppihistoria ni-
voutui osaksi vertailevaa musiikintutkimusta, ja on kuvaavaa, että Krohnin kehittämä 
tapa järjestellä ja luokitella kansansävelmiä otettiin myöhemmin käyttöön Unkarissa, 
joka oli myös kuulunut osaksi keskusvaltoja ensimmäisessä maailmansodassa.232 Toki 
samaa tapahtui muuallakin, kolonialismin historian huomioiden. 

Ala-Könni aloitti musiikkitieteen opinnot vuonna 1936, jolloin Saksa-suhteet oli-
vat kulttuuripiireissä tärkeitä. Väisäseen Ala-Könni tutustui ennen jatkosodan alkua 
1940-luvun alussa. Palaan seuraavassa luvussa Saksa-suhteisiin, jotka saivat uutta pai-
noarvoa jatkosodan alkaessa 1941 ja Saksa-suhteilla oli merkitystä myös Ala-Könnin 
opettajien kansainvälisessä toiminnassa. Tutkimuksen seitsemännessä luvussa palaan 
myös tarkemmin Ala-Könnin omaan luokittelutapaan, jonka hän kehitti kansanmu-
siikkiaineistojen keruuta varten. 

 
229 Vrt. Mantere 2017, 89. 
230 Vrt. aiemmin Anttosen määritelmä tutkimuksen luvussa 2.1.2. 
231 Vrt. aiemmin luvun 2.2.3 lopussa. 
232 Ks. esim. Trabelsi 2020. 



 

88 

3 ALA-KÖNNIN KERUUTYÖ TALVISODASSA JA 
JATKOSODASSA: MIEHITETYT ALUEET JA 
SUUR-SUOMI-AATE 

Suomen historiassa talvisodalla (1939–1940) ja jatkosodalla (1941–1944) oli pitkään 
vahva vaikutus poliittiseen ja taloudelliseen päätöksentekoon.233 Sotien aikana monet 
historian ja perinnetieteiden alojen tutkijat pitivät yllä jo 1930-luvulla alkaneita yh-
teyksiään Saksaan. Suhteissa tapahtui näiden tutkijoiden kannalta merkittävä muutos, 
sillä vielä talvisodan aikana Adolf Hitlerin suhtautuminen Suomeen oli suhteellisen 
välinpitämätöntä, mutta ennen jatkosotaa välinpitämättömyys korvautui suoranai-
sella ihailulla Suomen säilyttäessä itsenäisyytensä Neuvostoliiton etupiirissä.234  

Kai Häggmanin mukaan saksalaiset pyysivät Suomelta keväällä 1941 etnografi-
sesti ja sotilaallisesti perustellun salaisen mietinnön Suomen toivomuksista itärajan 
suhteen. Tämä liittyi läheisesti 1920-luvun heimosotien jälkeen uudelleen esiin nous-
seeseen Suur-Suomi-aatteeseen ja sen tavoitteeseen liittää Itä-Karjala ja mahdollisesti 
muitakin naapurivaltioiden osia Suomeen. Presidentti Risto Ryti pyysi muistion te-
koon Suur-Suomi-henkistä Suomen historian professori Jalmari Jaakkolaa. Jaakkolaa 
tehtävässä auttoivat myös Akateemisen Karjala-seuran ”heimoasiantuntijat”, ja Ryti 
valvoi prosessin toteutumista. Muistio julkaistiin Jaakkolan nimissä Suomen idänkysy-
mys -nimisenä teoksena WSOY:n julkaisemana, mutta työn todellinen teettäjä oli Suo-
men ulkoministeriö.235 Valtio oli vahvasti mukana tutkijoiden julkaisutyössä, vaikka 
piti oman roolinsa sodanaikaisessa Suomessa vähemmän näkyvänä. Myös maantie-
teilijä Väinö Auer ja historiantutkija Eino Jutikkala saivat toimekseen perustella Kuo-
lan ja Itä-Karjalan kuulumista Suomelle, ja kansatieteilijä Kustaa Vilkuna halusi liittyä 
joukon osaksi omasta tahdostaan.236 Teoksen saksankieliseen käännökseen Yrjö von 

 
233 Kettunen 2008, 176. 
234 Jokisipilä & Könönen 2013, 31.  
235 Häggman 2003, 40–41; ks myös Häggman 2015, 28. 
236 Meinander 2012, 200; Tarkka 2004, 58–59. 
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Grönhagen lisäsi kansallissosialistia lainauksia Adolf Hitleriltä.237 Suur-Suomi vastasi 
ajatuksena Hitlerin toiveita Suur-Saksasta. 

Nämä Jaakkolan, Rytin ja heidän avustajiensa määrittelemät aluevaatimukset kir-
jattiin aluksi vain saksalaisille tarkoitettuun muistioon. Operaatio Barbarossan (1941) 
myötä Suomen joukot saivat tehtäväkseen Itä-Karjalan valtauksen Saksan tuella.238 
Häggmanin mukaan Itä-Karjalan ja Kuolan maantieteellinen, historiallinen, geologi-
nen, kielellinen, kulttuurinen, rodullinen, juridinen ja jopa kasvi- ja eläintieteellinen 
kuuluminen osaksi Suomea oli perusteltava tieteellisesti. Tässä tehtävässä oli mukana 
useita SKS:n johtoon kuuluneita tiedemiehiä sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 
organisaationa. Suomalaisten aluevaltausten perustelut ankkuroitiin tutkimusten 
avulla menneisyyteen politiikan teon tueksi. Pohjatyö oli jo valmiina, sillä kansalliset 
tieteet olivat 1930-luvulla korostaneet ajatusta aikanaan vallinneesta kansallisesta yh-
tenäisyydestä, jonka Venäjän valloituspolitiikka Karjalassa oli rikkonut. Tärkeim-
mäksi todisteeksi muinaisesta Suur-Suomesta nostettiin Kalevalan olemassaolo. Siten 
kansalliseepoksesta tuli osa valloituspolitiikan poliittisia perusteluja.239 

Suur-Suomi-aatteen edistäminen määritti SKS:n tehtäväkenttää niin rahallisen 
tuen kuin ideologiankin osalta. Jatkosotaa koskevassa historiankirjoituksessa 1940- 
ja 1950-luvuilla ei kuitenkaan huomioitu aseveljeyttä Saksan kanssa, vaan tulkintaa 
perusteltiin välttämättömyysretoriikalla aina 1960-luvulle saakka, ennen kuin suhteita 
alettiin tarkastella kriittisesti.240 Tähän perustui muun muassa niin sanottu ajopuu-
teoria, jonka mukaan Suomi ajautui Saksan liittolaiseksi pitkälti omasta tahdostaan 
riippumatta. Sama ajopuuteoriakonsensus vallitsi myös kansanrunoudentutkijoiden 
keskuudessa. Ensimmäiset vastakkaiset tulkinnat tulivat voittajavaltioiden suunnasta, 
joissa ”omatuntoa” ei tarvinnut lääkitä vastaavin teorioin. Amerikkalaisten ja britti-
läisten jatkosotatulkintojen lähtökohtana oli välttämättömyysretoriikan sijaan se, että 
Suomi oli asettunut sodassa vastakkaiselle puolelle kuin suuret läntiset demokra-
tiat.241 Tämä on nähtävissä mielestäni yhdysvaltalaisen William A. Wilsonin teok-
sessa, joka tarkastelee kansanrunouden ja kansallisuusaatteen suhteita sota-aikana hy-
vin eri tapaan kuin muut 1970-luvulla julkaistut tutkimukset. Wilsonin mukaan kan-
sanrunous oppialana palveli militaristisia tavoitteita, kuten Suur-Suomen luomisen 
perusteluja. Kansanrunouden tutkimuksella ja keruulla oli merkittävä rooli osana 

 
237 Tarkka 2004, 59; ks. myös Häggman 2015, 30.  
238 Meinander 2012, 200. 
239 Häggman 2015, 31; ks. Myös Pimiä 2007, 11. 
240 Ks. Kettunen 2008, 35. 
241 Vrt. Kettunen 2008, 35–36; myös Kettunen 1990, 179, 184–191. 
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suomalaista propagandatyötä. Esimerkiksi monet artikkelit virallisissa ja puoliviralli-
sissa sotilasjulkaisuissa saivat innoituksensa kansanrunoudesta ja Kalevalan taistelu-
kohtauksista.242 Saksa-suhteita vaalinut kulttuurieliitti oli tässä jatkosodan aikaisessa 
propagandatyössä keskeisessä asemassa. 

Kansanmusiikin osalta keruutyön yhteyksiä suomalaiseen propagandatyöhön ei 
ole tarkemmin tutkittu, mutta näyttää ilmeiseltä, että keruutyö kulki samassa linjassa 
aluevaatimusten kanssa. Ainakin tämä liittyi oppihistorialliseen katseeseen, vaikka yk-
sittäiset henkilöt saattoivatkin kerätä aineistojaan lukuisiin muihinkin motiiveihin 
pohjautuen, ja toki tulkinta Suur-Suomen luomiseen tähtäävien kansanrunoudentut-
kijoiden motiiveista tai propagandatyön vaikutuksista on myös kiistanalainen asia, 
josta voidaan tehdä johtopäätöksiä molempiin suuntiin. Näen keskeisenä kuitenkin 
sen, että nationalismi näkyi osana tutkimustyötä metodologisena nationalismina jät-
tämällä esimerkiksi aseveljeyden ilman huomiota, sillä aina 1960-luvulle saakka kan-
sallisessa katseessakin korostuivat itsenäinen Suomi ja sen kansallisvaltiolliset rajat. 
Sotien aikana olennainen osa tätä keskustelua oli jälleen Itä-Karjalan asema, johon 
monet oikeistotaustaiset järjestöt, kuten AKS ja IKL, toivoivat muutosta. 

3.1 Sodanaikainen Suur-Suomi-ideologia ja kansallinen katse 

Moni Ala-Könnin läheisestä kollegoista ja esikuvista työskenteli 1940-luvun aikana 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran tiloissa, joissa toimivat SKS:n lisäksi myös Sana-
kirjasäätiö ja sotien aikana Suomen valtion sotasensuuri. Ala-Könni mainitsee Armas 
Otto Väisäsen ohella Kustaa Vilkunan toiseksi keruutyönsä taustavaikuttajaksi.243 
SKS:n historiaa käsittelevässä tutkimuksessaan Kai Häggman tuo esiin, kuinka Vil-
kuna toimi sotien aikaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talossa Sanakirjasäätiön 
palveluksessa. SKS:n talo määrättiin talvisodan alkaessa sotasensuurin toimipaikaksi 
päämajan alaisuuteen, ja siitä tuli joulukuussa 1939 yksi suomalaisen sotasensuurin 
keskuspaikoista. Kustaa Vilkuna komennettiin sensuuriviraston johtajaksi, ja hän kat-
soi parhaimmaksi nimittää sensoreiksi tuttuja ihmisiä yliopiston ja Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran piiristä. Tärkein edellytys tehtävien hoitoon oli kielitaito, sillä sen-
suurivirastossa tarkastettiin maassa vaikuttaneiden ulkomaisten journalistien kirjoi-
tuksia.244 Myös Väisänen nimitettiin sensuuriviraston palvelukseen, samoin kuin 

 
242 Wilson 1985 [1976], 108–145-156. 
243 Haastattelu Ala-Könni 1986. 
244 Häggman 2015, 14–16. 
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Lauri Aadolf Puntila, Eino Jutikkala, Martti Ruutu ja kirjailijoista ainakin Mika Wal-
tari.245 Moni heistä mainitaan myös Saksa-suhteita käsittelevässä Jokisipilän ja Könö-
sen tutkimuksessa. Esimerkiksi Vilkuna, Jutikkala, Väisänen ja hänen vaimonsa Kirsti 
Gallén-Kallela-Väisänen järjestelivät vuonna 1936 Kolmannen tasavallan aikaisen 
Nordische Gesellschaftin kesäjuhlia. Waltari kirjoitti uutta Saksaa ihannoivia havain-
tojaan Suomen Kuvalehteen, ja Martti Ruutu toimi työryhmässä, jonka tehtävänä oli tal-
visodan aikana hoitaa Saksaan suuntautuvaa propagandatyötä.246 

Myös SKS:n kansanrunousarkiston perustyö jatkui olosuhteiden sallimissa puit-
teissa: kansansävelmien luettelointi- ja kopiointityötä hoiti laulunopettaja Jorma Vää-
nänen, joka itse oli ollut aktiivinen kerääjä ennen sotia.247 Hän haki SKS:lta useita 
kertoja jatkoaikaa kansansävelmien luettelointityölle, jotta saisi sen valmiiksi sodan 
tuomista keskeytyksistä huolimatta. Arkistot oli tarkoitus saada luetteloitua ja kortis-
toitua tutkimustoimintaa silmällä pitäen: 

Saapuneiden kansanrunouskeräelmien lukumäärä on vähentynyt ja lähetykset ovat 
käyneet laadultaan ja suuruudeltaan entistä vähäisemmiksi. Arkisto ei ole kuluneena 
vuosikolmanneksena palkkioin eikä innostavin kirjein kehottanut kerääjiään työhön 
– on pyritty täten vähitellen siirtymään keruuvaiheesta järjestelyvaiheeseen ja käyttä-
mään yhä enemmän voimia kokoelmien luetteloimiseen ja kortittamiseen, jotta tut-
kijat helposti saisivat haluamaansa tutkimusaineistoa käytettäväkseen.248 

”Järjestelyvaihe” tulikin SKS:ssa arkistoinnin uudeksi päämääräksi sodan aikana, kun 
monet kerääjistä ja seuran työntekijöistä olivat rintamalla. Aineiston kuntoon saatta-
misen ohessa ”keruuvaihe” jatkui kuitenkin talvisodan aikana erityisesti Itä-Karja-
lassa. SKS:n pöytäkirjoissa todetaan, kuinka ”stipendiaatit kuitenkin jatkoivat toimin-
taansa ja heidän lähettämisensä ’kansanrunoudellisesti kiintoisille seuduille’ [Itä-Kar-
jalaan] tuotti hyviä tuloksia”.249 

Suur-Suomi-aate oli osa SKS:n aktiivien ajattelua. Häggman tuo esiin, kuinka ke-
rääjät liikkuivat miehitysaluilla ja sotarintaman välittömässä läheisyydessä. Pääkau-
punkiseudun siviilit tiesivät kuitenkin vain murto-osan itärajan sotilasrintaman 

 
245 Raivio 2011, 79. 
246 Jokisipilä & Könönen 2013, 91, 134, 206.  
247 Lausunnossaan 27.9.1939 SKS:n kansatieteen valiokunta ehdottaa palkittavaksi Jorma Väänäsen 
SKS:n stipendillä, sillä hän oli toimittanut 136 kansansävelmää Valtimon, Nurmeksen Kaukolan ja 
Sysmän pitäjistä. 
248 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston vuosikolmannesselostus 27.4.1939–
26.9.1939. 
249 SKS:n Kansatieteen valiokunnan pöytäkirja 27.9.1939. 
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todellisista tapahtumista. Tästä yksi esimerkki ovat Vilkunan muistiinpanot, jotka 
Häggmanin mukaan suorastaan huokuivat voitonvarmuutta. Voimakas luottamus 
sodan voittamiseen kääntyi täydelliseksi tyrmistykseksi maaliskuussa 1940, kun rau-
han ehdot julistettiin. Tietämättömyys rintaman tapahtumista johti siihen, että pää-
kaupungin yliopistopiireistä ja kansallisten tieteiden parissa toimineiden siviilien pa-
rista löytyivät myös ”pakkorauhan” kiihkeimmät vastustajat. Yksi heistä, SKS:n ke-
rääjä ja tutkija Astrid Reponen, teki itsemurhan Eduskuntatalon eteisessä rauhaneh-
tojen tultua julkisuuteen. Sodan ja ”pakkorauhan” mukanaan tuoman tyytymättö-
myyden lisäksi epävarmuutta loi valtion tiukka taloudellinen tilanne.250 SKS:n toi-
minta kokonaisuudessaan oli vaakalaudalla. 

Jatkosodan alkaessa oikeistotaustaisten järjestöjen vaalimat Saksa-suhteet loivat 
kuitenkin uutta uskoa Suur-Suomi-ajattelulle. Samalla aseveljeys Saksan kanssa lisäsi 
tutkijoiden Saksaan suuntautuvia esitelmä- ja opintomatkoja, ja jo aiemmin solmitut 
suomalais-saksalaiset yhteydet aktivoituivat.251 Heimosotiin osallistuneella sivisty-
neistöllä oli Jokisipilän ja Könösen mukaan luja usko suuremman Suomen oikeutuk-
seen, ja paras mahdollinen vaihtoehto liittolaiseksi oli Saksa. Heimosotureiden jouk-
koon kuului myös Väisänen, joka kirjoitti vielä vuonna 1918 hyvin vapautuneesti 
Suur-Suomi-toiveistaan. Teoksessa Itä-Karjala ja Kuollan Lappi Väisänen kuvaa liikut-
tuneensa Miihkali Arhippaisen säkeistä ”Auttaos hyvä Jumala, tuota suurta Suomen-
nientä!” ja toteaa, miten ”runolaulalajain lapset pyrkivätkin jo mukaan luomaan 
suurta Suomea”.252 Viittaus Suur-Suomen rakentamiseen on vahva, ja siihen koko 
julkaisu eri kirjoittajien julkaisemissa artikkeleissa myös pyrki.253 

Jatkosodan alkaessa Suur-Suomi-ajattelusta tuli hetkeksi politiikan valtavirtaa, ja 
se osui yksiin myös presidentti Risto Rytin ja puolustusvoimien ylipäällikkö Carl Gus-
taf Mannerheimin tavoitteiden kanssa. Suomesta värvättiin Saksaan koulutettavaksi 
SS-miehiä. Aiheesta on julkaistu kaksi keskeistä, mutta tulkinnoiltaan toisistaan poik-
keavaa teosta. Tutkimusaineistojen tulkinnan muuttuminen kuvaa myös kansallisen 

 
250 Häggman 2015, 17–20, 25.  
251 Hietala 2006, 41, 130; ks. aiemmista yhteyksistä tutkimuksen luvussa 2.4. 
252 Väisänen 1918, 185–186. 
253 Modernin musiikkitieteen syntyä kuvatessaan Matti Huttunen (1993, 121) mainitsee, ettei Väisäsen 
tutkimuksissa ollut enää sellaista nationalistista paatosta, johon hänen edeltäjänsä olivat mieltyneet. 
Huttunen vertaa Väisäsen tutkimustyötä useiden eri musiikkitieteilijöiden Jean Sibeliuksesta tekemiin 
suomalaiskansallisiin tulkintoihin 1900-luvun alkupuolen osalta, ja tarkentaa vielä lähdeviitteessään, 
ettei Väisäsen tuotanto enää kuulu hänen tutkimuksensa piiriin. Huttunen ei mahdollisesti tunne Väi-
säsen uran alkuvaiheen tuotantoa, jonka perusteella näen Väisäsen ”nationalistisen paatoksen” olleen 
hyvinkin vahvaa aina jatkosodan loppumiseen saakka. Sen jälkeen nationalistinen paatos ei enää niin 
korostukaan, sillä Suur-Suomi-haaveista oli soveliaampaa vaieta.  
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katseen uudelleen määrittymistä. Tuoreimmassa tutkimuksessa vuodelta 2018 André 
Swanström vertaa löytämiään aineistoja useasti Mauno Jokipiin Panttipataljoonaan, 
joka julkaistiin samasta aiheesta vuonna 1968. Swanströmin tutkimus paljastaa esi-
merkiksi sen, että moni SS-miehistä oli taustaltaan linkittynyt erityisesti Isänmaalli-
seen Kansanliikkeeseen. Tämä jäi aiemmassa tutkimuksessa sivurooliin, ja osan SS-
hankkeen poliittista luonnetta painottavista seikoista Jokipii on jättänyt Swanströmin 
mukaan jopa tahallisesti mainitsematta. Swanström näkee, että lähes puolet lähtijöistä 
edusti selkeästi fasistista kantaa, mikä on yli kaksi kertaa enemmän kuin Jokipiin 
saama tulos.254 

Musiikkiyhteyksien osalta Swanström mainitsee, miten suomalaiset SS-hankkeen 
organisoijat halusivat SS-miehille oman marssin. Sen oli tarkoitus toimia samanlai-
sena hengennostattajana kuin Jääkärimarssi oli omana aikanaan. Svanström kertoo 
SS-miesten marssista seuraavasti: 

Marssin sanoittajiksi saatiin valkoisen Suomen hovirunoilija V. A. Koskenniemi ja 
säveltäjäksi Yrjö Kilpinen, jonka poliittinen ajattelu oli vahvasti äärioikeistolainen. 
Kilpinen ei ryhtynyt SS-marssin säveltäjäksi pelkästään tilaustyötä tekevänä maest-
rona. Tällainen sävellysprojekti sisälsi väistämättä poliittisen ulottuvuuden, jonka 
Kilpinen allekirjoitti laittaessaan nuotteja paperille.255 

Lisäksi SS-miesten omasta keskuudesta nousi esiin marssi Suomalaisen vapaaehtoisen 
SS-pataljoonan marssilaulu, jonka sanoitti Jukka Tyrkkö ja sävelsi Tauno Pajunen.256 
Kansalliskirjaston kokoelmista löytyy kuitenkin tarkentavia tietoja. Suomalaisen SS-pa-
taljoonan marssi on merkitty ainoastaan Koskenniemen nimiin. Swanström todennä-
köisesti sekoittaa keskenään kaksi eri kappaletta, sillä Suomalaisten SS-miesten taistolaulu 
on merkitty Kilpisen säveltämäksi ja A. O. Väisäsen sanoittamaksi. Marssin sanoitus 
kuvastaa Väisäsen poliittisia näkemyksiä jatkosodan alkaessa: 

Suomalaisten SS-miesten taistolaulu 
Kampflied der finnischen SS-Männer 
 
Taistohon veljet! Kutsu ylväs on:  
Hetki on lyönyt kansain kohtalon. 
Lippumme risti meitä johdattaa, 
Suomemme kallis suureksi saa. 
Muinoin jo säihkyi säilät Kalevan, 

 
254 Swanström 2018, 30, 47, 56. 
255 Swanström 2018, 91–92. 
256 Swanström 2018, 93. 
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Taisteli taatot eestä pohjolan. 
Noussut on vihdoin yöstä huomenkoi, 
Voittojen viestit Suomessamme soi. 
Taistohon eestä nuoren Europan! 
Maahan nyt lyödään mahti Moskovan. 
Lippumme tie käy kohti kunniaa, 
Suomemme kallis suureksi saa.  

Sävellys: Yrjö Kilpinen 
Sanat: A. O. Wäisänen.257 

Jos Koskenniemen marssin teksti oli Swanströmin mielestä oikeistolaista Suur-
Suomi-lyriikkaa sotaisine teemoineen, sitä on myös Väisäsen teksti. Useimmat suo-
malaiset SS-miehet – joille Väisänen oli marssinsa sanoittanut – kokivat tavoitteek-
seen Suur-Suomen luomisen Saksan tuella, ja usein rinnalla kulki ajatus kommunis-
mista puhdistetun Hitlerin johtaman ”Uuden Euroopan” luomisesta.258 Väisäsen sa-
noituksissa esiin tulee ainakin ”nuori Eurooppa” ja ”Moskovan mahdin lyöminen”. 
Väisäsen kirjoittamat sanat oli kääntänyt saksaksi Elisabeth Kurkiala, jonka aviomie-
hestä Kalervo Kurkialasta tuli suomalaisen SS-pataljoonan yhdysupseeri ja sotilas-
pastori.259 Swanström viittaa myös Jokipiin läpikäymiin aineistoihin, joissa juuri Kur-
kiala pääsee ääneen vierailtuaan Heinrich Himmlerin päämajassa Grossgartenissa: 
”Reichführer [Himmler] puhui minun [Kurkialan] kanssani kuin vanhan tuttavan 
kanssa, ja tuntui Suomen asia olevan hänelle täysin tuttu. Hän sanoi, että hänen mie-
lestään Kalevala on erittäin indogermaaninen eikä alku-ugrinen”. Kalevalan tarinat ha-
luttiin siis lukea osaksi germaanista perintöä. Sodan jälkeen Kurkiala pyysi Mauno 
Jokipiiltä, ettei hän mainitsisi Himmlerin kanssa käytyjä keskusteluja tutkimukses-
saan. Jokipii mitä ilmeisimmin noudatti pyyntöä, ja sen seurauksena Kalervo Kurkiala 
näyttäytyy hänen tutkimuksessaan mahdollisimman epäpoliittisena hahmona.260 Väi-
säsenkään osalta aiempi tutkimus ei nosta esiin Saksaan solmittuja suhteita Markus 
Mantereen artikkelia lukuun ottamatta.261 

 
257 Kansalliskirjaston nuottijulkaisut, hylly Laulu ja piano Kil (tilattavissa lukusalikäyttöön). Helsinki: 
Wikstedtin Kivipaino 1941. 
258 Swanström 2018, 425. 
259 Swanström 2018, 21. 
260 Swanström 2018, 270–271. 
261 Ks. Mantere 2017. Väisäsen tytär Kaari Raivio (2011) kuvaa artikkelissaan Väisäsen Saksa-suhteita 
mutta ei mainitse esimerkiksi Nordiche Gesellschaftin yhteyksistä Hitlerin aikaiseen hallintoon. Myös 
Väisänen itse (ks. esim Väisänen 1990 [1970]) puhuu mm. ”Lyypekin Pohjoismaiden juhlasta” vuonna 
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Suur-Suomi-aate kannatteli kansallista katsetta, ja siihen liittyi kansallissosialistisia 
sidoksia. Tulkintaani ei tule lukea niin, että uskoisin Ala-Könnin olleen Hitlerin dik-
tatuurin kannattaja – tätä käyttämäni aineisto ei tuo missään vaiheessa esiin. Oppi-
historiallisesta näkökulmasta toiminnan kontekstia kuvaten Ala-Könni kuitenkin liik-
kui tutkija- ja taiteilijapiireissä, joissa oli kiinnostusta kyseistä aatetta kohtaan. Väisä-
nen ja Kilpinen – SS-marssin sanoittaja ja säveltäjä – kuuluivat Ala-Könnin lähipii-
riin, ja Ala-Könni kertoo olleensa Väisäsen apuna herättelemässä henkiin Suomen 
musiikkitieteellistä seuraa, jonka toiminta oli hiipunut vuosien aikana. Kokouksien 
jälkeen seuran jäsenet kokoontuivat usein hotelli Kämpiin, missä nuorempi ja van-
hempi akateeminen väki kohtasivat. Kämpin kantaistujien joukkoon kuului myös 
Yrjö Kilpinen.262 Saksan-matkoja järjestellyt Vilkuna taas johti perinteenkeruumat-
koja, joihin Ala-Könni osallistui. 

Palaan alun yhteiskunnan säiliöteoriaan, jonka Ulrich Beck on esittänyt. Tähän 
kuuluu modernien yhteiskuntien evolutionäärinen tietoisuus, jonka sosiaalitieteet ja 
politiikan tieteet Beckin mukaan näennäisesti mahdollistivat mittaamalla modernisoi-
tumisen asteita ja saavutuksia. Tässä ajattelussa jotkut kansat siis asettuvat toisien 
kansojen edelle ja Beck toteaakin esimerkkinä eurooppalaisen kolonialismin ja impe-
rialismin historian.263 Vastaava näkemys tulee esiin myös tutkijoiden oikeistolaisissa 
Saksa-suhteissa ja samaan aikaan esiin nousseessa maantieteellis-historiallisessa me-
todissa, johon Ala-Könnin väitöskirjakin tukeutui.264 

3.2 Keruutyön tavat rintamalla ja venäläisten sotavankien parissa  

Ala-Könni palasi talvisodan päätyttyä kesken jääneiden yliopisto-opintojensa pa-
riin.265 Väisänen ei enää työskennellyt sensuurivirastossa, vaan aloitti kansanmusiikin 
dosenttina luennot Helsingin yliopistossa. Ala-Könni oli Väisäsen ensimmäisiä op-
pilaita, ja hän kiinnostuikin erityisesti Väisäsen ”värikkäistä tarinoista” 

 
1936 mutta ei mainitse tilaisuuden järjestäjästä sen enempää. Timo Leisiön (2019, 26) artikkelissaan 
esittämä tulkinta Väisäsen Saksa-suhteista poikkeaa omastani. 
262 Haastattelut Ala-Könni 1981a: KIÄ 3949 & Ala-Könni 1981d: FMI 7 ljud 1081: 14. 
263 Beck 1999, 66–67. 
264 Ks. Maantieteellis-historiallisen metodin synnystä ja Saksa-suhteista luvuissa 2.2.3 ja 2.4, palaan Ala-
Könnin väitöskirjaan myöhemmin tutkimuksen luvussa 4.2. 
265 Ala-Könnin henkilöhistoriasta lyhyesti tutkimuksen aiemmassa luvussa 1.3; ks. myös liite 1: Erkki 
Ala-Könnin henkilöhistoriaa vuosiluvuttain. 
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perinteenkeruumatkoilta.266 Ala-Könnin ensimmäinen kenttäretki suuntautui 
vuonna 1941 Halsualle. Tätä retkeä Ala-Könni muisteli jälkikäteen lähes kaikissa 
haastatteluissaan, ja näen sen selkeänä käännekohtana kerääjän uran aloittamiselle.267 
Ala-Könnin ensimmäinen keruuretki jäi kuitenkin alkavan rintamapalveluksen takia 
lyhyeksi. Lähtö rintamalle oli nopea, ja rintamalta hän muisti myös opettajaansa kor-
tilla, jossa mainitsee ensimmäisen kenttämatkansa tuloksista: 

Laatokan Karjalassa 17.8.1941 

Tervehdys täältä Karjalan saloilta. Kuuntelin juuri kansanmusiikkilähetystä radiosta, 
Kiitos vain; tuntuu todella hauskalta kuulla Karjalan sävelmiä täällä paikan päällä, 
vaikka näin radioitsekin. 12.8.-päivän Uudessa Suomessa kerrottiin […], eräistä ko-
vimmista taisteluistamme. Olen joutunut etulinjaan, Paremminkin minulla on ilo olla 
täällä. Muuten olin Halsuan seutuvilla, keruuretkillä, mutta jäi kesken. Vain n. 70 
sävelmää, Viulu, kannel ja muutamia lauluja ja karj[an]kutsuja. Ala-Könni.268 

Tässä luvussa käsittelen Ala-Könnin tallennustyötä venäläisten sotavankien parissa, 
joka kertoo Suur-Suomi-aatteen yksityiskohtaisista vaikutuksista keruutyön sisältöön. 
Sotien aikana rintamapalvelus ja keruutyö oli mahdollista yhdistää. Esimerkiksi Ala-
Könnin aikalainen Väinö Tuomaala lähetti jatkosodan aikana sotapalveluksessa ol-
lessaan useita esinekokoelmia Suomen Kansallismuseoon. Leena Furun pro gradu -
tutkielman mukaan Tuomaala ei ollut ainoa, sillä jatkosodan aikana kymmenen ke-
rääjää lähetti Suomen miehittämiltä alueilta Itä-Karjalasta yhteensä lähes 400 venä-
läistä esinettä Kansallismuseon kansatieteelliselle osastolle. Nämä merkittiin kansal-
lisuutensa takia yleisetnografisiin kokoelmiin suomalais-ugrilaisten kokoelmien si-
jaan. Kerääjistä yhdeksän henkilöä toimi samaan aikaan sotatoimialueella puolustus-
voimien palveluksessa. Tuomaala keräsi esineistä suurimman osan ja sai 

 
266 Haastattelut Ala-Könni 1980; Ala-Könni 1981a: KIÄ 3949; Ala-Könni 1981c: Y/08721; Ala-Könni 
1981d: FMI 4 ljud 1981: 14 ja Ala-Könni 1986. 
267 Ks. yllä sekä haastattelu Ala-Könni 1981d: FMI 7 ljud 1981: 15. 
268 A.O.Väisäsen kirjekokoelma signum 973:14:1. Kristiina Kalleinen (2011, 92) toteaa saman lähteen 
pohjalta Ala-Könnin tehneen keruutyötä rintamalla ollessaan, mutta kortissa hän mainitsee keruutu-
loksiaan Halsualta ennen rintamalle lähtöä. Kortti ei siis yksin osoita Ala-Könnin jatkaneen keruutyötä 
rintamalla, mutta näin todennäköisesti tapahtui ainakin sotavankien perinteen keruun osalta. Haastat-
teluissaan Ala-Könni tuo esiin kokemuksensa myös etulinjalla olosta. Hän mainitsee olleensa Jalasjär-
ven ”kuolemanpataljoonan mukana”. Ala-Könnin kantakorttiin onkin merkitty joukko-osastoksi Jal-
kaväkirykmentti 58. JR 58 kärsi rintamalla suuria miestappioita, ja rykmentti kotiutettiin kesken jatko-
sodan joulukuussa 1941, jottei Ala-Könnin sanoin ”pitäjästä olisi menneet kaikki miehet”. Ala-Kön-
nille toistaiseksi luvattu kotiuttaminen rintamalta antoi taas mahdollisuuden opiskeluihin. Ala-Könni 
sai valmiiksi maisterin tutkintonsa vuonna 1942 ja hänen pro gradu -tutkielmansa aihe keskittyi Piae 
Cantiones -lauluihin.  
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Kansallismuseolta rahapalkkion aktiivisesta keruutyöstään. Hän joutui kuitenkin pa-
lauttamaan ”löytöpalkkionsa”, koska esineet katsottiin sotasaaliina otetuiksi. Tämän 
jälkeen Kansallismuseo ehdotti palkkion lähettämistä hänen kotiosoitteeseensa, ja 
Tuomaala jatkoi esinekokoelmien keruuta.269 Suur-Suomi-aatteen mukainen toive 
Suomen alueen laajentumisesta määritti vahvasti keruutoimintaa miehitetyillä alueilla 
niin SKS:ssa kuin muissakin organisaatioissa Kansallismuseo mukaan lukien. Poliit-
tisessa päätöksenteossa toimi pitkälti samaa pääkaupunkiseudun valtaeliittiä, joten 
Suomen valtio, SKS, ja muut organisaatiot eivät toimineet toisistaan erillään. Suomi 
oli pieni maa, ja myös sen kulttuuripolitiikkaa hallinnoivan sivistyneistön määrä oli 
pieni.270 Tämä vaikutti siihen, että myös kansallisen katseen päämäärä oli varsin yh-
denmukainen useilla eri tahoilla. 

Suur-Suomi-aate nousi kansallisessa katseessa keskeiseen asemaan saamansa val-
tiollisen tuen osalta. Jatkosodan ajalta Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuoden 
1942 toimintakertomuksessa mainitaan suuret aineiston keruun tulokset Itä-Karjalan 
alueelta Aunuksesta, Vuokkiniemeltä, Porajärveltä ja Äänislinnasta sekä todetaan 
ikään kuin ohimennen ”muutamat lähetykset Kanta-Suomesta”. Itä-Karjalan ja In-
kerin alueilla tehtävää keruutyötä pyrittiin rahoittamaan seuraavana vuonna sum-
malla, joka vastasi tuona aikana työmiehen tuntipalkassa yli 3000 työtuntia. Itä-Kar-
jalan alueiden perinteen keruuseen käytettävä raha mahdollisti useiden matkastipen-
dien myöntämisen ja keruuoppaan teon. ”Kanta-Suomen” kansanperinteen keruu-
seen varattu summa taas oli alle kymmenesosa siitä.271 Itä-Karjalan alueen perinteen 
taltioiminen oli ideologisesti tärkeää, ja siihen panostettiin myös rahallisesti. Pöytä-
kirjoissakaan ei nähdä ongelmallisena sotilaallisia toimia, joiden kautta kerääjät pää-
sivät itse keruualueille: 

Suomalaiset aseet ovat avanneet tien Itä-Karjalaan ja niinpä jo kuluneena vuonna 
ensimmäiset stipendiaatit, Valtion tieteellisen Itä-Karjalan toimikunnan avustamina, 
ovat jälleen vuosikymmenien jälkeen voineet liikkua Vienan laulumailla ja tallentaa 

 
269 Furu 2010, 33–34, 62–63. 
270 Vrt. aiemmin tutkimuksen luvussa 2.4; Karkama & Koivisto 1999, 11. 
271 Vuoden 1943 menoarviosta on nähtävissä, että stipendiaateille Itä-Karjalan ja Inkerin alueella va-
rattiin 40 000 markkaa (edelliseksi vuodeksi varatusta määrärahasta 26 000 markkaa jäi käyttämättä), 
Itä-Karjalan keruuoppaaseen 10 000 markkaa, Itä-Karjalan kansanrunouden kerääjien palkkioihin 10 
000 ja Samuli Paulaharjulle 5000 markkaa (edelliseksi vuodeksi varatusta määrärahasta 2750 markkaa 
käyttämättä). Lisäksi Itä-Karjalan ja Inkerin kansanrunouden tallettamiseksi äänilevyille varattiin 7000 
markkaa. Kanta-Suomen kansanperinteen keräämiseen varattiin 5000 markkaa. (Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran kansanrunousarkiston vuosikertomus 1942.) Vuonna 1943 työmiehen tuntipalkka oli 
18,80 markkaa. Lähteenä vertailussa Rahanarvolaskuri, Suomen Pankin rahamuseo: https://app.raha-
museo.fi/calculator. 
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Aunuksen vanhaa perimätietoa. Tämä merkitsee uutta vaihetta arkiston keruutoi-
minnassa.272 

SKS:n näkökulmasta sota toi mahdollisuuden keruutyöhön Itä-Karjalassa. Pöytäkir-
joista on aistittavissa ”tyytyväisyyden tunne” siitä, että kerääjien oli taas mahdollista 
jalkautua Itä-Karjalan alueille. Tämä osoittaa kuinka vahvasti ideologista toiminta oli 
luonteeltaan. Tähän liittyen Kai Häggman käyttää osuvasti termiä ”tiedemiesten jat-
kosota”, sillä SKS liittyi vuonna 1922 ”Väinölän valiokuntaan”, jonka tehtävänä oli 
harjoittaa uskonnollista ja sivistyksellistä valistustyötä heimokansojen keskuudessa. 
Vastaavanlaista heimohenkeä piti yllä lukuisa joukko erilaisia seuroja ja julkaisuja, joi-
den jäseniä kansanrunoudentutkijat olivat usein jo pelkästään tutkimusintressiensä 
vuoksi.273 Niinpä kenttämatkoja pyrittiinkin tekemään siinä vaiheessa, kun rajojen 
ylittäminen oli mahdollista – vaikka tässä tapauksessa tien avasivatkin ”suomalaisten 
aseet”. 

Keruutyö ja valloituspolitiikka sitoutuivatkin yhteen: Suur-Suomi-ideologiaan pe-
rustuva kansallinen katse oli osa Suomen laajentumisen politiikkaa, ja kartoittaminen 
kuului sen keskeiseksi osaksi. Etnologi Tenho Pimiän mukaan vuonna 1942 eri seu-
rat sopivat opetusministeriön aloitteesta keskenään miehitettyä aluetta ja sen väestöä 
koskevan tutkimuksen työnjaosta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura huolehti kan-
sanrunouden ja siihen liittyvän sanaston keruusta, Suomen Muinaismuistoyhdistys 
rautakautisten kalmistojen kaivamisesta, Kalevalaseura kansantaiteen ja kansanmu-
siikin alaan kuuluvasta keruutyöstä, Sanakirjasäätiö Itä-Karjalan kansankielen aines-
kokoelmien täydentämisestä ja Tieteellisten seurain paikannimistötoimikunta paikan-
nimien keruusta Itä-Karjalassa. Suomalais-Ugrilainen Seura sai keskittää voimansa 
erityisesti kaukaisempiin sukukieliin ja Suomessa olevien sotavankien tutkimiseen.274 

Tenho Pimiän tutkimukset kuvaavat hyvin suomalaistutkijoiden toimintaa sota-
vankien parissa.275 Jatkosodassa suomalaisten vangiksi jäi noin 64 000 neuvostosoti-
lasta. Suomalais-Ugrilaisen Seuran aineistoja tarkastellessaan Pimiä tuo esiin, kuinka 
opetusministeriölle esitetyssä sotavankitutkimuksia koskevassa työsuunnitelmassa 
mainittiin myös kansansävelmät: suomalais-ugrilaisten kansojen kansansävelmien ke-
ruusta sekä vertailevasta tutkimuksesta huolehtisi Kalevalaseuran edustaja A. O. 

 
272 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston vuosikertomus 1942. 
273 Häggman 2015, 35. 
274 Pimiä 2007, 11–12. Kansanmusiikin keruutyöstä vastasi Kalevalaseuran osalta A. O. Väisänen, ku-
ten myöhemmin tulee ilmi. 
275 Pimiä 2007 ja 2009. 
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Väisänen yhdessä A. M. Nurmisen kanssa. Lisäksi heinäkuussa 1942 päämajan jär-
jestelyosasto myönsi tiedotusosastolle luvan valmistaa sotavankileireillä äänilevyjä.276 

Myös Ala-Könni tallensi sotavankien lauluja.277 Tekemissään sisällysluetteloissa 
Ala-Könni ei piilottele tai koe erityisenä sitä, että aineisto on sotavangeilta nauhoi-
tettua – se mainitaan niin konekirjoitetuissa kuin tietokantaan siirretyissä versioissa. 
Silmiinpistävää on kuitenkin se, miten lähes kaikissa muissa samana vuonna tehdyissä 
tallenteissa mainitaan esittäjän nimi, kun taas sotavankien tallennuksista ne puuttu-
vat. Ehkä Ala-Könni ei tiennyt esittäjien nimiä tai ehkä niiden kirjaaminen sotavan-
kileireillä kiellettiin. Ala-Könnin kokoelmista löytyy vuodelta 1942 toinen tallennus 
Suojärveltä, mutta nauhan sisällysluettelon pohjalta on mahdotonta arvioida, millai-
nen valta-asetelma tallennustilanteessa on ollut. 

Ala-Könni nimesi sotavangeilta tallentamansa kappaleet vankien kansallisuuden 
mukaan, sillä niminä lukevat muun muassa ”ukrainalainen laulu”, ”tataarilainen 
laulu” ja ”venäläinen laulu”. Leirin varsinainen sijainti ei tule Ala-Könnin luetteloissa 
esiin eikä se selviä myöskään Ala-Könnin kantakortista, sillä hänet oli kotiutettu rin-
tamalta joulukuussa 1941, ja hän astui uudelleen palvelukseen vasta helmikuussa 
1943. Ala-Könni ei siis ollut ainakaan kantakortin mukaan asepalveluksessa, ja kysei-
nen leiri saattoi sijaita Suomen puolella.278 

Se, että tallennustyö sotavankileireillä nähtiin tärkeänä, liittyi Pimiän mukaan 
vuonna 1940 alkaneeseen presidentti Rytin hankkeeseen. Tämä pyrki perustelemaan 
saksalaisille tieteellisten argumenttien avulla Itä-Karjalan ja Kuolan kuulumisen Suo-
meen. Lisäksi kerääjiä ohjeistettiin kiinnittämään huomiota suomensukuisten sota-
vankien todistajalausuntoihin bolsevikkien tekemistä vääryyksistä. Näillä kaikilla pe-
rusteltiin Suur-Suomea. Kansallisesti suuntautuneille tieteentekijöille Venäjä oli kan-
sojen vankila. Runoretkillä oli liikuttu ase kädessä jo ennen jatkosotaa.279 Tämä kos-
kee tutkijoiden ja taiteilijoiden osallistumista erityisesti heimosotiin, joten musiikki-
tieteen oppihistoriassa Väisäsen keruutyö kertoo vastaavista toimintatavoista.280 

Pimiä mainitsee sotavankien esitysten tallentamisen yhdeksi motiiviksi myös ke-
rääjien käytännölliseksi näkemän syyn: leireillä oli mahdollista tavoittaa monia eri vä-
hemmistöryhmiä yhdessä paikassa. Sotavankitutkimuksia varten perustettiin oma 

 
276 Pimiä 2007, 204–208, 223. 
277 Venäläisten sotavankien lauluja on sisällysluetteloiden mukaan äänitetty 26.4.1942. Haastattelu Kper 
AK/0021. 
278 Ala-Könni, Martti Erik: kantakortit.  
279 Pimiä 2007, 12–14. 
280 Tätä on käsitelty enemmän tutkimuksen aiemmassa luvussa 2.3. 
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toimikuntansa, jonka johdossa toimi yliopistossa työskenteleviä professoreita ja vir-
kamiehiä. Heihin kuuluivat puheenjohtaja Artturi Kannisto ja sihteeri Lauri Posti, 
jotka perustelivat esikunnalle käytännöllisiksi näkemiään puitteita: keruutyö vähem-
mistöryhmien keskuudessa heidän omilla asuinpaikoillaan olisi vienyt paljon enem-
män aikaa ja rahaa, leireillä keruu oli mahdollista suorittaa nopeasti ja vähäisin kus-
tannuksin. Sodan aikana ei ollut myöskään tietoa siitä, pääsisikö näiden vähemmis-
töryhmien normaalisti asuttamille alueille myöhemmin, ja tutkimuksen ohessa mah-
dollisena nähtiin myös valistus- ja propagandatyön toteuttaminen.281 Sama korostuu 
vankiloissa kerättyjen aineistojen maininnoissa. Esimerkiksi Risto Blomster ja Kati 
Mikkola nostavat esiin tapauksen, jossa vuonna 1911 SKS:n kerääjät Antti Valve ja 
Konrad Teräsvuori keräsivät aineistoaan Helsingin ”kuritushuoneella” eli Sörnäisissä 
sijainneessa vankilassa. SKS:n vuosikertomuksessa kehuttiin, miten vankila näyttää 
olevan suotuisa keruupaikka, sillä kertojilla ei ole muita kiireitä, ja kerääjän käynnit 
tuovat vaihtelua arjen yksitoikkoisuuteen.282 Sotavankileirien osalta Pimiä mainitsee 
osuvasti, kuinka etnisen vähemmistön perinteen tallennus – vieläpä tutkimuskohteen 
ollessa tutkijoidensa vankina – kuulostaa nykykatsannossa irvokkaalta, mutta vielä 
1940-luvulla toimineille tieteenharjoittajille tällaista toimintaa kyseenalaistaneet tut-
kimuseettiset kysymykset olivat käytännössä tuntemattomia.283 

3.3 Poliittinen ideologia keruutyön määrittäjänä 

Talvisodan ja jatkosodan aikana Ala-Könnin keruutyö asettuu ajoin kyseenalaiseen-
kin valoon ajatellen vaikkapa aiemmin mainittuja sotavankien nauhoituksia. Myös 
keruutyön kartografia oli poliittisesti värittynyt, kun keruu suuntautui sotien aikana 
Suomen valloituspolitiikan kannalta keskeisille alueille Itä-Karjalaan ja Inkeriin. 

SKS:n Itä-Karjalaan kohdistuvat keruumatkat saivat hyvin taloudellista tukea jat-
kosotakesänä 1943. SKS:n omien stipendien ohella esimerkiksi Suomen Kulttuurira-
hasto jakoi yli 500 000 markkaa stipendeinä Itä-Karjalan tutkimuksiin.284 Tämä 
summa oli merkittävä, sillä työmiehen tuntipalkassa se vastasi peräti 26 595 

 
281 Pimiä 2007, 204–205.  
282 Blomster & Mikkola 2017, 17. 
283 Pimiä 2009, 206. 
284 Häggman 2012, 60–61. 
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työtuntia.285 Häggmann toteaa Kustaa Vilkunan toimineen sujuvasti sekä stipen-
dipäätösten tekijänä että SKS:n työntekijänä L. A. Puntilan ja V. A. Heiskasen tavoin. 
Vielä toukokuussa 1944 SKS myönsi stipendejä kansanrunouden keräämiseen Itä-
Karjalassa, kunnes Neuvostoliitto käynnisti Kannaksella suurhyökkäyksen ennen ke-
säkuun puoliväliä. Vajaa kaksi kuukautta viimeisten stipendien myöntämisen jälkeen 
Kustaa Vilkuna ilmoitti kaikille Itä-Karjalaan matkustusluvan saaneille tutkijoille, 
ettei alueelle ollut enää menemistä. Jatkosodan päättänyt aseleposopimus allekirjoi-
tettiin syyskuussa 1944, ja se merkitsi samalla Suomen alueen pienentymistä. Jatko-
sodan aikana uudelleen esiin noussutta Suur-Suomi-aatetta alettiin vähätellä julkisuu-
dessa nopeaan tahtiin. Muuttunutta näkemystä noudattaen Vilkuna, joka Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran tiloissa suunnitteli vielä jatkosodan alkaessa optimististen 
näkymien innoittamana omalle tutkimustyölleen sopivan ”Itä-Karjalan antikvaarin” 
viran perustamista, tyytyi varsin pian toteamaan, ettei idea ehkä toteudukaan ja että 
koko Suur-Suomen käsitettä on viisainta välttää.286 

Ala-Könni oli tehnyt vielä vuoden 1942 aikana tallennustyötä Etelä- ja Keski-
Pohjanmaan maaseutupitäjissä ja ehti syksyn aikana toimia lyhyen aikaa Kemin kau-
pungin musiikkijohtajana. Puolen vuoden kuluttua hän sai kutsun takaisin rintamalle, 
eikä äänitallenteiden sisällysluetteloista löydy merkintöjä seuraavilta kahdelta vuo-
delta. Haastatteluissaankin Ala-Könni mainitsee jatkaneensa kenttätöitä vasta 1945, 
ja siihen viittaavat myös lukuisat tehtävämerkinnät hänen kantakortissaan vuosina 
1943 ja 1944.287 Ajatus väitöskirjan tekemisestä tosin syntyi jo ennen jatkosodan lop-
pua vuonna 1944, ja Ala-Könni mainitsee saaneensa lomaa myös rintamalta väitös-
kirjaansa edistääkseen. Loma ei kuitenkaan ilmene kantakortista sen tarkemmin, ja 
hänen kotiutettiin saman vuoden marraskuussa. 

Suur-Suomi-aatteen tukemana ja innoittamana tehdyt keruumatkat saivat varsin 
konkreettisen lopun samaan aikaan, sillä Suomen ja Neuvostoliiton syyskuussa 1944 
solmiman välirauhan ehtoihin kuului Neuvostoliiton vastaista propagandaa levittä-
neiden fasistisen järjestöjen lakkauttaminen. Välirauhansopimukseen sisältyvien ase-
tusten mukaisesti AKS lakkautettiin.288 Lisäksi vuonna 1948 solmittu YYA-sopimus 
korosti nimensä mukaisesti ystävyyttä, yhteistoimintaa ja keskinäistä avunantoa 

 
285 Lähteenä vertailussa Rahanarvolaskuri, Suomen Pankin rahamuseo: https://app.rahamuseo.fi/cal-
culator. 
286 Häggman 2012, 60–65, 39-41. 
287 Puolustusvoimien palveluksessa Ala-Könni suoritti vuonna 1944 upseerin täydennyskurssin ja eteni 
rannikkotykistörykmentin (RTR33) adjutantiksi (Ala-Könni, Martti Erik: Kantakortit).  
288 Kuusi 1991b, 49. 
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Neuvostoliiton ja Suomen välisissä suhteissa. Sopimus sisälsi myös ajatuksen siitä, 
että Suomi ei osallistu toista sopimuspuolta vastaan tähdättyihin liittoihin.289 Samalla 
tutkijat irrottautuivat ideologiasta, jossa valtion rajoja olisi ollut tarkoituksena laajen-
taa, ja rajan ylittäminen Itä-Karjalaan kiellettiin. Perinteen tutkijat pääsivät seuraavan 
kerran rajan yli Itä-Karjalan puolelle vasta vuonna 1955 Neuvostoliiton kanssa sol-
mitun tieteellis-teknisen yhteistyösopimuksen myötä.290 

Kansallista katsetta ylläpitävien toimijoiden joukko oli kuitenkin jo ehtinyt muo-
toutua, sillä AKS:n merkitys oli keskeinen akateemisessa maailmassa ja kulttuuripo-
liittisessa päätöksenteossa vuosikymmenien jälkeenkin. Vielä 1960-luvulla tasavallan 
presidentti, eduskunnan puhemies, pääministeri, lähes kaikki luterilaisen kirkon piis-
pat ja puolustusministeri olivat AKS:n entisiä jäseniä.291 AKS:llä oli myös vuosina 
1922–1923 naisosasto, jota jatkoi Naisylioppilaiden Karjalaseuran nimellä. Naisyli-
oppilaiden varttuessa virkanaisiksi nimi muuttui Akateemisten Naisten Karjala-seu-
raksi (ANKS).292 Valtiollisen tason korkeimmista virkanimityksistä on kuitenkin pää-
teltävissä, että vielä jatkosodan jälkeenkin kansallinen katse oli vahvasti sukupuolit-
tunut: se rakentui vahvasti AKS-taustaisten miesten katseeseen. 

Ala-Könni oli aloittanut oman keruutyönsä juuri ennen jatkosodan alkua ja jo 
hänen ensimmäiset kenttäretkensä suuntautuivat Länsi-Suomeen.293 Kansallinen 
katse oli pitkään keskittynyt Itä-Karjalaan, mutta vaikuttaa siltä, että Ala-Könnille 
siitä ei muodostunut toiminnan ideologista lähtökohtaa, eikä heimohenkeä ylläpitä-
nyt eri seurojen ja julkaisujen ”tiedemiesten jatkosota”294 mitä ilmeisemmin ollut eh-
tinyt juurtua hänen keruutyönsä keskeiseksi vaikuttimeksi. Ala-Könni aloitti kenttä-
matkansa siinä vaiheessa, kun unelmat Suur-Suomesta alkoivat näyttäytyä vanhem-
malle ikäpolvelle mahdottomina. Reaalipoliittinen muutos oli niin nopea, että vahva 
oikeistolaisuus ja myönteinen suhtautuminen Hitlerin johtamaan Saksaan olivat 
1940-luvun alussa koskeneet enemmän hänen opettajakuntaansa kuin häntä itseään. 

Jatkosodan seurauksena sivistyneistö halusi nopeasti painaa piiloon oman osalli-
suutensa Suur-Suomi-aatteen kannattajina, sillä he pelkäsivät tuomioita uudessa po-
liittisessa tilanteessa. Tutkimusaineistojakin on käytettävissä melko vähän. Häggman 
hyödyntää Kustaa Vilkunan arkistoa, joka poikkeuksellisesti säästyi, sillä vastaavia 

 
289 Alasuutari 1996, 164. 
290 Virtaranta 1983, 139. 
291 Kuusi 1991b, 58 (ks. myös teoksen takakannen teksti); Alapuro 1973, 178–179. 
292 Kuusi 1991b, 60. 
293 Länsi-Suomeen painottunutta keruutyötä tarkastelen vielä tarkemmin luvussa 4.2. 
294 Häggman 2015, 35; ks. aiemmasta luvussa 3.2. 
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aineistoja tuhottiin usein jälkikäteen. Vilkuna ei tuntenut tarvetta salailla tekemisiään, 
kun taas päämajan valvontaosaston ja sensuuritoimiston arkistot poltettiin heti ase-
levon sopimisen jälkeen.295 Myös musiikintutkimuksen aineistoja on tältä aikakau-
delta vähänlaisesti. Esimerkiksi Suomen musiikkitieteellisen seuran arkistot ovat suu-
rilta osin kadonneet tai tuhoutuneet jatkosodan pommituksissa.296 Tietysti on mah-
dollista, että nekin on hävitetty tahallisesti. Ainakin Akateemisessa Karjala-Seurassa 
tilanne muuttui niin nopeasti, että osa seuran arkistoista poltettiin ja jäsenkortisto, 
AKS:n lippu ja valakirja kätkettiin. Pelkona oli, että jäsenkirjasta tulisi jatkosodan 
jälkeen teloitus- ja karkotustuomioiden lähtökohta.297 Tässä sekavassa tilanteessa 
vielä moni SKS:n johtokunnasta kuului AKS:aan. 

IKL:n toiminnan osalta kiistat olivat jatkuneet jo pidemmän aikaa. Sisäministerinä 
toiminut Urho Kekkonen oli pyrkinyt lopettamaan IKL:n toimintaa jo vuodesta 
1937 alkaen, Mikko Uolan mukaan todennäköisesti Maalaisliiton poliittista asemaa 
lujittaakseen. Lopulta myös IKL lopetettiin välirauhansopimuksen asetuksella, mutta 
senkin asiakirjoista jäi Valtiollisen poliisiin käsiin vain pieni osa; valtaosa ehdittiin 
joko kätkeä tai hävittää.298 Siten jää myös selvittämättä, olisiko kansanmusiikin ke-
rääjiä ja tutkijoita kuulunut siihen. 

Jatkosodan loppuessa kansallinen katse koki kolauksen monien laajennuspolitiik-
kaan tähdänneiden seurojen lopettaessa toimintansa, mutta kansallisen katseen uu-
delleen määrittely jatkui uudessa poliittisessa tilanteessa usein samojen akateemiseen 
sivistyneistöön kuuluneiden toimijoiden ylläpitämänä. Keruun kannalta tämä tar-
koitti Suur-Suomeen keskittyneen keruutyön määrällistä vähentymistä. Tähän vai-
heeseen Ala-Könni palasi rintamalta tekemään väitöskirjaansa ja jatkamaan keruu-
työtään, johon vaikutti vahvasti seuraavassa luvussa käsiteltävä talonpoikainen idylli. 

 
295 Häggman 2015, 45. 
296 Ks. Mantere 2017, 87.  
297 Kuusi 1991b, 49–50; Eskelinen 2004, 15–16. 
298 Uola 1982, 340–344, 369, 472–473. 
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4 MORAALITALOUDEN VAIHE JA KERUUTYÖN 
TALONPOIKAINEN MAAILMANKUVA 

Sotien jälkeen Suomen poliittinen tilanne pakotti muuttamaan tapaa, jolla perinteen 
keräämistä ja tutkimusta perusteltiin ja millaisena sen ideologiset juuret nähtiin. Ke-
ruutyö Itä-Karjalassa ei ollut enää mahdollista, Suomi oli hävinnyt sodan Neuvosto-
liitolle ja halusi sopia hyvät naapurisuhteet, mikä konkretisoitui YYA-sopimuksen 
solmimisena vuonna 1948.299 Poliittisella kentällä aiemmin vaalittu kansan yhtenäi-
syys rakoili, kun porvaristossa osa maalaisliittolaisista, ruotsinkieliset, vasemmistopii-
rit sekä muutamat teollisuusmiehet alkoivat rakentaa yhteyksiä Neuvostoliittoon.300 

Toisen maailmansodan jälkeen sodan uhka oli kuitenkin edelleen läsnä. Pertti Ala-
suutari tunnistaa sotien jälkeisestä ajasta puheavaruuden, jossa vedottiin aatteisiin ja 
moraalisiin periaatteisiin. Kun esimerkiksi vuonna 1948 kommunistien epäiltiin yrit-
tävän vallankaappausta, asia näkyi julkisissa yhteiskunnallisissa kannanotoissa niin, 
että lehtikirjoituksissa vedottiin erimielisyyksien välttämiseen ja yleisesti tunnetuiksi 
oletettuihin moraalisiin periaatteisiin kuten vaikkapa äitienpäivän viettoon. Tämä 
”yhteiskuntavastuun korostaminen” oli pinnalla erityisesti 1940- ja 1950-luvuilla, sillä 
maa oli vasta ollut sodassa, mikä lujitti kansallista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Sotaa 
edeltäneeseen aikaan verrattuna ulko- ja sisäpoliittinen tilanne ei kuitenkaan ollut 
vielä vakiintunut, ja Neuvostoliiton asema voittajavaltioiden edustajana ja voimak-
kaana naapurivaltiona merkitsi ulko- ja sisäpolitiikan sekoittumista keskenään.301  

Tämä näkyi muun muassa siinä, miten toisen maailmansodan jälkeen historian-
tutkijat pyrkivät Pauli Kettusen mukaan tuomitsemaan sosiaalisista ristiriidoista kum-
puavan ”kansaa jakavan” toiminnan ja puhuivat kansanvallan vastaisesta toimin-
nasta.302 Eheyden ja kansan ykseyden perustelu tapahtui muun muassa niin, että his-
toriantutkimuksessa vuoden 1918 sisällissota määriteltiin vapaussodaksi, jolloin voit-
tajana näyttäytyi Suomen kansa. Samalla sota myös vahvisti sivistyneistön näkemystä 

 
299 Alasuutari 1996, 161. 
300 Herlin 1993, 211, 
301 Alasuutari 1996, 106–107. 
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siitä, että oman maansa välityksellä isänmaahan kiinnittyvä talonpoika oli kansan 
ydinaines. Suur-Suomi-aatteen jälkeen sivistyneistön huomio kiinnittyi talonpoikai-
sen kansan historiaan. Historiantutkija Jalmari Jaakkola kuvasi keskiajan suomalaiset 
tavalla, jossa he jo tunnistivat vihollisensa idässä ja Jaakkola ennakoi näin tutkimuk-
sensa kautta vapaussodan voittavaa kansaa. Samoin historiantutkija Pertti Renvall 
kuvasi väitöskirjassaan (1939) sellaisten Suomen herrojen ajattelutapoja, jotka nuija-
sodan vaiheessa näkivät laajemmas ja kauemmas kuin purkauksenomaisesti toimiva 
rahvas, joten samalla Renvall kuvasi myös vuoden 1918 valkoisten edustamaa kan-
sallisen kokonaisuuden tulemisen prosessia. Historiantutkimuksen tehtäväksi eheän 
kansan etsinnän muotoili historiantutkija Arvi Korhonen todetessaan, miten ”kan-
sainvälisen elämän saamat muodot ja menettelytavat näyttivät vaarantavan sisäisesti 
hajanaisten ja huomisestaan huolehtimattomien kansojen vapauden ja olemassa-
olon”.303 Globaali maailma oli siis kansallisen katseen näkökulmasta uhka ja Korho-
sen mukaan keskeistä oli kansallisvaltio, sillä ”Suomen kansan vaiheissa on valtiota 
pidettävä yleisen kehityksen edellytyksenä ja keskuksena”. 304 

Talonpoikaisen idyllin ihannointi oli toki ollut olemassa jo aiemminkin ja useita 
nuijasodan (1596–1597) muistomerkkejä pystytettiin talonpoikaiskapinan muistolle 
jo ennen sotia 1920- ja 1930-luvuilla.305 Kyse oli jatkumoista. Pertti Karkaman ja 
Riitta Koiviston mukaan 1800-luvulla syntynyttä ideaalirealistiseksi kutsuttua kansal-
lisen kulttuurin linjaa noudatettiin 1930-luvun virallisessa kulttuuripolitiikassa. Tuol-
loin kansan kuvaaminen keskittyi tavallisesti talonpoikaisväestön elämään ja kansa-
kunnan toimintaan, jotka oli nähtävä ihanteellisessa valossa niin, että kuvaus tarjosi 
kansalle ideaaleja, sankarillisia esikuvia. Myös kansakunnan toimintaan keskeisesti 
liittyneet suurmiehet, kuten Elias Lönnrot, Johan Ludvig Runeberg (1804–1877) ja 
Johan Vilhelm Snellman, tulkittiin uudelleen ja heidän toimintaansa osana kansallisen 
kulttuurin historiaa ideologisoitiin.306 Tämä oli jo aikaa, kun Ala-Könni suoritti omia 
yliopisto-opintojaan. 

Poliittisten ristiriitojen sovittelussa keskeiseen asemaan nousi Maalaisliitto, jota 
erityisesti pienviljelijät tukivat. Muihin Pohjoismaihin verrattuna ideologinen jännite 
itsenäisen talonpojan oman työn ja kollektiivisen palkkatyön välillä pysyi Suomessa 
poliittisesti merkityksellisempänä. Suomen elinkeinorakenne säilyi pidempään maa-
talous- ja maaseutuvaltaisena, ja myös maanviljelijäväestöä edustavan puolueen 

 
303 Kettunen 2008, 32–33; Korhonen 1949, VI; Kettunen 2003, 14–15. 
304 Korhonen 1949, VI. 
305 Sarkamo 2018, 161. 
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voima oli suurempi. Kyse oli myös siitä, että itsenäisten pienviljelijöiden kerrostuman 
vahvistaminen näyttäytyi suurelle osalle porvarillista Suomea yhteiskuntajärjestyksen 
turvana sisällissodan jälkeen aina 1950-luvulle saakka. Kun talonpoika omisti maata 
ja halusi tehdä maansa eteen töitä, hän toimi vastavoimana palkkatyöhön liitettyjä 
uhkia, kuten lakkoilua sekä sosialismia ja kommunismia, vastaan.307 

Maalaisliittoa äänestivät Pertti Alasuutarin mukaan myös useat maaseudulta ko-
toisin olleet kaupunkien asukkaat, mikä nopeasti teollistuvassa Suomessa oli vielä 
1960-luvullakin varsin yleistä. Torpparien ja maattomien asemaa pidettiin pääsyynä 
vuoden 1918 sisällissotaan ja siksi ei olekaan ihme, että viljelijäväestön suhteellisen 
osuuden laskusta huolimatta, tai juuri sen vuoksi, maatalous pysyi koko toisen tasa-
vallan ajan julkisuudessa vahvasti esillä.308 Kettunen lisää, että juuri Maalaisliiton ko-
hoaminen poliittisen järjestelmän keskeiseksi puolueeksi näytti saattavan täytäntöön 
vapaussodan tuloksen, ytimeltään talonpoikaiseksi määritellyn Suomen kansan voi-
ton. Samalla kehityskulku vahvisti talonpoikaiston ja sivistyneistön liittoumaa. Maa-
laisliitto ilmaisi kuitenkin myös vapaussodan voittaneen kansan sisäistä ristiriitai-
suutta. Tämä ilmeni siinä, miten se kanavoi maalaisväestön epäluuloa erityisesti ruot-
sinkielistä valtakoneistoa kohtaan ja ajoi maanviljelijäväestön taloudellisia erityis-
etuja.309 

Sisällissotaan liittyviä ristiriitoja ja ”eheää kansaa” korostavien tutkimusten vas-
takkaisia tulkintoja vuodesta 1918 pyrittiin vielä 1960-luvullakin häivyttämään taka-
alalle. Tämä on nähtävissä kansallisten instituutioiden, kuten kirkon ja koulun toi-
minnassa, joihin Petri Karosen ja Antti Räihän toimittama artikkelikokoelma Kansal-
listen instituutioiden muotoutuminen perehtyy. Aineistona tutkimuksessa on käytetty Suo-
messa vaikutusvaltaisen ja laajalevikkisen Oma Maa -kirjasarjan historiakuvaa vuosina 
1900–1960. Kirjasarjaa julkaisi WSOY, ja siihen kirjoittivat aikakautensa merkittä-
vimmät tiedemiehet ja alojensa asiantuntijat.310 Kirjasarjassa sisällissota nähtiin ”va-
paussotana”, eikä punaisten toimintaa tulkittu vastarinnaksi vaan viholliseen yhty-
miseksi ja maanpetokseksi.311 Yhtä hyvin valkoisten suojeluskuntien toimintaa voi-
daan pitää vallankaappauksena kuin punakaartin toimintaa vallankumouksena.312 

 
307 Kettunen 2008, 87; Kettunen 1986, 248–253. 
308 Alasuutari 1996, 39. 
309 Kettunen 2008, 84; Kettunen 1986, 235–236, 248–253. 
310 Karonen & Räihä 2014, 10. 
311 Einonen, Räihä & Tikka 2014, 325. 
312 Alapuro ja Stenius 1987, 48. 
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Kansallisilla instituutioilla oli kuitenkin vahva vaikutus siihen, mitä tarinaa toistet-
tiin. Vastarinnan hyväksymistä ja kapinointia käsittelevän Piia Einosen, Antti Räihän 
ja Marko Tikan artikkelin mukaan vielä 1960-luvulle tultaessa kansalliset instituutiot 
ankkuroituivat tiukasti voittajien näkökulmaan. Eräs vapaussotatulkinnan keskeinen 
elementti oli kuva Etelä-Pohjanmaan talonpoikaisista suojeluskuntajoukoista, jotka 
nousivat vastarintaan ja riisuivat aseista Suomeen sijoitetut Venäjän armeijan joukko-
osastot. Myöhemmin tämä näkemys muuttui huomattavasti monitulkintaisempaan 
suuntaan, mutta Oman Maan kirjoittajien tulkinta ei tehnyt poikkeusta, vaan pohjalai-
nen talonpoika nostettiin esiin vapaussotatulkinnan kautta.313 Tätä kansallisen kat-
seen uutta painotusta tarkastelen myös seuraavissa alaluvuissa huomioimalla ensin 
eri seurojen ja yhdistysten yhteiset päämäärät, sen jälkeen Ala-Könnin keruutyön ja 
lopuksi teknologian kehittymisen, joka edesauttoi ja lisäsi keruutyön määrää entises-
tään samaa talonpoikaista idylliä korostaen. 

Lähtökohtani moraalitalouden ajan keruutyön käsittelylle on, että vastaavaan ta-
paan kansakunnan ”yhteistä historiaa” kokoavaa keruutyötä pyrittiin määrittelemään 
moraaliarvoiltaan tärkeäksi hankkeeksi. Painoarvo on ”yhteisellä historialla”, jonka 
sisältöä akateeminen sivistyneistö määritteli arkistoissa, tutkimuksissa ja keruutyön 
esittelyn osalta myös valtakunnallisessa mediassa radio ja sanomalehtikirjoitukset 
mukaan lukien. Yhteinen historia tarkoitti kuitenkin talonpoikaisen idyllin vaalimista 
ja kuten Pauli Kettunen on todennut, siitä muodostui kansallisen katseen ideologinen 
lähtökohta sotienjälkeisessä Suomessa.314 Piirre korostuu myös omassa aineistossani: 
uusi poliittinen tilanne vaikutti Erkki Ala-Könnin keruutyöhön, sillä talonpoikaiset 
ihanteet kannattelivat eheän kansan kuvaamista myös hänen arkistokokoelmissaan ja 
esiintyjävalinnoissaan Yleisradion kansanmusiikkiohjelmiin. 

4.1 Seurat ja yhdistykset kansallisen katseen neuvottelijoina  

Kansanperinteen ja kansanmusiikin kerääjät toimivat sotien jälkeen yhdessä ja erik-
seen erilaisissa verkostoissa ja instituutioissa, joita määrittivät edellä kuvatut poliitti-
set ristiriidat. Ala-Könnin uran osalta keskeisiä olivat Kustaa Vilkunan ja A. O. Väi-
säsen verkostot (ks. myös aiempi kuvio 1). Tästä toimintaympäristöstä kiinnostavia 
ovat epävirallisesti toiminut kesäyliopisto, toimintansa jo vakiinnuttanut SKS sekä 

 
313 Einonen, Räihä & Tikka 2014, 325–327. 
314 Kettunen 2008, 33. 
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keruutoimintaan sotien jälkeen mukaan lähteneet Kalevalaseura ja Talonpoikaiskult-
tuurisäätiö. 

Kalevalaseura oli perustettu alun perin jo vuonna 1911, mutta sen toiminta oli 
suhteellisen pientä, koska sille riittänyt toimintaresursseja; SKS:lla ja Kalevalaseuralla 
oli Kai Häggmania lainaten samankaltaiset päämäärät.315 Kalevalaseuran perustaja-
jäseniin kuuluivat Matti Äyräpää (vuoteen 1876 Europaeus, 1852–1928), Emil Nes-
tor Setälä (1865–1935), Akseli Gallen-Kallela (vuoteen 1907 Axel Gallén, 1865–
1931), Alpo Sailo (Albin Enlund, 1877–1955) ja Väinö Salminen (1880–1947). Hei-
dän vuonna 1911 tekemänsä hahmotelman mukaan Kalevalaseura ”saattaisi yhteen 
kansanrunousaiheitamme harrastavat taiteilijat ja tiedemiehet”, ja seuran tavoitteina 
olivat Kalevalatalon rakentaminen ja Kuva-Kalevalan luominen.316 Kalevalaseura ha-
lusi ylläpitää ja vaalia kansallisromanttisia kuvastoja ja tuntui kokoavan yhteyteensä 
perinteentutkimuksen ja laajemminkin kulttuurikentän oikeistolaisemman siiven, ku-
ten Väisäsen ja Kilpisen.317 Kalevalaseuran asiaa edistäessään E. N. Setälä palkkasi 
A. O. Väisäsen hankkimaan Kalevalaseuralle lahjoituksia, ja varoja hankkiessaan Se-
tälä ja Väisänen loivat suhteita nousevaan suomalaiskansalliseen liikemieseliittiin. Sa-
malla käynnistettiin hanke, jossa Kalevalaseurasta kehitettiin SKS:n haastajaa.318 

Väisänen pysytteli mukana SKS:n toiminnassa ainakin 1940-luvun alkuun saakka, 
eikä E. N. Setälänkään kohdalla Kalevalaseura ja SKS sulkeneet täysin toisiaan pois. 
Setälä pyrki hankkimaan rahoitusta molemmille, ja Kai Häggman tulkitsee, että Setä-
län tavoitteena oli ilmeisesti yhdistää kaikki kansallisten tieteiden piirissä toimineet 
seurat myöhemmässä vaiheessa saman katon alle.319 Kristiina Kalleinen pohtii, ajoiko 
Setälä samaa hanketta kahden vaihtoehtoisen mallin avulla toivoen, että jompikumpi 
onnistuisi. Kansallisten tieteiden tutkimuslaitos olisi toteutuessaan merkinnyt Kale-
valataloa.320 Myös henkilökohtaiset agendat ohjasivat monien samalla alalla toimivien 
yhdistysten syntyä. Siinä missä Setälä oli alun perin ryhtynyt keräämään varoja 

 
315 Häggman 2012, 288. 
316 Kalleinen 2011, 11–18. 
317 Vrt. myöhemmin Kilpisen tuesta Väisäsen puheenjohtajuudelle sekä Väisäsen ja Kilpisen osalta 
heidän oikeistolaisista suhteistaan 1930-luvun osalta luvussa 2.4 ja sotien aikana luvussa 3.1. 
318 Häggman 2012, 288–289; Kalevalaseuran suhteista liike-elämään Vares & Häkkinen 2001, 269–270. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran historian myöhemmässä osassa Häggman (2015, 245) mainitsee 
tilanteen tasoittuneen viimeistään siinä vaiheessa, kun SKS ja Kalevalaseura – entiset kilpailijat ja kiis-
takumppanit – löysivät vuosien varrella toisensa ja alkoivat vuodesta 1979 lähtien julkaista yhdessä 
Kalevalaseuran vuosikirjaa (Kalevalaseuran ensimmäinen vuosikirja ilmestyi vuonna 1921). 
319 Häggman 2012, 290. 
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Kalevalaseuralle hävittyään SKS:n esimiesvaalit, Kalevalaseuran perustajajäseniin 
kuulunut kuvanveistäjä Alpo Sailo perusti vuonna 1950 Kalevalatalosäätiön, koska 
Kalevalaseuran puolella haave Kalevalatalosta ei näyttänyt toteutuvan.321 

Kalevalaseura halusi korostaa SKS:n tavoin Kalevalaan kohdistuvaa kiinnostusta 
niin tieteen kuin taiteenkin kentällä. Ala-Könnin lähin tukihenkilö, A. O. Väisänen 
siirtyi Suomen Kansan Sävelmien toimitustyön jälkeen yhä vahvemmin Kalevalaseu-
ran puolelle. Väisänen toimi vuoteen 1940 saakka Kalevalaseuran toimistonhoitajana 
ja sihteerinä mutta yritti useita kertoja erota näistä toimista niiden runsaan työmäärän 
takia. Väisänen valittiin Kalevalaseuran puheenjohtajaksi 1942, eli heti Ala-Könnin 
uran alkuvaiheessa. Kalevalaseuran toimet eivät olleet rahallisesti kovinkaan kannat-
tavia, ja Väisänen totesi vaimolleen Kirstille kirjoittamassaan kirjeessä, että häntä si-
too seuran palvelukseen Kirstin isän, Akseli Gallen-Kallelan muisto. Erityisesti Yrjö 
Kilpinen oli varoitellut Väisästä siitä, että jos hän ei suostuisi puheenjohtajan rooliin, 
Kalevalaseuran toiminnan päämäärät, Kalevalatalo ja Gallen-Kallelan aloittama ku-
vitettu Suur-Kalevala, saattaisivat jäädä toteutumatta. Toisena vaihtoehtona puheen-
johtajan toimeen oli Väinö Salminen, joka suhtautui edellä mainittuihin tavoitteisiin 
paljon kriittisemmin.322 

Ala-Könni sai Kalevalaseuralta stipendejä myös kansanmusiikin keruutyöhön.323 
Ajan lehtikirjoituksissa eri puolille Suomea tehtyjä keruumatkoja kutsuttiin kotiseu-
tututkimusryhmiksi, osakuntien retkikunniksi ja tutkimusretkikunniksi.324 Ala-Könni 
toimi useiden Etelä-Pohjalaisen Osakunnan ja Kymenlaakson Osakunnan tutkimus-
retkikuntien osallistujana ja myöhemmin myös johtajana. Etelä-Pohjalaisen Osakun-
nan matkoista kirjoittaneen Jaakko Nummisen mukaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaan 
alueen pitäjät suorastaan kilvoittelivat siitä, kuka saisi keruuretkeläiset alueelleen. Lä-
hes kaikissa pitäjissä toimi sodan jälkeen kotiseutuyhdistyksiä, jotka järjestivät ke-
ruita. Harri Turusen laskujen mukaan kotiseutuliikkeen myötä vuoteen 1944 men-
nessä koko maahan oli perustettu noin 110 suomenkielistä museo- tai kotiseutuyh-
distystä. Toinen perustamisaalto koski Ala-Könnin aktiivisen työuran alkuvaiheita, 
kun vuosina 1945–1954 perustettiin eri puolille maata yhteensä 200 

 
321 Kalleinen 2011, 125; Häggman 2012, 288. 
322 Kalleinen 2011, 81–82. 
323 SKS:n arkistossa on Kalevalaseuran sinne deponoimia Ala-Könnin kenttäretkillään tekemiä nuotin-
noksia. Vuosina 1941–1947 kerättyjen sävelmien osalta Kalevalaseuralle lähetetystä saatteesta näkee, 
että sävelmäkokoelma on saapunut 4.10.1947 ja palkittu 3.12.1947. Samoin vuonna 1948 kerätyn ko-
koelman kansilehdessä kerrotaan, että Ala-Könni on kerännyt ”sävelmäaineksen Kalevalaseuran sti-
pendiaattina”. 
324 Ks. esim Ilkka 12.6.1954, Vaasa 18.6.1955; Vaasa 4.7.1952 ja Vaasa 18.6.1960. 
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kotiseutuyhdistystä.325 Yleensä keruumatkoja rahoitti opetusministeriö, mutta osa-
kunnat ja paikalliset keräsivät lisäksi itse rahoitusta.326 Kiinnostuksen taustalla olivat-
kin kotiseututyötä koskeva innostus, retkien saama rahoitus ja julkisuus, jota keruu-
matkat saivat oman aikansa lehtikirjoituksissa.327 Keruutkin olivat omalta osaltaan 
”yhteisten” moraaliarvojen painottamista ja maaseudun talonpoikaisen idyllin esiin 
nostamista. 

Ala-Könnin mainitsemista esikuvista Kustaa Vilkuna oli poliittisesti aktiivinen ja 
toimi vaikutusvaltaisessa asemassa.328 Vilkuna näki kotiseutuyhdistykset ja pitäjäseu-
rat ”aktiivisten kansalaisten uusina yhteisrientoina” sotien jälkeisessä Suomessa. Jat-
kosodan jälkeen valtakunnallinen yhdistystoiminta oli hiipunut Vilkunan näkemyk-
sen mukaan etenkin maaseudulla, sillä Suomen ja Neuvostoliiton rauhansopimuksen 
perusteella lakkautettiin runsaat 2500 yhdistystä, joita suurimpia olivat Lotta 
Svärd -järjestö, Suomen Aseveljien Liitto ja suojeluskuntajärjestö. Johtavaan rooliin 
kotiseututyön osalta Vilkuna nimesi Esko Aaltosen johtaman Talopoikaiskulttuu-
risäätiön.329 Aiemmin valtakunnallisesti organisoidulle toiminnalle tarjottiin uusia 
puitteita paikallisten järjestämänä, jotta yhdistystoiminta jälleen kasvaisi. Vilkuna kaa-
vaili jopa lakkautettujen suojeluskuntajärjestöjen varojen jakamista seura- ja valistus-
talojen tukisäätiölle, joka oli eräänlainen kotiseututyön kattojärjestö. Hanke kariutui, 
mutta ei jäänyt huomaamatta: valtiollista poliisia (Valpo) sanottiin tuohon aikaan pu-
naiseksi Valpoksi, jonka raportin mukaan kotiseutuyhdistyksiin oli valittu virkaili-
joiksi entisiä aseveljiä, isäntämiehiä ja fasistisia aineksia.330 Valpo siis pelkäsi oikeis-
tolaisten järjestöjen jatkavan toimintaansa kotiseutuliikkeen muodossa, sillä talonpoi-
kainen idylli oli ollut oikeistolaisen sivistyneistön ihanne jo 1930-luvulla.331 Valpon 
tulkinnan mukaan oikeistolainen ajatusmaailma olisi tuotu osaksi kansalaisten arkea 
vain eri väylää käyttäen. Sodan jälkeisinä vuosina 1946–1955 Helsingin ja Turun yli-
opistojen osakunnat tekivät noin 80 kotiseuduntutkimusretkeä, joita tukivat maakun-
taliitot, SKS, säätiöt ja seurat, mukaan lukien Kalevalaseura.332 Perinteen keruun ken-
tällä vaikuttivat yhtä aikaa aiempi poliittinen perinne Suur-Suomi-ideologioineen ja 

 
325 Turunen 2004, 19. 
326 Numminen 2011, 368. 
327 Ks. myös myöhemmin tutkimuksen luvussa 5.3 kansanperinteen laitoksen keruumatkoista. 
328 Myöhemmin tutkimuksen luvussa 5.1 viitataan muun muassa Vilkunan opetusministerin virkaan. 
329 Turunen 2004, 15–17. 
330 Herlin 1993, 387–388; Punaisen Valpon aika oli vuosina 1945–1948. 
331 Vrt. 1930-luvun osalta Karkama & Koivisto 1999, 12. 
332 Turunen 2004, 78–79. 
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sen hetkinen reaalipoliittinen tilanne syntyvän keskustapuolueen osalta. Lisäksi oli 
myös Valpon valvontakoneisto, joka tarkkaili tapahtumia jatkuvasti. 

Kustaa Vilkuna alkoi perinteen tutkimuksen kentällä siirtyä sotienjälkeisessä Suo-
messa lähemmäs poliittisesta keskustaa. Kai Häggmanin sanoin kansallisten tieteiden 
kentän uusi suunta kiteytyi Vilkunaan, joka liittyi Maalaisliiton jäseneksi ja ryhtyi tu-
kemaan ystävänsä Urho Kekkosen poliittista etenemistä.333 Kekkosen pääministeri-
kaudella keskeistä oli idänpolitiikasta sopiminen, ja Vilkuna suoritti kansallisten tie-
teiden osalta Kai Häggmania lainaten ”julkisen katumusharjoituksen” moittiessaan 
kansallista historiankirjoitusta siitä, kuinka idän hyökkäyksistä Suomeen oli puhuttu 
varsin kärkkäästi mutta suomalaisten hyökkäyksistä itään oli vaiettu. Vilkunan näke-
mykset kytkeytyivät poliittisella kentällä tapahtuneeseen voimasuhteiden muutok-
seen, jonka myötä Maalaisliittoon ja varsinkin työväenliikkeeseen samaistuvien oli 
vähitellen helpompi saada äänensä kuuluviin aiemmin vahvasti oikeistolaisten aka-
teemisten piirien sisällä. Esimerkiksi SKDL:n (Suomen Kansan Demokraattisen lii-
ton) julkaiseman Vapaan Sanan päätoimittaja Raoul Palmgren nosti julkisuuteen 
Väinö Kaukosen 1930-luvun kirjoitukset siitä, kuinka Kalevala ei ollutkaan syntynyt 
sankariajan Suomessa vaan Lönnrotin työpöydällä. Muutkin folkloristit ja historioit-
sijat saivat Palmgrenin johdolla moitteita mammuttimaisiin mittoihin paisuneesta 
suursuomalaisuudesta.334 

Vilkunalla ja presidentti Kekkosella oli yhteinen historia Akateemisessa Karjala-
Seurassa, ja AKS:n jäsenien elämäntarinoissakin viitataan heidän läheiseen suhtee-
seensa; esimerkiksi Matti Kuusen mukaan ”UKK:n hovissa, Tamminiemen sauna-
seurueessa Vilkuna oli presidentti Kekkosen arvokkaimpia, älyltään ja energialtaan 
tasavertaisimpia pelikumppaneita”.335 Heitä yhdisti myös ennen sotia epävirallisesti 
toimintansa aloittanut ”kesäyliopisto”, joka oli muotoutunut Suomalaisuuden Liiton 
aikakauskirjan Suomalaisen Suomen ympärille. Sen välityksellä monet aikakauden vai-
kuttajat saivat kirjoituksiaan julki. Kesäyliopistoon kuuluneiden tutkijoiden julkaisu-
foorumeina toimivat myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Ylioppilaslehti, 
Kärki-yhdistyksen Ylioppilas, AKS:n Suomen heimo sekä Ilmari Turjan toimittamat Kan-
san Kuvalehti ja Suomen Kuvalehti. Kesäyliopisto alkoi kokoontua vuoden 1932 paik-
keilla Helsingissä Columbian kahvilassa päiväkahvien tai aamiaispöydän äärellä. 

 
333 Häggman 2015, 85; Herlin 1993, 212–213. 
334 Häggman 2015, 86–88. 
335 Kuusi 1991c, 350. 
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Kantajoukko muodostui lähinnä Helsingin yliopiston kasvateista, suurin osa oli kieli-, 
kirjallisuus- ja kansatieteilijöitä.336 

Kai Häggman kutsuu kantajoukon jäseniä ja heidän verkostojaan ”hyviksi vel-
jiksi” toisessa tasavallassa.337 Esimerkiksi SKS:n johtokunnan jäsenistä lähes kaikki 
kuuluivat kesäyliopiston käynnistämien organisaatioiden ja hankkeiden aktiiviseen si-
säpiiriin. Kesäyliopistolla oli ansionsa muun muassa Suomen Kulttuurirahaston, Ta-
lonpoikaiskulttuurisäätiön, Kansatieteellinen Filmi Oy:n, SKS:n kielitoimiston sekä 
Suomen Kirjallisuus -teossarjan perustamisessa. Samoin toimintaan kuului kotiseututyö 
ja museoiden perustaminen.338 Kesäyliopiston sisällä toimi jo 1930-luvun loppupuo-
lella erillinen kotiseuturyhmä, johon kuuluivat Esko Aaltonen, Martti Haavio, Sakari 
Pälsi, Toivo Vuorela ja Kustaa Vilkuna.339 

Ilkka Herlinin ja Kai Häggmanin kuvauksista on nähtävissä, että rahoitus kesäyli-
opiston piirissä tuntui järjestyvän 1930-luvulla toimintaan liittyneen jäsenistön kes-
ken ja heidän kiinnostuksensa mukaisiin kohteisiin. Vuonna 1938 ryhmän jäsenet 
perustivat osakeyhtiön ja laativat suunnitelman kansanomaisten työmuotojen filmaa-
misesta sen jälkeen, kun Kansallismuseon filmaamistyö oli kaatunut varojen puuttee-
seen. Tarkoitus oli tallentaa katoavaa kansan kulttuuria, ja rahapulan lievittämiseksi 
järjestettiin muun muassa Ruotsin mallin mukaisia kulttuuriarpajaisia. Kansatieteelli-
nen Filmi Oy:n toimintaa varten perustetun säätiön pääoman keräämiseen luvan an-
toi Urho Kekkonen, joka oli itsekin kesäyliopiston jäsen.340 Ala-Könni jäi ikänsä puo-
lesta kesäyliopiston ”kantajäsenistön” ulkopuolelle mutta toimi Vilkunan jalanjälkiä 
seuraten tiiviisti samoissa piireissä jo 1940-luvun loppupuolelta lähtien. 

Kesäyliopisto oli monella tapaa kansallisen katseen ytimessä oleva kotiseututoi-
mintaan vihkiytyneiden miesten piiri. Väitän, että juuri kesäyliopiston piirissä poh-
dittiin sitä, miten Suur-Suomi-ideologiaa kannatellut kansallinen katse saisi muotonsa 
Suomen uudessa poliittisessa tilanteessa. Tähän viittaa SKS:n alaisen Kansatieteen 
valiokunnan pöytäkirja, joka osoittaa toiminnan uutta painopistealuetta: SKS:n kan-
sanrunousarkiston varat ja työvoima pyrittiin keskittämään aineiston järjestämiseen 

 
336 Pohls 1989, 22–23. 
337 Toisen tasavallan poliittiset vallankäyttäjät käyttivät ”Hyvä veli” tervehdystä toisilleen lähettämis-
sään kirjeissä. Ala-Könni lähetti Hyvä veli -kirjeen Jaakko Nummiselle vuonna 1986 tämän toimiessa 
opetusministeriön kansliapäällikkönä, joten käytäntö näytti jatkuvan vielä 1980-luvullakin (Opetusmi-
nisteriö; Kansliapäällikkö Jaakko Nummisen arkisto; Ala-Könnin kokoelma 1984-86, 1990). 
338 Herlin 1993, 112; Häggman 2015, 92–93, ks. myös Pohls 1989, 23. 
339 Herlin 1993, 112 (viittauksena Kare 1956). 
340 Herlin 1993, 112–113; Häggman 2015, 92–93.  
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ja tyyppikortistojen laatimiseen.341 Kansallista katsetta institutionalisoitiin arkistotoi-
mintaan. Kuitenkin Kalevalaseurassa keruu jatkui aktiivisena ja Ala-Könni aloitti Väi-
säsen innoittamana oman kenttätyönsä keruumatkojen muodossa. 

4.2 Talonpoikainen idylli Ala-Könnin keruutyössä: eteläpohjalainen 
polska 

Sotien välisenä aikana SKS:n piiriin tulleiden kansallisten tieteiden yliopisto-opiske-
lijoiden ja kesäyliopistolaisten taustoissa on paljon yhdistäviä tekijöitä: monen suku-
juuret olivat läntisen Suomen talonpoikaiskulttuurissa, ja opiskeluvuosien taustayh-
teisönä toimi AKS tai vuodesta 1933 alkaen aikakausilehtenä ilmestynyt Suomalainen 
Suomi.342 Ala-Könnikin oli kotoisin Etelä-Pohjanmaalta suuresta talonpoikaistalosta. 
Hän aloitti opinnot 25-vuotiaana eli ikäisiään vanhempana vuonna 1936, jolloin yli-
oppilaita jäsenikseen haalinut AKS ei enää samaan tapaan houkutellut uusia opiske-
lijoita, eikä Ala-Könnikään siihen liittynyt.343 Lapuan liikkeen toiminnan ja 1932 ta-
pahtuneen Mäntsälän kapinan jälkeen AKS:n riveistä erosi protestina satoja maalais-
liittolaisia, heidän joukossaan Kekkonen ja Vilkuna.344 Moni kesäyliopiston ”kotiseu-
turyhmän” jäsenistä oli syntynyt Ala-Könniä 10–20 vuotta aiemmin.345 Iältään lähim-
pänä oli Toivo Vuorela, mutta hänkin oli jo ehtinyt vakiinnuttaa uransa ennen sotien 
jälkeistä ”ylioppilastulvaa”. 

Ala-Könni valmistui maisteriksi jatkosodan aikana ja hänellä ei ollut vielä pitkää 
työuraa takanaan, kun hän palasi rintamalta yliopistopiireihin monia muita ylioppi-
laita huomattavasti vanhempana – olihan hän aloittanut yliopisto-opinnotkin monia 
ikäisiään myöhemmin suoritettuaan ensin konservatorio-opinnot. Ala-Könni osallis-
tui aktiivisesti osakuntien keruumatkoille ja uransa alkuvaiheessa hän siirtyi useisiin 
tehtäviin A. O. Väisäsen jalanjäljissä.346 Ala-Könni työskenteli Väisäsen jälkeen esi-
merkiksi Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion varajohtajana, kansanmusiikin 
tutkimuksen dosenttina Helsingin yliopistossa sekä Kalevalaseuran 

 
341 SKS:n Kansatieteen valiokunnan pöytäkirja 25.10.1945. 
342 Häggman 2015, 94–95. 
343 Jäsenlistat tarkastettu kahdesta lähteestä: Kuusi & Aitola (toim.) 1991 & Eskelinen 2004.  
344 Alapuro 1973, 128–129; 142, 145–146.  
345 Aaltonen oli syntynyt vuonna 1893, Haavio 1899, Pälsi 1882, Vuorela 1909, Vilkuna 1902. 
346 Haastattelu Ala-Könni 1981a: KIÄ 3949. 
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toimistonhoitajana ja sihteerinä.347 Väisänen olisi halunnut Ala-Könnin jatkavan 
myös musiikkitieteen professorin virassa hänen eläköitymisensä jälkeen. Ala-Könni 
ei kuitenkaan hakenut professuuria, sillä hän ei nähnyt sen sisältöä omien mielenkiin-
non kohteidensa kannalta järkevänä. Ala-Könni koki musiikkitieteen professuurin 
painottuvan taidemusiikkiin kansanmusiikin ja sen keruun sijaan.348 Ala-Könnin kan-
sanmusiikkia painottavan keruutyön sisältö ei ollut myöskään SKS:n kannalta kaik-
kein keskeisintä: esimerkiksi Kansanrunousarkiston käyttämien perinnelajien osalta 
sävelmäkortisto laadittiin 1940-luvun lopulla.349 Tämän jälkeen aineiston järjestämis-
tapaa yksinkertaistettiin, ja Jorma Väänänen oli aloittanut aineiston järjestämisen jo 
ennen Ala-Könnin uran alkamista.350 SKS ei enää painottanut kansanmusiikin ke-
ruuta samaan tapaan kuin Ala-Könni ja kuten aiemmin on tullut esiin, SKS alkoi 
siirtää toimintaansa arkiston seinien sisälle myös poliittisista syistä. 

Ala-Könni valittiin Kalevalaseuran toimistonhoitajaksi vuonna 1947, ja hän hoiti 
tehtävää kevääseen 1949 saakka. Vuonna 1951 hän hoiti toimistoa taas muutaman 
kuukauden ajan‚ ja 1950-luvun aikana luottamustoimien määrä kasvoi. Ala-Könni 
toimi kesäyliopiston toiminnan mukana syntyneen Talonpoikaiskulttuurisäätiön jä-
senenä vuodesta 1954 eteenpäin ja hallituksen jäsenenä vuodesta 1956 eteenpäin sekä 
SKS:n kansanperinteen valiokunnan jäsenenä vuosina 1957–1961.351 Hän myös pa-
lasi Kalevalaseuran toimintaan ja oli vuosina 1956–1958 toimistonhoitaja, 1957–
1959 sihteeri ja vuodesta 1960 lähtien työjäsen. Väisäsen yli kaksikymmentä vuotta 
kestänyt kausi Kalevalaseuran puheenjohtajana loppui vuonna 1963 kesäyliopiston 
kantaväen pienessä piirissä tekemällä päätöksellä. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Kuusi. Kuusen mukaan valinta tapahtui kesäyliopiston kokouksessa, johon 
osallistuivat Kustaa Vilkuna, Martti Haavio ja Toivo Vuorela. Samalla Sulo Haltso-
nen valittiin ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi ja Ala-Könni toiseksi varapuheen-
johtajaksi.352 Tässä vaiheessa Kalevalaseurakin haluttiin koota saman, maltillisemman 
keskustajohtoisen perinteentutkimuksen kentän toimijoiden hallintaan. 

 
347 Ala-Könni toimi Sivistysjärjestöjen Kansankonservatorion varajohtajana vuosina 1956–1957, Kale-
valaseuran toimistonhoitajana 1947–1949, 1951–1952 ja 1956–1958, Kalevalaseuran sihteerinä 1957–
1959, työjäsenenä vuodesta 1960 eteenpäin ja toisena puheenjohtajana vuosina 1963–1968 (Ala-Könni 
[1981]: Nimikirjanote.) 
348 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Kper Y/08720. 
349 Laaksonen & Saarinen (toim.) 2004, 51–52. 
350 Ks. aiemmin luvussa 3.1. 
351 Ala-Könni [1981]: Nimikirjanote: Kesäyliopiston piireistä Talonpoikaiskulttuurisäätiön taustalla 
Pohls 1989, 23. 
352 Kalleinen 2011, 147. 
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Sotien jälkeen ja sitä aiemminkin useat tutkijat näyttivät toimivan sujuvasti aktii-
vijäsenenä monessa eri yhdistyksessä. Kalevalaseura, Talonpoikaiskulttuurisäätiö ja 
Kotiseutuliitto yhdistivät toimintaansa 1960-luvulla saman keskustoimiston hallitta-
vaksi. Useat samat henkilöt istuivat sekä Kalevalaseuran että Talonpoikaiskulttuu-
risäätiön hallituksessa, ja esimerkiksi Kustaa Vilkuna toimi Talonpoikaiskulttuurisää-
tiön luottamustoimien ohella myös Kotiseutuliiton puheenjohtajana. Toimihenkilöi-
den tasolla Yrjö Larmola ja Vuokko Kivisaari toimivat Kalevalaseuran sihteerinä ja 
toimistonhoitajana (Larmola yhteistoimistonhoitajana) sekä Kotiseutuliiton toimin-
nanjohtajana.353 Myöhemmin Kivisaari siirtyi Ala-Könnin avustajaksi tämän muutta-
essa Tampereelle. 

Ala-Könnin työssä talonpoikainen idylli nousi keskeiseksi ennen kaikkea hänen 
tekemillään kenttäretkillä Länsi-Suomen alueelle. Maantieteellisten alueiden hahmot-
taminen perinnealueina ja eronteko itä- ja länsiperinteiden välillä, joilla on kummal-
lakin tietynlainen luonne, on ollut keskeistä perinnetieteille Suomessa ja muuallakin 
Euroopassa, jossa keruutyö pohjautui maantieteellis-historialliseen metodiin. Kuten 
olen aiemmin todennut, Pertti Anttosen mukaan erityisesti Itä-Karjalan perinteen 
kuvaaminen hitaammin kehittyvänä oli keruutyön lähtökohta, joka korosti valtakes-
kuksen modernisoitumista ja omistussuhdetta.354 Nopeammin kehittyvä emämaa 
Suomi sai ikään kuin oikeutuksen omistaa ja määritellä Itä-Karjalan ja Inkerin alueita 
myös poliittisten valtasuhteiden osalta. Kristiina Kalleisen mukaan vasemmistopiirit 
torjuivat jyrkästi jo 1940-luvun loppupuolella niin sanotun länsisuomalaisen koulu-
kunnan näkemykset siitä, että kalevalaiset kansanrunot olisivat syntyneet Länsi-Suo-
men alueella ja aikojen kuluessa vain siirtyneet Karjalaan ja säilyneet siellä.355 Länsi-
suomalainen koulukunta siis painotti kansanrunojen syntyä Länsi-Suomessa ja va-
semmistopiirit Karjalan alueella. 

Jatkosodan jälkeen aiempi 1800- ja 1900-lukujen vaihteen perinteentutkimuksen 
kentän eroteko itä- ja länsiperinteiden välillä sai jatkoa. Ala-Könni oli tukemassa tätä 
erottelua todetessaan Suomen olevan musiikkikulttuurien osalta vedenjakaja-aluetta: 
”Sen minkä Länsi soitti häissään, sen Itä-Suomi itki ja lauloi”. Länsi-Suomen perin-
teessä painottui pelimannimusiikki ja Itä-Suomessa vokaalimusiikki.356 Idän ja lännen 
erojen korostaminen vahvistui sodan jälkeen ja siitä muodostui perinteentutkimuk-
sen valtavirta-ajattelua. Ajattelutapa säilyi pitkään, sillä vielä 1990-luvulla Matti 

 
353 Kalleinen 2011, 156. 
354 Vrt. erityisesti Anttonen 2012, luvussa 2.1.2. 
355 Kalleinen 2011, 119. 
356 Haastattelu Ala-Könni 1981b. 



 

116 

Sarmelan toimittama Perinneatlas esittelee kartalla erilaisia perinteen esittämisen ta-
poja. Sarmela toteaa kulttuurin muuntuneen itäisessä Suomessa hitaammin. Kun esi-
merkiksi ”satakuntalainen talollinen rakensi umpikartanoaan, savolaiset pitivät käy-
tännöllisenä elää savupirteissään”. Musiikin osalta kulttuurin hitaampi muuttuminen 
itäisessä Suomessa näkyi Sarmelan mukaan siinä, että pelimannit soittivat pohjalaisia 
kruunuhäitä, mutta vienalaisessa häänäytelmässä suvun naiset esittivät vanhamittaisia 
häälauluja.357 Sarmela kuvaa perinteen muuntumista maantieteellis-historiallisen me-
todin tapaan, jossa monet vanhat perinteet säilyivät idässä pidempään. 

Karttakuvat Ala-Könnin keruutyöstä konkretisoivat kansallisen katseen uutta pai-
notusta. Kartografisesti kansa sijoittui Ala-Könnin keruutyössä Länsi-Suomen maa-
seudulle erityisesti 1940- ja 1950-luvuilla (ks. kuvio 3). Hän kiersi eniten Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaan pienissä kunnissa, joiden joukosta ei löydy yhtään suurta kaupun-
kia.358 Folkloristi Alan Dundes toteaa maaseudun korostamisen olleen kansanperin-
teen keruulle ominainen kehitysmalli: kansan ajateltiin pitkään olevan lähinnä maa-
seudulla asuvia maanviljelijöitä. Dundesin oman määritelmän mukaan kansa voi vii-
tata mihin tahansa ryhmään ihmisiä, jotka jakavat keskenään ainakin yhden yhteisen 
asian. Niinpä maanviljelijät eivät enää samaan tapaan korostuneet Dundesin vuonna 
1980 esittämässä modernimmassa kansan käsityksessä.359 

 
357 Sarmela 1994, 15. 
358 Ks. kaupunkien osalta myös kuvio 8. 
359 Dundes 1980, 2–4, 7–8. 
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Kuvio 3.  Ala-Könnin äänitallennekokoelmien keruumäärät 1940-luvulla maakunnittain 

 

Myös Ala-Könnillä pienet maaseutukunnat korostuivat vahvasti juuri keruutyön al-
kuvaiheessa. Kuten edellä on tullut esille, tähän vaikutti perinteenkeräyksen ideolo-
ginen uudelleen määrittely SKS:n ja Kalevalaseuran liepeillä sekä luonnollisesti myös 
Ala-Könnin oma tausta. On mahdollista väittää, että poliittisen ilmapiirin osalta maa-
seutukunnissa ja erityisesti Länsi-Suomessa kerääjät pystyivät keruu- ja tutkimus-
työnsä kautta korostamaan valkoisen Suomen aatteita. Toki myös maaseudulla oli 
luokkaeroja, mutta myytti talonpoikaisista suojelusjoukoista näytti elävän vahvana 
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ihanteena perinteentutkijoiden keskuudessa.360 Ala-Könni liittyi talonpoikaisen Suo-
men ja Etelä-Pohjanmaan merkitystä korostaviin tulkitsijoihin kirjoittaessaan kan-
sanmusiikista Oma maa -kirjasarjaan.361 Kaupungeissa vastaan olisivat tulleet valkoi-
sen ja punaisen Suomen vastakkainasettelut, jotka eivät sopineet ”eheän kansan” 
ideologiaan. Lisäksi Sanakirjasäätiössä työskennelleen Lauri Hakulisen keruuopas yli-
opiston osakunnille kannusti ylioppilaita tallentamaan perinnettä aluksi oman koti-
kuntansa läheisyydestä. Syntyperäisinä paikkakuntalaisina he olivat tuolloin parem-
min perehtyneitä alueen murteeseen.362 Ala-Könnin syntymäpaikka sijaitsi Etelä-
Pohjanmaalla Ilmajoen kunnassa, jossa hän keräsi aineistoa ensimmäisen kerran 
vuonna 1942 heti jatkosodan ensimmäisestä vaiheesta kotiuduttuaan. Ilmajoella hän 
ei ollut kiinnostunut tuon ajan perinteenkeruun tapaan kansanvalistuksen ja joukko-
järjestäytymisen mukanaan tuomista ilmiöistä, kuten torvisoittokunnista tai kuoro-
laulusta, vaikka nämä olivat olleet Ilmajoella keskeinen osa paikkakunnan musiikki-
kulttuuria.363 Pikemminkin 1940-luvun tallennustyössä keskiöön nousivat vanhem-
mat musiikilliset perinteen lajit, kuten polska.364 

Suomen Kansan Sävelmiä -kokoelmaan verrattuna Länsi-Suomen maalaispitäjät oli-
vat keruumääriä tarkastellen merkityksellisempi painopistealue Ala-Könnin keruu-
työssä.365 Se sopi kuitenkin täydellisesti sotien jälkeen muuttuneeseen, nyt talonpoi-
kaista maailmankuvaa korostavaan kansalliseen katseeseen. Kartalla olevat tallennus-
paikat Itä-Karjalassa ja Inkerissä olivat pääasiassa Ala-Könnin rintamapalvelus-
ajalta.366 Lisäksi Ala-Könni saattoi merkitä Suomeen muuttaneiden evakkojen perin-
nettä tallentaessaan äänitallenteiden sisällysluetteloihin esittäjien kotipaikkakunnan, 
eikä suinkaan sitä paikkakuntaa, jossa hän äänitallenteen konkreettisesti nauhoitti. 
Tämä perinteen oppimispaikan merkintä olikin yleisempää, kuin perinteen esittäjän 
sen hetkinen asuinpaikka tai nauhoituspaikka. Ala-Könnin katse seuraili Vilkunan 
edustamaa talonpoikaista Suomea korostavaa kansallista katsetta ”länsisuomalaisen 
koulukunnan” perinnekäsitystä painottaen. Talonpoikainen valkoinen Suomi halut-
tiin asettaa kansan eteen kuvaksi, jonka esimerkkiä se seuraisi. Muutamat 

 
360 Ks. aiemmin luvun 4 johdannossa esitelty historiankuva Oma Maa -kirjasarjassa.  
361 Ala-Könni 1961. 
362 Hakulinen 1927, 4. 
363 Rantanen 2013a, 101–103, 147–149. 
364 Tähän palaan uudelleen luvun loppupuolella; ks. myös kuvio 19 tanssimusiikin painotuksen osalta.  
365 Vrt. Suomen Kansan Sävelmiä -kokoelmien maantieteelliseen jakaumaan Eerola & Toiviainen 2005, 6. 
366 Aiemmin tutkimuksen luvussa 3.2. 
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nauhoitukset Itä-Karjalan ja Inkerin alueella puolestaan edustivat viimeisiä rippeitä 
siitä kansallisesta katseesta, joka oli painottanut Suur-Suomi-aatetta (kuvio 4). 

Kuvio 4.  Ala-Könnin 1940-luvun keruutyö kartalla 

 
Kartalla ei näy Ala-Könnin venäläisiltä sotavangeilta tallentamia lauluja, sillä niille ei löydy luetteloista myös-
kään selkeää paikkatietoa (ks. aiemmin luvussa 3.2) 
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Keruutyön lisäksi Länsi-Suomen korostus heijastui myös tutkimustyössä. Ala-Könni 
kuvasi väitöskirjansa aiheen, erityisesti suomen- ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla soi-
tetun polskan länsisuomalaisen musiikkikulttuurin huipentumana. Omien sanojensa 
mukaan Ala-Könni kiinnostui erityisesti eteläpohjalaisen polskan ”jalosta melodii-
kasta”, jota hänen mukaansa myös A. O. Väisänen oli ihaillut. Ala-Könni ehdotti tätä 
väitöskirjansa aiheeksi Väisäsen edeltäjälle Toivo Haapaselle, joka hyväksyi sen hoi-
taessaan musiikkitieteen dosentuuria Helsingin yliopistossa 1940-luvulla.367 Ala-
Könnin mukaan vanhoissa polskasävelmissä oli syvyyttä, ja niiden soittaminen vaati 
taitoa. Tähän hän viittaa myös polskien ”jalolla melodiikalla”, vastapainona esimer-
kiksi polkille ja joillekin purppurin osille, jotka saattoivat olla melodisesti varsin ”ke-
vyitä”.368 Ala-Könni siis arvioi polskien merkitystä esteettisin kriteerein. Hän eritteli 
jalot ja kevyet melodiikat toisistaan ja näin tehdessään viittasi samalla myös näkemyk-
seen korkeasta ja matalasta musiikista.369 

Ala-Könnin mukaan häntä aiemmin kansanmusiikkiin liittyen olivat väitelleet Il-
mari Krohn, Armas Launis, Otto Andersson, A. O. Väisänen ja Erkki Kurki-Suo-
nio.370 Erityisesti Krohnin vaikutus oli merkittävä, sillä vuosien 1941–1960 välisenä 
aikana Helsingin yliopistoon tehdyistä neljästä musiikkitieteen väitöskirjasta kolme 
tukeutui Krohnin analyysimetodiin.371 Ala-Könni toteaa halunneensa väitöskirjas-
saan painottaa kansatieteen roolia puhtaasti musiikkitieteellisen tarkastelun sijaan. 
Työn nimi olisi voinut olla lyhyesti vain Polska-Tänze in Finnland, mutta hän pyrki 
tuomaan esiin myös tanssin ja sen sosiaalisen merkityksen.372 Niinpä väitöskirjan sak-
sankieliseksi nimeksi muotoutui Die Polska-Tänze in Finnland. Eine ethno-musikologische 
Untersuchung.373 Ala-Könnin nimeämä ”kansatieteellis-musiikkitieteellinen tutkimus-
tapa” oli ehkä saksankielisen kirjoitusasunsa puolesta lähellä etnomusikologiaa 
(”Eine ethno-musikologische Untersuchung”), mutta sisältö vastasi pikemminkin 
maantieteellis-historiallisen metodin evoluutionäärisiä tulkintoja kulttuurista, joka 
toisilla alueilla kehittyi ja toisilla pysähtyi paikalleen kuvastamaan ”vanhoja kulttuuri-
muotoja”. Ala-Könni erotteli väitöskirjassaan luonnonkansojen ja sivistyskansojen 

 
367 Haastattelu Ala-Könni 1986. 
368 Haastattelu Ala-Könni 1981a: KIÄ 3950. 
369 Palaan teemaan myös luvussa 6.1. 
370 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Y/08721. 
371 Huttunen 1993, 155; näitä olivat Eino Roihan (1941), Tauno Karilan (1954) ja Erik Tawaststjernan 
(1960) väitöskirjat. 
372 Haastattelu Ala-Könni 1981a: KIÄ 3950. 
373 Väitöskirjan suomenkielisen käsikirjoituksen nimi on Suomalainen polska, ks. Ala-Könni 1982 [1956]. 



 

121 

toisistaan eroavat tanssimuodot ja kuvasi näin tanssin kehitysasteita.374 Toisin sanoen 
tietyillä aluilla kulttuuri evoluution myötä kehittyi, toisilla alueilla kehitys oli hitaam-
paa. Tämä sisältää vahvan arvoasetelman, jossa Ala-Könni kuvasi evoluution hui-
pulle ”sivistyskansat”. 

Ala-Könninkin väitöskirjassa tulevat esiin käsitykset matalasta ja korkeasta musii-
kista. Ensimmäisellä oli jonkinlainen käyttötarve, jälkimmäinen toimi ”itsenäisesti” 
eli käytännössä esiintymislavojen taidemusiikkina, jota kuunneltiin ilman erityistä 
”musiikin funktiota”. Ala-Könnin mukaan maagisiin, symbolisiin ja uskollisiin funk-
tioihin perustuvat tanssit edustivat kansojen vanhaa henkistä perinnettä eri puolilta 
maapalloa. Näen Ala-Könnin viittavan tällä ”muinaisaikaan”375, sillä seuraavassa lau-
seessa hän toteaa, miten tanssinomaisia rituaalimenoja oli vielä keskiajalla kristillisen 
kirkonkin piirissä. Sivistyksestä taas kertoivat näyttämö- eli teatteritanssi ja varsinkin 
myöhäsyntyinen seuratanssi, jotka levisivät länsimaisen kulttuurin mukana irrallisem-
pina, uusia yksilöllisiä ja sosiaalisia tavoitteita hakien.376 

Väisäsen jalanjäljillä Ala-Könni tuntui siten seuraavan tutkimuksessaan maantie-
teellis-historiallista metodia musiikintutkimuksen oppiaineen parissa. Tämä vastasi 
vallitsevaa tieteellistä paradigmaa. Ala-Könnin mukaan vaikutteet etenivät lännestä 
itään, samoin kuin maantieteellis-historiallisessa metodissa. Polskien osalta ”van-
hempi kerrostuma” oli kuitenkin löydettävissä Länsi-Suomesta, kun folkloristiikan 
vuosisadan alun tutkimuksissa ”vanhojen kerrostumien” uskottiin säilyneen Karjalan 
alueella. Ala-Könnin mukaan ”monien muiden läntisten kulttuuri-ilmiöiden tapaan 
tämän viimeiset rippeet ovat eläneet Suomessa, periferiassa, missä idän ja lännen 
kulttuurivirtaukset ovat niin usein tavoittaneet uloimmat rajansa”.377 Ala-Könnille 
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa olivat läntisten kulttuurivirtausten uloimmalla rajalla soi-
tinmusiikkia tarkastellen, sillä näillä alueilla polska säilyi ja edusti ”vanhaa perinnettä”. 

Ala-Könnin professuuria koskevassa lausunnossaan Helsingin yliopistossa mu-
siikkitieteen professuuria hoitanut Erik Tawaststjerna huomautti, miten Ala-Könnin 
väitöskirjassa ”kartoitetaan suvereenisti” ruotsalais-suomalaiset yhteydet polskan al-
kuperän osalta, sillä pääasiallisesti polska tuli Suomeen Ruotsin kautta. Väitöskirjas-
saan Ala-Könni myös ”todistaa pohjalaisten ja varsinkin eteläruotsalaisten polskien 
rytmisen sukulaisuuden”.378 Etelä-Ruotsin ja Pohjanmaan polskasävelmistön 

 
374 Ks. Ala-Könni 1982 [1956], 9. 
375 Ks. aiemmin tutkimuksen luvussa 2.1.2 erityisesti viittaukset Pertti Anttosen tutkimukseen. 
376 Ala-Könni 1982 [1956], 9. 
377 Ala-Könni 1982 [1956], 149–150. 
378 Tawaststjerna [1974]; ks. Myös Ala-Könni 1982 [1956], 157. 
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rytmisen samankaltaisuuden taustalla Ala-Könni näki väitöskirjassaan 1700-luvun ta-
loudellisen yhdenmukaisuuden ja kiinteän merellisen yhteyden, joka vallitsi Gotlan-
nin ja Kalmarin sekä Suomen puolella Pohjanmaan rannikkoseudun välillä laivanra-
kennuksen, tervanpolton ja purjehduksen myötä. Ala-Könni ei kuitenkaan kuvannut 
tarkemmin sitä, miten vaikutteet levisivät Ruotsista Suomen puolelle. 

Tawaststjernan näkemys Ala-Könnin ”suvereenista kartoituksesta” vertautunee 
siihen, miten kansallisten tieteiden kentällä samaan aikaan yleensä toimittiin: suo-
menruotsalaiset julkaisut ja suomalaiset julkaisut toimivat pääasiassa erillisillä urillaan. 
Sama kahtiajako näkyi musiikin historiassakin. 1900-luvun ensimmäisillä vuosikym-
menillä Heikki Klemetin fennomaanisille historiatulkinnoille vertailukohdan tarjosi-
vat ruotsinkielisen Otto Anderssonin tutkimukset.379 Ala-Könni oli siis kansallisten 
tieteiden kentällä uudentyppisen aiheen parissa tarkastellessaan polskia, joita esiintyi 
kielirajan molemmin puolin. Näkemys sivuutti perinteentutkijoiden parissa 1800-lu-
vun lopulla kiistaa aiheuttaneen kielikysymyksen. Kati Mikkolan mukaan SKS ja SLS 
(Svenska litteratursällskapet i Finland) keräsivät kielikysymyksen määrittämänä erilli-
siä kokoelmiaan. Erityisesti kaksikielisillä paikkakunnilla kahtia jakautuneet kokoel-
mat ja vain toista kieliryhmää korostanut keruutapa saattoivat tuntua teennäisiltä. 
Useissa taloissa leikittiin ja laulettiin kahdella kielellä, mutta kerääjät olivat kiinnostu-
neita vain toisesta.380 Ala-Könni käytti tutkimuksensa aineistoina sekä Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston että Svenska litteratursällskapet i Fin-
landin kokoelmia.381 Nyt arkistoaineistot olivat saman tutkimuksen aineistoina ei-
vätkä jakautuneetkaan kielen mukaan, kuten SKS:n ja SLS:n keruutyössä. Vastaavasti 
SKS:n juhlasalissa puhuttiin kielirauhan julistuksesta Kai Häggmanin mukaan ”taa-
tusti ensimmäistä kertaa” vuonna 1959. Tuolloin Matti Kuusi painotti puheessaan, 
miten suomenruotsalaista kirjallisuutta haluttiin käsitellä Suomen Kirjallisuus -sarjassa 
tasavertaisena suomenkielisen kirjallisuuden kanssa.382 Ala-Könnin väitöskirjan aihe 
ja aineiston irtautuminen tutkimuskenttää tiukasti jakaneesta kielikysymyksestä myö-
täilivät ajan vaikutteita. 

 
379 Huttunen 1993, 71, 111–112, ks. myös Kurkela 2010a, 15 ja Kurkela 2010b, 26.  
380 Mikkola 2013, 370. 
381 Ala-Könni 1982 [1956], 153. 
382 Häggman 2015, 158. 
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4.3 Mediajulkisuuden ja uusien teknologioiden rooli kansallisen 
katseen muovaajana ja mahdollistajana 

Yhteiskunnan modernisaatio, uudet teknologiat ja joukkotiedostusvälineiden osalta 
erityisesti Yleisradion ohjelmapolitiikka vaikuttivat 1950-luvulta alkaen vahvasti kan-
sanmusiikin keruutyön toimintakontekstiin. Moraalitalouden ajan lehtikirjoituksissa 
korostuivat yhteiset arvot ja niiden korostaminen, ja samaa arvopohjaa vahvistettiin 
muissakin valtakunnallisissa medioissa radio mukaan lukien. Alasuutari näkee jouk-
koviestinten roolin toiselle tasavallalle keskeisenä. Sähköiset joukkoviestimet tarjosi-
vat väestölle saman ”esityslistan” ja samat puheavaruudet, joihin kukin saattoi omalta 
osaltaan viitata ja ottaa kantaa. Sotavuosiin saakka yli puolet lähetetystä ohjelma-
ajasta oli musiikkia, mutta kyse oli pitkälti eliitin suosimasta kansainvälisestä kulttuu-
ritarjonnasta. Radion ohjelma koostui pitkälti sinfonia-, ooppera- ja konserttimusii-
kista, jota eurooppalainen sivistyneistö kuunteli yli kansallisvaltioiden rajojen.383 

Musiikkivalintojen taustalla oli vahva kansanvalistuksellinen tavoite. Eino Lyyti-
sen mukaan tiukasti klassiseen musiikkiin painottunutta linjaa Yleisradiossa varjeli 
vuonna 1929 musiikkiosaston päälliköksi valittu Toivo Haapanen, kun taas Yleisra-
dion esitelmäpäälliköksi vuonna 1933 ja ohjelmapäälliköksi vuonna 1934 valittu Il-
mari Heikinheimo (1891–1966) pyrki keventämään musiikkiohjelmien sisältöä. Sa-
malla kansanmusiikki nousi ohjelmatarjontaan. Äänentallennuksen osalta nopeasti 
kehittynyt tekniikka mahdollisti musiikkia ja puhetta sisältävät ohjelmat ja Heikinhei-
mon kaudella vuodesta 1933 lähtien käynnistyi A. O. Väisäsen ohjelma Puolituntia 
kansanmusiikkia.384 Tekniikan osalta Väisänen hyödynsi vuodesta 1935 Yleisradiolle 
hankittuja pikalevyjä eli lakkapäällysteisiä metallilevyjä, joihin musiikkia saattoi tal-
lentaa kahdeksan minuutin verran.385 Aiemmin kaikki lähetykset olivat olleet suoria, 
ja mitään ei ollut mahdollista toistaa jälkeenpäin.386 

Ala-Könni seurasi Väisästä ja teki ensimmäiset omat radiolähetyksensä 1950-lu-
vun paikkeilla.387 Radion kansanmusiikkipolitiikka vaikutti Ala-Könnin mielestä kui-
tenkin melko satunnaiselta, ja kansanmusiikkiasioista vastasivat yksittäiset henkilöt. 
Heille Ala-Könni alkoikin suositella tiettyjen pelimannien hyväksymistä Yleisradion 

 
383 Alasuutari 1996, 204–205. 
384 Lyytinen 1996, 72. 
385 Lehtoranta 1993. 
386 Asplund 1976, 22. 
387 Ala-Könnistä Väisäsen seuraajana aiemmin tutkimuksen luvussa 4.1. 
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studion esiintyjiksi.388 Pelimannit tulivat usein Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueilta, 
jotka molemmat kuuluvat niin sanotun historiallisen Etelä-Pohjanmaan maakun-
taan.389 Esiintyjien joukkoon Ala-Könni valitsi myös Kaustisen Purppuripelimannit, 
jonka sähköiset mediat – ensin radio ja myöhemmin televisio – nostivat julkisuuteen. 
Kansanmusiikintutkijat Hannu Saha ja Simo Westerholm esittelevät muutamia syitä 
Purppuripelimannien suosiolle ja Kaustisen keskeiselle roolille radio- ja televisiolä-
hetyksissä. Purppuripelimannit esittivät radiossa kaustislaisen ”häävalssin”, jonka Ta-
pio Rautavaara levytti vuonna 1965. Kappale nousi nopeasti listaykköseksi, ja pian 
radiossa soivat myös purppuripelimannien keulahahmon Konsta Jylhän omat sävel-
lykset. Suosion taustalla olivat myös kaksi tapahtumaa, jotka edelsivät Kaustisen kan-
sanmusiikkijuhlia. Kaustisella pidettiin vuonna 1963 suuret musiikkijuhlat, joissa 
kansanmusiikki nostettiin tasavertaisena klassisen musiikin rinnalle. Toinen tärkeä 
tapaus oli vuonna 1966 järjestetty maatalousnäyttely, jolloin myös presidentti Kek-
konen vieraili Kaustisella. Kaustislaiset olivat esiintyneet television perinneohjel-
missa jo vuonna 1964, mutta ehkä ratkaisevimman valtakunnallisen näkyvyyden tar-
josi Ossi Runteen vuonna 1967 tekemä TV-elokuva Konstan parempi valssi.390 Suosion 
siivittämänä Kaustisen Purppuripelimannit toimivat 1970-luvun alussa esikuvana 
useille yhtyeille, ja käytännössä jokainen maaseutukunta perusti oman pelimanniryh-
mänsä, joka kantoi kyseisen paikkakunnan nimeä.391 Myös Radiossa länsisuomalai-
nen kansanmusiikki alkoi saada etusijaa.392 

Yleisradion toimittaja Paavo Helistö kertoo Purppuripelimannien jäsenten ja kol-
legansa Lauri Saikkolan muistelleen Ala-Könnin olleen varsin tarkka siitä, mitä Purp-
puripelimannit radiossa soittivat. Ala-Könni vahvistaa muistelmat oikeiksi: ”on kyllä 
myönnettävä, että omatkin asenteeni ovat muuttuneet sitten 1950-luvun. Esimerkiksi 
kansanlaulajien ns. aitoudesta oltiin, ja olin, silloin hyvin tarkkoja.”393 Ala-Könnin 
1950-luvulla vaatimista aitouden määrittelyistä ei ole jäänyt tarkempaa kuvausta, 
mutta todennäköisesti aitous liittyi ”kansanmusiikin vanhemman kerrostuman” mu-
kaisiin kappaleisiin, jotka oli opittu korvakuulolta aiemmilta sukupolvilta. Lisäksi 

 
388 Helistö 1983, 36–37. 
389 Kansanrunousarkiston perinnealuejako perustuu historiallisiin maakuntiin, ks. lisää tutkimuksen lu-
vusta 7.1.1. 
390 Saha & Westerholm 1987, 39, 42–43; ks. myös Järviluoma 1997, 102. 
391 Järviluoma 1997, 102. 
392 Vrt. luvun 4 johdantoon ja Ala-Könnin keruutyön talonpoikaisuutta korostavaan sisältöön aiem-
massa alaluvussa.  
393 Helistö 1983, 37. 
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äänen puhtaus oli todennäköisesti yksi arvoista, jotka vaikuttivat radiosoittoon. Yleis-
radion musiikkiosastolla toimi raati, joka kuunteli levyt ja luokitteli ne kolmeen kate-
goriaan: A, B ja C. Viimeisimpään kuuluvia levyjä ei soitettu esimerkiksi laulajan ää-
nen epäpuhtauteen vedoten tai laulun epäsopivina pidetyn sisällön takia.394 Yleisra-
diossa toimi siis joukko portinvartijoita, jotka määrittelivät radiossa soitettavia mu-
siikkikappaleita. Kansanmusiikkiohjelmien osalta tämä rooli oli ensin A. O. Väisä-
sellä ja sitten Ala-Könnillä kuten edellä on tullut ilmi: he pyysivät hyvinä pitämiään 
soittajia ja laulajia Yleisradion esiintyjiksi. 

Yleisradion pitkäaikaisen toimittajan Paavo Helistön mielestä Ala-Könni edusti 
vielä 1950-luvun alkupuolella suomalaisen kansanmusiikintutkimuksen ”vanhatesta-
mentillista kantaa aitouskysymyksissä: kaikki iskelmältä ja uudelta kuulostava jätettiin 
armotta pois”. Sittemmin Ala-Könni muuttui Helistön näkemyksen mukaan avara-
katseisemmaksi.395 Tämä muutos tapahtui 1960-luvun puolivälissä, kun nuori sävel-
täjä- ja kriitikkosukupolvi pyrki moniarvoistamaan suomalaista kulttuurielämää ja ky-
seenalaisti ”matalan” ja ”korkean” musiikin kategoriat.396 Vastaavat kategoriat olivat 
läsnä myös Ala-Könnin kansanmusiikin määritelmissä, ja hänen radioon valitse-
miensa esitysten ”aitouden” perustelu nousi 1950-luvulla perinnetieteiden parista ja 
talonpoikaisen idyllin vaalimisesta. 

Myös Kustaa Vilkunalla oli Yleisradion johtokunnan jäsenen roolissa mahdolli-
suuksia korostaa ohjelmapolitiikassa talonpoikaiseen idylliin sopivia arvoja. Moraali-
talouden vaihe olikin Ala-Könnin keruutyössä keskeisessä asemassa 1940- ja 1950-
lukujen ajan, ja länteen sekä talonpoikaiseen perinteeseen painottunut keruutyö tuki 
Vilkunan ja tämän verkostojen näkemystä kansallisen katseen uudesta suunnasta. 
Ala-Könni rakensi keruutyönsä kautta talonpoikaista ja läntistä kansallista katsetta 
samaan tapaan kuin muu sotien jälkeen poliittisessa valta-asemassa toiminut akatee-
minen sivistyneistö. Mediajulkisuus painoi taka-alalle poliittisia painotuksia ja korosti 
sivistyksellisiä päämääriä. 

Radion ohella tallennusteknologioiden sekä liikennevälineiden kehittyminen vai-
kuttivat keräämisen luonteeseen ja perusteluihin. Erityisesti nauhamagnetofonit 
mahdollistivat äänitallenteiden nauhoituksen studioiden ulkopuolella. Kai Häggma-
nin mukaan SKS:n johtavat tutkijat Jouko Hautala ja Lauri Simonsuuri saivat sodan 
jälkeen kokea samanlaista löytämisen hurmaa kuin Elias Lönnrot tai Kaarle Krohn 

 
394 Rautiainen 2001, 108. 
395 Helistö 1997, 53. 
396 Rautiainen 2001, 40, 71; palaan tähän aiheeseen tarkemmin luvussa 6.1. tarkastellessani Ala-Könnin 
keruutyötä 1960-luvulla. 
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omana aikanaan. Suhteellisen lyhyen ajan sisällä kulkuvälineet vaihtuivat virsuista ja 
hevoskärryistä autoon, tallennuslaitteet keventyivät ja koneellisen nauhoittamisen 
mahdollisuus koettiin ylipäätään pienenä ihmeenä.397 Ala-Könni näki läheltä, miten 
nopeasti yhteiskunta muuttui. Vielä 1940-luvulla hän liikkui pidemmät matkat pää-
asiassa julkisilla kulkuneuvoilla ja kuljetti mukana polkupyöräänsä, jolla pääsi liikku-
maan lyhyitä välimatkoja eri pitäjien sisällä, vaikka meno oli raskasta monikymmen-
kiloisen varustelastin kanssa. Moottoripyörän hankinnan myötä Ala-Könnin keruu-
matkat alkoivat suuntautua yhä laajemmille alueille, ja esimerkiksi 1940-luvun keruu-
työtä hallinneiden Etelä- ja Keski-Pohjanmaan osuus aineistosta oli enää puolet 
aiemmasta. Keruu ulottui yhä useamman maakunnan alueelle: 1940-luvulla tallen-
nustyötä ei ollut lainkaan kymmenen maakunnan alueella, mutta 1950-luvulla aino-
astaan kaksi maakuntaa jäi kokonaan kiertämättä (Kuviot 5 ja 6). Uutena painopiste-
maakuntana esiin nousee erityisesti Kymenlaakso.398 

 
397 Häggman 2015, 117. 
398 Keski-Pohjanmaan kohdalla tiputus taas on selkein, sillä kun vielä 1940-luvulta alueen tallennus-
määrät olivat toisiksi isoimmat, oli se 1950-luvulla vasta kuudennella sijalla. 
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Kuvio 5.  Ala-Könnin äänitallennekokoelmien keruumäärät 1950-luvulla maakunnittain 
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Kuvio 6.  Ala-Könnin 1950-luvun keruutyö kartalla 
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Keräämisessä siirryttiin teknologisen kehityksen myötä hyvin lyhyessä ajassa musii-
kin nuoteiksi tekstualisoivasta tallennustavasta ääninauhojen arkistoimiseen. Samalla 
muuttuivat monet keruutyön ohjeistukset ja sitä kautta myös tutkimusparadigmat. 
Ala-Könni ehti kokeilla molempia tapoja, sillä hän nuotinsi kappaleita vielä 1940-
luvun alkupuolella ennen oman nauhurin hankintaa. Osalla matkoista nuotintaminen 
oli ainoa vaihtoehto aineiston keruuseen ja ajoittain Ala-Könni hyödynsi myös lai-
naamaansa parlografia, joka tallensi ääntä neulan avulla vahalieriöille. Parlografia käy-
tettäessä nuotintaminen oli kuitenkin edelleen keskeistä, sillä se mahdollisti parlo-
grafi-rullien uusiokäytön. Jos lieriöt olivat pehmeitä ja uusia, neula toisti hyvin lieri-
ölle tallennettua ääntä mutta kustannuksia säästääkseen Ala-Könni hioi lieriöitä uu-
delleen ja uudelleen. Hän siis käytti samoja lieriöitä useaan otteeseen ja välissä nuo-
tinsi aiemmin lieriöille tallentamiaan esityksiä. Lopulta kävi niin, että monesti hiot-
tuihin lieriöihin tallentuva jälki oli liian heikko, eikä sitä pystynyt enää jälkikäteen 
toistamaan.399 

Silloin kun parlografia ei ollut käytettävissä, nuotintaminen tapahtui käsin paikan 
päällä. Esittäjän piti toistaa sävelmää useampaan otteeseen ja nuotintamista hidasti 
sekin, että toisella kertaa esitys saattoi olla erilainen. Ala-Könni pyrki saamaan nuo-
tinnoksen aluksi pääosiltaan kuntoon ja viimeistelemään sen lopuksi viimeisen esi-
tyksen mukaiseksi. Hän toteaa, että ”silloin se vastasi jotakin, ainakin yhtä [muunte-
lua]. Mutta oli siinä omat vaikeutensa, siinä vähän tuskastui sekä laulaja, että soittaja 
että nuotitsija.”400 Ala-Könnin tallennusmäärät pysyttelivätkin vielä 1940-luvun ajan 
muutamissa kymmenissä tai sadoissa esityksissä vuosittain.  

Tallennuslaitteistonsa osalta Ala-Könni käytti parlografia viimeisen kerran 
vuonna 1952. Uusi teknologinen innovaatio oli sanelukone, jonka Ala-Könni hankki 
käyttöönsä 1951 ja oman nauhamagnetofoninsa hän osti vuonna 1954, vain neljä 
vuotta SKS:n hankintaa myöhemmin.401 Itse nauhurin lisäksi kustannuksia tuli tal-
lennusalustoista, joille nauhoitus tehtiin. Ala-Könnin hankkimaan alaraitakoneeseen 
kävivät muihinkin nauhamagnetofonimalleihin sopivat kelanauhat, mutta ne olivat 
kalliita ja hankalia hankkia.402 Äänentallennustekniikan kehittymisellä oli kuitenkin 

 
399 Ala-Könni muisteli, miten esimerkiksi Evijärveläiseltä Emil Riskulta tallennetut esitykset menivät 
kaikki pilalle, kun Ala-Könni oli käyttänyt vanhoja parlografin lieriöitä liian monta kertaa uudelleen. 
Samalla Ala-Könni pohti, olisiko lieriöille tallennettuja jälkiä mahdollista skannata lasersäteellä ja pe-
lastaa aineistoa nykytekniikan avulla. Haastattelu Ala-Könni 1981a: KIÄ 3950. 
400 Haastattelu Ala-Könni 1986. 
401 Vrt. Häggman 2015, 116. 
402 AEG-merkkinen alaraitakone oli nauhamagnetofonimalli, jonka äänipäät lukivat ja tallensivat ääntä 
kelanauhan kokonaisleveyteen verrattuna nauhan alemman puolikkaan alueelle.  
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selvä vaikutus tallennusmääriin, sillä vuonna 1953 Ala-Könnin tekemien tallennusten 
määrä oli yli 800 esitystä ja seuraavina vuosina jo yli tuhat vuosittain (kuvio 7). Par-
lografia käytettäessä tallennettavan äänen määrä oli vain noin 12–15 minuuttia yhtä 
lieriötä kohden ja vastaavasti esimerkiksi SKS:ssa yhdelle äänilevylle mahtui yhdek-
sän minuuttia puhetta, joten tallennus oli kallista.403 Nauhamagnetofonille ääntä sai 
tallennettua jo huomattavasti enemmän. 

Kuvio 7.  Tallennusmäärien kasvu Ala-Könnin kokoelmissa 1940-luvulta 1950-luvun lopulle 
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jälkeen.404 Äänittämisen tarkoitus olikin 1930-luvulla ja 1940-luvun alussa lähinnä 
vain esitysnäytteiden saaminen, kun taas perinteen kerääminen tapahtui käsin kirjoit-
tamalla.405 Nauhureiden yleistyessä Ala-Könni puolestaan korosti sen tärkeyttä, että 

 
403 Häggman 2015, 119. 
404 Laitinen 2003 [1991], 260; Laitinen 2011, 26. 
405 Asplund 1976, 26. 
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alkuperäisiin äänitallenteisiin olisi aina mahdollista palata. Aidot kenttänauhat olivat 
hänen mukaansa myös ”jossakin määrin luotettavaa materiaalia”, kun taas kirjoitet-
tuihin muistiinpanoihin tulisi suhtautua aina suuremmalla varauksella: ”Niissä ei 
tiedä, mikä niistä on kertojan antamaa, mikä muistiinpanijan lisiä”.406 Väisänen siis 
pyrki vielä musiikin tekstualisoimiseen, kun taas Ala-Könni alkoi tallennuslaitteiston 
kehittymisen myötä korostamaan kansanmusiikin käsitteen määrittelyissäkin muun-
telua ja sen tuomaa rikkautta. 

Yleisradion haastattelussa vuonna 1965 Ala-Könni toteaa, että aiempi keruutyö 
oli pyrkinyt löytämään ”helmiä”, mutta samalla eniten käytetty materiaali – se mikä 
hänen mielestään oli myös arvokasta – oli jäänyt painoarvoltaan vähäiseksi. Myös 
haastattelija tarttuu tähän aiheeseen kyseenalaistaen sen tarvetta: 

Paavo Helistö: Siis tutkimuksen tulisi nykyjään kerätä kaikki mitä tielle sattuu? 
 
Erkki Ala-Könni: No ainakin näytteitä kaikesta materiaalista, sillä tavalla me voimme 
luoda sitten objektiivisen kuvan siitä, mitä kansa on laulanut ja soittanut tiettyinä 
vuosikymmeninä.407 

Ala-Könnille suuri tallennusmäärä edusti objektiivisuutta; näytteiden suuri määrä tar-
josi luotettavaa tietoa kansanmusiikista eri vuosikymmeniltä. Tähän vaikutti maan-
tieteellis-historiallinen metodi, jonka tavoite ”täydellisen aineksen” kokoamisesta tuli 
teknisen kehityksen mukana aikalaisnäkökulmasta mahdolliseksi. Ala-Könni etsi pe-
rinnetieteille ominaiseen tapaan jonkunlaista maantieteellis-historiallisen metodin ku-
vaamaa alkumuotoa kansan soitteista ja lauluista aiemmilla vuosikymmenillä. Ala-
Könni korosti myös tieteellistä ”objektiivisen kuvan” luomista keräysmääriä koros-
taessaan. Tämä perustelutapa voidaan katsoa edustavan suunnittelutaloutta: tieteelli-
syyden vaatimusta ja 1970-lukulaista kehitysuskoa, joita käsittelen tarkemmin seuraa-
vassa luvussa myös Kansallisten tieteiden kehittämisohjelmaa tarkastelemalla. Pelkästään 
nuotintamalla esittäjien muuntelua oli mahdotonta merkitä muistiin ”täydellisessä 
muodossaan”. Objektiivisuus korostui samalla, kun tekniset edellytykset suurien ai-
neistomäärien keruuseen parantuivat. Aiempi keruutyö näytti nyt ”epäaidolta” ja 
muistiinpanijansa mielen mukaiselta. Tekninen kehitys loi uskoa siihen, että objektii-
visuus ja ”aitous” olisi mahdollista saavuttaa juuri äänitallenteiden avulla. 

Tallennuksia tehdessään Ala-Könni merkitsi luetteloihinsa asuinpaikkakunnan 
(tai kylän), nimen, iän, mahdollisen muuttohistorian ja usein myös ammatin. Ala-

 
406 Haastattelu Ala-Könni 1981b. 
407 Haastattelu Ala-Könni 1965. 
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Könnille esittäjien henkilötiedot olivat Jyrki Pöysän ja Senni Timosen kuvaamaan 
tapaan välineellistä informaatiota, joka varmisti tiedonannon aitoutta, keruiden alu-
eellista kattavuutta ja paikallista edustavuutta sekä yhteydenpitoa kerääjien kanssa. 
Anonyymi esiintyminen ja yksityisyydensuoja mahdollistettiin ensimmäisen kerran 
SKS:n ja Uuden Kuvalehden järjestämässä keruussa vuonna 1957.408 Ala-Könnin koko-
elmissa anonymiteetti ei kuitenkaan tullut ajan tapaan esille. 

Ala-Könni siis pyrki ikään kuin varmentamaan tiedon ”objektiivisuuden” ni-
meämällä esittäjät. Samaan liittyi keruumäärien painottaminen eli edustavan aineiston 
luominen. Usko objektiivisen aineiston luomiseen oli niin vahva, ettei Ala-Könni 
tarkastele omaa rooliaan esittäjän ja kerääjän välisessä vuorovaikutussuhteessa. Tämä 
oli ajalle tyypillistä. Anna-Leena Siikala näkee positivistiselle, keruumääriä korosta-
valle tiedonkäsitykselle ominaisena sen, että kerääjä piti valtaa itsellään. Antropolo-
gisen kenttätyön puolella dialogisesta kenttätutkimuksesta alettiin keskustella Suo-
messa vasta 1970- ja 1980-luvuilla. Siihen saakka tutkija siis ikään kuin saattoi piilot-
taa tai jättää huomiotta oman roolinsa aineistojen synnyssä, kun taas dialogia painot-
tavassa näkemyksessä jäsennettiin myös tutkijan ja kohteen välistä suhdetta.409 

Henkilötietojen tarkka merkintä sopi maantieteellis-historiallisen metodin ajatuk-
seen perinteen keruun alueellisesta kattavuudesta sekä kotiseutuliikkeen talonpoikai-
sen idyllin ja paikkakuntien erikoislaatuisuuden korostamiseen. Kansanmusiikin 
määritelmässään Ala-Könni kuitenkin mytologisoi tekijyyden kuvaamalla kansanmu-
siikkia ”sävel- ja runoniekkojen tekemäksi”. Määritelmässään vuonna 1961 Ala-
Könni toteaa, kuinka ”laulujen ja soitteiden alkuperäisiä tekijöitä ei yleensä tun-
neta”.410 Määritelmän mukaisesti hän näki kansanmusiikin kollektiivisena eli yhtei-
söllisenä perinteenä, josta yksilöitä oli mahdotonta nostaa erikseen esiin. Kansa kulki 
yhdessä, kun taas yksilöllisyys edusti sivistystä. Kansallisessa katseessa kollektiivisuus 
oli yksi kansan ”primitiivisyyden” merkeistä. 

Tämä kuvaa yleisesti sitä kuinka kansa ja kansanlaulut on määritelty folkloristii-
kassa. Giuseppe Cocchiara kuvaa kansan käsitteen kehittymistä 1700-luvulta lähtien 
eurooppalaisessa folkloristiikan historiassa, jossa vastaavan määritelmän tuntematto-
mista tekijöistä esittää italialainen Giuseppe Pitré (1841–1916). Pitrén tulkinnassa 
kansanlauluilla ei ollut erillistä tekijää, ja tähän perustui myös niiden suosio; yhden 
laulusta tulee kaikkien laulu. Tekijät eivät tavoitelleet kuuluisuutta runoilijoiden ta-
paan, ja tätä vaatimattomuutta kunnioittaen kansa palkitsi tekijän pitämällä laulut 

 
408 Pöysä ja Timonen 2004, 246–247, 242. 
409 Siikala 1997, 48–49. 
410 Ala-Könni 1961, 453. 
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itsellään ja välittämällä samantapaisia lauluja myös toisille. Tämä näkemys loi pohjan 
vertailevalle tutkimusmetodille.411 Niinpä ei olekaan yllättävää, että Pitrén näkemyk-
sillä ja Ala-Könnin kansanmusiikin määrittelyillä oli paljon yhteistä. 

Kun tekijyys määriteltiin yksilön sijaan yhteisölle, ohitettiin samalla ajatus yksilöl-
lisestä luovuudesta. Heidi Haapoja huomioi 0i dai -laulun historiaa tarkastellessaan, 
ettei esittäjä tai tekijä ollut Suomessa keskeiseen asemaan nousseen vertailevan kan-
sanmusiikin tutkimuksen paradigman näkökulmasta kiinnostava. Esittäjään tai teki-
jään ei viitattu erityisesti niissä tapauksissa, joissa laulun esittäjä on valtasuhteiden 
kannalta nähtynä ”toinen”: kotoisin geneerisestä idästä, nainen, alempaan yhteiskun-
taluokkaan kuuluva tai ajallisesti nykyajasta kaukana oleva.412 ”Toiseus” oli siis mah-
dollista jättää valtasuhteiden kannalta yksilöimättä, kun taas ne esittäjät, jotka olivat 
kerääjien kanssa samassa asemassa esimerkiksi kotipaikan, sukupuolen, sosiaalisen 
luokan tai ajallisen yhteneväisyyden osalta, yksilöitiin muita useammin. 

Kollektiivinen perinne painottui myös Yhdysvalloissa kansanmusiikkia tallenta-
neen John Lomaxin (1867–1948) keruutyössä. Lomaxin mukaan aidolla balladilla ei 
ollut tekijää, sillä balladi ei ollut yhden tekijän aikaansaannos, vaan kansan tuottama 
– ja laulun tekijä saattoi olla kuka tahansa.413 Lomaxin näkemys oli kuin suoraan 
aiemmasta Pitrén määritelmästä. Alan Swedin kirjoittaman elämänkerran mukaan 
John Lomaxin poika ja Ala-Könnin aikalaisena Yhdysvalloissa kansanmusiikkia ke-
rännyt Alan Lomax (1915–2002) oli kuitenkin isäänsä kiinnostuneempi yksilöiden 
tarinoista.414 Silti erityisesti Alan Lomaxin kehittämässä perinteen luokittelutavassa 
yksilön merkitys katosi, kun hän loi eri kansoja vertailevia kulttuurisia kartastoja tut-
kimuksensa pohjaksi.415 Tämä osoittaa, miten yksilöiden rooli saattoi korostua ke-
ruutyössä, mutta sama ajatus ei yltänyt aineiston luokitteluun ja arkistointiin. Alan 
Lomaxin työtä on kritisoitu myös sen osalta, miten hän otti joitakin säveltäjänoikeuk-
sia muiden muusikoiden esityksistä omiin nimiinsä. Samoin häneltä on säästynyt oh-
jeistus, jonka mukaan äänitetty haastattelu on erityisen hyvä, mikäli haastateltava ei 
tiedä, että haastattelu nauhoitetaan eikä tule koskaan saamaan sitä selville.416 Yksilöi-
den tarinoista huolimatta yksilöiden oikeudet eivät välttämättä päässeet samalle ar-
vostuksen tasolle. 

 
411 Cocchiara 1981, 351–352, 368. 
412 Haapoja 2017b. 
413 Ks. Clement 2015. 
414 Esim. Swed 2010, 44, 123–125; ks. Myös Clement 2015.  
415 Clement 2015. 
416 Davidson 2015.  
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Tallennuslaitteiston parantuminen mahdollisti toisintojen ja puheen keruun yli-
voimaisella tehokkuudella nuotintamiseen tai käsin kirjoittamiseen verrattuna. Ala-
Könnille nuotinnettu perinne edusti eräänlaista keksittyä perinnettä, kun taas äänital-
lenteille arkistoitu perinne oli säilyvää – sellaista, mistä jokainen voi tehdä itse omat 
tulkintansa. Toki todellisuudessa valikointi säilyi edelleen keskeisenä osana itse arkis-
toinnin prosessia, sillä kuten edellä on tullut ilmi, 1940-luvulla Ala-Könninkin keruu-
työ kohdistui vahvasti Etelä-Pohjanmaalle ja talonpoikaiseen Suomeen. Perinne ei 
ehkä ollut keksittyä, mutta se oli valikoitua. Teknologian kehittyessä tallennuskapa-
siteetin kasvu, kevyemmät nauhurit ja nopeammat kulkuvälineet loivat 1950-luvulta 
alkaen uskoa aiempaa monipuolisempaan keruutyön sisältöön. Arkistoitavat määrät 
kasvoivat vauhdilla, mutta tallennettava aineisto ei edelläänkään edustanut ”historian 
koko kuvaa”, mikä ylipäätään ei kai olisi edes mahdollista. Arkistoinnin keskipisteenä 
oli kulloisellakin vuosikymmenellä pitkälti sivistyneistön määrittelemään kansa-käsi-
tykseen sopiva aineisto. 
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5 MORAALITALOUDEN JA 
SUUNNITTELUTALOUDEN RISTIPAINEESSA: 
PERINNETIETEET YHTEISKUNTATIETEIDEN 
VAIKUTUSPIIRISSÄ 

Sodanjälkeisen moraalitalouden vaiheen jälkeen syntyi voimakas usko siihen, että val-
tiontalouden tai yksittäisten yhteiskunnallisten instituutioiden toimivuuden ongelmat 
voidaan ratkaista tieteellisellä suunnittelulla ja organisoinnilla. Tieteellistä suunnitte-
lua korostava puhe nousi voimakkaasti esiin 1960-luvun jälkipuolella, ja Pertti Ala-
suutari kutsuukin tätä jaksoa suunnittelutalouden vaiheeksi. Valtaa pyrittiin keskittämään 
erityisesti 1970-luvun yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa mahdollisimman kaiken 
kattaviksi ”järjestelmiksi” tai mekanismeiksi. Tämä koski esimerkiksi eläkkeiden, 
koulutuksen tai lasten päivähoitojärjestelmän valtionrahoitusta. Prosessia sävytti po-
liittiset kiistat, ja aluepolitiikkaa korostanut Keskustapuolue417 ajoi desentralisaatiota, 
eli hajasijoittamista. Päätöksenteon hajauttaminen maakuntiin sekä maaseutukorkea-
koulujen ja joidenkin valtion laitosten sijoittaminen Helsingin ulkopuolelle sopi 
suunnittelupuheeseen, sillä päätöksenteon delegointia perusteltiin esimerkiksi hallin-
non tehokkaammalla toiminnalla.418 

Siirtyminen suunnittelutalouden vaiheeseen ei kuitenkaan tapahtunut selkeästi tai 
yksiselitteisesti, vaan monet moraalitalouden ajan elementit olivat edelleen läsnä. 
Tässä luvussa käsittelen tätä muutoskohtaa, joka näkyi myös perinnetieteiden toimi-
joiden tavoissa perustella keruutyötä, tutkimusta ja erityisesti tutkimustyön tieteelli-
syyttä. Ala-Könnin uralla keskeinen tapahtuma oli kansanperinteen laitoksen perus-
taminen Tampereelle vuonna 1965. Tuolloin hänen keruutyönsä jatkui säännöllisen 
rahoituksen turvaamana ja Ala-Könni teki yhteistyötä monien eri kuntien ja kaupun-
kien kanssa. Hän tallensi perinnettä ja ajoi aktiivisesti kotiseutumuseoiden perusta-
mista. 

 
417 Maalaisliitto vaihtoi nimensä Keskustapuolueeksi (nykyinen Suomen Keskusta) vuonna 1965. Viit-
taan puolueeseen sillä nimellä, joka on ollut käytössä kulloinkin käsittelemänäni ajankohtana. 
418 Alasuutari 1996, 108–110. 
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Yhteiskunnan nopean rakennemuutoksen myötä 1960-luvulla historiantutkimuk-
sen tulkinnoissa nousi Pauli Kettusen mukaan huomattavaan asemaan tietoinen ir-
tiotto aiemmin eheän kansan ideaaliin.419 Käsittelen muutosta sukupolvikysymyk-
senä, vaikka Kettunen ei määrittele, oliko irtiotossa kyse selkeästi nuoremman vai 
vanhemman sukupolven tutkijoista. Esimerkiksi Erik Allardt ja muut nuoremman 
polven sosiologit kuitenkin antoivat perusteita irtiotolle toteamalla, että tunnustet-
tuina ja säänneltyinä ristiriidat olivat hyödyllisiä yhteiskunnan toimintakyvylle ja kiin-
teydelle.420 Tämä ajattelumalli haastoi kansan yhdenmukaisuutta korostaneet perus-
telut. 

Nämä sosiologiset virtaukset vaikuttivat myös keruutyöhön. Siinä missä keruu-
työn katse oli aiemmin suuntautunut modernin marginaalialueille421 lukutaidotto-
maan kansaan tai kansanmusiikin keruutyössä ”surullisena, nöyränä, ja köyhänä”422 
kuvattuun kansaan, nyt kansan ideaali alkoi siirtyä enemmän senhetkiseen aikaan 
”modernin sisäpuolelle”. On toinen asia, miten helposti tämä tapahtui. Lukutaido-
tonta kansaa ei Suomesta juurikaan enää löytynyt, ja maaseudulla asuva kansa oli ollut 
keruutyön ensisijainen kohderyhmä jo pitkän aikaa, vaikka muuttoliike kaupunkeihin 
oli vahva. Kai Häggmanin mukaan ”kansanomaisuudesta” alkoi kuitenkin tulla kau-
pallisesti merkittävä elinkeino. Muistitietokeräykset ja erilaiset antologiat nostivat 
yleisen nostalgia- ja perinneliikehdinnän myötä suosiotaan, ja SKS:n kansanrunous-
arkistolle oli tarjolla erilaisia keräyksen teettäjiä ja yhteistyökumppaneita yli tarpeen. 
Kunnat kiinnostuivat keruutyöstä ja paikallisten keruuretkien järjestämisestä. Par-
haassa tapauksessa keruuta sponsoroi myös joku paikkakunnalta löytynyt vakavarai-
nen yritys kuten pankki tai kaivosyhtiö.423 Ala-Könnillekin uudet keruutoiminnan 
kohteet tulivat keskeisiksi jo yksin siitä syystä, että hän sai niistä rahallista korvausta. 
Ala-Könnin kuntakeruita tukivat kansanperinteen laitoksen toiminnan käynnistyessä 
pääasiassa kunnat, mutta kuluihin osallistuivat myös muun muassa paikalliset koti-
seutuyhdistykset, opetusministeriö, Kalevalaseura, maakuntaliitot ja evankelisluteri-
laiset seurakunnat.424 

 
419 Kettunen 2008, 35–38. 
420 Kettunen 2008, 89. 
421 Anttonen 2005, 51; Bendix 1997, 7–10. 
422 Laitinen 2003 [1986]; vrt. Aiemmin myös kansanmusiikin keruun taustoja kuvaavassa luvussa 2.2. 
423 Häggman 2015, 181, 190. 
424 Ks. esim. Viiala 28.5.1966; Ilkka 14.6.1968 ja Uudenkaupungin Sanomat 26.5.1970; lähteenä myös 
muita lehtileikkeitä kansanperinteen laitoksen keruumatkoista (kansanperinteen laitos I ja II -lehtileike-
kansiot; Kansanperinteen arkisto). 
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Keruumatkojen lisääntyessä eri puolella Suomea folkloristiikan oppiaineen nuo-
rempi sukupolvi esitti 1960-luvun puolivälin jälkeen vaatimuksia keruutyön teoreet-
tisen lähtökohtien kriittisestä pohdinnasta. Se koski niin tutkimuskysymyksiä kuin 
keruun systemaattisuuttakin. Esikuvana keskustelulle olivat ajankohtaiset kansainvä-
liset virtaukset perinteentutkimuksen kentällä. 

Nämä keskustelut eivät kuitenkaan juuri vaikuttaneet Ala-Könniin ja hän jatkoi 
tutkimusretkikuntien järjestelyitä osakuntatoiminnasta saamansa mallin mukaisesti. 
Samalla hänen keruutyönsä määrä kasvoi tallennusteknologioiden kehittyessä enti-
sestään. Ilmassa oli sukupolvikamppailua. Perinnetieteiden kentän vanhemman ikä-
luokan toimijat laativat vuonna 1965 yhdessä Kansallisten tieteiden kehittämisohjelman. Se 
oli Kai Häggmanin mukaan oli sisällöltään vielä 1950-lukulainen425 eli kuvasti selke-
ästi moraalitalouden vaihetta ja pyrki perustelemaan kansallisten tieteiden saamaa ra-
hoitusta aiempien vuosikymmenten tapaan ympärillä tapahtuvista muutoksista huo-
limatta. Perinnetieteiden kentän toimijat pyrkivät perustelemaan tutkimusalansa tär-
keyttä 1960-luvun puolesta välistä lähtien mittavan keruutyön tai tutkimuksen tar-
peella, joista Ala-Könni kannatti ensimmäistä. Samalla hänen edustamillaan arvoilla 
oli oppihistoriaa tarkastellen iso rooli kansanmusiikin tutkimuksen kentällä. 

5.1 Moraali- ja suunnittelutaloutta korostava Kansallisten 
tieteiden kehittämisohjelma 

Poliittinen päätöksenteko kytkeytyi 1950-luvun lopulta alkaen kahteen toisilleen vas-
takkaiseen voimaan: muuttoliike vei väkeä maalta pääkaupunkiseudulle, mutta halli-
tuspolitiikassa johtavassa asemassa oli palvelujen hajasijoittamista kannattanut Maa-
laisliitto. Myös perinnetieteiden parissa osa tutkijoista halusi vielä 1960-luvulle tul-
lessa korostaa vahvasti maaseudun asemaa ja talonpoikaista perinnettä, kuten Kansal-
listen tieteiden kehittämisohjelma osoittaa. Kehittämisohjelma pyrki takaamaan kansalli-
sille tieteille valtion rahoitusta 1980-luvulle saakka ja tulkitsen sen olleen myös SKS:n 
keino selvitä sodan jälkeisestä taloudellisesti haastavasta tilanteesta.426 Kehittämisoh-
jelmaa muotoilleen toimikunnan jäseniä olivat Kustaa Vilkuna, Matti Kuusi, Lauri 
Viljanen, Pertti Virtaranta, Toivo Vuorela ja Terho Itkonen. Kai Häggman kuvaa 

 
425 Häggman 2015, 169; palaan 1950-lukulaisuuteen tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 
426 Ks. SKS:n taloudellisesti haastavasta tilanteesta esim. Häggman 2015, 72–75. 
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Vilkunan roolia keskeiseksi 1960-luvun suomalaisessa tiedepolitiikassa.427 Tällä ajan-
jaksolla poliittinen valta siirtyi oikeistolta maalaisliitolle ja vasemmistolle. Maalaisliit-
tolainen Vilkuna nimitettiin akateemikoksi, ja hän toimi lyhyen aikaa myös opetus-
ministerinä. Opetusministeriö ja sen virkamiehet olivatkin keskeisessä roolissa, sillä 
samalla kun kulttuuria ja akateemista opetusta hajasijoitettiin maakuntiin, hallintoa 
keskitettiin opetusministeriöön.428 Kehittämisohjelmaa muotoiltiin Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seuran vetämänä. Yksi ohjelman konkreettisista pyrkimyksistä oli saada 
SKS:n toimintamenot osaksi valtion budjettia, joten Kansallisten tieteiden kehittämisoh-
jelmaa kutsuttiin julkisuudessa myös SKS:n muistioksi tai SKS:n kulttuuriohjel-
maksi.429 Vakituisen toimituskunnan lisäksi monet muutkin henkilöt ottivat osaa ko-
kouksiin, ja Erkki Ala-Könni kuului osaksi joukkoa, joka kertoi näkökantojaan työ-
ryhmälle joko suullisesti tai kirjallisesti.430 

Kehittämisohjelman päämäärät muotoutuivat varsin yhteneväisiksi Vilkunan ta-
lonpoikaista perinnettä ihannoivien ajatusten kanssa. Tarja Rautiainen-Keskustalo 
liittää Kansallisten tieteiden kehittämisohjelman Pauli Kettusen määritelmään metodologi-
sesta nationalismista. Kehittämisohjelmassa on Rautiainen-Keskustalon mukaan ky-
symys selkeästä ohjelmanjulistuksesta, jossa keräämisestä ja säilyttämisestä muodos-
tuu itsestään selvä toiminnan muoto. Kehittämisohjelma myös sisälsi Rautiainen-
Keskustaloa lainaten SKS:n käsityksen ”kunniakkaasta yhtenäisestä kansasta”, vaikka 
ennen kaikkea ohjelman pyrkimyksenä oli laatia Suomen kansasta kaikkine yksityis-
kohtineen – esineineen, elämäntapoineen ja murteineen – topografia, joka tarvittiin 
modernisoituvan maailman kohtaamiseen.431 

Rautiainen-Keskustalo korostaa, että ohjelman teon aikaan SKS:n sisälläkin oli 
kuitenkin jo erilaisia näkemyksiä siitä, mitä ohjelmassa tulisi painottaa. Maaseudun 
asukkaat ja talonpojat olivat vain pieni osa Suomen todellista väestöpohjaa. Muutto-
liikkeen myötä varsinkin teollisuustyöntekijöiden määrä kasvoi jatkuvasti. Rautiai-
nen-Keskustalo näkeekin agraarikulttuuriin tarranneen ohjelman myös vastauksena 
Matti Kuusen edustamaan sosiologisesti virittyneeseen yhteiskuntatutkimukseen. 
Kuusen näkemyksen mukaan talonpoikainen maailmankuva ei ollut kansanperinteen 

 
427 Ks, myös aiemmin luvussa 4.1. 
428 Häggman 2015, 165; Vilkunan tiedepolitiikasta myös Herlin 1993, 369–381. 
429 Häggman 2015, 167–168. 
430 KTK 1965, 5.  
431 Rautiainen-Keskustalo 2015, 6. 
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tutkimuksen kannalta ainoa kiinnostava tutkimuskohde, ja hän lähti viemään läpi ha-
luamiaan uudistuksia SKS:n nuoremman sukupolven keskuudessa.432 

Kansallisten tieteiden kehittämisohjelma olikin vanhemman sukupolven manifesti, jolla 
he pyrkivät myös vastaamaan folkloristiikan nuoremman sukupolven vaatimuksiin 
perustella keruutyötä tieteellisin perustein. Esimerkiksi kentän käsite alkoi vilahdella 
suomalaisten folkloristien kielenkäytössä 1960-luvulla osittain Vöyrin kenttätyösemi-
naarin (1965) vaikutuksesta.433 Vöyrillä pidetystä seminaarista ilmestyi vuonna 1968 
teos Fältarbetet: synpunkter på etno-folkloristisk fältforskning, joka koottiin Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finlandin yhteistyönä. Hägg-
man pitää julkaisua käänteentekevänä, sillä se oli lähes sata vuotta rinnakkain elänei-
den, mutta Häggmanin sanoin ”toisiaan kyräilleiden” seurojen ensimmäinen yhtei-
nen julkaisu. 

Ala-Könni ei lopulta omaksunut nuoren antropologipolven ajatuksia. Kai Hägg-
man kuvaa Vöyrin seminaarissa vahvasti vaikuttaneita Lauri Honkoa ja Juha Penti-
käistä ”nuoriksi vihaisiksi miehiksi”.434 He halusivat ”tieteellistää” perinnetieteiden 
tutkimusmetodeja. Kyse oli nuoren ja vanhan sukupolven kohtaamisesta, jossa uusi 
sukupolvi korosti systemaattisuutta ja arvosteli aiemman sukupolven ”keräilyma-
niaa”. Tämä kritiikki kohdistui myös SKS:aan, jossa valtaosa kerääjistä oli koulutta-
mattomia alan harrastajia. SKS:n osittain jopa amatöörimäisenä pidetystä perinteen-
keruusta oli siirryttävä systemaattisempaan kenttätutkimukseen, ja samalla korostet-
tiin kerääjien teoreettista peruskoulutusta.435 Perinnetieteiden tutkimus oli ollut luon-
teeltaan kuvailevaa ja luokittelevaa, mutta nuoremman sukupolven mielestä se ei ollut 
tarpeeksi teoreettista. Tässä vastakkainasettelussa Ala-Könni edusti selkeästi van-
hempaa sukupolvea. Hän itse koki olevansa pioneeri juuri kenttätyönsä osalta.436 
Edelläkävijän roolinsa Ala-Könni liitti erityisesti soitinten keruuseen, sillä hänen mu-
kaansa museoväki ei kiertänyt vastaavaan tapaan talosta taloon perinnettä etsimässä. 
Ala-Könni ei myöskään kokenut tutkijan työtä itselleen sopivana, sillä se vaati pai-
kallaan pysymistä. Omien sanojensa mukaan kenttätöissä hänen ”levoton, liikkuva ja 
monista kysymyksistä kiinnostuva luonteensa” löysi sopivamman työnkuvan.437 

 
432 Palaan Kuusen uudistuksiin ja eri ikä-vaihekulttuurien tutkimukseen seuraavissa alaluvussa 5.2 ja 
5.3. 
433 Laaksonen, Knuuttila ja Piela 2003, 8. 
434 Häggman 2015, 197. 
435 Häggman 2015, 197; Honko 1968, 8. 
436 Haastattelu Ala-Könni, 1981a: KIÄ 3950. 
437 Haastattelu Ala-Könni, 1981a: KIÄ 3950. 
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Vanhemman sukupolven näkökantoihin liittyen Kansallisten tieteiden kehittämisohjel-
man 50-lukulaisuus heijastuu Kai Häggmanin mukaan siinä, miten kansakulttuuri 
näyttäytyi ohjelmassa vahvasti agraarikulttuurin ilmiönä. Muistitiedon kerääminen 
työväen ja käsityöläisten parista mainittiin vain muutamalla lauseella, eikä ohjelman 
hahmottelemasta kansankulttuurin kartasta edelleenkään löytynyt kaupunkeja tai teh-
dasyhteisöjä. Käsitys ”kansasta” ja ”perinteestä” oli se, jonka vanhempaa sukupolvea 
edustaneet ohjelman laatijat olivat nuoruudessaan omaksuneet.438 Häggmanin mai-
nitsemat ohjelmasta löytyvät ”muutamat lauseet” agraarikulttuurin ulkopuolisista il-
miöistä liittyvät arkistojen väliseen työnjakoon. Ohjelmassa listataan monien eri toi-
mijoiden tehtäväkenttää ja esitellään, kuinka teollistuvan yhteiskunnan murrosta eri 
kannoilta valaisevaa perinteenkeruuta harjoittavat muun muassa Työväen Arkisto 
sekä Turun, Tampereen ja Jyväskylän tutkimuslaitokset. Näistä Tampereen tutkimus-
laitos viittaa kansanperinteen laitokseen, jonka perustamisvaiheita tarkastelen seuraa-
vassa luvussa. Kansallisten tieteiden kehittämisohjelmasta on havaittavissa, miten eri ke-
ruukohteita pyrittiin institutionalisoimaan. Tekijöiden tavoitteena oli määritellä arkis-
toinnin vastuutehtäviä eri organisaatioille ja toimijoille. Etnisen yhdenmukaisuuden 
korostaminen liittyy vahvasti moraalitalouteen, mutta kehittämisohjelma edusti myös 
suunnittelutaloutta, eli kirjoittajiensa toivomaa suuntaa Suomen tulevasta suunnasta. 
Myös kehittämisohjelman kansi kuvaa hyvin sen pyrkimystä rakentaa Suomea ja suo-
malaista kansakuntaa (kuva 3). 

 
438 Häggman 2015, 169–170. 
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Kuva 3. Kansallisten tieteiden kehittämisohjelman (1965) kansi 

 

 
Kehittämisohjelmassa kansanmusiikkiin keskittyvän aineiston osalta mainitaan 
SKS:n Kansanrunousarkiston tyypeittäin ja kerääjittäin järjestetty kokoelma – mutta 
ei aktiivista keruutyötä. Lisäksi epäkohtina mainitaan pysähdyksissä oleva sävelmien 
julkaisutyö ja se, ettei missään arkistossa (lähteen mukaan SLS mukaan lukien) ole 
tämän alan vakinaista työntekijää. Sen vuoksi lukuisiin ulkomailta saapuviin tieduste-
luihin ei pystytty ohjelman tekijöiden mukaan vastaamaan.439 

 
439 KTK 1965, 71. 
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Juuri Ala-Könnin vuodesta 1965 alkaen johtama kansanperinteen laitos nähtiin 
ohjelmassa paikaksi, joka pystyisi kehittymään toimintakykyiseksi kansanmusiikin 
tutkimuskeskukseksi, ja ohjelman ehdotuksen mukaan sinne tulisi toimittaa myös 
Helsingin kokoelmien jäljennökset asiakaspalvelua varten.440 Näkemykseni mukaan 
näillä ”Helsingin kokoelmilla” tarkoitettiin Kansanrunousarkiston ja Svenska littera-
tursällskapetin kansanmusiikkikokoelmia, joihin ohjelman esiintuoma vakinaisen 
työntekijän puutekin kohdistui. Nyt toiminta alkoikin kääntyä siihen suuntaan, että 
Tampere olisi kansanmusiikin tutkimuksen keskiössä. Tämä sopi hyvin myös Kes-
kustapuolueen korkeakoulupolitiikkaan ja hajasijoittamisen tarpeeseen. Ilmeisesti 
päämäärä sopi myös SKS:n havittelemaan asemaan ”kansallisten tieteiden keskusjär-
jestönä” – olihan kehittämisohjelma itsessäänkin SKS:n eteenpäin ajama.441 Kaleva-
laseuran ja SKS:n samanaikaisen keruutyön ja yhteisten kiinnostuksenkohteiden li-
säksi kansallisten tieteiden järjestötoimintaan oli syntynyt laajemminkin päällekkäi-
syyttä, ja Kai Häggman toteaa, että SKS kilpaili erilaisista valtionavustuksista tytär-
järjestöjensä kanssa. Avustuksia saadakseen SKS pyrki profiloitumaan selkeämmin 
kansallisten tieteiden keskusjärjestöksi, joka palvelisi niin yleisöä kuin tiedotusväli-
neitä.442 

Yhteiskunnallisen tilanteen osalta sosiologi Erik Allardt erotti 1960-luvun alussa 
neljä ”yhteiskunnallista perusvastakohtaisuutta”. Tässä erotuksessa yhteiskunnan jä-
senet jakautuivat perusvastakohtaisuuksien mukaan niin, että he muodostivat kaksi 
toisilleen vastakkaista leiriä ja useimmat yksilöt voitiin sijoittaa jompaankumpaan 
ryhmään. Ensimmäisen kohdan osalta Allardt tukeutui Antti Eskolaan, joka asetti 
maalaiset ja kaupunkilaiset toisiensa perusvastakohdaksi. Sukupolvien välisiä konflik-
teja Allardt ei lue perusvastakohtaisuuksien piiriin, sillä eri sukupolviin kuuluvien vä-
lillä on pakostakin vuorovaikutusta. Toinen perusvastakohtaisuus kytkeytyy jakoon, 
joka erotti porvariston ja työväenluokan, ja kolmas eduskuntaryhmien äänestystapoi-
hin. Tässä Allardt viittaa Suomen eduskuntaryhmien toimintaa tutkineeseen Pekka 
Nyholmiin, jonka mukaan useimmat puolueet jakaantuivat äänestyksissä perusvasta-
kohtaisuuksien mukaan ja tämä ilmeni kuiluna kansandemokraattien ja muiden puo-
lueiden välillä. Ennen toista maailmansotaa myös suomenkielinen enemmistö ja 

 
440 KTK 1965, 71. 
441 Häggman 2015, 125, 168. 
442 Häggman 2015, 125. 
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ruotsinkielinen vähemmistö muodostivat tärkeän perusvastakohtaisuuden, joka 
1960-luvulla aktuaalistui enää vain muutamissa erityisissä tilanteissa.443 

Nämä perusvastakohtaisuudet erottuvat myös Kansallisten tieteiden kehittämisohjel-
masta. Kielikysymys oli jakanut arkistointivastuuta jo 1800-luvun lopulla, kun SKS:n 
rinnalle perustettiin Svenska litteratursällskapet i Finland. Työväenluokkaa edusti 
puolestaan vuonna 1909 perustettu Työväen Arkisto. Tulkitsen ohjelmaa vielä niin, 
että suunnitteluohjelmassa SKS:n toimenkuvaan kuului suomenkielisen suullisen pe-
rinteen keruun lisäksi erityisesti maaseudun ja ”talonpoikaisen perinteen” keruu, 
mutta sen organisoimaa keruutyötä laajensi työväenperinteen suuntaan erityisesti 
Työväen Arkisto ja osaltaan myös Tampereelle samana vuonna perustettu kansan-
perinteen laitos. Sukupolvien välinen vuorovaikutus puolestaan synnytti itse ohjel-
man, kun vanhempi sukupolvi halusi vakiinnuttaa kansallisten tieteiden rahoituksen 
nuoremman sukupolven uusien vaatimusten paineessa. Pauli Kettunen huomioi mi-
ten toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä suomalaisessa politiikassa 
erottui kaksi tasoa, joissa vaikuttivat Allardtin huomioimat perusvastakohdat. Poliit-
tista prosessia ohjasivat lyhyen aikavälin eturistiriidat ja kompromissit, ja rajoja toi-
minnalle asetti se, mitä valtion virkamiehet sekä vientiteollisuus määrittelivät kansal-
lisiksi taloudellisiksi välttämättömyyksiksi.444 Arkistojen perustaminen tai tukeminen 
oli osa poliittista prosessia, joilla purettiin ristiriitoja ja pyrittiin kompromisseihin 
1960-luvun yhteiskunnan perusvastakohtaisuuksien tasoittamiseksi. 

5.2 Kansanperinteen laitoksen perustaminen Tampereelle: 
kaupunkien ja työväenperinteen huomioiminen 

Pitkään A. O. Väisäsen jälkeen eri tehtäviä ja toimenkuvia hoidettuaan Erkki Ala-
Könni sai viran Tampereelta, uudesta Yhteiskunnallisesta Korkeakoulusta (YKK) 
vuonna 1965. Uuden viran, uuden laitoksen ja Tampereelle siirretyn Yhteiskunnalli-
sen Korkeakoulun taustalla vaikuttivat vahvasti erityisesti Maalaisliiton ja sittemmin 
Keskustapuolueen aluepoliittiset päätökset. Poliittisella kentällä vasemmiston sisäi-
nen valtataistelu ja Sosiaalidemokraattisen puolueen hajaannus korostivat Maalaislii-
ton johtavaa roolia hallituspolitiikassa 1950-luvun lopulla ja 1960-luvun 

 
443 Allardt 1971, 144–146; Eskola 1965, 25–32, 180-181; Nyholm 1961, 69–91; ks. myös Kettunen 
2008, 64. 
444 Kettunen 2008, 163–164. 
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alkupuolella.445 Sosiaalidemokratia oli jakautunut kahtia, kommunistit olivat margi-
naalipuolue, ja oikeisto oli YYA-sopimuksen solmimisen jälkeen ulkopoliittisesti 
epäilyksenalainen.446 Johtavassa asemassaan toiminut maalaisliitolainen pääministeri 
Johannes Virolainen ajoi 1950-luvulta lähtien politiikkaa, jossa koulutuksen kehittä-
minen kaikilla asteilla yhdistyi aluepoliittisen ajatteluun.447 

Tampereella kunnallispolitiikkaa hallitsivat Kokoomus ja SDP. Niiden edustajille 
yhteiskunnallisen korkeakoulun siirto oli keskeistä kaupungin imagon vuoksi, jonka 
alueellisen vahvistamisen päämäärää myös ajan poliittiset valtasuhteet tukivat. Maa-
laisliiton aluepoliittisen hajasijoittamisen aktivoitumisvaiheessa hallituksen päätavoit-
teeksi muodostui Veli-Matti Aution mukaan ”suurin piirtein yhtäläisten palvelujen 
alueellinen tasaaminen myös korkeakoulutukseen tuleville”. Tätä kautta korkeakou-
luopetus kytkettiin yleiseen aluepolitiikkaan, ja rakennemuutosta pyrittiin hillitse-
mään tarjoamalla koulutusmahdollisuuksia myös pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella.448 

Tampereen apulaiskaupunginjohtaja, SDP:ta edustanut Erkki Lindfors oli sisäl-
lyttänyt korkeakoulun saamisen Tampereen kaupungin kehitysohjelmaan jo vuonna 
1947. Vuonna 1951 Yhteiskunnallisen Korkeakoulun rehtori Yrjö Ruutu otti yhteyttä 
Tampereelle – hänen ajatuksenaan oli toimintojen siirto uusiin tiloihin, sillä korkea-
koulu kärsi tilanahtaudesta. Siirto ei kuitenkaan edennyt, ja se herätti ankaraa vastus-
tusta korkeakoulun sisällä. Tamperelaiset ehdottivat siirtoa uudelleen maaliskuussa 
1955 pohjustettuaan hankkeitaan myös vaikutusvaltaisen kesäyliopiston449 piirissä. 
Hallitus lupasi tukea siirtoa, eikä asiassa kysytty enää mielipiteitä korkeakoululta, joka 
oli pyytänyt avustusta uudisrakentamiseen Helsingissä.450 

Tampereella päätöksenteon taustalla vaikuttivat yliopiston historiaa tutkineen 
Mervi Kaarnisen mukaan Tampereen johtavat kunnallispoliitikot, kaupunginjohtaja 
Erkki Lindfors, opettaja Lauri Santamäki, Pirkanmaan maakuntaliiton toiminnanjoh-
taja Yrjö Silo sekä presidentti Urho Kekkosen siirrolle lupaama taloudellinen tuki.451 
Lauri Santamäen mukaan paikallispoliitikot muodostivat asevelijuntan, joka mahdol-
listi yhteistyön juuri Kokoomuksen ja SDP:n välillä ja takasi määräenemmistön 

 
445 Autio 1993, 19. 
446 Salokangas 1996, 11. 
447 Isohookana-Asunmaa 2006, 52. 
448 Autio 1993, 210, 213–214. 
449 Kesäyliopiston toimintaa on käsitelty aiemmin tutkimuksen luvussa 4.1. 
450 Autio 1990, 237–238.  
451 Kaarninen 2000, 13. 
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päätöksenteossa. Lindfors edusti asevelijuntassa SDP:tä ja Santamäki Kokoomusta, 
ja heidän lisäkseen toimintaan osallistui myös muita keskeisiä päätöksentekijöitä aina 
käsiteltävän asian mukaan. Juntan jäsenet olivat sodan käyneitä, ja heillä oli Santa-
mäen mukaan pyrkimys löytää sota-ajalle ominainen yhteinen ajattelutapa ja tahtotila 
puoluerajoista riippumatta.452 Tässäkin oli kyse yhdenlaisesta hyvä veli -verkostolle 
tyypillisestä toimintatavasta.453 Tampereen kaupunki ja sen lähikunnat lupasivat siir-
rolle runsaan taloudellisen tuen, jonka myötä Yhteiskunnallinen Korkeakoulu hyväk-
syi siirtosopimuksen vuonna 1956. YKK:n vihkiäisiä vietettiin vaikuttavan juhlakul-
kueen muodossa Tampereella vuonna 1961.454 Rehtori Paavo Koli arvioi ulkomais-
ten selvitysten perusteella, että uusia akateemisia tehtäviä oli syntymässä kulttuuripal-
velujen alalle, joten YKK:uun perustettiin humanistinen tiedekunta vuonna 1964.455 

Uuden tiedekunnan sisään neuvotteli paikkaansa myös Erkki Ala-Könni. Kaarni-
sen mukaan kansanperinteen laitoksen katsottiin laajentavan korkeakoulun humanis-
tisten tieteiden kenttää, johon kuuluivat alkuvaiheessa kasvatusopin, historian, kirjal-
lisuudenhistorian ja suomen kielen professuurit assistentuureineen, kolme muuta 
opetusvirkaa sekä neljä kielten lehtoraattia. Suunnitelmissa oli myös kansanperinteen 
professuuri.456 

Kansanperinteen laitoksen perustamisessa muodollisena aloitteentekijänä toimi 
Tampereen Korkeakouluyhdistys, jonka tietoon oli tullut Ala-Könnin halukkuus luo-
vuttaa kokoelmiaan Yhteiskunnalliselle Korkeakoululle. Neuvotteluja oli kuitenkin 
pohjustettu jo etukäteen epävirallisin yhteydenotoin.457 Ala-Könni otti aluksi itse yh-
teyttä korkeakoulun historian professoriin Aulis J. Alaseen, sillä hän etsi omien sa-
nojensa mukaan työmahdollisuuksia Helsingin ulkopuolelta: ”[Helsingissä] oli ne 
omat laitokset ja halusin nimenomaan lähteä kokonaan perustamaan jotakin uutta 
pistettä”.458 Korkeakoululla ei kuitenkaan ollut mahdollisuuksia vakanssin perusta-
miseen, ja se kääntyi asiassa Tampereen kaupungin puoleen. Korkeakoulun huma-
nistisen tiedekunnan dekaanina toiminut Alanen antoi lausuntonsa Tampereen kau-
pungin valtuustolle, jossa hän painotti kansanperinteen keräämistä ”juuri tässä 

 
452 Haastattelu Santamäki 1972: Kper Y/06052. 
453 Vrt. aiemmin tutkimuksen lukuun 4.1. 
454 Kaarninen 2000, 15–17. 
455 Kaarninen 2000, 26. 
456 Kaarninen 2000, 27, 29. 
457 Kaarninen 2000, 29. 
458 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Kper Y/08720. 
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vaiheessa, jolloin sen viimeiset taitajat ja tallettajat ovat menossa manalan ma-
joille.”459 Samalla Alanen totesi useamman korkeakoulun havitelleen Ala-Könnin ko-
koelmia; Ala-Könni harkitsi vaihtoehtoisina sijoituspaikkoina Jyväskylää ja Tur-
kua.460 Alanen lähetti YKK:n kanslerille myös Kustaa Vilkunan ja Erik Tawaststjer-
nan lausunnot. Vilkuna näki tärkeänä, että Ala-Könnin kokoelma ”pysyy koossa, tu-
lee rekisteröidyksi ja nimenomaan jonkin korkeakoulun käyttöön”. Runsaat kokoel-
mat tarjosivat Alasen mukaan tutkimusmateriaalia sekä humanistiselle että yhteiskun-
tatieteelliselle tiedekunnalle.461 

Samaan aikaan Yhteiskunnallinen korkeakoulu kehittyi nopeasti ja muuttui 
vuonna 1965 monialaiseksi Tampereen yliopistoksi. Tämä henkilöityi vahvasti Paavo 
Kolin rehtorikauteen, ja muutos tapahtui kiinteässä yhteistyössä Tampereen kaupun-
gin kanssa. Yliopiston hallinto oli kaksijakoinen: hallintoelimissä oli kaupungin edus-
tajia, ja kaupungin tuella oli jo YKK:n toiminnan käynnistyessä suuri taloudellinen 
merkitys.462 Lauri Santamäen mukaan juuri asevelijuntta mahdollisti kaupungin vah-
van roolin yliopiston toiminnassa, sillä juntan jäsenet pystyivät enemmistön voimin 
päättämään kaupungin rahoittavan laitoksia, jotka eivät olleet vielä päässeet valtion-
avun piiriin. Näiden joukkoon lukeutui myös kansanperinteen laitos.463 Haastattelus-
saan Ala-Könni kertoo kohtaamisesta tuolloin kaupunginjohtajaksi edenneen Erkki 
Lindforsin kanssa, minkä yhteydessä he jo sopivat Ala-Könnin keräämien kokoel-
mien lahjoituksesta ja siirrosta. Samalla Lindfors lupasi viedä asian kaupunginhalli-
tukseen ja myös kaupungin maksavan Ala-Könnille palkkaa seuraavat kolme vuotta 
eteenpäin.464 Rahoitus vietiin eteenpäin Lindforsin myötävaikutuksella, ja kun kan-
sanperinteen laitos vuonna 1965 perustettiin, se sai Ala-Könniltä lahjoituksena suu-
ret soitin- ja sävelmäkokoelmat.465 Kaarnisen mukaan Ala-Könnin palkka sidottiin 
apulaisprofessorin palkkaan, ja neuvottelujen sekä monien lausuntojen jälkeen Yh-
teiskunnallisen Korkeakoulun kansleri vahvisti johtosäännön ja määräsi kansanpe-
rinteen laitoksen johtajaksi Erkki Ala-Könnin maaliskuusta 1965 eteenpäin vajaan 

 
459 Tampereen yliopiston (jatkossa TaY:n) hallintokollegion kokouksen pöytäkirja 20.1.1965, liite 1. 
460 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Kper Y/08720. 
461 TaY:n hallintokollegion kokouksen pöytäkirja 20.1.1965, liite 3. 
462 Kaarninen 2000, 20–29. 
463 Haastattelu Santamäki 1972: Kper Y/06051 ja Y/06052. 
464 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Kper Y/08720. 
465 Kansanperinteen laitoksen perustamista ovat kuvanneet myös Rautiainen-Keskustalo 2015, 7 ja 
Järviluoma 2001. 
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kahden vuoden mittaiseksi ajaksi. Käytännössä Ala-Könni aloitti työnsä heti vuoden 
1965 alussa työhuoneen saatuaan.466 

Kokoelmat nähtiin ajan lehtikirjoituksissa tutkimustyön apuna kansatieteellisessä 
ja kielitieteellisessä tutkimuksessa, historiantutkimuksessa ja opinnäytetöiden laatimi-
sessa.467 Aulis J. Alanen eritteli neuvotteluvaiheessa, miten Tamperetta koskevaan 
tutkimukseen ottaisivat osaa YKK:n opiskelijat muun muassa historian, kansatieteen, 
suomen kielen, sosiaalipolitiikan ja sosiologian oppiaineista. ”Kaupungin ja sen eri 
laitosten synty ja kehitys saisi täten aivan uutta valaistusta.”468 Kansanperinteen laitos 
oli siis oma laitoksensa, joka palveli sekä humanistista tiedekuntaa että yhteiskunta-
tieteellistä tiedekuntaa juuri sosiologian ja sosiaalipolitiikan opiskelijoiden osalta.469 
Samalla kaupungin rahoitus turvasi sen vahvan roolin laitoksen johtokunnassa, johon 
kuului kolme jäsentä. Yhden asetti humanistinen tiedekunta, toisen yhteiskuntatie-
teellinen tiedekunta ja kolmannen Tampereen kaupunki.470 Perinnetieteet tuotiin uu-
teen seuraan, johon kuuluivat myös yhteiskuntatieteet kuten sosiologia ja sosiaalipo-
litiikka. Aiemmin arkistointi oli korostunut pikemminkin humanististen tieteiden 
aloilla, jotka kuuluivat osaksi kansallisten tieteiden kenttää.471 

Kansanperinteen laitoksen toimintaa määritti johtosääntö, jonka mukaan sen ta-
voitteisiin kuuluivat ”kansanperinteen tutkimus, sen tallentaminen, arkistoiminen ja 
käyttökuntoon saaminen erityisesti YKK:n oppiaineita varten”.472 Hallintokollegion 
alaisuudessa kansanperinteen laitos sai yliopiston vuosikertomuksissa näkyvän pai-
kan itsenäisenä laitoksena, ja lukuvuoden 1964–65 vuosikertomuksessa Ala-Könnin 
kokoelmat mainittiin kansanperinteen laitoksen toiminnan lisäksi myös lahjoituksissa 

 
466 Kaarninen 2000, 29. 
467 Uusi Suomi 15.12.1964; Sosiaalidemokraatti 15.12.1964.  
468 TaY:n hallintokollegion kokouksen pöytäkirja 20.1.1965, liite 1. 
469 TaY:n hallintokollegion kokouksen pöytäkirja 20.1.1965, liite 3. 
470 TaY:n hallintokollegion kokouksen pöytäkirja 20.1.1965, liite 4. Kansanperinteen johtokuntaan 
kuului toiminnan alkuvuosina humanistisen tiedekunnan valitsema puheenjohtaja, ensin Suomen kie-
len professori Paavo Siro (vuosina 1965–1966) ja hänen jälkeensä kotimaisen kirjallisuuden professori 
Eino Kauppinen (vuosina 1967–1971). Yhteiskunnallinen tiedekunta nimesi edustajakseen sosiaalipsy-
kologian professorin Antti Eskolan ja Tampereen kaupungin asettamana jäsenenä toimi kunnallisneu-
vos Lauri Santamäki. Johtokunta kokoontui pääsääntöisesti kerran tai kaksi kertaa vuodessa, mutta 
vuonna 1971 kokouksia oli kolme johtokunnan kokoonpanon muuttuessa. Kansanperinteen laitoksen 
johtokunnan kokouksissa käsiteltiin tulevia tutkimusretkiä, työvoiman palkkaukseen liittyneitä asioita 
ja organisaatiorakennetta sen osalta, toimisiko kansanperinteen laitos suoraan hallintokollegion alai-
suudessa vai erillisenä yksikkönä Tampereen yliopiston Tutkimuslaitoksessa. Lähteenä Tampereen yli-
opiston kansanperinteen laitos, johtokunnan pöytäkirjat 1965–1967. 
471 Vrt. Herlin 2000, 1. 
472 TaY:n hallintokollegion kokouksen pöytäkirja 20.1.1965, liite 3. 
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tutkimustyön aineistona kansatieteen, historian, sosiologian ja suomen kielen alu-
eilla.473 Eino Kauppisen mukaan kansanperinteen laitoksesta oli hyötyä kirjallisuuden 
opetukselle, ja hän korosti myös museoiden ja maakunta-arkistojen tärkeyttä oppiai-
neensa tutkijoille.474 Suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden oppiaineet olivat 
kansanperinteen laitoksen organisoiman keruutyön kumppaneita. Kauppisen mu-
kaan jälkimmäinen organisoi keruutoimintaa, jotta alan opiskelijat tutustuisivat oman 
aikansa kirjailijoihin haastatteluja tehdessään. Alanen taas totesi, että hänen oppiai-
neensa opiskelijat joutuivat usein valitsemaan opinnäytteidensä aiheita sen mukaan, 
mihin Tampereen kaupungin arkistosta löytyi materiaalia. Niinpä varsinkin jatko-
opiskelijat joutuivat edelleen hyödyntämään runsaasti Helsingissä sijaitsevia kokoel-
mia. Arkistojen puute olikin yksi niistä asioista, joiden vuoksi sekä Eino Kauppinen 
että Aulis J. Alanen alun perin vastustivat Yhteiskunnallisen Korkeakoulun siirtoa 
Tampereelle.475 Kansanperinteen laitos ei ehkä paikannut arkistojen puutetta heti, 
mutta ainakin se oli osoitus siitä, että niin yliopisto kuin kaupunkikin halusivat korjata 
asian. 

Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan oppiaineista myös suomen kie-
lellä oli läheisiä yhteyksiä sosiologian oppiaineeseen. Kauppisen edeltäjänä ja kolle-
gana toiminut kirjallisuudenhistorian professori Unto Kupiainen pani Tampereella 
merkille, että YKK toimi nyt uudenlaisessa ympäristössä: Tampere oli perinteikäs 
teollisuuteen painottuva työväenkaupunki. Kupiainen halusi avartaa kirjallisuuden 
opetusta liittämällä sitä enemmän ympäristöönsä ja ympäröivään yhteiskuntaan. 
Niinpä hän pyysi Kauppista pitämään luennon kirjallisuuden sosiologiasta.476  

Tampereella työväenperinne ja ylipäätään sosiologiset virtaukset tutkimustyön 
osana nousivat keskeiseen asemaan. Tampereen Korkeakouluyhdistys taustoitti Yrjö 
Silon laatimassa kirjelmässä Tampereen kaupungin valtuustolle aiemman tutkimuk-
sen keskittyneen liikaa agraariyhteiskunnan muutoksiin, joissa teollistuva yhteiskunta 
ja työläisten maailma olivat jääneet liian vähälle huomiolle.477 Vastaava näkemys tois-
tui lähes samoin sanoin Aamulehdessä vuonna 1964, jossa käsiteltiin Ala-Könnin ko-
koelmien siirtoa ja keruutyön aiempia puutteita ”teollistuvan yhteiskunnan ja työläis-
ten maailman” huomioimisessa. Edellä mainitut keruukohteet olivat jääneet vähälle 
huomiolle myös Ala-Könnin työssä, mutta kirjoituksessa painotettiin lähinnä Ala-

 
473 Tampereen yliopiston vuosikertomus, lukuvuosi 1964–65. 
474 Haastattelu Kauppinen 1980: Kper Y/08241. 
475 Haastattelut Kauppinen 1980: Kper Y/08241 ja Alanen 1980: Kper Y/08248. 
476 Haastattelu Kauppinen 1980: Kper Y/08242. 
477 TaY:n hallintokollegion kokouksen pöytäkirja 20.1.1965, liite 1. 
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Könnin aineistojen suurta määrää luetellen valokuvanegatiivien, ääninauhojen, käsi-
kirjoitusten ja soittimien tarkkoja lukumääriä. Keruutyölle nähtiin tarvetta jatkossa-
kin, sillä kyse oli perinteen keruun ”viimeisistä vuosista”.478  

Näin yhteinen intressi alkoi syntyä Ala-Könnin ja Yhteiskunnallisen Korkeakou-
lun välille. Keruutyön tuli huomioida työväenliikkeen historiaa, Ala-Könni oli myö-
tämielinen ajatukselle, ja moraalitalouden hengessä lehtikirjoitusten puheavaruudet 
korostivat erityisesti Ala-Könnin kokoelmien sisältömääriä. Esimerkiksi Aamulehti lu-
etteli aineistomääriä peräti kolmeen otteeseen puolen vuoden sisällä. Siirtoa organi-
soinut Tampereen kaupunginjohtaja Erkki Lindfors oli SDP:n jäsen, ja kokoelmien 
määrää painottivat myös puolueen lehdet.479 Myös ajatus perinteen pelastamisesta oli 
lehtikirjoituksissa tärkeässä asemassa. Aamulehdessä todettiin, kuinka ”ikäluokat[,] joi-
den tehokkaan nuoruuden aikoina teollistuvan yhteiskunnan läpimurto alkoi, ovat 
siirtymässä ajastamme ja heidän mukanaan katoaa heidän jälkeensä tavoittamatonta 
tietoa”. Korkeakouluyhdistys painotti kokoelmien saamisen osalta tutkimusmahdol-
lisuuksien kehitystä ja primääriaineistojen tarvetta, sekä ylipäätään perinteen kasvavaa 
arvostusta.480 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, maalaispitäjien talonpoikaisen idyllin vaalimisella 
oli sotien jälkeen kansallisten tieteiden parissa omat poliittiset päämääränsä, jotka 
kuitenkin muovautuivat yhteiskunnallisten muutosten seurauksena. Työväenlaulut 
olisivat varmasti tulleet vastaan myös kansanmusiikin keruussa, jos osakuntien ke-
ruuretket olisivat ulottuneet jo 1940- tai 1950-lukujen aikana kaupunkeihin.481 Maa-
seudun korostaminen ja talonpoikainen ihanne olivat perinnetieteiden tutkimuksen 
parissa perusta, joka mahdollisti sotien jälkeisessä Suomessa yhdenmukaisen kansan 
ihanteen korostamisen. Kaupungeissa kansan jakautuminen kahteen eri leiriin olisi 
tullut nopeammin vastaan, joten maaseutu oli keruutyön kannalta varsin turvallinen 
valinta kansan yhdenmukaisuuden korostamisen kannalta. 

Ala-Könni huomioi työväenperinteen aloittaessaan neuvottelut aineistojensa siir-
tämisestä osaksi Yhteiskunnallisen Korkeakoulun humanistista tiedekuntaa. Vuonna 
1964 Ala-Könni keräsi yhdessä assistenttinsa Vuokko Kivisaaren kanssa aineistoa 
Kotkasta. Tuolloin Ala-Könni ei toiminut yliopiston osakuntien mukana, vaan hän 

 
478 Aamulehti 15.12.1964. 
479 Aamulehti 15.12.1964; ks. Kokoelmien määrän kuvauksen osalta myös Uusi Suomi 15.12.1964; Sosi-
aalidemokraatti 15.12.1964; Aamulehti 24.12.1964; Aamulehti 2.4.1965; Kansan Lehti 2.4.1965; Uusi Suomi 
1.4.1965; Hämeen Yhteistyö 2.4.1965. 
480 TaY:n hallintokollegion kokouksen pöytäkirja 20.1.1965, liite 1. 
481 Vrt. aiemmin tutkimuksen luvussa 4.2. 
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oli saanut Kotkan kaupungilta suoran toimeksiannon tehtäväänsä. Lehteen painettiin 
Ala-Könnin toteamus, että ”Kotkassa suoritettu kaupunkiperinteen kerääminen oli 
laatuaan ensimmäinen maassamme”.482 Keruumatkat olivat niin haluttuja, että kun-
nat maksoivat jo yksittäisille kerääjillekin niiden suorittamisesta. Ala-Könni totesi 
vuoden 1965 lehtihaastattelussa Tampereen keruumatkaan liittyen, kuinka vastaavia 
keruita tulisi suorittaa jatkossa vuosittain, sillä Tampereen kaupunkitutkimus oli ollut 
siihen saakka riittämätöntä.483 Kansanperinteen laitoksen syntyessä Kotka ja Tam-
pere olivat Ala-Könnin tallennustyössä vuosina 1964–1965 uudenlaisia kohteita hä-
nen aiempaan keruutyöhönsä verrattuna: perinnettä tallennettiin maaseutupitäjien si-
jaan kaupungeista (kuvio 8). 

 

 
482 Eteenpäin 3.4.1964. 
483 Hämeen yhteistyö 4.6.1965. 
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Kuvio 8.  Ala-Könnin tallennustyö Suomen suurimmissa kaupungeissa 1950- ja 1960-luvuilla 

 
Suomen suurimmat kunnat väkiluvun perusteella v.1960 (lähde Tilastokeskus: Väestö, 24.4. Suurimpien kuntien väkiluvut vuosien 
1960–2016 lopussa). Tilastoitu esiintyjän kotipaikkakunnan mukaan (1940-luvulla Ala-Könni ei tehnyt lainkaan tallennuksia yllä 
listatuissa kaupungeissa). 
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Kaupunkien perinne, työväenperinne ja molempien osapuolten sisällissotamuistot 
tulivat Ala-Könnin kokoelmiin varsin samanaikaisesti. Ala-Könnin kokoelmissa 
vuosi 1964 näyttäytyykin jonkinlaisena muutoskohtana, sillä silloin tallennetut kerto-
mukset ja laulut koostuvat sisällysluetteloiden perusteella sekä punaisten että valkois-
ten haastatteluista (ks. kuvio 9). 

Kuvio 9.  Sisällissotaan liittyvät laulut ja puheet Ala-Könnin äänitallenteilla 

 
Tallennettujen esitysten määrä on laskettu asiasana-kentästä haulla "kansalaissota" (sisällysluetteloiden teon aikaan käytetty 
asiasana). Asiasana on annettu koko äänitallenteen kaikille esityksille, vaikka vain yhdessä esityksessä olisi käsitelty sisällissotaa. 
Kasvu siis kuvaa myös puheen kasvavaa osuutta äänitallenteilla (myöhemmin kuviossa 14).  

Ala-Könnin organisoimissa kuntakeruissa työväenperinne oli oma, säännöllisesti 
toistuva aiheensa useissa kunnissa 1960-luvun puolesta välistä lähtien.484 Aikajänne 
vastaa varsin hyvin Kettusen esittämää ”tietoista irtiottoa” kansan ideaalista. Toki 
valtaosa aineistoista tuli edelleen maaseudun asukkailta, mutta kaupungeissa tallen-
netun perinteen määrä kasvoi. On myös huomattava, että kuntakeruissa 

 
484 Ks. esim. keruuretket vuosina 1966–1969 Viialassa (Hämeen Sanomat 9.6.1966), Ikaalisissa (Aamulehti 
22.7.1967), Virroilla (Kansan Lehti 6.6.1967), Vaasassa (Vaasa 14.6.1968), Hämeenkyrössä (Hämeenkyrön 
Sanomat 26.7.1968) ja Peräseinäjoella (Ilkka 17.6.1969). 
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työväenperinteen tallennuksesta huolehti yleensä joku mukana olleista opiskelijoista, 
joten nämä aineistot eivät näy Ala-Könnin omissa kokoelmissa. Kuntakeruissa aiheet 
vaihtelivat kunnittain ja noudattivat myös tilaajan toiveita. Pekka Lehtimäen mukaan 
kansanperinteen laitoksen alkuvuosina kerääjiä saattoi olla jopa 15–16-henkinen 
ryhmä, joka koostui Tampereen yliopiston eri alojen opiskelijoista, henkilökunnasta 
ja satunnaisesti myös muista asianharrastajista. Käsiteltävät aiheet jakautuivat kah-
teen ryhmään: yleisaiheisiin ja paikallisiin erikoisaiheisiin. Yleisaiheita olivat esimer-
kiksi maatalouden vaiheet, tiet ja kuljetukset, kauppatoimi, kansanomainen ruokata-
lous, sosiaalihuolto, vaivaishoito, tukiraha, siirtokarjalaiset, koululaitos, kunnallistoi-
men vaiheet, työväenperinne, yhdistystoiminta, käsityöläisperinne, vuotuis- ja perhe-
juhlat, leikki- ja huviperinne, tarinaperinne, kansanpersoonallisuudet sekä hengelli-
nen perinne. Paikallisia erikoisaiheita edustivat puolestaan Hämeenkyrössä F. E. Sil-
lanpää ja Kyrönkosken paperitehtaan historia, Ikaalisissa kylpylä, Kaarlelassa ja Kok-
kolassa kalastus ja merenkulku, Porvoossa ruotsinkielinen sanasto, Savonlinnassa 
kylpylaitos, Viialassa lasitehdas ja Akaan höyrysaha.485  

Paikkakunnilla korostui siis usein juuri niille ominainen historia. Esimerkiksi 
isoilla tehdaspaikkakunnilla kysyttiin aina erikseen myös tehtaaseen liittyvistä asioista. 
Tutkimusretkikuntien aineistot on tallennettu Kansanperinteen arkiston Yleiseen nau-
hakokoelmaan, jota en ole tarkastellut tutkimukseni aineistona. Yleisessä nauhakokoel-
massa työväenperinteen osuus on siis todennäköisesti suurempi kuin Ala-Könnin 
itse nauhoittamilla äänitallenteilla. 

Työväenperinteen kerääminen mainittiin pian myös julkisuudessa. Esimerkiksi 
Kansan Lehti uutisoi Ala-Könnin tutkimusretken aihealueista otsikolla ”Mitä Tampe-
reella tapahtui vuonna 1918?”.486 Ala-Könni ei kuitenkaan ollut yksin työväenliikkeen 
historiaa tallentaessaan. Tampereella tallennustyötä teki samaan aikaan myös Työ-
väen Muistitietotoimikunnan Tampereen jaosto.487 Työväen Muistitoimikunta perus-
tettiin vuonna 1960 Työväen Sivistysliiton aloitteesta ja sen tavoitteena oli kerätä 
työväenliikkeen veteraanien muistitietoa liikkeen alkuajoilta sekä opetus- ja arkisto-
laitoksen torjumaa tietoa vuoden 1918 sisällissodasta.488 Myös SKS:n Kansanrunous-
arkisto järjesti vuonna 1966 sisällissotaa ja sitä edeltävän ajan tapahtumia käsittelevän 

 
485 Lehtimäki 1983, 63. 
486 Kansan Lehti 4.6.1965. 
487 Hämeen Yhteistyö 4.6.1965. 
488 Työväen muistitietotoimikunnan esittely Työväen arkiston sivuilla: https://www.tyark.fi/muisti-
tieto/. 
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keruukilpailun.489 Kai Häggmanin mukaan erityisesti Väinö Linnan Täällä Pohjantäh-
den alla -romaanisarjalla oli suuri vaikutus lähihistoriaa koskevaan kiinnostukseen. 
Aiemmin sisällissodan muistelua oli pidetty jopa vaarallisena. Aihe ei ollut SKS:lle-
kaan helppo, sillä johtokunnassa istunut Helsingin yliopiston Suomen historian pro-
fessori Eino Jutikkala järkyttyi keruuaiheen kuultuaan. Niinpä johtokunta päätti jättää 
aiotun muistitietokeruuantologian kokonaan julkaisematta. Keruun aloittaneiden 
Pekka Laaksosen ja Urpo Vennon mukaan syy oli poliittinen. Punaisen puolen muis-
titiedon nostaminen tasapuolisesti valkoisen rinnalle tulkittiin vasemmistolaisuu-
deksi, ja sitä johtokunta ei halunnut tukea.490 Kai Häggmanin mukaan historiantutki-
mus alkoi purkaa valkoisen puolen ylevöittämiseen ja punaisten epäinhimillistämi-
seen keskittynyttä vapaussotamyyttiä 1950-luvulta alkaen, mutta Jutikkalan suuttumi-
nen osoittaa, miten pahasti prosessi oli vielä kesken 1960-luvun loppupuolella.491 

Kansanperinteen laitoksen toimintakonteksti ei ollut yhtä tiukka kuin SKS:ssa, 
jossa nihkeä suhtautuminen punaisten muistitiedon keräämiseen liittyi sen sisäisiin 
sukupolvikamppailuihin. Vuonna 1965 Tampereen yliopisto valitsi viiden kunniatoh-
torin joukkoon työläisyhteiskunnan syntymistä väitöskirjassaan tarkastelleen Heikki 
Wariksen sekä kirjailija Väinö Linnan, jonka teokset ilmensivät ”Tampereen teolli-
suuskaupunkimiljöön esille loihtimaa luomisvoimaa”.492 Työväenperinteen ja teollis-
tumisen esiin nostaminen oli Tampereen yliopistolle keskeisessä asemassa. 

Kansanperinteen laitoksen perustamisen myötä Ala-Könnin keruutoimintaa oh-
jasi kansanperinteen laitoksen johtokunta, jonka jäseniin kuului toiminnan alkuvai-
heessa sosiaalipsykologian professori Antti Eskola (1934–2018).493 Mervi Kaarnisen 
sanoin Eskola loi kuvaa yhteiskunnallisesti aktiivisesta, räväkästä yliopistosta, jossa 
oli edistyksellisiä ja sittemmin vasemmistolaisia professoreja ainakin yhteiskuntatie-
teellisessä tiedekunnassa.494 Ala-Könni ei todennäköisesti kohdannut johtokunnassa 
sellaista jarruttelua sisällissotaan liittyvien aiheiden kohdalla kuin SKS:n nuoret tut-
kijat, ja Tampereen kaupunki maksoi Ala-Könnille tutkimusretkestä, jonka aiheisiin 
sisällissota kuului. Ala-Könni toteutti palkanmaksajansa toiveita, kuten tapana on. 
Kansanperinteen laitos oli jo ottanut työväenliikkeen historian huomioon siinä 

 
489 Luettelo SKS:n arkiston perinteen ja nykykulttuurin kokoelman (vuoteen 2005 Kansanrunousar-
kisto) keruuaineistoista. 
490 Häggman 2015, 182–186. 
491 Häggman 2015, 186. 
492 Tampereen yliopiston vuosikertomus 1964–1965. 
493 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Y 08721. 
494 Kaarninen 2000, 70. 
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vaiheessa, kun opiskelijaliike yliopiston sisällä aktivoitui. Yliopiston hallintouudistuk-
sen aikaan vuosina 1968–1974 Tampereen yliopisto sai ”punaisen yliopiston” mai-
neen, joka leimasi sen julkisuuskuvaa aina 1980-luvulle saakka.495 

SKS:n sisällä keruutyön laajentumiseen liittyneet vaiheet sisälsivät puolestaan pal-
jon 1960-luvulle tyypillistä sukupolvien välistä kamppailua. Häggmanin mukaan Kus-
taa Vilkuna jäi 1960-luvulta alkaen tukemaan talonpoikaiskulttuuria ja siihen liittyvää 
perinteen vaalimista, kun taas Matti Kuusi perusti SKS:n talossa vuodesta 1962 ko-
koontuneen ”tiistaipiirin”, johon osallistui kansanrunoudentutkimuksen opettajia, 
pidemmälle edenneitä opiskelijoita ja kansanrunousarkiston henkilökuntaa. Kuusi 
määritteli kansanperinteen tutkimuskohteita suhteessa sosiologiaan ja totesi, ettei 
modernia kaupunkikulttuuria saanut jättää vain sosiologien reviiriksi. Juuri tiistaipii-
rissä Matti Kuusi johdatteli SKS:n väkeä uudenlaisten kysymystenasetteluiden pariin, 
sillä tuolloin SKS:n Kansanrunousarkistoa ja Helsingin yliopiston kansanrunouden-
tutkimuksen oppiainetta oli oikeastaan mahdotonta erottaa toisistaan. Useat folklo-
ristiikan laudaturopiskelijat työskentelivät kansanrunousarkistossa ja keskustelivat 
tiistaipiirissä aiheista, jotka koskivat sekä heidän työtään että opintojaan.496 

Häggman toteaa, että Kuusen johdolla SKS:n piirissä vaikuttaneet nuoret folklo-
ristit ryhtyivät tutkimaan ilmiöitä, jotka eivät täyttäneet aiempia kansanrunoudentut-
kimuksen määritelmiä alkuperäisyydestä ja aitoudesta. Kansanrunousarkistossa pe-
rinteen keruuta ulotettiin vähitellen erilaisiin ammattikuntiin, kuten metsätyömiehiin, 
rakentajiin, metsäkauppoihin sekä postilaitokseen, jotka omalta osaltaan olivat 
merkki modernisoituvasta yhteiskunnasta. Samalla vanhat oppiaineiden väliset rajat 
rikkoutuivat, ja uudessa tilanteessa korostettiin poikkitieteellisyyttä. Pian tulivat pe-
rässä myös omiin aikalaisiin keskittyvä tutkimus, urbaani massakulttuuri, ja samalla 
luovuttiin perinteen arvottamisesta tärkeään ja vähemmän tärkeään. Katoavan perin-
teen rinnalle nousi tutkimuskohteena myös elävä perinne vitseineen ja tarinoineen.497 
Samaan prosessiin kuului myös folkloristiikan nuoremman sukupolven vaatima tut-
kimuksen tieteellisen pohjan vahvistaminen.498 

Keruutyö ja aiemmin mainitsemani tieteellisyyden vaatimus kulkivat rinnakkain 
eri sukupolvien näkemyksissä 1960-luvun lopulla. Folkloristiikan nuoremman suku-
polven näkökulmasta katsottuna myös Ala-Könni kärsi ”keräilymaniasta”. Hänelle 
keskeistä oli arkistoitava aines, johon tutkimus perustui. Teoreettinen pohdinta sai 

 
495 Kaarninen 2000, 99. 
496 Häggman 2015, 170, 173–178. 
497 Häggman 2015, 179–180, ks. myös Krogerus 2014, 751–753. 
498 Tieteellistämisen vaatimuksesta lyhyesti aiemmassa luvussa 5.1. 
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pienemmän painoarvon. Ala-Könnillä ”nälkä kasvoi syödessä”, kuten hän itse toteaa 
haastattelussaan vuonna 1986. ”Materiaali oli niin mielenkiintoista – sitä nautti, kun 
sai taas jotakin erikoista”.499 Vöyrin vuoden 1965 seminaarista julkaistussa teoksessa 
Lauri Honko taas korosti tutkimushypoteesien merkitystä, jolle materiaalin keräämi-
sen ja todentamisen tulisi ensisijaisesti perustua.500 Ero tutkimuksen teon ja keruun 
lähtökohdissa oli huomattava. Kansanperinteen laitoksen perustaminen loi vielä uu-
den sysäyksen Ala-Könnin arkistokokoelmien paisumiselle – muutamasta tuhannesta 
esityksestä oli siirrytty jo lähes kymmenentuhannen esityksen tallentamiseen vuosit-
tain (kuvio 10). 

Kuvio 10.  Tallennusmäärien kasvu Ala-Könnin kokoelmissa 1960-luvulla 

 
Luvuissa on huomioitu vain ne äänitallenteet, joissa äänitysvuosi on mainittu tarkasti. Sellaiset nauhat, joissa tallennusajaksi on 
mainittu tietty vuosikymmen, vuosi kysymysmerkillä tai useamman vuoden välinen aikahaarukka, on jätetty tilastoista pois. 

Tieteellistämisen vaatimus oli selkeä käänne uuden sukupolven ajattelutavoissa. Vöy-
rin seminaariin itsekin osallistuneen Outi Lehtipuron mukaan suomalainen kansan-
runoudentutkimus eli pitkään viisikymmentäluvulle ”metateoreettisen itsevarmuu-
den huumassa”. Tutkimustyön osalta tiedettiin jo etukäteen ne kysymykset, joihin 
tutkimuksen olisi ennen muuta vastattava, ja käytössä oli maantieteellis-historiallinen 

 
499 Haastattelu Ala-Könni 1986. 
500 Honko 1968, 8. 
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metodi.501 Lehtipuron artikkelin kirjoitushetkellä ei puhuttu vielä metodologisesta 
nationalismista, mutta Lehtipuro kritisoi metateoriaa, jonka näen vastaavana käsit-
teenä. Lehtipuro esittää kysymyksiä, jotka ovat relevantteja kaikkia arkistokokoelmia 
tarkasteltaessa: miten esimerkiksi voidaan puhua ”täydellisestä aineistosta”, kun vain 
pieni murto-osa kaikista lauletuista runoista on koskaan pantu muistiin? Tai mitä tar-
koittaa kansanrunouden kansa?502 Myös sävelmistä on tallennettu muistiin vain pieni 
osa, ja samalla tapaa voidaan kysyä, mitä on kansanmusiikin kansa. 

Lauri Honko vertaa kenttätöiden osalta toisiinsa sosiologista ja folkloristista ke-
ruutyötä. Suurin osa sosiologien keruutyöstä perustuu etukäteen tehtyyn suunnitel-
maan: tutkimushypoteesiin, metodeihin, aineiston luotettavuuteen ja sen käsittelyta-
poihin. Folkloristit taas aloittavat työnsä suoraan arkistokeruusta ja painetuista läh-
teistä. Tästä syystä folkloristit päätyvät Hongon mielestä usein fragmentaarisiin ja 
kirjaviin keruutehtäviin, jotka monessa suhteessa herättävät enemmän kysymyksiä ja 
lähdekriittisiä epäilyksiä kuin mihin antavat vastauksia.503 Nuorempi sukupolvi pai-
notti systemaattisuutta aineiston keräämisessä ja teoreettisen viitekehyksen muotoi-
lussa. Käytännön arkistointityössä keruuta ja tutkimustyötä oli vaikeaa sovittaa yh-
teen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassakin tallennettavaa aineistoa kertyi koko 
ajan lisää. Äänitallenteiden tai videoiden nauhoittaminen oli helppoa, sen sijaan nau-
hojen säilytys, kopiointi, luettelointi ja litterointi vaativat valtavasti aikaa ja työtä. 
Niinpä osa nauhoista oli siirrettävä suoraan hyllylle odottamaan aikaa, jolloin ne pys-
tyttäisiin kunnolla käymään läpi.504 Aineistolähtöisessä tutkimuksessa on yleensä ta-
pana, että keruu lopetetaan jossain vaiheessa ja tutkimus tehdään kerätyn aineiston 
pohjalta. SKS:ssa uusia kortistoja pantiin alulle tutkimustarpeiden mukaisesti ennen 
kuin vanhoja oli tehty loppuun.505 Kansallisessa katseessa korostui aineistojen jat-
kuva keruu ja kokoelmien kasvattaminen. Teoreettisuus jäi pienempään rooliin, ku-
ten nuorempi sukupolvi tilannetta arvioi. 

Paradigmojen kansainvälistyminen ja monipuolistuminen näkyivät Häggmanin 
mukaan myös SKS:ssa. Kustaa Vilkuna, Pertti Virtaranta ja Väinö Kaukonen puhui-
vat sotasukupolven viimeisinä edustajina kansallisista tieteistä loppuun asti ilman 
minkäänlaisia varauksia, kun taas Vilkunan jälkeen esimieheksi valitun Lauri Hongon 
sukupolvi otti tieteenharjoittamisessa etäisyyttä kaikkeen leimallisesti 

 
501 Lehtipuro 1980, 7. 
502 Lehtipuro 1980, 11, 15. 
503 Honko 1968, 7–8. 
504 Häggman 2015, 117 ja 319. 
505 Häggman 2015, 124. 
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”kansalliseen”.506 Ala-Könni oli alusta saakka korostanut kenttätöiden merkitystä, 
vaikkakin tutkimustyössä aihealueet keskittyivät usein perinnetekstien tutkimuksen 
tapaan suhteellisen kiinteämuotoisiin tai esteettisesti vaikuttaviin perinnelajeihin.507 
Ala-Könnin työssä keruu painottui tutkimuksen edelle, ja tämä oli tyypillistä perin-
netekstien tutkimuksen traditiolle vanhemman sukupolven tutkijoiden parissa. Hä-
nelle aineisto oli ensin, tutkimuskysymys toisena. Kansallisen katseen mukainen jat-
kuva ”säiliön kasvattaminen” tulevaisuuden tutkimustyötä varten oli Ala-Könnille 
keskeistä. Ala-Könnistä tuli myös oman aikansa ammattikerääjä, sillä hän sai useilta 
kunnilta keruutilauksia. Näissä kuntakeruissa Ala-Könni apulaisineen keräsi ja luo-
kitteli perinnettä, mutta folkloristiikan nuoremman sukupolven painottama teoreet-
tisuus ja systemaattinen tutkimus eivät painottuneet yhtä vahvasti. Keruutyö jäi pää-
osin kuvailevaksi, sillä kuntakeruista ei syntynyt tutkimuksia samassa tahdissa. Ke-
ruutyötä oli siis mahdollista jatkaa yliopiston sisällä tutkimusparadigmojen muuttu-
misesta ja folkloristiikan nuoremman sukupolven esittämistä tieteellistämisen vaati-
muksista huolimatta. Ala-Könni vei kentälle myös omat oppilaansa, ja kuvaileva ja 
luokitteluun tähtäävä keruutyötyö jatkui eri kuntiin suuntautuneilla keruumatkoilla. 

Vastaava tieteellistämisen vaatimus tapahtui kuitenkin myös musiikkitieteen pa-
rissa, mutta musiikin teorian merkitystä painottaen. Matti Huttusen mukaan musii-
kintutkimuksen painopiste oli 1940–60-luvuilla ennen kaikkea musiikkianalyysissä. 
Ala-Könnin opettajaan Toivo Haapaseen (1889–1950) viittaava ”haapaslainen” tut-
kimusote oli todettu jo vanhentuneeksi. Tämä viittaa arkistolähtöiseen, esteettisesti 
arvostettujen musiikinlajien tutkimukseen. Ilmari Krohnin muoto-opista ensimmäi-
sen inspiraationsa saanut musiikkianalyysi syrjäytti Suomen varhaiseen musiikinhis-
toriaan kohdistuneen arkistotutkimuksen. Uutta käännekohtaa edusti musiikkitieteen 
tutkimusparadigmojen osalta Eino Roihan väitöskirja Die Symphonien von Jean Sibelius 
(1941), joka oli ensimmäinen suomalainen analyyttinen Sibelius-tutkimus.508 Ala-
Könni jäi tutkimusaiheidensa osalta ”vanhemman koulukunnan” linjoille, ja toden-
näköisesti Ala-Könnin vahvaa suhdetta kansallisiin tieteisiin selittää se, että hän oli 
monia samaan aikaan opintojaan tehneitä vanhempi, rintamalta palannut. Alan ke-
hittyessä musiikinteoriaa painottavaan suuntaan keruutyötä painottavalle Ala-Kön-
nille löytyi luonteva yhteistyötaho ja tutkijoiden verkosto pikemminkin perinnetietei-
den kentältä kuin musiikintutkimuksen parista. 

 
506 Häggman 2015, 304. 
507 Esimerkiksi Ala-Könnin perusteli väitöskirjan polska-aihetta esteettisin perustein (aiemmin luvussa 
4.2). Vrt. Lehtipuro 1980, 8. 
508 Huttunen 1993, 120. 
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Perinnetieteiden vanhemman ikäpolven yhdessä työstämä Kansallisten tieteiden ke-
hittämisohjelma jäi korostamaan moraalitalouden arvoja, mutta se esittelee myös Suo-
men kilpailuvaltteja eli ”suomalaista kulttuuripääomaa”. Tämä nähtiin kansallisen yh-
teenkuuluvuuden perusedellytykseksi ja kiintymys yhteisarvoihin, kuten äidinkieleen, 
perinteisiin, yhteisen historian vaiheisiin ja elämänympäristöön, esti ohjelman joh-
dantoluvun mukaan Suomen kansalaisia siirtymästä korkeamman elintason maihin ja 
loi pohjaa omavaraisille ja siten kansainvälisestikin merkityksellisille kulttuurisaavu-
tuksille.509 Tämä on selkeä viite Kettusen esiintuomaan metodologisen nationalismin 
piirteeseen: kansainvälisen kilpailukyvyn korostamiseen. Kehittämisohjelman mu-
kaan kilpailukykyä oli mahdollista turvata panostamalla kansallisiin tieteisiin. Rautiai-
nen-Keskustalo tulkitsee, että kansatieteilijöitä, kielentutkijoita ja kansanrunouden-
tutkijoita sekä musiikintutkijoita, erityisesti Ala-Könniä, yhdisti yhteinen käsitys siitä, 
miten oppialat voisivat olla kehittämässä suomalaista yhteiskuntaa ajalla, jolloin yh-
teiskunnallinen murros oli käynnissä.510 On mielenkiintoista, että luonteeltaan näin 
kansallinen ohjelma saatiin vuonna 1965 aikaiseksi. Se osoittaa, miten paljon kansal-
listen tieteiden edustajilla oli poliittista valtaa, vaikka Päiviö Tommilan mukaan his-
torian yhteiskunnallinen asema laski sotavuosien jälkeen. Kansainväliset intressit voi-
mistuivat ja kansalliset sekä isänmaalliset arvot vähenivät. Olemassa oleva historian-
tutkimus ei selittänyt menneisyyttä ”oikealla” tavalla ja aikalaiset kokivat sen arvot-
tomaksi. Erityisesti historiantutkimus nähtiin osana sellaista kansallista ajattelumaa-
ilmaa, joka oli kärjistänyt suhteita Neuvostoliittoon.511 Vielä ennen sotia historian-
tutkijat olivat perustelleet Suur-Suomi-ideologiaa tutkimustensa avulla, mutta Saksa 
hävisi sodan ja ideologia muuttui. Suhteita solmittiinkin nyt Neuvostoliittoon. Sama 
asennemuutos koski myös musiikinhistorian tutkijoiden työtä. 

Tutkimusparadigmojen muutokset olivat suuria eivätkä tapahtuneet hetkessä. Kai 
Häggmanin mukaan Matti Kuusi tuki nuoremman sukupolven aihevalintoja mutta 
oli itse sotasukupolven edustaja eikä missään vaiheessa kieltänyt omaa AKS-taus-
taansa.512 Kuusi oli jo virkaanastujaisesitelmässään määritellyt iskelmät nykyajan kan-
sanlauluiksi. Kuusi puolusti populaarikulttuuria ja kannusti tutkimaan sen ilmiöitä, 
mihin erityisesti media ja opiskelijat mieltyivät.513 Kuusi sai kuitenkin Kansanrunous-
arkiston työntekijöiltä toruja esitelmänsä sisällöstä, mutta hän oli vaikutusvaltainen 

 
509 KTK 1965, 7. 
510 Rautiainen-Keskustalo 2015, 3–4. 
511 Tommila 1989, 211; ks. myös Huttunen 1993, 119–120. 
512 Häggman 2015, 173. 
513 Krogerus 2014, 751–753. 
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henkilö, joka toimi 1960-luvulta lähtien useissa instituutioissa, kuten Suomen Kult-
tuurirahastossa, Kansanvalistusseurassa, Suomen Kirjailijaliitossa, Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seurassa ja Kalevalaseurassa.514 Niinpä hänen ajatuksensa eivät jääneet 
ilman huomiota. Häggmanin mukaan Kuusi ei koskaan hylännyt omia tutkimuskoh-
teitaan, jotka edustivat vanhemmalle sukupolvelle tyypillisiä aiheita, kalevalamittaisia 
runoja ja sanaparsia. Lisäksi Kuusi näki, että ”suuri osa poploresta eli urbaanista mas-
sakulttuurista oli roskaa, mutta toki roskastakin saattoi tehdä hyviä ja jopa uraauur-
tavia tutkimuksia”. Vanhat pidäkkeet seurasivat uusienkin aiheiden mukana, sillä esi-
merkiksi metsäteollisuuden jätkäkulttuuria käsittelevää keruuta motivoitiin perintei-
seen tapaan katoavan kansanperinteen pelastamisella.515 Kuusen moniarvoisuuspu-
heeseen sisältyi siis selkeästi kansanvalistuksellisia ja kaupallisuuskriittisiä näkökul-
mia.516 

Uskon, että Kuusen myötämielisyys liittyi ajatukseen Risto Alapuron kuvaamasta 
”pakotetusta pluralismista”. Yhdenmukaisuuden paine ja solidaarisuuden edellytyk-
set olivat äärimmäisen herkkä kysymys Suomessa jo kansalaissodasta lähtien. Kansa 
oli eheytettävä ulkoisen uhan vuoksi, johon kuuluivat kommunismin kannatus ja 
Neuvostoliiton varjossa eläminen. Pakotettu pluralismi viittasi siihen, että kansalli-
nen eloonjääminen vaati jonkinlaisen kulttuurisen pelivaran sallimista.517 Akateemi-
nen nuoriso alkoi vasemmistolaistua ympäri Eurooppaa 1960-luvulla, ja samoin kävi 
myös Suomessa. Porvarillinen yhtenäiskulttuuri alkoi murentua 1950-luvulla, mutta 
Alapuron mukaan murentuminen ei tapahtunut työväenliikkeen tai siihen liittyneiden 
sivistyneistön jäsenten iskuista, vaan sisältä päin. Vasemmistolaistumisen ajatukselli-
sen kehyksen alkupiste oli siis porvarillinen. Alapuron mukaan Erik Allardtin yhteis-
kunnallisia perusvastakohtia erotellut teoria antoi ylioppilaille ikään kuin tieteellisen 
selityksen sille, että kommunistit eivät ole vaarallisia.518 Niinpä nuori sivistyneistö 
läheni vasemmistoa argumentein, jotka olivat peräisin 1950-luvulta, ja 1960-luvun 
liikkeiden eräs pääteema oli Allardtin esittämä vaatimus yhdenmukaisuuden paineen 
vähentämisestä.519 Samalla Allardtin teorian vastaanottoonkin liittyi eräänlainen pak-
kopluralismin sävy, kun kaikkien tuli olla toisiaan ymmärtäviä ja normeista vapaita.520 

 
514 Kalleinen 2011, 145–146. 
515 Häggman 2015, 176, 180, 189. 
516 Vrt. Rautiainen-Keskustalo 2011, 120–131; aiheesta myöhemmin tutkimuksen luvussa 6.1.  
517 Alapuro 1997. 113–114. 
518 Teoriasta aiemmin luvussa 5.1. 
519 Alapuro 1997, 129–130. 
520 Alapuro 1997, 114; Heiskanen 1983, 321. 
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Sosiologiset virtaukset korostuivat Tampereen yliopiston sisällä ja vaikuttivat sitä 
kautta myös Ala-Könniin. 

Tampereen yliopiston päämäärien osalta Tarja Rautiainen-Keskustalo näkee kan-
sallisen katseen tulevan esiin kansanperinteen laitoksen historiassa erityisesti kah-
dessa asiassa. Ensimmäinen on Erkki Ala-Könnin hahmo ja hänen keräämänsä ar-
kistoaineisto, jotka loivat toiminnalle moraalisen pohjan. Toisen kansallisen katseen 
piirteen Rautiainen-Keskustalo kytkee Ala-Könnin toiminnan luonteeseen, joka oli 
praktisuuden eli käytännönläheisyyden korostaminen opetuksessa.521 Keskeistä var-
masti olikin Ala-Könni henkilönä – kansanperinteen laitos haluttiin perustaa Ala-
Könnille ja hänen keräämälleen kokoelmalle. Käytännönläheisyyttä korostaen Ala-
Könni mainitsee, miten oppiaine voisi valmistaa ”kulttuurijohtajia ja sihteerejä, ja 
auttaisi lehdistötiedettä tai -oppia lukevia kulttuuripuoleen”.522 Lisäksi Ala-Könni sa-
noi avustaneensa musiikkikirjastoihin ja kirjastonhoitoon pätevöityviä, joiden jou-
kosta osa teki oppiaineeseen myös kypsyysnäytteitä.523 Kansallisen katseen näkökul-
masta kansallinen katse olisi käytännönläheisessä koulutuksessa siirtynyt eteenpäin ja 
korostanut arkistokokoelmien merkitystä toiminnan moraalisena pohjana myös tule-
vaisuudessa. 

Ala-Könni kuitenkin mainitsi yhteistyötahoikseen juuri ne käytännönläheiset lin-
jat, jotka Mervi Kaarninen määrittelee Tampereen yliopiston historiassa enemmän-
kin ammattikorkeakoulun kuin yliopiston luonteeseen sopiviksi. Yhteiskunnallinen 
Korkeakoulu vastasi yksin suomenkielisestä kirjastoalan koulutuksesta, jonka pohja-
vaatimuksena oli ylioppilastutkinto ja ennen kurssia oli suoritettava kuuden kuukau-
den harjoittelu. Samoin yhteiskunnallisen opetusjaoston sanomalehtitutkinto kou-
lutti ainoana yksikkönä toimittajia. Vuonna 1960–1961 valmistuneet olivat ensisijai-
sesti kirjastonhoitajia, sosiaalityöntekijöitä ja kunnan virkamiehiä, joiden osuus oli 77 
% suoritetuista tutkinnoista. Käytännönläheisyys ei kuitenkaan vienyt yliopistomaa-
ilmassa kovinkaan pitkälle tarkasteltaessa tutkintojen kasvavaa osuutta. Lukuvuonna 
1961–1962 YKK:sta valmistui 1,2 maisteria kutakin professorin tai apulaisprofesso-
rin virkaa kohti, ja lukuvuonna 1968–1969 lukumäärä kasvoi jo neljään.524 Tuolloin 
Yhteiskunnallinen Korkeakoulu oli jo muuttunut Tampereen yliopistoksi, ja tutkin-
tojen osuus kasvoi merkittävästi. 

 
521 Rautiainen-Keskustalo 2015, 13. 
522 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Kper Y/08720. 
523 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Kper Y/08721. 
524 Kaarninen 2000, 82–85. 
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Kansanperinteen laitoksen toiminnassa perinnetieteiden yhteys yhteiskuntatietei-
siin säilyi 1960-luvun loppuajan mutta väheni 1970-luvulle tullessa. Vuonna 1971 
kansanperinteen laitoksen johtajan virka saatiin osaksi valtion budjettia, ja alkupe-
räisten tavoitteiden mukaisesti Tampereen kaupunki siirsi vastuun Ala-Könnin pal-
kan maksusta yliopistolle.525 Tämä vaikutti myös johtokunnan kokoonpanoon, johon 
Tampereen kaupunki ei saanut nimetä enää omaa edustajaansa. Kaupunginvaltuus-
toon kuulunut Lauri Santamäki sai kuitenkin jatkaa yliopiston hallituksen nimeämänä 
yliopiston ulkopuolisena lisäjäsenenä. Samalla kokoonpano muuttui humanistista tie-
dekuntaa painottavaksi, kun johtokuntaan kuului laitoksen johtajan lisäksi yliopiston 
hallituksen humanistisen tiedekunnan ehdotuksesta nimeämät kaksi opettajia ja kaksi 
opiskelijoita edustavaa jäsentä.526 Tässä vaiheessa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan 
nimeämä Antti Eskola jättäytyikin tehtävästään pois. 

Ala-Könni tuntui liikkuvan kansan määritelmissään koko ajan kansallisen katseen 
mukana. Risto Alapuron mukaan kansalaissodan jälkeen agraarinen ja talonpoikainen 
kansakuva oli fennomaanisen perinteen uusi tulkinta ”oikeasta ja todellisesta kan-
sasta”. Siihen myös AKS tukeutui. Vastakohtana oli työväestö, jota johtivat ”epäkan-
salliset” marxilaiset opit omaksuneet johtajat.527 ”Kansan” viimeinen muodonmuu-
tos tapahtui 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin osa sivistyneistöä määritteli ”kansan” ja 
samalla itsensä vielä kerran. Tuolloin löydettiin kansan ”epäkansallinen” osa, sisällis-
sodan punaisten puoli. Fennomaanien aikanaan vaalimasta kansakuvasta oli suodat-
tunut piirteitä työväenliikkeen kansakuvaankin, jonka yksi muoto oli agraaripohjai-
nen luokkaversio sitkeydestä, kestävyydestä ja herravihasta.528 Ala-Könnin keruu-
työssä vuosisadan alun yhtenäisen kansan ihannetta korostanut kansallinen katse jat-
kui 1940-luvulla talonpoikaista idylliä korostavassa kansallisessa katseessa, kun ke-
ruutyön painopiste siirtyi poliittisista syistä itärajalta Länsi-Suomeen. Oikeistotaus-
taisissa järjestöissä mukana ollut eliitti korosti kotiseutuliikkeen piirissä syntynyttä 
toimintaa ja oli mukana perustamassa kotiseutuyhdistyksiä ja pitäjäseuroja. Talonpoi-
kaista idylliä korostanut kansallinen katse jatkui samaan tapaan Ala-Könnin ”paikal-
lismuseobuumissa”, ja muun sivistyneistön tavoin Ala-Könnikin pyrki 1960-luvun 
puolivälistä lähtien huomioimaan aiemmin sivistyneistölle epäkansallisena näyttäyty-
neen kansanosan, kun hän alkoi tallentamaan työväenliikkeen vaiheita. 

 
525 Kaarninen 2000, 29. 
526 Kansanperinteen laitoksen johtokunnan pöytäkirjan 9.12.1971 liite: kansanperinteen laitoksen joh-
tosääntö; ks. asevelijuntan tavoitteista aiemmin samassa luvussa. 
527 Alapuro 1997, 143–144. 
528 Alapuro 1997, 144–145. 
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5.3 Paikallisten perinteiden pelastaminen arkistoihin ja 
museoihin 

Kotiseutuliikkeen tärkeitä suunnannäyttäjiä olivat Kustaa Vilkuna ja Esko Aaltonen, 
jotka molemmat korostivat sotien jälkeisellä ajalla talonpoikaista ihannetta. Molem-
mat heistä alkoivat 1950-luvulle tultaessa painottamaan menneisyyden ja nykyisyyden 
välistä suhdetta. Aaltosen viesti oli se, että kotiseututyössä keskeistä oli menneisyys 
mutta yhtä lailla myös nykyajasta ja tulevasta huolehtiminen. Näin paikkakuntien eri-
koisluonnetta ja omalaatuisuutta ei uhrattaisi samankaltaiseksi muuttavalle standar-
doitumiselle.529 

SKS:n tehtäväkenttä oli puolestaan jakautunut niin, että toiminnan kaksi päämää-
rää Suomen kielen kehittämisen ja keräämisen osalta olivat jopa toistensa uhkakuvia. 
Seura oli kiinteästi kehittämässä modernia kirjakieltä 1900-luvun alkupuolella, mutta 
samaan aikaan sen tehtäväksi tuli yhä selvemmin katoavan kansankielen taltioiminen. 
Paradoksaalisesti kaikki se, mikä julkisessa keskustelussa nähtiin edistyksenä, oli mur-
teiden keruun kannalta haitallista. Kansakoulut, raittiusliike, luku- ja kirjoitustaito, 
sanomalehdet, rautatiet, puunjalostusteollisuuden tarjoamat uudet työtilaisuudet, tei-
den rakentaminen, uudet uittoväylät, sisävesilaivat ja tietenkin koko fennomaaninen 
liike tasoittivat ja standardoivat alkuperäistä kansankieltä päivä päivältä enemmän.530 
Standardoituminen johti murteiden käytön vähentymiseen ja keruutyön sisällön ka-
ventumiseen.  

Vuosisadan alun tekstualisoiminen kääntyi päälaelleen, kun keskeiseksi tulikin 
muuntelujen katoamiseen liittyvä huoli. Tämä ambivalentti tilanne kuvastaa perin-
teentutkimuksen ja -keräämisen problematiikkaa sotien jälkeisenä aikana, ja se kuvaa 
hyvin myös Ala-Könnin toimintaa. Standardoitumisen uhka ja alueellisten erojen hä-
viäminen olivat keskeisiä myös kansanmusiikissa. Ala-Könni oli tehnyt ensimmäisiä 
keruumatkojaan Etelä-Pohjalaisen Osakunnan mukana, ja samalla matkalla mukana 
ollut Jaakko Numminen kuvaa, miten ainakin hänellä oli vielä tuolloin ajatus katoa-
vasta kulttuurista, jonka viimeisiä osia he pelastivat. Tämä käsitys säilyi, vaikka esi-
merkiksi Vetelin kotiseuturetkellä perinteen tallentajat näkivät käytössä olevan viulun 
lähes jokaisen tuvan seinällä.531 Ala-Könnin aikalaisille keruutoimintaa määritti 

 
529 Turunen 2004, 18. 
530 Häggman 2012, 88; Ks. myös Hakulinen 1927, 1-2. 
531 Haastattelu Numminen 2013. 
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katoamisen paradigma, jota olen kuvannut tässä työssä jo aikaisemmin.532 Katoavaksi 
nähty perinne ei siis ollutkaan niin katoavaa, mutta vielä 1940- ja 1950-luvuilla pyr-
kimys ”pelastaa perinnettä” oli keruutyön keskeinen perustelu. Myös haastatteluissa 
korostui monta pelastamisen hetkeä: Numminen kertoo Ala-Könnin pelastaneen va-
lokuvakokoelmia Vimpelistä ja Kymenlaaksosta, Viljo S. Määttälä kertoo Ala-Kön-
nin pelastaneen Riku Junnolan valokuvakokoelman ”tunkiolta”. Pelastaminen tapah-
tui juuri ennen aineistojen tuhoutumista, ”yhdennellätoista hetkellä”.533 Pelastaminen 
korostuu myös ajan lehtikirjoituksissa. Esimerkiksi Ähtärin tutkimusretkellä Ala-
Könni esitteli toimittajille kansanlaulujen tallentamista ja kertoi valokuvanneensa 
henkilö- ja rakennuskuvia. Kirjoittaja kiitteli, kuinka tällaisen työn ansiosta edellisen 
sukupolven tavat ja tottumukset ”eivät häivy lahoavien luiden ja sammaloituvien 
hautojen mukana hiljaiseen hämärään”.534  

Katoamisen pelko oli keskeinen huolenaihe, mutta samalla katoavaisuus ja siihen 
vaikuttanut yhteiskunnan modernisoituminen olivat myös perustelu keruutyön tar-
peelle. Ala-Könni määritteli uransa aikana kansanmusiikin käsitettä muun muassa 
Otavan tietosanakirjoihin ja Oma Maa -kirjasarjaan. Näillä oli omana aikanaan suuri mer-
kitys, sillä ne toimivat tiedonhaun ensisijaisina lähteinä. Kotiseutuliikkeen ihanteiden 
tavoin Ala-Könni painotti musiikin muuntelurikkautta. Tämä korostus loi tarpeen 
myös keruutyölle: motiivin muuntelujen taltioimiselle ennen niiden pelättyä häviä-
mistä. Vuonna 1961 Ala-Könni määritteli seuraavasti: 

Kansanmusiikki on kuulomuistin varassa opittua ja säilytettyä, huhuillen, rallattaen, 
laulaen ja soittaen esitettävää perinnettä, jonka kansan sävel- ja runoniekat ovat se-
pittäneet. Laulujen ja soitteiden alkuperäisiä tekijöitä ei yleensä tunneta. Elävän kan-
sanmusiikin selvimpiä tuntomerkkejä on muuntelurikkaus, jota tarkka esikuva ei 
sido. Niinpä kirjaan pantu melodia on jo kahlehdittu. Kansanomaisessa sävelilmai-
sussa näkyy usein improvisaation eli mielijohteisuuden leima. Toisaalta siinä tuntuu 
tietty sosiaalinen sidonnaisuus, sillä kansanmusiikki palvelee lähinnä käytännön elä-
mää ja seremoniaa sekä kohoaa vain kehittyneimmissä muodoissaan pyyteettömän 
taiteenharrastuksen asteelle.535  

Kansanmusiikin käsitettä kuvatessaan Ala-Könni pyrki irrottautumaan musiikin teks-
tualisoimisen perinteestä, kun hän erotteli toisistaan ”elävän kansanmusiikin” ja ”kir-
jaan kahlehditun melodian”. Mielestäni Ala-Könni perusteli näin keruutyönsä 

 
532 Anttonen 2005, 48–51; aiemmin tutkimuksen luvussa 2.1.2. 
533 Vrt. Kirshenblatt-Gimblett 1996, 249; aiemmin johdantoluvussa 1.4.2. 
534 Vaasa 22.6.1948. 
535 Ala-Könni 1961, 453.  
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tarvetta, sillä vaikka perinne oli elävää, se muuttui jatkuvasti. Niinpä Ala-Könnille 
elävä perinne tarkoitti sitä, että se on vielä mahdollista tallentaa. Tekstualisoitu pe-
rinne oli osoitus standardoitumisesta, jota sotien jälkeen vahvistunut kotiseutuliike 
piti paikkakuntien omalaatuisuuden uhkakuvana.536 

Keruutyön tarpeen korostuessa perinteen keruusta tuli varsin pian yliopiston 
myymä palvelu, mutta edelleen kansallisvaltiolliseen henkeen sopivassa muodossa. 
Aamulehdessä mainostettiin vuonna 1969 kansanperinteen laitoksen tekevän kun-
nille tilaustutkimuksia: ”Mikäli jotakin kuntaa kiinnostaa perusteellisen perinnetutki-
muksen teettäminen[,] voi asian johdosta ottaa yhteyttä Kansanperinteen laitokselle, 
jonka kanssa neuvotellen voidaan sopia tarkemmin tutkittavista aiheista ja tutkimuk-
sen laajuudesta.”537 Laitos siis tarjosi kunnille aineiston keruuseen, lajitteluun ja ar-
kistointiin liittyviä palveluja.538 Usein pakettiin kuului myös kunnille erikseen ”räätä-
löityjä” osuuksia. Esimerkiksi Suonenjoella vuonna 1971 sopimus sisälsi Ala-Könnin 
tekemän suunnitelman perustettavasta kirkkomuseosta.539 Nyt kuitenkin kunnat ja 
kaupungit toimivat maksajina, sillä opetusministeriö ei enää tukenut yliopistojen osa-
kuntien keruutyötä samaan tapaan kuin sotien jälkeen. Esimerkiksi vielä vuonna 1952 
Vaasa-lehti eritteli Toholammin pitäjän kotiseutututkimuksen kustannuksia seuraa-
vasti: ”valtiovalta on lahjoittanut tarkoitukseen 50.000 mk, sekä Kalevala-Seura ja 
Paikannimitoimikunta ovat osaltaan tukeneet”.540 Tuolloin Ala-Könni toimi retki-
kunnan johtajana ja myös Toholammin kunta tuki keruutyötä.541 Valtion tukien vä-
hentyessä kuntien rahoitus nousi aiempaa tärkeämpään asemaan. Vuonna 1965 Tam-
pereen keruumatkan kustannusarvio oli 6000 markkaa, johon kansanperinteen laitos 
anoi ja sai 4000 markan suuruisen tuen kaupungilta. Tutkimusretken pituus oli 18 
päivää, ja työvoimaa oli 9 hengen verran.542 Rahasumma vastasi yli tuhatta tuntia 
työmiehen peruspalkkana, eli samalla summalla olisi saanut yhden työntekijän noin 
puolen vuoden työsuhteeseen.543  

 
536 Palaan Ala-Könnin kansanmusiikin käsitteen määritelmään myös tutkimuksen luvussa 6.3 erityisesti 
sen sisältämien erontekojen osalta. 
537 Aamulehti 20.4.1969. 
538 Ks. myös Järviluoma & Saloniemi 1988, 32. 
539 Savon Sanomat 14.7.1971; Rautalammin-Suonenjoen Paikallislehti 21.7.1971. 
540 Rahasumma vastasi 290 tuntia työmiehen peruspalkkana; lähteenä Rahanarvolaskuri, Suomen Pan-
kin rahamuseo: https://app.rahamuseo.fi/calculator. 
541 Vaasa 4.7.1952. 
542 Aamulehti 11.5.1965‚ Kansan Lehti 11.5.1965, Tuntematon (lehden nimi ei tiedossa): Tampereen val-
tuusto hyväksyi [toukokuussa 1965]. 
543 Rahanarvolaskuri, Suomen Pankin rahamuseo: https://app.rahamuseo.fi/calculator. 
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Aivan kuten osakuntalaiset aikanaan, Ala-Könnin tutkimusryhmäläiset majoittui-
vat viikon tai kahden ajaksi yleensä kouluille, joissa ei ollut kesäaikaan muuta toimin-
taa. Kunta maksoi laitokselle tietyn rahasumman keruuretkestä sen mukaan, mon-
tako kerääjää paikalle saapui ja miten ryhmäläisten majoitus ja kuljetukset hoidettiin. 
Esimerkiksi Pietarsaari maksoi vuonna 1973 keruuretkestä 5500 markkaa, ja yliopis-
ton osuus työstä mainitaan lehdessä ”luonnollisesti suuremmaksi”.544 Summa vastasi 
työmiehen peruspalkassa 622:ta tuntia, eli useamman kuukauden työpanosta. Ala-
Könnin kenttäretkien pituus itse paikkakunnalla oli yleensä kahdesta kolmeen viik-
koa, mutta tämän jälkeen aineisto luokiteltiin ja ääninauhojen kopiot toimitettiin ta-
kaisin kuntaan. Pietarsaaren kohdalla äänitteitä oli tarkoitus hyödyntää koulun histo-
rianopetuksessa ja luetteloita tutkimusretken aikana tehdyistä tallenteista säilytettiin 
Pietarsaaren kaupungin museossa.545  

Uuden toimen ja yliopiston asettamien tavoitteiden myötä Pirkanmaa nousi Ala-
Könnin keruutyössä alueeksi, jolla keruutyötä tehtiin eniten. Uusi asuinpaikka, hel-
posti saavutettavat lähialueet ja palkanmaksaja vaikuttivat keruutyön kohteisiin (ku-
viot 11 ja 12). Ala-Könni tallensi aineistojaan 1960-luvun aikana Suomen jokaisen 
maakunnan alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. (Ahvenanmaalla Ala-Könni oli 
käynyt 1940-luvulla.) 

 
544 Jakobstads Tidning 13.11.1973; ks. myös Vasabladet 13.11.1973. 
545 Jakobstads Tidning 13.11.1973; Keskipohjanmaa 13.11.1973.  
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Kuvio 11.  Ala-Könnin äänitallennekokoelmien keruumäärät 1960-luvulla maakunnittain 
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Kuvio 12.  Ala-Könnin 1960-luvun keruutyö kartalla 

 
Kartalla eivät näy seuraavat tallennukset merkityn paikkakunnan mukaan (tallennettujen raitojen määrä su-
luissa): Ruotsi (1), Norja (22), Viro; Setumaa (69), Neuvostoliitto; Tverin alue (47), Neuvostoliitto; Tula (2), 
Unkari; Budapest (7), Unkari; Hetes (5), Unkari; Kaposvár (11). 
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Aineistojen kasvaessa keruutyössä korostui ”saalisajattelua” korostava kilpailu, johon 
myös Ala-Könni osallistui. Jo 1800-luvun aikana eli varhaisemman kansanmusiikin-
tutkimuksen ja kansanmusiikin keruun yhteydessä puhuttiin ”saaliista” ikään kuin 
kyseessä olisi kala-, riista- tai ryöstösaalis, ja keruutoimintaan uhrattiin paljon voima-
varoja.546 Tallennettujen aineistojen määrät olivat keskeisesti esillä kansanperinteen 
laitoksen tiedotustavoissa. Esimerkiksi tutkimusretkikunnan käynti Viialassa kesällä 
1966 otsikoitiin määriä korostaen: 

 46 tuntia kerrontaa, vanhoja valokuvia ja vanhaa esineistöä,  
viikon saalis Tampereen ylioppilaskunnan tutkimusretkikunnalla 

(Viialan Sanomat 26.5.1966) 

450 esinettä viialaista lasia 
(Viialan Sanomat 9.6.1966) 

Äänitteitä 160 tuntia, Viialan kotiseutututkimus päätöksessä 
(Aamulehti 9.6.1966) 

Äänitteitä nauhoina noin 160 tuntia,  
Yli 400 esineen arvokas lasikokoelma 

(Toijalan Seutu 10.6.1966) 

Keruuretket saivat 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvun alussa paljon julkisuutta, 
sillä kansanperinteen laitoksen keruutoiminnasta kirjoitettiin usein kesäkauden ulko-
puolella laajalevikkisissä lehdissä kuten Aamulehdessä, Helsingin Sanomissa ja Keskisuo-
malaisessa, sekä samalla kuntakeruiden idea selvitettiin mahdollisimman tarkasti.547 
Näin eri kunnat saivat jo talven aikana suunnitella keruutyön organisointia, jota vilkas 
uutisointi siivitti. Kesäkauden lähestyessä ja keruuretken toteutuessa pienempi levik-
kiset paikallislehdet kertoivat matkasta usein kolmeen otteeseen: ennen matkaa esi-
teltiin keruuteemoja ja yhteyshenkilöitä, matkan aikana kerrottiin retken sujumisesta, 

 
546 Pekkilä 1982, 18; ks. myös Järviluoma 1991, 141 ja Järviluoma & Saloniemi 1988, 36. 
547 Uusi Suomi 13.10.1966; Satakunnan kansa 19.11.1966; Aamulehti 20.4.1969; Helsingin Sanomat 
10.3.1970; Keskisuomalainen 30.9.1971.  
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ja keruumatkan päätteeksi laitos järjesti erillisen tiedostustilaisuuden, jossa Ala-
Könni apulaisineen luetteli hyvin yksityiskohtaisesti tallennettujen aineistojen määrät 
joko tunneissa tai puhtaaksi kirjoitetuissa tekstiliuskoissa sekä selvitti erikseen myös 
haastateltavien lukumäärää. Samanlaisia kirjoituksia löytyi useista lehdistä hyvin pit-
kälti samanlaisin sisältöteemoin jokaisen tutkimusretken osalta. Huomiota laajensi 
sekin, että yhdestä keruuretkestä saattoi ilmestyä kuusi tai seitsemänkin lehtijuttua, 
jos kohdekunta kuului esimerkiksi kahden eri lehden levikkialueelle. Lisäksi keruu-
matkan jälkeistä aineistojen luovutusta varten järjestettiin usein erillinen kotiseutu-
juhla, jossa Ala-Könni yleensä luovutti kunnalle luettelot tutkimuskohteista ja kopi-
oita ääninauhoista.548  

Näen sanomalehtien toiminnassa paluuta 1800-luvun lopun tapoihin uutisoida 
tapahtumista maaseudulla. Ilkka Liikasen mukaan 1870-luvun sanomalehdistö seu-
rasi erittäin tarkasti kaukaistenkin maaseutupaikkakuntien seuraelämää. Yhdistys- ja 
kokoustoiminta olivat muoti-ilmiö, joka toimi kansallisen ja yhteiskunnallisen edis-
tyksen mittarina. Paikalliset kirjeenvaihtajat raportoivat kuntansa edistymisestä, ja 
lehtien toimittajat julkaisivat mielellään näitä tietoja osoituksena kasvavasta kansallis-
tunnosta ja kansakunnan voimistumisesta.549 Sata vuotta myöhemmin sanomaleh-
distö seurasi edelleen tiiviisti Ala-Könnin keruumatkoja 1960- ja 1970-luvun Suo-
messa. Ala-Könnin kuntakeruiden aikaan toimittajat julkaisivat tietoja paikalliske-
ruista osoituksena kasvavasta paikallishengestä ja paikallisesta voimistumisesta, jo-
hon myöhemmin käsiteltävä paikallismuseobuumikin oleellisesti liittyy. 

Lehdissä mainittiin aina ääninauhojen yhteenlaskettu tuntimäärä, haastateltavat ja 
jopa se, kuka haastateltavista oli kertonut määrällisesti eniten tiettyyn pitäjään tai tee-
maan liittyvistä asioista.550 Simo Westerholm toteaa, että keruutuloksista kilpailtiin jo 
keruuvaiheessa kenttämatkoilla mukana olleiden opiskelijoiden kesken. Illalla keruu-
päivän päätteeksi jokainen sai esitellä omat tuloksensa. Kulkuvälineiden kehitys vai-
kutti tuloksiin. Westerholm kertoo päihittäneensä vuonna 1973 kaikki muut opiske-
lijat, sillä hänellä oli käytössään moottoripyörä ja muilla kului valtavasti aikaa polku-
pyöräilyyn. Erityisen tarkka määristä oli Ala-Könnin assistenttina toiminut Vuokko 
Kivisaari.551 On täysin mahdollista, että Kivisaari laati määriin pohjautuvia tiedotteita 
medialle, sillä ainakin vuonna 1965 Ala-Könnin kokoelmia käsitteleviä kirjoituksia 

 
548 Tampereen yliopiston kansanperinteen arkiston lehtileikekokoelmat: Tampereen yliopiston kansan-
perinteen laitos (vuosina 1965–1974). 
549 Liikanen 1995, 73. 
550 Järviluoma & Saloniemi 1988, 33, 36. 
551 Haastattelu Westerholm 2008: KIÄ 3858. 
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löytyi hänen laatimanaan kahdesta eri lehdestä.552 Kentällä oli käynnissä kamppailu 
siitä, kenen keruutyö on laajin, ja määrät olivat osoitus toiminnan tehokkuudesta ja 
tarpeellisuudesta. Lisäksi keruulla katsottiin olevan kiire, sillä vanhat asiat olivat jo 
unohtumassa. Niinpä esimerkiksi Tampereen muistitietoa tallentaessaan Ala-Könni 
ja hänen kanssaan keruutyötä suorittaneet kahdeksan Yhteiskunnallisen Korkeakou-
lun opiskelijaa tallensivat erityisen paljon tietoa Koukkuniemen vanhainkodin asuk-
kailta.553  

Sinikka Vakimon mukaan katseet kääntyivät aineiston keruussa senhetkiseen to-
dellisuuteen antropologisen folkloristiikan vaiheessa 1960-luvulta alkaen. Kiinnostuksen 
kohteeksi nähtiinkin modernisoituva nyky-yhteiskunta ja siinä elävä suullinen pe-
rinne. Samaan tapaan kuin Pauli Kettunen kuvaa tietoista irtiottoa eheän kansan ide-
aalista 1960-luvulta alkaen, Vakimo huomioi, miten homogeenisuutta ja yhtenäisyyttä 
korostanut kansa-käsite folkloren määrittäjänä hajaantui viittaamaan erilaisiin ”nyky-
perinnettä” viljeleviin sosiaalisiin yhteisöihin. Tällöin folkloristiseen tutkimukseen il-
mestyivät myös ensimmäiset ikävaihekulttuurien tutkimukset. Näistä esimerkkeinä 
olivat Matti Sarmelan (1969) väitöskirja nuorison seurustelutavoista ja Leea Virtasen 
ideoima lastenperinteen kilpakeruu Kansanrunousarkistoon vuonna 1969 ja kyseisen 
aineiston pohjalta tehdyt julkaisut Antti pantti pakana (1970) ja Tytöt, pojat ja tykkäämi-
nen (1972).554  

Ala-Könni tuntui käväisevän oman aikansa nykykulttuurin tutkimuksen parissa 
kansanperinteen laitoksen alkuvuosina.. Kansanperinteen laitoksen ensimmäisellä 
Tampereen tutkimusretkellä yhtenä aiheena oli ”nuorison kieli”, ja Ilta-Sanomien haas-
tattelussa Ala-Könni totesi, kuinka ”kansanperinteen kertojina ei aina tarvitse olla 
iäkkäitä henkilöitä, kuten yleensä virheellisesti luullaan. Vanhemman muistitiedon 
keruulla on vain usein kiire”.555 Nuorison puhetapojen tallennus ei kuitenkaan jatku-
nut Ala-Könnin järjestämillä tutkimusretkikunnan matkoilla ja lähes kaikissa Ala-
Könnin tutkimusretkikuntien matkoista kirjoitetuissa lehtikirjoituksissa mainitaan 
vuosina 1965–1974 tavalla tai toisella vanhuus, oli kyse haastateltavien iästä tai pe-
rinteen käyttötavoista. Kihniön perinteen keruun yhteydessä todettiin, miten haasta-
teltavien syntymävuodet ”vaihtelivat vuosien 1884–1904” välillä ja Tampereen muis-
titiedon keruun osalta valiteltiin, miten ”parhaat kertojat ovat valitettavasti 

 
552 Vaasa 13.7.1965; Seulaset: Kalevalaseuran tiedotuslehti 2/1965.  
553 Hämeen yhteistyö (nro 126) 4.6.1965.; ks. myös Kansan Lehti 4.6.1965. 
554 Vakimo 2008, 7, 9; Vrt. Kettunen 2008, 89. 
555 Iltasanomat 4.6.1965. 
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ennättäneet jo kuolla”.556 Osassa jopa mainitaan vanhimman haastateltavan ikä, ku-
ten Lappeenrannassa vuonna 1972: ”vanhin haastateltava oli viime elokuussa 100-
vuotta täyttänyt”.557 Vanhuus oli muistitiedon osalta mainitsemisen arvoinen meriitti, 
joka osaltaan korosti katoavan kulttuurin läsnäoloa. 

Vakimon esittämää ikäkausitarkastelua on mahdollista havainnollistaa tilastojen 
avulla (kuvio 13). Valtaosa Ala-Könnin kokoelmien tallennustyöstä on tehty yli 45-
vuotiaiden parissa. Suurimmat ikäryhmät ovat 1940-luvulla 55–64-vuotiaat, 1950-lu-
vuilla 65–74-vuotiaat ja 1960-luvulla 75–84-vuotiaat. Mielenkiintoista on, että ajan 
kuluessa Ala-Könni keskittyi aina vain vanhempiin ikäluokkiin. Nuorten perinteen 
tallentaminen ei siis kokoelmassa juurikaan näy. Ala-Könni toimi varsin etäällä ant-
ropologeista ja oli Tampereen yliopistossa ainoa perinnetieteiden edustaja. Prosent-
tilukuja tarkasteltaessa esimerkiksi yli 65-vuotiaiden osuus tallennetuista esityksistä 
on 1940-luvulla 42,4 prosenttia, 1950-luvulla 63,6 % ja 1960-luvulla jo peräti 75 %. 
Haastateltavat olivat koko ajan vanhempia ja vanhempia, kun Ala-Könni itsekin van-
heni. Iän merkitys korostuu myös Maria Vallasen pro gradu -tutkielmaansa tekemissä 
haastatteluissa, jossa Vallanen kysyy Ala-Könnin kenttäretkillä olleilta opiskelijoilta 
haastateltavien valinnasta. Vallasen mukaan opiskelijoita erikseen kehotettiin kysele-
mään paikkakunnalta vanhoja ihmisiä.558 

 
556 Kansan Lehti 18.5.1969; Keskisuomalainen 4.6.1965. 
557 Saimaan Sanomat 21.3.1972. 
558 Vallanen 2013, 68–69. 
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Kuvio 13.  Ala-Könnin tallentamien esitysten määrä suhteessa esittäjien ikään 1940-, 1950- ja 1960-
lukujen keruutyössä 

 
 

Ala-Könnin mukaan myös kunnat halusivat kenttänauhoituksissa taltioitavan nimen-
omaan vanhaa muistitietoa, ja retkien johtajana hän pyrki noudattamaan kuntien 
asettamia toiveita.559 Rahoittajankin toiveet olivat siis keskeisiä haastateltavien 

 
559 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Kper Y/08720. 
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valinnassa. Kuntapäättäjät keruutyön tilaajina ja Ala-Könni keruutyön toteuttajana 
edustivat vielä vanhemman sukupolven käsitystä vanhuusorientoituneesta keruu-
työstä ja vanhusten mukana katoavasta perinteestä. Yhteinen näkemys kuvastaa sitä, 
että katoava (maaseutu)kulttuuri -diskurssi oli tässä vaiheessa jo siirtynyt osaksi me-
diajulkisuutta, jossa kansankulttuurin arvopohjaa nivottiin kansansivistykseen, kuten 
edellisessä luvussa toin ilmi. Toisin sanoen kansallisen katseen poliittiset särmät oli-
vat hioutumassa osaksi kansallisia instituutioita. 

Katoamisen pelko konkretisoitui 1950-luvulta alkaen kansanmusiikin lisäksi myös 
esineisiin, sillä 1950-luvun lehtikirjoituksissa Ala-Könnin keruualueiksi mainittiin 
kansanmusiikki, valokuvaus ja esineistö. Hän toimi tuolloin Kymenlaakson Osakun-
nan sekä Etelä-Pohjalaisen Osakunnan ja Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliiton lähettä-
mien kotiseuturetkikuntien johtajana. Kotiseuturetkikunnat keräsivät esineistöä Sip-
polassa (vuonna 1956), Elimäellä (1958) ja Ylihärmässä (1960) perusteilla olevia pai-
kallismuseoita varten. Lehtikirjoitusten mukaan museotoiminta käynnistyi kotiseutu-
retken ”tuloksena”.560 Lehtikirjoitusten puheavaruuksissa paikallismuseot ja kotiseu-
turetkikunnat liittyivät läheisesti toisiinsa, sillä retkikunnat hankkivat esineistöä ja ko-
kosivat niistä retken jälkeen näyttelyitä. 

Ala-Könni painotti haastatteluissaan keruumääriä myös soittimien ja esineiden 
keruun osalta. Vuonna 1981 hän mainitsi keränneensä opiskelijoidensa kanssa lä-
hemmäs 40 000 esinettä suomalaisiin museoihin.561 Helmi Järviluoma ja Marjo-Riitta 
Saloniemi nostavat lehtikirjoituksista esiin sen, kuinka keruuretkien myötä paikallis-
museot saivat kokoelmiinsa esineitä, ne luokiteltiin, pestiin talkoilla, järjesteltiin ja 
pantiin esille. Joskus toimittiin ”yhdennellätoista hetkellä”, ja siitä myös kerrottiin 
julkisuudessa, kuten Suonenjoella, jossa kerääjät saivat turvaan ison pappilan vintiltä 
rottien osin jo repimiä asiakirjoja.562 Kesällä 1970 Ala-Könni vastasi Suonenjoen tut-
kimusmatkan yhteydessä kritiikkiin, jonka mukaan kuntamuseot jäivät usein hoita-
matta. Ala-Könnin kanta oli lyhykäisyydessään se, että jos kunnat halusivat museon, 
niin ne myös hoitivat sen keskusmuseota paremmin. Uutta materiaalia tuli jatkuvasti, 
joten Ala-Könnin mukaan jokainen kunta tarvitsi oman museonsa.563 Niillä paikka-
kunnilla, jossa museo jo oli, Ala-Könnin tutkimusretkikunta organisoi usein uuden 
esinekeruun ja huolehti museon uudelleenjärjestämisestä. Pietarsaaressa Ala-Könni 

 
560 Kouvolan Sanomat 21.7.1956; Kouvolan Sanomat 27.7.1958; Vaasa 18.6.1960. 
561 Haastattelu Ala-Könni 1981a: KIÄ 3950. 
562 Järviluoma & Saloniemi 1988, 33; Rautalammen-Suonenjoen paikallislehti 21.7.1971. 
563 Rautalammin-Suonenjoen paikallislehti 1.7.1970. 
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ehdotti jo olemassa olevaa museotoimintaa palvelevan museokahvilan perusta-
mista.564 

Ala-Könni teki 1960-luvun loppupuolella muutamia matkoja myös Etelä-Pohja-
laisen Osakunnan tutkimusretkikuntien johtajana, mutta näillä matkoilla museotoi-
minta ei enää jatkunut. Ala-Könni johti Etelä-Pohjalaisen Osakunnan kotiseudun-
tutkimusretkeä Nurmoon vuonna 1968, ja matkalla kerätyt tekstiilit lähetettiin Kan-
sallismuseoon, jossa niiden nähtiin säilyvän paremmin kuin paikallisessa museoma-
kasiinissa.565 Samoin Osakunnan ja kansanperinteen laitoksen yhteisellä Vaasan ko-
tiseuduntutkimusmatkalla ei kerätty esineitä, koska museotilat eivät olleet riittäviä ja 
esineet olivat yksityisomaisuutta, jonka lunastaminen olisi tullut kalliiksi.566 On siis 
selkeää, että paikallismuseobuumi oli keskeinen tekijä juuri Ala-Könnin organisoi-
missa kuntakeruissa. Ainakin samaan aikaan vuosina 1966–1967 Ala-Könnin retki-
kunnan käynnit Sippolassa ja Konnevedellä keskittyivät pelkästään tulevien museo-
hankkeiden suunnitteluun ja kehittämiseen.567  

Kaupungit ja kunnat olivat valmiita sijoittamaan rahaa kotiseutumuseoiden toi-
mintaan, ja niillä riitti siihen myös kasvavaa varallisuutta. Hyvinvointivaltion kulttuu-
ripolitiikka oli jo toteutusvaiheessa tuoden kulttuuripalvelut osaksi yhteiskunnallisia 
palveluja. Valtiollista taidehallintoa tutkinut Tomi Mertanen toteaa, miten valtionhal-
linnon sijaan taloudellinen päätöksenteko hajautui Suomessa monista muista 
OECD-maista poiketen paikallishallinnon eli kuntien tasolle. Kasvun painopiste oli 
kunnissa ja kuntaliitoissa, jotka toteuttivat laajoja opetus-, terveydenhuolto ja sosiaa-
litoimenuudistuksia. Seitsemänkymmentäluvun alussa suomalainen hyvinvointivaltio 
kehittyi muiden pohjoismaiden tapaan niin sanotuksi julkispalveluvaltioksi. Palvelui-
den laajentamista perusteltiin näkemyksellä, jonka mukaan ihmisten käytettävissä 
oleva tulo oli liian kapea käsite tulonjaon arvioimiseksi. Yhteiskunnan tuottamat il-
maispalvelut olivat tärkeä osa elintasoa.568 Pertti Alasuutari konkretisoi, miten valtion 
tukeman kulttuuripolitiikan painopiste siirtyi 1960-luvulla tuotteista toimintaan, tai-
teen edistämisestä erilaisten taideharrastusten tukemiseen ja edistämiseen. Kansansi-
vistykselliset arvot kansalaisten kasvattamis- ja kehittämisvelvotteista olivat keskei-
nen osa uutta kulttuuripolitiikkaa, jonka perimmäiseksi arvoksi ja tavoitteeksi nostet-
tiin kansalaisten ”kulttuuriaktiivisuus”. Taiteilijoiden apurahajärjestelmä tai 

 
564 Keskipohjanmaa 27.5.1971. 
565 Uusi Suomi 27.6.1967. 
566 Ilkka 14.6.1968. 
567 Keskisuomalainen 10.8.1966; Kymen Sanomat nro 186 – 1966. 
568 Mertanen 2009, 149–150. 
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taidelaitosten valtionapu olivat lähinnä keinoja kulttuuriaktiivisuuden lisäämiseen.569 
Tähän ajatteluun sopivat myös ”yhteistä hyvää” tarjoavat ja hyvinvointivaltion kult-
tuuripolitiikan sekä aluepoliittisten vaatimusten mukaisesti ”tasa-arvoisesti” ympäri 
maata perustetut museot. Hyvinvointivaltion kulttuuripolitiikan mahdollistamana 
kunnilla oli varaa tilata kuntakeruita ja perustaa kotiseutumuseoita osana omia kult-
tuuripalveluitaan. 

Ala-Könni tuntui toimivan kahdella tapaa: ajan hengen mukaisesti hän halusi pe-
rustaa paikallismuseoita ja säilyttää paikallisilta kerättyä esineistöä siellä, mutta sa-
maan aikaan hän keräsi omaa soitinkokoelmaansa. Kansallisen katseen mukaisesti 
kerääjät pyrkivät luomaan kansallista kilpailuetua. Tämä oli selkeä päämäärä myös 
aiemmin esitellyssä Kansallisten tieteiden kehittämisohjelmassa. Paikallisten perinteiden pe-
lastamisen ohella Ala-Könni keräsi omaa soitinkokoelmaansa myös paikallisuuden 
kustannuksella. Tähän liittyy käyttämäni tutkimusaineiston ehkä räikein esimerkki 
Ala-Könnin ”saalisajattelusta”. Pekka Närhi kertoo kirjassaan Osa Kärkkäälää histo-
rian kuvastimessa Haasianniemessä asuneista veljeksistä Kalle ja Oiva Puttosesta. He 
rakensivat vuonna 1920 kaksoiskanteleen, jota saattoi soittaa yksin tai yhdessä. Vel-
jekset soittivat kanteletta aina 1960-luvulle saakka, jolloin se lopulta lähti osaksi Ala-
Könnin kokoelmia: 

Professori Erkki Ala-Könni kävi Haasianniemessä ja halusi välttämättä kanteleen 
mukaansa viedäkseen sen parempaan talteen. Keräilijä sai kanteleen, sitoi sen sel-
käänsä sekä hyppäsi pyörän päälle. Näin lähti kantele Haasianniemestä viimeisen 
kerran ja siitä tuli vaiennut kantele.570 

Närhen mukaan Ala-Könni tahtoi siis kanteleen mukaansa, vaikka se samalla olisi 
tarkoittanut kanteleensoiton loppumista.571 

 

 

 
569 Alasuutari 1996, 221–222. 
570 Närhi 2000, 114. 
571 Kanteleen esinekortissa (Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen soitinkokoelma: Kantele 
32) kerrotaan lähinnä soittimen ulkonäöstä. Varsinaisesta kontekstista mainitaan ainoastaan, että kan-
teleen valmisti Kalle Puttonen (1900–1945), ja malli on saatu Konneveden Kärkkäälänkylän Puustel-
lista, missä on samanlainen kaksoiskantele. Vaikutti siis kuitenkin siltä, että toinen samanlainen kak-
soiskantele olisi vielä jäänyt kylälle. 
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6 KANSANMUSIIKKILIIKE: MAASEUDUN ASEMA, 
KESKUSTAPUOLUE JA 
KANSANMUSIIKKIKENTÄN SUUNNITTELUPUHE 

Ala-Könnin keruutyö osui sopivasti perinneinnostuksen mukanaan tuomaan nostal-
gia-aaltoon, jota edellisessä luvussa käsitellyt kuntien teettämät tilaustutkimukset 
1960-luvun puolesta välistä lähtien kannattelivat. Suomi kaupungistui nopeasti ja 
sekä teknologian kehittyminen että joukkoviestintä alkoivat muovata perinteentutki-
joiden toiminta- ja ajattelumalleja keruutyön osalta. Kansallinen katse sitoutui aluksi 
vahvasti kansansivistykseen, mutta varsin pian myös yleiseen huoleen katoavasta 
maailmasta ja erityisesti katoavasta maaseudusta. Yhteisen huolen jakoi myös maa-
kuntien Suomen puolesta profiloitunut Keskustapuolue, jonka roolia tarkastelen 
kansanmusiikkikentän institutionalisoitumisen poliittisena tukipylväänä. 

Ala-Könni osallistui 1960-luvun aikana lukuisiin keskusteluihin kansanmusiikin 
asemasta ja Suomessa 1960-luvun lopulla aktivoitunut kansanmusiikkiliike halusi nos-
taa kansanmusiikin arvostuksen taidemusiikin tasolle. Liike aktivoitui Suomen lisäksi 
useissa muissakin maissa ja Tamara Livingstonin mukaan musiikkirevivaalit (music 
revivals) voidaan määritellä sosiaalisiksi liikkeiksi, jotka pyrkivät ”restauroimaan” ka-
toamassa olevia tai jo hävinneiksi uskottuja musiikillisia käytänteitä oman aikansa yh-
teiskunnan hyväksi.572 Suomessa kansanmusiikkiliikkeessä toimineet harrastajajärjes-
töt halusivat institutionalisoida kansanmusiikintutkimuksen.573  

Helmi Järviluoman mukaan kansanmusiikkiliike tuli näkyviin yllättävän monen 
ryhmän toiminnassa 1970-luvun kuluessa. Aktiivisia toimijoita olivat erityisesti Suo-
men pelimanniyhdistys (nykyisin Suomen kansanmusiikkiliitto) ja Kaustisen kansan-
musiikkijuhlien kannatusyhdistys (nykyisin Pro Kaustinen ry). Kansanmusiikkiliik-
keestä onkin löydettävissä samanlaisia elementtejä kuin muistakin 1970-luvun yhteis-
kunnallisista ja kulttuurisista tilanteista.574 Erityisesti 1970-luvun lopulta lähtien syn-
tyneet uudet liikkeet eivät esittäneet uusia poliittisia ohjelmia, vaan vaativat osittaisia 

 
572 Livingston 1999, 66. 
573 Järviluoma 1997, 103. 
574 Järviluoma 1997, 101. 
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uudistuksia kansalaisten ”arkielämässä” esimerkiksi työelämän tasa-arvon, ympäris-
tön suojelun tai eläinten oikeuksien osalta.575 Vuodesta 1968 alkaen Kaustisen kan-
sanmusiikkijuhlia organisoinut Viljo S. Määttälä pyysi Ala-Könniä avukseen ajamaan 
kansanmusiikkipolitiikkaa eteenpäin suunnittelutalouden vaiheeseen sopivassa hen-
gessä. Kansanperinteen laitoksen toimintaan eivät kuuluneet 1970-luvun alusta al-
kaen ainoastaan kunnille tarjotut keruumatkat, vaan myös erilaisten perinnetapahtu-
mien ja -näytelmien järjestäminen. Kansanperinteen laitos mainosti avustavansa pe-
rinnenäytelmien teossa ja erilaisten kansankulttuuritapahtumien järjestämisessä.576 
Ala-Könni toimi useiden kansankulttuurijuhlien yhteydessä järjestettyjen kansanmu-
siikkinäyttelyiden esimiehenä (mm. Kaustinen Folk Music Festival, Kangasalan bal-
ladipäivä, Ikaalisten syyssoitto, Kiikoisten kevätsoitto, Hämeenkyrön kulttuuriviikko, 
Häijään markkinat ja Sata-Häme soi).577 Lisäksi kansanmusiikin aseman elvyttämisen 
ja uuden laululiikkeen vanavedessä perustettiin useita instituutteja: Kansanmusiikki-
instituutti Kaustiselle (1974), Finlands Svenska Folkmusikinstitut Vaasaan (1978), 
Työväenmusiikki-instituutti Helsinkiin (1979) ja Harmonikkainstituutti Ikaalisiin 
(1980). Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelma käynnistyi vuonna 
1983.578 Myöhemmin musiikki-instituuttien joukkoon liittyi myös Seinäjoen Rytmi-
instituutti (1990). 

”Perinteen elävöittämiseen” kannusti ajatus siitä, että kansanmusiikki oli hä-
viämässä. Tämä ajatus oli aiemmin määrittänyt myös keruutyötä ja nyt sama pelko 
nousi esiin 1950-luvulta alkaen myös kansanmusiikintutkijoiden kansainvälisen yh-
teistyöelimen International Council for Traditional Musicin (ICTM) piirissä. Ratkaisuksi 
nähtiin ohjailevan toiminnan hengessä perinteen elvyttäminen. Keskeisiksi toimiksi 
nähtiin kansanmusiikin säilyttäminen rohkaisemalla perinteenkannattajia ja autta-
malla heitä uskomaan kansanmusiikin arvoon ja kauneuteen.579 Näkökulma oli siis 
myös valistuksellinen: kansanmusiikilla oli oma asemansa perinteiden joukossa. El-
vyttämisen kannalta tehokas apu oli ICTM:n mukaan myös festivaalien järjestämi-
nen, ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlien presidenttinä Viljo S. Määttälä puhui Ala-
Könnin merkityksestä samoja asioita korostaen: Ala-Könni antoi arvoa kaikille 

 
575 Ilmonen 1998, 15–16, 27. 
576 Uudenkaupungin Sanomat 4.6.1970; Helsingin Sanomat 10.3.1970.  
577 Ala-Könni, Erik [Erkki]: nimikirjanote.  
578 Järviluoma 1997, 103. 
579 Kurkela 1989, 53–56. 
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soittajille soittokunnosta riippumatta ja näki heidän esiintymisensä festivaaleilla tär-
keänä.580 

Moraalitalouden vaiheessa perinteenkeruu, paikallisuuden korostaminen ja suun-
nittelutaloudesta kumpuava kansanmusiikkikentän suunnittelupuhe limittyivät 1960-
luvun lopulta alkaen yhteen. Erityisesti ”tieteellisen leiman” saaminen oli keskeistä 
toisen tasavallan Suomen suunnittelutalouden puheavaruudessa, ja tätä kansanmu-
siikkiliikekin tavoitteli. Lopullinen tavoite oli professuurin saaminen kansanmusiikin 
tutkimuksen alalle. 

6.1 Matalan ja korkean murros Ala-Könnin musiikkikäsityksessä 

Tässä luvussa tarkastelen Ala-Könnin suhtautumista populaarimusiikkiin ja kansan-
musiikin sovittamiseen. Musiikin eri lajien arvottamiseen liittyviä keskusteluja käytiin 
1960-luvun Suomen kulttuurieliitin parissa erityisesti populaarikulttuuriin liittyen, 
mutta kansanmusiikki kulki useiden keskustelujen sivujuonteena. Ilmiö oli kansain-
välinen ja Suomessa siitä muotoutui pohja niin sanotun hyvinvointivaltion kulttuuri-
politiikalle.581 Tarja Rautiaisen (nykyään Rautiainen-Keskustalo) mukaan lukuisat 
1960-luvun ”kulttuurisodat” kertovat sukupolvien välisestä konfliktista, jossa nuo-
rempi sukupolvi pyrki moniarvoistamaan suomalaista kulttuurielämää. Aiemmin val-
linnut melko yhtenäinen arvo- ja normimaailma purkautui vähitellen, mutta se ei joh-
tanut ongelmattomaan tilanteeseen, vaan kamppailut tavoista hahmottaa ja määrittää 
kulttuuria muuttivat vain muotoaan ja kamppailun kentät moninaistuivat.582 

Ala-Könni osallistui keskusteluihin populaarimusiikin ja iskelmien arvosta Yleis-
radion lähetyksissä kahteen otteeseen. Ensimmäisessä haastattelussa vuonna 1965 
käsiteltiin kansanmusiikin ja populaarimusiikin suhdetta. Toimittaja Paavo Helistö 
totesi, kuinka suuri yleisö kuuntelisi mielellään enemmän myös kansanmusiikkia, mi-
käli vain tarjonta olisi runsaampaa. Ala-Könnistä tärkeintä oli se, että kansanmusiik-
kia käytetään, vaikka ”iskelmätyyliin sovittaen”: 

Paavo Helistö: Aitoja esiintyjiä ei kuitenkaan enää ole olemassa tarpeeksi. Jo silloin 
nousee esille yhtenä pääkysymyksenä se, kuinka kansanmusiikkia olisi sovitettava? 

 
580 Haastattelu Määttälä 2012. 
581 Alasuutari 1996, 218–219, Rautiainen 2001. 
582 Rautiainen 2001, 40, 71.  



 

180 

Erkki Ala-Könni: Jaa, me joudumme kovin vaikean kysymyksen eteen tässä, minä 
henkilökohtaisesti olisin aika väljä enkä vaatisi esimerkiksi soinnutuksen kannalta 
välttämättömästi tuota romanttista sointupohjaa. Tärkeintä on, että materiaalia käy-
tetään, ja valitettavinta, jos se unohdetaan. 

Paavo Helistö: Mitä ajattelette tällaiseen iskelmätyyliin sovitetusta kansanmusiikista? 

Erkki Ala-Könni: Viittaisin vain näin pyöreästi, että, että on aina parempi, kun kan-
sanmusiikkia käytetään kuin että se unohdetaan. 

Paavo Helistö: Siis hyväksytte sen? 

Erkki Ala-Könni: Niin, niin kyllä, kyllä minä hyväksyn sen. Kun kansanmusiikki on 
menettänyt alkuperäisen funktionsa, niin sitä täytyy soveltaa ja sovittaa, nyt toisin, ja 
mielestäni tässä täytyy olla hyvin väljä, jos se palvelee joitakin tarkoituksia, niin hyvä 
on.583 

Ala-Könnin salliva ja yhteiskuntaa palveleva käytännönläheisyys sisälsi yhtymäkohtia 
Tampereen yliopiston päämääriin ja Ala-Könnin vastauksessakin painottuvat sosio-
logiset virtaukset.584 Samassa haastattelussa kysymyksiin vastasi myös vanhempaa sä-
veltäjäsukupolvea edustanut Tauno Marttinen, joka suhtautui kansanmusiikin sovit-
tamiseen varauksella ja totesi, ”ettei aito ja hyvä pelimannimusiikki juuri parane so-
vittamalla”. Marttinen ei ollut sanojensa mukaan kokeillut pelimannimusiikin sovit-
tamista, mutta ”koska pelimanneja ei ole pian enää käytettävissä, voitaisiin musiikit 
tuoda nykyaikaiselle ihmiselle tarjottuna”. Tässäkin Marttinen kuitenkin kannatti mu-
siikin sovittamista pienemmälle yhtyeelle niin, että ”romanttinen sointupohja” säily-
tettiin. Haastattelijan kysyessä, voisivatko iskelmälaulajat esittää kansanlauluja, Mart-
tinen näki vaarallisena ”slangin” mukaantulon. Haastattelija vei kysymystään vielä pi-
demmälle ja kysyi, voisiko sovitettu kansanmusiikki sisältää jatsahtavia piirteitä – 
”tässä nyt ollaan hyvin aralla alueella”, totesi Marttinen. Säveltäjä siis asettautui vah-
vemmin musiikkiradikalismia vastustavaan rintamaan, jossa jazz ja iskelmämusiikki 
nähtiin negatiivisesti. Kansanmusiikki asettautui neutraalimpaan välimaastoon – ai-
nakin sen soveltamista taidemusiikkiin oli mahdollista ajatella. 

Omassa ohjelmapolitiikassaan Yleisradio halusi tehdä selvän eron kevyen ja va-
kavan musiikin välille. Jari Muikun mukaan Yleisradiolla oli keskeinen asema musii-
killisten uutuuksien välityskanavana, sillä 1960-luvulla levysoitinten suojatulli nosti 
hinnat korkealle ja äänitteiden myyntikin keskittyi lähinnä erikoisliikkeisiin ja 

 
583 Haastattelu Ala-Könni 1965. 
584 Ks. aiemmin tutkimuksen luvussa 5.2. 
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muutamiin tavarataloihin. Yleisradion ohella uutuudet levisivät lähinnä jukeboksien 
välityksellä.585 Rautiainen toteaa, ettei 1960-luvun alussa angloamerikkalainen popu-
laarimusiikki juurikaan soinut Yleisradiossa, sillä tuolloin uskottiin esimerkiksi 
rock’n’rollin olevan pian ohimenevä muotioikku. Ensimmäiseksi listoille pääsi koti-
mainen iskelmä vuonna 1963 aloitetun Sävelradion myötä; pyrkimys oli vaientaa val-
tion toiminnan ulottumattomissa olevia luvattomia ”merirosvoradioita”. Soittolis-
talle pääsi myös ulkomaista pop-musiikkia, mutta suhtautuminen oli Yleisradiossa 
yhä negatiivista: ohjelmaneuvosto saattoi kritisoida liiallisesta ”jazzin” ja ”popin” soi-
tosta, mutta Sävelradio oli jo askel avarakatseisempaan suuntaan.586 

Yhtenäisen arvomaailman paineessa nuori sivistyneistö koki hyväksytyt taiteen 
muodot riittämättömiksi niin runoudessa, teatterissa kuin musiikissakin. Suomessa 
vaikutti 1960-luvun puolivälin tienoilla Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa toiminut 
folk-liike, joka kritisoi populaarimusiikin ”kaupallisuutta” ja etsi ”aidompaa” mu-
siikki-ilmaisua. Folkin myötä kiinnostus kansanmusiikkia ja suomenkielellä esitettyjä 
lauluja kohtaan kasvoi. Folkharrastajat halusivat revitalisoida eli elvyttää kansanmu-
siikkia ulkomaisten esikuvien mukaan, mutta poliittiset painotukset eivät olleet yhtä 
vahvoja kuin Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Suomessa folkiin yhdistyivät julkisuu-
dessa lähinnä pasifistiset laulut ja ”kaupallisen massakulttuurin” kritiikki.587  

Rautiaisen mukaan 1960-luvun taidearvoihin ja erityisesti modernistiseen taidekä-
sitykseen kohdistunut arvostelu johti rajankäyntiin korkean ja elitistisen sekä matalan 
ja kansanomaiseksi nähdyn kulttuurin välillä. Vuodesta 1964 lähtien nuori kriitikko- 
ja säveltäjäsukupolvi alkoi lehtien palstoilla tuoda esille näkemyksiään populaarimu-
siikista, ja sukupolvikuilu syntyi alle kolmikymppisten ja yli nelikymppisten, paik-
kansa jo vakiinnuttaneiden säveltäjien välille. Nuoremman säveltäjä- ja kriitikkosuku-
polven näkemysten mukaan populaarimusiikki tuli ottaa huomioon taidemusiikin pii-
rissä. Rautiainen nimittää tätä puhetapaa moniarvoisuusdiskurssiksi. Moniarvoisuusdis-
kurssia vastaan asettui puolustajien puheessa kuitenkin kaksi puhetapaa: kaupalliskriit-
tinen puhe ja kansanvalistuspuhe. Kaupalliskriittiseen näkökulmaan lukeutuneissa puhe-
tavoissa populaarimusiikki palveli massojen tarpeita, ja erityisesti ulkomainen popu-
laarimusiikki nähtiin kasvavana uhkana kansalliselle kulttuurille. Silti nuorempi suku-
polvi oli valmis keskustelemaan populaarimusiikista, toisin kuin vanhempi säveltä-
jäsukupolvi. Valistuspuheessa populaarimusiikkia kohtaan tuli suunnata toimenpi-
teitä, jotta siitä tulisi korkeatasoisempaa ja ”sivistävämpää”. Nuorempi sukupolvi 

 
585 Muikku 2001, 100–101; ks. myös Rautiainen 2001, 102.  
586 Rautiainen 2001, 95–96. 
587 Rautiainen 2001, 19–20, 25. 
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pyrki määrittelemään populaarimusiikkia uusista intresseistä käsin, mutta puhujien 
asema sivistyneistön edustajina sitoi heitä vakiintuneisiin diskursseihin.588 

Suurin osa keskusteluista kohdistuikin populaarimusiikin asemaan ja vahvemmin 
kansanmusiikki tuli esille blues- ja jazz-musiikkiohjelmia toimittaneen Pekka Grono-
win osallistuessa väittelyihin. Suhtautuminen kansanmusiikin säveltämiseen ja sovit-
tamiseen vaihteli kulttuuriradikaalien parissa ja Ala-Könni asettui kannanotoissaan 
erilaisten rintamalinjojen välimaastoon, vaikka olikin samaa ikäluokkaa vanhemman 
säveltäjä- ja kriitikkosukupolven kanssa. Vuonna 1968 Yleisradion lähetyksessä ai-
heena olivat kansanlaulut ja iskelmät. Ohjelman aluksi Ala-Könni määritteli kansan-
laulun seuraavasti: 

Se on kuulomuistin varassa opittua ja säilytettyä, huhuillen, rallattaen, resitoiden ja 
laulaen esitettyä perinnettä, jonka kansan omat sävel- ja runoniekat ovat sepittäneet. 
Kansanlaulun tuntomerkkejä ovat edelleen voimakas muuntelu käytössä, eli toisin-
torikkaus, se palvelee useinkin käytännön elämää, tarvetta ja seremoniaa ja kohoaa 
vain korkeimmissa muodoissaan vapaaksi ja pyyteettömäksi laulannaksi. Nuottikuva 
ja toistokoneet ovat tietysti tällaiselle lauluperinteelle vieraita, myös laulujen kaupal-
liset levityskeinot ovat sille etäisiä, vaikkakaan eivät tuntemattomia. Onhan laulettua 
arkkirunoutta, viisuja, kaupiteltu jo toistasataa vuotta. Vanhimmat arkkimme ovatkin 
jo 1600-luvulta.589 

Ala-Könni luokitti edelleen kansanmusiikin ”matalaan” käytännön tarpeita palvele-
vaan musiikkiin, jonka vastapainona oli ”vapaa” ja ”pyyteetön” laulu.590 Nämä ovat 
voimakkaita ja poliittisia määreitä, joten kansallisromantiikan henki tuntui elävän 
juuri kansanmusiikin määrittelytavoissa. Määritelmän loppuosaa selventääkseen kes-
kustelun puheenjohtaja Pekka Gronow kysyi, erottaako kansanlaulun iskelmämusii-
kista juuri kaupallinen levitys. Ala-Könni näki ”toistokoneiden” tulon ”jyrkkänä 
muutoksena”, jonka myötä kansanlaulaja muuttui pelkäksi musiikinkuuntelijaksi, sillä 
esityksistä huolehtivat kaupallisuuden lisääntyessä ammattilaulajat, markkinoinnista 
tuottaja sekä levittäjäporras, ja kuluttajan tehtäväksi jäi musiikin kuuntelu. Ala-Könni 
ei kuitenkaan suhtautunut iskelmiin kielteisesti vaan kehui niiden ”tavatonta väririk-
kautta” ja säveltäjien mielikuvitusta. Tässäkin hän näki taustalla ”toistokoneiden ai-
heuttaman mullistuksen”: kansainvälisten yhteyksien pito helpottui, ja samalla se toi 
nopeasti erilaisia vaikutteita musiikkiin muualtakin kuin Suomesta. Haastattelussa ei 
puhuttu tarkemmin populaarimusiikin opetuksesta, mutta Ala-Könni kannatti sitä 

 
588 Rautiainen 2001, 111, 113–121, 129–131. 
589 Haastattelu Ala-Könni 1968. 
590 Ks. kansanmusiikin määritelmä aiemmin tutkimuksen luvussa 5.3. 
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vahvasti, kuten myöhemmistä luvuista ilmenee. Ajan sosiologinen keskustelu halusi 
kannatella yhteiskunnan moniarvoisuutta, mutta nuoren sivistyneistön tavoin myös 
Ala-Könnin ”moniarvoisuuspuhe” sisälsi kaupalliskriittisyyttä ja kansanvalistuspu-
hetta. 

6.2 Suunnittelupuhe osana kansanmusiikkiliikkeen 
maaseutupuhetta 

Kun Maalaisliitto muutti nimensä vuonna 1965 Keskustapuolueeksi, se muuttui Tytti 
Isohookana-Asunmaan mukaan samalla myös maltillisempaan suuntaan. Puolue ei 
keskittynyt enää yksin maaseudun ja maatalouden etujen ajamiseen vaan kiinnitti 
enemmän huomiota myös väestökeskuksiin ja eri ammattiryhmien ongelmiin. Ni-
menmuutos oli siten välttämätön ja johtui yhteiskunnallisesta rakennemuutok-
sesta.591 Aivan kuten kansallisissa tieteissäkin, kansan määritelmä laajeni maaseudun 
asukkaista kohti kaupunkeja.592 Puolueen tavoite ”maakuntien Suomesta” oli kuiten-
kin edelleen keskeinen paitsi tiedepolitiikassa, myös kulttuurin kentällä. Valtion tai-
depolitiikkaan alettiin määrätietoisesti puuttua 1960-luvulla, ja poliitikot näkivät sen 
osana yhteiskuntapolitiikkaa. Kulttuuripalveluiden haluttiin jakautuvan alueellisesti ja 
sosiaalisesti tasa-arvoisesti. Kulttuuritoimintaan liittyvissä perusteluissa keskeistä oli 
todistaa, miten eri asiat ovat kulttuuria perinteisten taidelajien ohella. 1960- ja 1970-
luvuilta alkaen onkin käyty keskustelua erilaisten ”populaarikulttuurien” muotojen 
oikeutuksen puolesta, mutta perustelut esitettiin ”taidepuheen” muodossa.593 Kes-
kustelujen kohteeksi muotoutui hyvinvointivaltion kulttuuripolitiikka. 

Kuten edellä on tullut ilmi, yksi juonne tässä keskustelussa koski kansanmusiikin 
luonnetta ja asemaa. Keskustelulle oli tyypillistä maaseudun ja kaupunkien vastak-
kainasettelu. Tätä retoriikkaa käytti Kaustisella Kansanmusiikki-instituutin johtajana 
aloittanut Heikki Laitinen vuonna 1977 kirjoittamassaan laudaturtyössä, jossa hän 
tarkastelee ”kaustislaisuuden” syntyä ja maaseutukulttuurin paluuta 1960-luvun lo-
pun Suomessa. Laitisen mukaan muuttoliike, talonpojan työn arvostuksen vähenty-
minen ja yhteiskunnan kiinnostuminen kaupunkien kehityksestä merkitsivät maaseu-
dulle ”syvää kulttuurista depressiota”. Laitisen mukaan erityisesti 1960-luvun alku oli 

 
591 Isohookana-Asunmaa 2006, 62–65. 
592 Aiemmin tutkimuksen luvussa 5.2. 
593 Alasuutari 1996, 221–223. 
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”kulttuuriköyhältä tuntunutta aikaa”, sillä erilaiset festivaalit ja tapahtumat keskittyi-
vät pitkälti kaupunkeihin ja taidemusiikin kentälle.594 Laitinen ei tässä tunnu huo-
mioivan maaseudun populaarikulttuuria: perinteistä tanssilavakulttuuria ja uusia po-
pulaarimusiikin muotoja. Rautalankamusiikki rantautui Suomeen 1960-luvun alussa 
ja myös kotimaisella tanssimusiikilla oli edelleen vahva asemansa, kuten 1960-luvun 
puolivälin tangobuumi osoittaa. Listahittejä levyttivät Eino Grönin ohella monet tan-
goartistit kuten Reijo Taipale, Taisto Tammi ja Veikko Tuomi.595 Vesa Kurkelan mu-
kaan tangobuumi olikin jonkunlainen esinäytös kansanmusiikki-innostukselle. Tan-
gosta ja tanssilavoista ei kuitenkaan koskaan tullut kansanmusiikkiliikkeen osaa, sillä 
tango oli kansanmusiikkiväelle liian kaupallista ja sidoksissa kulttuuriteollisuuteen. 
Lisäksi tangoa esittivät tanssimusiikin ammattilaiset, kun taas kansanmusiikkiliikkeen 
ideana oli pikemminkin jokaisen omakohtainen musisointi. Tangon yhteisöllisyys il-
meni kyllä tanssimisessa, mutta ei niinkään musiikin tekemisessä.596 Lisäksi maaseu-
tua kiersivät 1960-luvun lopun kesinä lukuisat ”show’t”, joiden malli haettiin valta-
meren takaisesta musiikkielämästä. Tähtinä olivat Irwin, Tamara Lund, Danny ja 
Johnny.597 Kansanmusiikkiliike määritteli kansanmusiikin asemaa suhteessa taidemu-
siikin asemaan, mutta samalla populaarimusiikki jäi vertailun ulkopuolelle. 

Maaseutuun liittyvä puhe sai kansanmusiikkipolitiikan teossa erityisen painoarvon 
ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlia pidettiin maaseudun ”voimannäytteenä”. Laitinen 
yhdistää laudaturtyönsä kuvauksessa toisiinsa kaupungit ja korkeakulttuurin sekä 
maaseudun ja pelimannimusiikin. Nämä olivat ikään kuin toisiaan vastaan mittelevät 
voimat. Myös Kaustisen kansanmusiikkijuhlien pitkäaikaiselle presidentille, maakun-
taneuvos Viljo S. Määttälälle festivaalien järjestäminen merkitsi ”maaseudun laman 
vastustamista”: 

1960-luvulla elettiin voimakasta maaseutuelämän ja kulttuurin väheksymisen aikaa, 
mistä seurauksena oli voimakas muuttoliike kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin […]. 
Maaseudulla vallitsi eräänlainen henkinen lamatila ja oman perinteen ja kulttuurin 
väheksyminen oli vallitsevaa. Osaltaan myös televisio oli vienyt mahdollisuudet 
omatoimiselta kulttuuri- ja kansalaistoiminnalta. […] Halusimme näyttää, että myös 
maaseudulla on omaa henkistä perinnettä ja talonpoikaiskulttuuria, jolla on arvonsa 
ja elämisen oikeutensa. Kaustisen kansanmusiikkijuhlien tuli osoittaa maaseutukult-
tuurin rikkaus ja voima.598 

 
594 Laitinen 1977, 15. 
595 Muikku 2001, 95–98. 
596 Kurkela 2003, 482. 
597 Rautiainen 2001, 99. 
598 Määttälä 2005, 31. 
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Yleisradio oli aloittanut vuonna 1958 säännölliset televisio-lähetykset, jotka osaltaan 
muodostivat uhkakuvan maaseudun pelimannimusiikin harrastamiselle. Määttälä 
ryhtyi aktiivisiin toimiin ja Kaustisen kansanmusiikkijuhlien järjestämistä pohjustet-
tiin voimakkaalla debatoimisella maakuntalehdessä. Ala-Könniltä pyydettiin asiaan 
virallinen lausunto, ja kansanperinteen laitoksen johtajan ominaisuudessa hän kir-
joitti Keskipohjanmaa-lehteen, kuinka ”Kaustisella kansanmusiikki on niin vahvalla 
pohjalla ja korkeatasoista, että sellaista tuskin lienee monella paikkakunnalla Suo-
messa”.599 Tässä Ala-Könni nostettiin portinvartijan rooliin määrittelemään Kausti-
sen merkitystä. 

Lokakuussa 1967 Kaustisen kunta kutsui koolle maakunnallisen neuvotteluko-
kouksen, jossa valittiin väliaikainen toimikunta selvittelemään kansanmusiikkijuhlien 
järjestämisen mahdollisuuksia. Ensimmäiset festivaalit oli tarkoitus järjestää seuraa-
vana kesänä. Määttälän tehtäväksi tuli ”yhteyksien ottaminen pääkaupungin ja eri 
maankuntien vaikuttajiin ja selvittää maaperää asialle”.600 Tässä tapauksessa 1960-
luvun lopun yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa korostunut tieteellisyyden vaati-
mus601 siirtyi osaksi hyvinvointivaltion kulttuuripolitiikkaa ja Määttälä otti alusta 
saakka mukaan juhlien järjestelyihin myös perinnetieteiden parissa toimivat tutkijat. 
Määttälä toteaa ottaneensa yhteyttä Kustaa Vilkunaan ensimmäisten joukossa.602 

Vilkunalle tuli keskeinen rooli toimikunnassa kansanvälisten suhteiden rakenta-
miseen erityisesti eri neuvostotasavaltojen suuntaan, mikä kuvasti hyvin ajan reaali-
poliittista tilannetta: idänsuhteisiin oli tärkeä panostaa ja ulkomaisia esiintyjäryhmiä 
kannatti lähestyä virallisia reittejä pitkin. Presidentti Urho Kekkosen aisaparina toi-
minut Vilkuna oli tehtävään sopiva valinta. Ala-Könni puolestaan esitteli Määttälälle 
suomalaisia pelimanneja, jotka voisivat esiintyä juhlilla.603 

Ala-Könni oli mukana myös juhlien edustustehtävissä. Määttälän mukaan Ala-
Könni ei juurikaan osallistunut hallinnolliseen työskentelyyn tai käytännön päätök-
sentekoon, vaan toimi pikemminkin taustavaikuttajan ja asiavaikuttajan rooleissa. 
Määttälälle oli erityisen merkityksellistä se, että Ala-Könni oli väitellyt kansanmusii-
kin alaan liittyvällä väitöskirjalla ja valmistunut tohtoriksi.604 Saman oppiarvoihin ve-
toavan puheen huomioivat myös Helmi Järviluoma ja Marjo-Riitta Saloniemi. Ala-

 
599 Keskipohjanmaa 14.9.1967; ks. myös Laitinen 1977, 48. 
600 Määttälä 2005, 24 
601 Alasuutari 1996, 108. 
602 Haastattelu Määttälä 2012. 
603 Haastattelu Määttälä 2012. 
604 Haastattelu Määttälä 2012. 
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Könnin paikkakuntakeruiden yhteydessä mainittiin aina tutkimusta johtavien henki-
löiden oppiarvot – he olivat professoreja, dosentteja, assistentteja, maistereita tai 
amanuensseja.605 Myös Ala-Könnin avustajana toiminut Vuokko Kivisaari esiteltiin 
lehtikirjoituksissa milloin assistenttina, milloin maisterina, lisensiaattina tai jopa apu-
laisprofessorina.606 Akateemiset oppiarvot olivat vielä suhteellisen harvinaisia ja ne 
olivat keino perustella toiminnan uskottavuutta. Määttälän mukaan Ala-Könni antoi-
kin kansanmusiikille julkisuuskuvan, ja tässä asemassa häntä myös tietoisesti pidet-
tiin.607 Tieteellisen statuksen esiintuominen oli keskeinen osa suunnittelutalouden 
vaiheen aikaista politiikkaa kuntien ja valtion tasolla, joten Ala-Könnin nimeen ve-
dottiin useissa eri päätöksentekoprosesseissa: 

Jos me käytiin niinkö lähetystökäynneillä tuolla poliitikkojenkin luona, niin kyllä me 
hyvin usein haluttiin Ala-Könni sinne mukaan [...] hän toi tavallaan niinku semmosta 
kansanmusiikin tieteellistä ja tämmöstä arvostettua puolta esille.608 

Ala-Könnin arvovalta auttoi suojelemaan kansallista kulttuuria ja samalla myös maa-
seudun häviäväksi nähtyä kulttuuria. Viljo S. Määttälän mukaan kansanmusiikkijuhlat 
olivat monessa suhteessa lähellä Maalaisliittoa ja sittemmin Keskustapuoluetta. Moni 
festivaalien keskeisissä tehtävissä toimineista työntekijöistä kuului Keskustapuoluee-
seen, Määttälä mukaan lukien.609 Kansanmusiikkiliike olikin yksi 1960-lopun uusista 
liikkeistä, joita Pauli Kettusen mukaan voitiin kutsua yhden asian liikkeiksi, mutta 
tosiasiassa niiden toimijat olivat usean liikkeen aktiiveja ja määrittelivät yhteiskuntaa 
laajasti poliittisen toimeliaisuuden edellytyksiksi ja poliitikkojen kohteiksi. Ongel-
mien tunnistajat ja ratkaisujen muotoilijat johtivat alistetuiksi nähtyjä toimijoita jouk-
kotoimintaan ja tavoittelivat lakeja ja sopimuksia. Taustalla oli ajatus siitä, että poli-
tiikan kohteena olevien ihmisten ääni kuuluisi heidän etujärjestöjensä kautta ja sa-
malla kullekin elämänalueelle – työelämään, kouluihin, yliopistoihin ja niin edelleen 
– luotaisiin demokraattisen osallistumisen edustuksellinen järjestelmä.610 Myös kan-
sanmusiikkiliike näyttäytyy yhden asian liikkeenä, mutta tosiasiassa sen toimijat olivat 
usean liikkeen aktiiveja ja yhteydet juuri Keskustapuolueeseen olivat vahvat. Epäile-
mättä Viljo S. Määttälä oli yksi Kettusen mainitsemista vahvoista ”ongelmien 

 
605 Järviluoma & Saloniemi 1988, 36.  
606 Järviluoma 2001, 75. 
607 Haastattelu Määttälä 2012. 
608 Haastattelu Määttälä 2012.  
609 Haastattelu Määttälä 2012.; Määttälän puoluekannasta Saarimäki 2017, 33–37. 
610 Kettunen 2008, 89–90. 
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tunnistajista”, ja Ala-Könni taas toimi tieteellisessä roolissaan liikkeen esikuvana. 
Jaakko Numminen puhui haastattelussaan siitä, miten Ala-Könni tietoisesti rakensi 
itselleen roolia ”pelimannien johtohahmona”. Siihen liittyi hänen pukeutumistyy-
linsä, erityisesti päähän aseteltu musta kalotti ja esilläolo eri pelimannitapahtumissa 
ja seminaaritilaisuuksissa.611 

Kuten edellä on tullut ilmi, kansanmusiikin aseman oikeuttamisessa oli keskeistä 
vedota maaseutuun ja pelkoon maaseutukulttuurin häviämisestä, joten suunnittelu-
puheen ytimessä olivat pitkälti samanlaiset alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon tavoit-
teet kuin Keskustapuolueellakin. Ministeri Marjatta Väänänen kertoo, kuinka hänet 
nimettiin ”maaseudun edustajana” valtioneuvoston asettamaan komiteaan, jonka 
tehtävänä oli laatia ehdotus Suomen taiteen kehittämistoimiksi ja tunnetuksi teke-
miseksi. Sotien jälkeen alueellinen kehittäminen oli politiikan keskeinen päämäärä ja 
maakuntaliitot aktivoituivat suunnittelemaan alueensa elinkeinoelämää hajasijoitus-
periaatteen pohjalta. Samat periaatteet näkyivät myös kulttuurin alueella ja painottui-
vat puheeseen maakuntien kulttuurista. Vuonna 1962 valmistuneen periaateohjel-
man mukaan kulttuuripolitiikka oli rakennettava desentralisaation periaatteelle. Kes-
kustapuolue ei kuitenkaan toiminut maakuntien asialla yksin, vaan mukana olivat 
muun muassa Suomalaisuuden Liitto ja erityisen vahvasti Suomen Kulttuurirahasto 
maakunnallisine rahastoineen. Kulttuurirahasto perusteli toimintaansa sillä, ettei val-
tion hallinnossa ollut elintä eikä riittävästi henkilökuntaa esittämään keskitetysti ja 
tehokkaasti kulttuuripolitiikan yhteiskuntapoliittisia tavoitteita julkisuuteen ja valtion 
toimielimille. Suomalaisuuden Liitto puolestaan järjesti neuvottelupäiviä maakunta-
liittojen itsetunnon vahvistamiseksi ja maakuntien kulttuuripolitiikan sekä niiden it-
sehallinnon edistämiseksi. Keskeisiä puuhamiehiä olivat kulttuurirahaston puhemies 
L. A. Puntila ja yliasiamies Erkki Salonen, sekä muina vaikuttajina muun muassa aka-
teemikko Matti Kuusi. Väänänen näki omana tehtävänään huolehtia siitä, että komi-
tean ehdotukset olisivat koko maata ajatellen mahdollisimman tasapuoliset.612 Tämä 
maakuntien Suomi poikkesi hänen mukaansa myös muista Pohjoismaista: 

Schleswig-Holsteinin osavaltiossa sain myöhemmin tutustua siellä laadittuun Itäme-
ren alueen kulttuurikarttaan. Siihen oli merkitty pohjoismaisten kulttuurilaitosten si-
jainnit. Norjassa ne keskittyivät Oslon ympäristöön, Ruotsissa niinikään etelään 
Tukholman ja Skoonen tienoille muitten alueitten ollessa tyhjiönä. Suomi poikkesi 

 
611 Haastattelu Numminen 2013. 
612 Väänänen 1996, 88–90. 
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tästä edukseen pohjoisine korkeakouluineen, aluemuseoineen, -kirjastoineen ja mu-
siikkijuhlineen.613 

Kaustisen kansanmusiikkijuhlien tärkeimmiksi tukijoiksi Määttälä nimesi Keskusta-
puolueen poliitikoista Kauko Sipposen, Kustaa Vilkunan, Johannes Virolaisen ja 
Marjatta Väänäsen sekä SDP:sta Kalevi Sorsan. Juhlien taloudellisen avustuksen kan-
nalta keskeistä oli myös Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Erkki Salosen myön-
teinen suhtautuminen.614 Toki yhteyksien pitäminen kaikkiin suurimpiin puolueisiin 
oli tärkeää, mutta Keskustapuolueen merkitys tuntui kuitenkin olevan erityisen 
vahva.615 Kansallisen katseen näkökulmasta kansallisen kulttuurin suojelu oli kes-
keistä juuri maaseudulla, maakunnallisen katseen muodossa. Maaseutu kuitenkin tar-
koitti edelleen länsisuomalaisia maaseutupitäjiä, tarkentuen Keski-Pohjanmaahan. 

6.3 Katoavan perinteen ihanteet ja valistus 

Edellä esitetyssä616 Ala-Könnin kansanmusiikin määritelmässä keskeistä on se, miten 
hän teki yhä 1960-luvulla eron kansanmusiikin kansan ja sivistyneistön välillä. Ala-
Könnin määrittelyn mukaan kansanmusiikki on kuulomuistin varassa opittua.617 Vas-
taavasti myös SKS:n perinteenkeruun ihanteeseen kuului jo ennen 1880-lukua se, että 
kertoja oli oppinut perinteen suullisessa muodossa, mikä tarkoittaa samaa asiaa – ke-
ruutyölle keskeinen perinne oli opittu suullisessa muodossa tai kuulomuistin varassa 
ilman kirjallisia lähteitä.618 

Menneisyyden rekonstruoimiseen tähdännyt kansanrunouden keruu painotti Si-
nikka Vakimon mukaan esittäjien valinnassa laulajan muistia. Vakimo mainitsee mi-
ten muistin lisäksi perinteen suullisuus ja tämän varmistamiseksi perinteentaitajan 
lukutaidottomuus nousivat varsinkin 1900-luvulle tultaessa yhä tärkeämmiksi aidon 
ja hyvän perinteentaitajan kriteereiksi (sitä mukaa kun lukutaito yleistyi).619 Ennen 
Ala-Könnin ensimmäisiä kenttäretkiä julkaistussa keruuoppaassaan kielentutkija 

 
613 Väänänen 1996, 167. 
614 Haastattelu Määttälä 2012.; Määttälä 2005, 25. 
615 Ks. myös Hill 2014, 401. 
616 Ks. luku 5.3. 
617 Ala-Könni 1961, 453; Ala-Könni 1986 [1972], 7; ks. myös aiemmin tutkimuksen luvussa 5.3 oleva 
sitaatti. 
618 Ks. esim. Blomster & Mikkola 2017, 22–23. 
619 Vakimo 2001, 25–26. 
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Lauri Hakulinen painottaa, kuinka suomen kielen murteiden kerääjien tulisi etsiä 
”kielimestaria”, jonka ominaisuuksiin sisältyivät vilkasälyisyys, virkeävoimaisuus ja 
hyvämuistisuus. Lisäksi korostuivat opillinen sivistymättömyys, iäkkyys ja vanhanai-
kaisuus.620 Hyvämuistisuus korostuu yhtä lailla Ala-Könnin haastattelussa, kun hän 
mainitsee etevän pelimannin tai kansanlaulajan tärkeimpiä kriteerejä. Muutamia 
”lempilapsiaan” hän mainitsee nimiltäkin: heihin lukeutuivat laulajina muun muassa 
Arvo Ahlgren, Taavi Uutela, Akseli Sulkakoski ja Domna Huovinen. Ala-Könnin 
mukaan esimerkiksi Ahlgren muisti satoja lauluja ilman minkäänlaisia ongelmia. Ala-
Könni tuntuu olleen hämmästynyt siitä, miten Ahlgren muistaa jopa Tukholman to-
rimyyjien laulut lapsuusvuosiltaan.621 

Perinteen oppimisen tapa oli tallennustyössä niin keskeinen, että Ala-Könnillä oli 
myös sisällysluetteloissa oma merkintänsä sille, että esittäjä käytti apunaan kirjallisia 
lähteitä. Luokittelun yhteyteen merkittiin -b (booklore), mikäli esittäjä esitti kappa-
leensa esimerkiksi laulukirjaa apunaan käyttäen.622 Ala-Könnin kokoelmissa merkin-
tää ei ole kuitenkaan käytetty kertaakaan 1940-luvulla kerättyjen äänitallenteiden lu-
etteloinnissa, ja se oli erittäin harvinainen myös 1950- ja 1960-luvuilla.623 

Vanhemman sukupolven kerääjien ohella myös folkloristiikan nuorempi suku-
polvi tuntui olevan 1960-luvulla yhä yhtä mieltä siitä, että suullinen perinne oli edel-
leen perinnetieteiden ”ydintä”, vaikka edellinen painottikin tutkimusta ja jälkimmäi-
nen keruutyötä.624 Esimerkiksi vuonna 1971 Juha Pentikäinen kuvasi runonlaulaja 
Marina Takalon (1890–1970) välittämää muistitietoa seuraavasti: ”Luku ja kirjoitus-
taidottomana Marina Takalo oli modernia ihmistä enemmän riippuvainen suulliseen 
viestintään perustuvasta tiedon välityksestä ja muodostuksesta”. Tämän Pentikäinen 
näki tärkeäksi, sillä Takalo oli hänen näkemyksensä mukaan ”eittämättä traditiosta 
ohjautuvan ihmistyypin edustaja; sopiva esimerkki valaisemaan sitä, kuinka yksilö 
vastaanottaa, säilyttää ja välittää suullista traditiota osaksi kirjoituksettomassa sivili-
saation alakulttuurissa”.625 Tutkimuksessaan Pentikäinen moitti folkloristiikan aiem-
man tutkimuksen keskittyneen pääasiassa perinneteksteihin, jolloin 

 
620 Hakulinen 1927, 4–5. 
621 Haastattelu Ala-Könni, 1981a: KIÄ 3951. 
622 Myös SKS:lla oli vastaava merkintätapa ”f kirjallisuudesta opittu, omasepite” (Laaksonen & Saari-
nen 2004, 95). 
623 Merkinnät -b (booklore) löytyvät ainoastaan muutamien lauluesitysten yhteydestä. Niiden osuus on 
1950-luvulla tallennetusta laulu- ja soittoperinteen esityksistä 0,1% ja 1960-luvulla sama 0,1%.  
624 Ks. tieteellistämisen vaatimuksesta aiemmin tutkimuksen luvussa 5.1 ja 5.2. 
625 Pentikäinen 1971, 5 [esipuhe], 11, 15; ks. myös Vakimo 2001, 26. 
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perinteenkannattajat, kuten Takalo, jäivät sivujuonteeksi.626 Suullisen perinteen 
ihanne siis säilyi, vaikka Pentikäinen nosti aiempaa vahvempaan asemaan yksilön, 
joka loi aktiivisesti perinnettä myös itse. 

Monissa haastatteluissaan Ala-Könni mainitsee ”lempilapsekseen” myös Teppo 
Revon, inkeriläissyntyisen kansansoittajan. Repo, oikealtaan nimeltään Teodor Repo 
ja alun perin Feodor Nikitin Sofronoff (Safronoff vuodesta 1919 eteenpäin), oli mu-
siikillisen koulutuksen saanut sotilassoittaja.627 A. O. Väisänen kirjoitti Revosta artik-
kelin Kalevalaseuran vuosikirjaan ja otti samalla kantaa myös Revon nuotinlukutai-
toon: ”jos hän [Repo] olisi saanut käydä kouluja ja perehtyä nuottitietouteen, hänestä 
olisi tullut etevä säveltäjä”.628 Hannu Sahan mukaan Repo oli kuitenkin oppinut so-
tilassoittokunnassa nuottienlukutaitoa ja nuotinkirjoitustaitoa.629 Väisäsen esittämä 
näkemys Revon nuotinlukutaidosta vaikuttaakin ristiriitaisilta hänen taustaansa aja-
tellen, ja ehkä samasta syystä Ala-Könni mainitseekin tutkimukseen osoittamissaan 
kirjeissä vuosien 1990–1991 vaihteessa, että Repo oli nuoruudessaan inkeriläinen pai-
men ja miehuusvuosinaan Venäjällä tsaarin armeijan soittokunnassa A-trumpetin tai 
käyrätorven soittaja.630 Ehkä kyseessä on jonkunlainen ”tunnustus”, sillä Ala-Könni 
ei maininnut asiaa tutkimuksissaan vaan vasta kirjeessä, joka oli päivätty avattavaksi 
100 vuotta hänen syntymänsä jälkeen. Samassa yhteydessä Ala-Könni tosin myös 
huomauttaa, että hänen kokoelmissaan Revon ohjelmisto on täydellisimpänä muihin 
arkistoihin verrattuna – ehkä hänkään ei lopulta tunnistanut asiassa minkäänlaista 
ongelmaa tai hän halusi oikaista opettajansa A. O. Väisäsen luomaa mielikuvaa esit-
täjästä tämän nuotinlukutaitoon liittyen. 

Ala-Könni oli oppinut ihanteen suullisessa muodossa välittyneestä perinteestä 
omina opiskeluaikoinaan. Hän siis ikään kuin siirsi ihanteen lukutaidottomasta ja 

 
626 Pentikäinen 1971, 39; Pentikäinen oli tavannut Takalon ensimmäisen kerran vuonna 1960, mutta 
yksilöön keskittyvän tutkimuksen sijaan Pentikäisen tarkasteli väitöskirjassaan The Nordic dead-child tra-
dition (1968) lapsivainajia koskevia aineistoja Pohjoismaissa. Näihin kuuluivat lähdekirjallisuus, arkisto-
aineisto, kyselyaineistot ja henkilökohtainen kenttätyö. Maantieteellis-historiallisen metodin mukaisesti 
Pentikäinen oli rajannut tutkimuksensa koskemaan Suomen ja Lapin alueiden perinnettä ja etsi niille 
vastineita myös Skandinavian alueelta. Lisäksi muun muassa muassa Vienan karjalan, Aunuksen ja In-
kerin alueilta kerätty perinne sai jäädä osaksi aineistoa, sillä ne edustivat tutkimuksen näkökulman kan-
nalta ”periferiaa” eli raja-alueita (Pentikäinen 1968b, 33–34). Tämä kertoo maantieteellis-historiallisen 
metodin vahvasta vaikutuksesta vielä 1960-luvun lopullakin. 
627 Saha 1982, 9; ks. myös Saha Hannu: Teppo Repo. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. 
628 Väisänen 1990 [1970], 159–160. 
629 Saha 1982, 10–11. 
630 Ala-Könni Erkki [1990–1991]: Henkilökohtaiset kokoelmat. Kirjeessä saatetekstinä ”Tämä sille 
nuorelle tutkijalle, joka on valinnut aiheekseen Ala-Könni tallentajana ja tutkijana”. Erillinen irtolehti-
nen sivulla, joka on päivätty 30.12.1990. 
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usein jopa sokeana kuvatusta 1800-luvun runonlaulajasta sotien jälkeisen Suomen 
todellisuuteen.631 Luku- ja kirjoitustaito oli jo yleisempi, joten nuotinlukutaidotto-
muus varmisti ainakin sen, että esittäjä oli oppinut kappaleensa julkaisujen sijaan 
aiemmilta sukupolvilta. Ala-Könnin kansanmusiikin määritelmässä aitous tarkoitti 
sitä, että perinteen oli oltava mahdollisimman vanhaa ja sukupolvien ketjussa siirty-
nyttä. Tämä määritelmä vastasi Jouko Hautalan määritelmää kansanrunoudesta tie-
teenä, ”jonka tehtävänä on tutkia kaikkia niitä inhimillisen hengenelämän perinnäisiä 
ilmiöitä, jotka eivät suoranaisesti perustu nyky-aikaiseen sivilisaatioon”.632 

Perinteen oppiminen suullisessa muodossa, Ala-Könnin sanoin ”kuulomuistin 
varainen oppiminen”, painottui myöhemmin myös hänen luottamustoimissaan. Ala-
Könni toimi Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla työryhmässä, joka vuodesta 1970 al-
kaen myönsi vuosittain muutamalle alansa taitajalle mestaripelimannin arvonimen. Kun 
kielentutkijat etsivät kielimestaria, niin kansanmusiikin kentällä mestaripelimannit ni-
mettiin pitkälti samoin kriteerein.633 Tässä raadissa Ala-Könni tuntui suhtautuvan 
hyvin kielteisesti soittajiin, jotka esittivät kappaleita nuoteista. Hän käytti nimitystä 
”nuottimiehet”, ja samassa raadissa istunut Simo Westerholm toi haastattelussaan 
esiin, kuinka ”nuottimiehet” eivät Ala-Könnin näkemyksen mukaan ansainneet mes-
taripelimannin arvonimeä. Westerholm kertoo tapauksesta, jossa he toivoivat mesta-
ripelimannin arvonimen myöntämistä Veikko Turjalle, joka entisenä torvisoittokun-
nan jäsenenä osasi myös nuotit. Ala-Könni kuitenkin vastusti nimitystä, vaikka mes-
taripelimannin nimitys oli tarkoitus antaa Turjalle kaksirivisen harmonikansoiton 
osalta, johon historia torvisoittokunnassa ei oikeastaan millään tapaa liittynyt.634 

Yhtä lailla Ala-Könni siirsi pelimannikilpailuissa nuotteja osaavat soittajat peliman-
nisarjasta niin sanottuun soittajasarjaan.635 Tässä kahtiajaossa pelimannit olivat itseop-
pineita ja kilpailivat keskenään. Soittajat taas olivat saaneet soitonopetusta. Tämä vai-
kutti myös arkistointiin käytännön tasolla: Ala-Könni nauhoitti arkistokokoelmiinsa 
pelimannisarjan osallistujien esitykset mutta ei soittajasarjaan kuuluvia esityksiä. Oikeas-
taan kilpailuissa pärjäämiseen ei siis riittänyt pelkkä soittotaito, vaan keskeisintä oli 
perinteen siirtyminen ”kuulomuistin varassa”. Ei ehkä olekaan ihme, että tuomaris-
tossa toimiessaan Ala-Könni sai osakseen myös moitteita pettyneiltä kisailijoilta tai 

 
631 Kansa-käsitteeseen liittyneen luku- ja kirjoitustaidon puutteen ihanteesta muun muassa Knuuttila 
1994, 126; Mikkola 2013, 371 ja Dundes 1980, 2. 
632 Hautala 1954, 10. 
633 Vrt. aiempi viittaus Hakulinen 1927, 4–5. 
634 Haastattelu Westerholm 2008: KIÄ 3861. 
635 Haastattelu Westerholm 1997; pelimannikilpailuista myöhemmin myös tutkimuksen luvussa 7.4.2.  
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suoraan yleisöltä.636 Soittotaito ei ollut kilpailumenestyksen ainoa kriteeri, vaan kap-
paleet ja nuotinlukutaidottomuus olivat soittotaitoa tärkeämpiä Ala-Könnin ollessa 
tuomarina. 

Kaustisen kansanmusiikkijuhlilla Ala-Könnin tavaramerkiksi muotoutui yksi fes-
tivaalien esiintymislavoista, alkuperäiseltä nimeltään Kansanmusiikkinäyttely. Alkupe-
räinen idea kansanmusiikkinäyttelystä nojasi vahvasti ajatukseen ”katoavasta perin-
teestä”.637 Ala-Könnin alkuperäinen ajatus oli koota tilaan soittimia ja valokuvia, joi-
den lisäksi Viljo S. Määttälä varasi silloiselta työpaikaltaan maakuntaradion nauhako-
koelmista runsaasti vanhoja kansanmusiikkinauhoja siltä varalta, ettei eläviä soittajia 
saataisi tarpeeksi paikalle. Nauhat jäivät kuitenkin lopulta käyttämättä, sillä Määttälän 
sanoin ”pelimannien tulva oli jo ensimmäisenä vuonna niin suuri”. Vaikka esiinty-
misten kestoa rajattiin puoleen tuntiin, kaikkia ilmoittautuneita pelimanneja ei voitu 
kutsua joka vuosi mukaan.638 Jälleen kerran katoava perinne ei ollutkaan niin katoa-
vaa kuin Ala-Könni ja juhlien järjestäjät olivat aluksi ajatelleet. Niinpä esiintymislavan 
nimi vaihtui Soittosaliksi – joka se on ollut siitä lähtien. Tämä vaikutti myös arkisto-
kokoelmiin, sillä kenttäretkien lisäksi Ala-Könni tallensi lavalla soitettuja esityksiä 
suoraan arkistonauhoille.639 

Kuten edelliset esimerkit osoittavat, kansallisessa katseessa kansaan liitettiin omi-
naisuuksia, jotka erottivat kansan sivistyneistöstä. Ala-Könni erotteli kansanmusiikin 
taidemusiikista soittajien nuotinlukutaitoon vedoten. Sama voidaan tietysti lukea 
myös toisin päin: taidemusiikin soittajat osasivat jotakin sellaista, jota kansanmusiikin 
soittajat eivät osanneet. Kansallinen katse muotoutui tätä eroa tukevaksi ja asetteli 
sivistyneistön ja korkeakulttuurin ylemmäs, kun taas kansa ei ollut määritelmän mu-
kaisesti kehittynyt samalle tasolle. Ala-Könnin kansanmusiikin määritelmä sisälsi 
myös evoluutioon viittavan arvoasteikon, jossa kansanmusiikki palveli hänen mu-
kaansa ”käytännön elämää ja seremonioita” ja tavoiteltavana päämääränä kuvataan 
”pyyteetön musiikinharrastus”.640 Määritelmää voi lukea niinkin, että Ala-Könnin 
mielestä länsimäinen taidemusiikki oli kehitysasteeltaan kansanmusiikkia ylempänä, 
sillä sen tasolle kansanmusiikki kohosi ”vain kehittyneimmissä muodoissaan”. Eron-
teko kansan ja sivistyneistön välillä säilyi osana määritelmää. Kuten Risto Alapuro 

 
636 Haastattelu Westerholm 1997. 
637 Ks. perinteen pelastamisesta luvussa 5.3. 
638 Määttälä 2005, 36; ks myös Laitinen 2003 [1981], 168. 
639 Kansanmusiikki-instituutti tallentaa edelleen suuren osan Soittosalin ohjelmistosta, yleensä noin 40–
60 tuntia festivaaliviikon aikana. 
640 Ks. Ala-Könnin kansanmusiikin määritelmä tämän alaluvun alussa.  
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toteaa, ”kansa” oli fennomaaniselle sivistyneistölle sen tarvitsema historian subjekti, 
joka sille annetusta subjektiudesta huolimatta oli samalla tyytyväistä, tottelevaista, 
nöyrää ja hiljaista. Vaikka Suomella ei ollut omaa korkeakulttuurista ja valtiollista his-
toriaa, niin Suomen kansalla sellainen saattoi olla. Kansa toisin sanoen keksittiin ja 
nostettiin jalustalle. ”Kansan” määritelmien avulla sivistyneistö pystyi määrittele-
mään omaa identiteettiään.641 Ala-Könnin määritelmässä jatkui sama fennomaaninen 
sävy: kansanmusiikki kuului nuotinlukutaidottomalle kansalle, taidemusiikki sivisty-
neistölle. 

Uusi piirre oli kuitenkin se, että Soittosalin esityksiä juontaessaan Ala-Könni kan-
nusti 1970-luvun alkupuolelta lähtien harrastajapelimanneja luomaan uusia kappa-
leita ja tilasi heiltä sävellyksiä.642 Tämä mursi vastakkainasettelua nuotinlukutaidotto-
man kansan ja sivistyneistön aiemmassa erottelussa. Esittäjien rohkaisemisessa oli 
mukana kansalliselle katseelle tyypillistä kansanvalistuspuhetta. Kansa ei ollut enää 
ainoastaan kollektiivinen toimija.643 Aineistojen pelastaminen muuttuikin uuden luo-
miseksi, ja tämä muutos tapahtui suunnittelutalouden ajan hengessä. Moraalitalou-
delle tärkeää oli ollut yhteinen arvopohja, mutta suunnittelutalouden vaiheessa luo-
vien yksilöiden korostus nousi vahvemmin esiin myös kansanmusiikin kentällä. 
Heikki Laitinen näkee taustalla Konsta Jylhän esimerkin: ”kymmenet, sadat tavalliset 
musiikkioppia saamattomat ihmiset julistautuivat Konsta Jylhän jalanjäljissä säveltä-
jiksi”.644 Laitinen kuvaa sävellysten syntymistä ”terapeuttisena prosessina” vertaa-
malla maaseudun itseopiskelleita säveltäjiä pääkaupunkiseudun oppia saaneisiin ”am-
mattisäveltäjiin”: 

1970-luvun alussa oli jotain sanoinkuvaamatonta siinä, että kulttuurissa, jossa sävel-
täminen oli siirretty omiin erityisjärjestöihinsä linnoittautuneiden erikoismiesten eri-
oikeudeksi, nousee estradille yhtäkkiä jokamies ja jokanainen toisensa perään ja ju-
listautuu säveltäjäksi. Se oli tavallaan maaseudun sanoma: ”Minulla on oikeus itse 
määritellä kulttuurini”.645 

Mukana oli kuitenkin kollektiivinen sävy: kuka tahansa pystyi säveltämään. Lisäksi 
määritelmä sisälsi vertauksen taidemusiikkiin: kouluttautuneet eivät olleet ainoita sä-
veltämisen taitajia. Laitinen ei vielä vuoden 1977 kirjoituksessaan maininnut Ala-

 
641 Alapuro 1997, 142–143. 
642 Laitinen 2003 [1981], 169; myös haastattelu Määttälä 2012.  
643 Vrt. Aiemmin tutkimuksen lukuun 4.3. 
644 Laitinen 1977, 84. 
645 Laitinen 2003 [1989], 220–221. 
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Könniä, mutta vuosien 1981 ja 1989 kirjoituksissa Laitinen näki Ala-Könnin kannus-
tuksen keskeisenä Konsta Jylhän esimerkin rinnalla.646 Laitinen kytkee ilmiön vah-
vasti maaseudun asemaan ja toimijoiden haluun korostaa ”maaseudun uuden kult-
tuurisen omanarvontunnon heräämistä”.647 Tällainen perustelutapa sopi siis hyvin 
oman aikansa maaseutupolitiikkaan, johon kansanmusiikkiliike oli kytkeytynyt.648 
Vuonna 1974 myös opetusministeri Marjatta Väänänen korosti, miten ”jokainen 
päivä hävittää vanhaa perinnettä ja luo uutta”: 

Me suomalaiset käsitämme perinnepolitiikan usein vain vanhan säilyttämiseksi. 
Emme kuitenkaan saisi olla perinnepolitiikassa taaksepäin katsovia Lootin vaimoja, 
joiden kohtalona on henkinen ja aineellinen jähmettymisen tila. Perinnepolitiikassa 
tulisi voimallisesti ammentaa vanhasta talonpoikaisperinteestä, mutta soveltaa sitä 
samalla nykypäivään ja luoda sen pohjalta uutta.649 

Ala-Könnin sanonnaksi muotoutunut lause ”perinne elää, kun luodaan uutta” piti 
sisällään hyvin samanlaisen lähtökohdan perinnepolitiikan uusista näkökulmista ja 
vastaavaa ajatusta kannatti myös Kaustisen kansanmusiikkijuhlien hallituksen pu-
heenjohtaja Viljo S. Määttälä. Eri taiteenlajien välisistä kiistoista kertoo se, että Kaus-
tisen kansanmusiikkijuhlien ohjelmistoon sisällytetty folk näyttäytyi säveltäjä Pehr 
Henrik Nordgrenille (1944–2008) populaarimusiikkina. ”Aitoa ja puhtaaksiviljeltyä 
pelimannimusiikkia” esittivät Nordgrenin mielestä Kaustisen veteraanipelimannit 
Valtteri Salo, Arttu Peltokangas, Johannes Järvelä ja Esteri Tastula. Kaustisen kaval-
kadi taas jätti varjoonsa pelimanniperinteet, joita olisi tullut vaalia voimakkaammin 
ja pahimman kritiikin saivat folk-liikkeen esiin nostamat artistit: Hootenanny Trio, 
Liisa Majapuro sekä Guldkurkorna. Määttälä kuitenkin vastasi kritiikkiin Helsingin 
Sanomissa todeten, miten tilaisuudet toivat ”nuorisoa aidon pelimannimusiikin tun-
tumaan”. Lisäksi Määttälän mukaan ”ankara puhdasoppisuus tässä asiassa saattaisi 
tehdä turhiksi toiveet pelimannimusiikin uudesta nousukaudesta”.650  

Uuden luominen ja kansanmusiikin uusi aalto kytkeytyivät toisiinsa. Sävellys- ja 
sovitustyön salliessaan Ala-Könni antoi luovan ja uutta kulttuuria tuottavan toimijan 
roolin maaseudun ikääntyville soittajille. Tämä oli selkeä ero folkloristiseen tutkimuk-
seen, jossa Sinikka Vakimon mukaan lapset ja nuoret saivat antropologisen folkloristiikan 

 
646 Laitinen 2003 [1981], 169 ja Laitinen 2003 [1989], 221. 
647 Laitinen 2003 [1981], 169. 
648 Ks. edellinen alaluku 6.2. 
649 Väänänen 1974, 9. 
650 Määttälä 2005, 44–48. 
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vaiheessa 1960-luvun lopulta alkaen ensimmäisinä toimijaposition aktiivisina, perin-
nettä ylläpitävinä, käyttävinä ja tulkitsevina yksilöinä ja ryhminä. Vanhoja ihmisiä pi-
dettiin pääosin menneisyyden ja eletyn elämän muistajina sekä lapsuudessa oppi-
mansa perinteen toistajina ja todistajina erityisesti muistitiedon keruun osalta.651 Näin 
Ala-Könnikin oli aiemmin ajatellut. Festivaaliympäristössä nykyaika oli kuitenkin 
vahvasti läsnä: esiintyjät soittivat Soittosalin lavalla, jonka juonnoista Ala-Könni huo-
lehti. Perinnettä ei enää tuotettukaan pelkästään arkistoon tutkimusta varten vaan 
myös sen hetkiseen aikaan, yleisöä ja kuulijoita varten. 

Luoviksi tunnustetuiksi yksilöiksi nousivat ensimmäisenä ne, jotka eivät edusta-
neet ”toiseutta”652 vaan olivat Ala-Könnin kanssa melko yhdenvertaisessa asemassa. 
Säveltäjiksi kannustettiin maaseudulta kotoisin olevia keski-ikäisiä ihmisiä. Useim-
missa tapauksessa he olivat miehiä.653 Selkein erottava tekijä oli koulutus. Maaseutu-
politiikkaan kytkeytyneeseen kansanmusiikkiliikkeen kansalliseen katseeseen kuiten-
kin sopi juuri maaseudun oman kulttuurin korostaminen. Siten koulutuksen vähäi-
syyteen liittyvä ”toiseus” oli pikemminkin etu kuin haitta, sillä se vain tuki nuotinlu-
kutaidottomuuden ja ”kuulomuistin varaisen” perinteen vaatimusta. Lisäksi se sisälsi 
edelleen eronteon kansan ja sivistyneistön välillä. Koulutus yhdistyi kirjallisen perin-
teen opiskeluun, oli kyse kansanrunoista, lauluista tai musiikista. Säveltämisestä huo-
limatta nuotinlukutaidottomuus säilyi Paavo Helistöä lainaten jonkinlaisena ”oikean 
pelimannin mittana”. Esimerkiksi Konsta Jylhä vähätteli omia nuotintamistaitojaan 
mutta pystyi merkitsemään sävelmän ja soinnut paperille. Ne toimivat hyvin muistin 
tukena.654 Kansanmusiikki oli Ala-Könnin näkemyksen mukaan ”kuulomuistin va-
raista”, ja portinvartijan roolissa hän pystyi painottamaan sitä niin radioon suositte-
lemiensa esiintyjien valinnoissa, omissa arkistokokoelmissaan kuin festivaalien esiin-
tyjävalinnoissakin. Niinpä esiintyjät itsekin korostivat nuotinlukutaidottomuuttaan ja 
Ala-Könnin kansanmusiikin määritelmästä tuli ikään kuin itseään toteuttava ennus-
tus. 

Säveltämistyön tukeminen ei näkynyt myöskään arkistokokoelmien luokitteluta-
voissa, sillä arkistoon tallennettujen äänitallenteiden sisällysluetteloissa ei ollut omaa 
kohtaansa teoksen säveltäjälle tai sovittajalle missään vaiheessa Ala-Könnin kerää-
jänuraa. Joissakin tapauksissa kappaleen säveltäjän nimi saatettiin merkitä 

 
651 Vakimo 2008, 8–10; ks. myös aiemmin luvussa 5.3 esimerkit lasten ja nuorten perinnettä koskevista 
tutkimuksista ja keruista. 
652 Vrt. Aiemmin luvussa 4.3; Haapoja 2017b.  
653 Järviluoma 2000, 53. 
654 Helistö 1997, 70. 
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sisällysluettelossa nauhan ”lisätiedot” kohtaan, mutta tapa ei ole systemaattinen. Ar-
kistokokoelmassa nojattiin siis edelleen vanhempaan ajatusmalliin, jossa yksilöllinen 
luovuus jäi tallennustoiminnan ulkopuolelle, vaikka käytännön työssä yksilö olikin jo 
saanut uuden luovan asemansa. Niinpä traditio rakennettiin arkistoon mutta moderni 
oli läsnä nykyisyydessä – konserttilavoilla, kilpailuissa ja festivaaleilla. 

6.4 Professuurin nimeäminen rajankäyntinä populaarimusiikin ja 
kansanmusiikin välillä 

Ensimmäisten Kaustisen kansanmusiikkijuhlien jälkeen Kaustisen kansanmusiikki-
juhlien kannatusyhdistys alkoi toimiin kansanmusiikin yliopistokoulutuksen puo-
lesta. Määttälä kertoo keskustelleensa kansanmusiikin professuurin tarpeesta erityi-
sesti Ala-Könnin, Kustaa Vilkunan, Martti Pokelan, Aaro Kentalan ja Eino Tulikarin 
kanssa.655 He päätyivät siihen, että kansanmusiikin tutkimusta ja opetusta olisi kehi-
tettävä ennen kaikkea Tampereen yliopistossa, jossa Ala-Könni hoiti kansanmusiikin 
dosentuuria ja johti kansanperinteen laitosta.656 Vilkuna näki, että Ala-Könnin ke-
ruutyö ansaitsisi kruunukseen professuurin, ja hän lupasi edistää asiaa sekä Tampe-
reen yliopiston että opetusministeriön edustajien kanssa. Tähän hänellä oli vaikutus-
valtansa kautta mahdollisuus.657 Juhlien lähetystö kävi opetusministeriössä alkuvuo-
desta 1970 esittelemässä kansanmusiikin tutkimus- ja opetustoiminnan vakinaista-
mista Tampereelle sekä Kansanmusiikki-instituutin perustamista Kaustiselle.658 

Helmi Järviluoma on tarkastellut artikkelissaan kansanmusiikin oppituolin histo-
riaa professuurin nimeämiseen liittyneen rajankäynnin näkökulmasta. Keskeistä oli 
siis se, miten oppiaine ja professuurin nimi haluttiin määritellä ja rajata tiettyyn op-
pialaan tai oppialoihin kuuluvaksi. Oppiaineen syntyhistoriaa kuvaa varsin yksityis-
kohtaisesti myös Terhi Jankon ja Riitta Tinganderin artikkeli, jonka lähteiksi he ovat 
keränneet haastatteluja, lehtileikkeitä ja asiakirjoja professuurin perustamiseen liitty-
neistä vaiheista. Olen aiemmin tarkastellut kansanperinteen laitoksen 

 
655 Martti Pokela oli Haapavedeltä kotoisin oleva kanteleensoittaja, joka toimi myöhemmällä urallaan 
Sibelius-Akatemian kansanmusiikin lehtorina, Aaro Kentala toimi Kaustisella kanttorina sekä musii-
kinopettajana ja Eino Tulikari oli Halsualta kotoisin oleva kanteleensoittaja, joka työskenteli Jyväskylän 
seminaarin rehtorina. 
656 Aiemmin tutkimuksen luvussa 5.2. 
657 Vilkunan vaikutusvallasta aiemmin tutkimuksen luvuissa 4.1 ja 5.1. 
658 Määttälä 2005, 251. 
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perustamisvaiheita, joita professuurin perustaminen seurasi. Tässä luvussa laajennan 
aiheen käsittelyä erityisesti 1960-luvun lopun sekä 1970-luvun alkupuolen poliittiset 
valtasuhteet huomioiden. 

Edellä mainitun lähetystökäynnin jälkeen Määttälä lähetti Tampereen yliopiston 
humanistiselle tiedekunnalle kirjeen, jossa hän ehdotti kansanmusiikin (musiikkiperin-
teen) professorin virkaa Tampereen yliopistoon. Määttälän esityksen myötä humanisti-
nen tiedekunta esitti virkaa vuoden 1971 talousarvioon musiikkitieteen, erityisalana kan-
sanmusiikki -nimikkeellä, ja konsistorin listalla se eteni musiikkitieteen, erit. kansanmusii-
kin tutkimuksen professuurin muodossa kymmenenneksi suhteessa muihin uusiin vir-
koihin. Sija ei kuitenkaan riittänyt uuden professuurin saamiseen. Järviluoman tul-
kinnan mukaan myös Ala-Könni oli nähnyt musiikkitieteen siksi oppiaineeksi, josta 
opintomahdollisuuksien laajentuminen Tampereen yliopistossa alkaisi. Musiikkitie-
teen approbatur-arvosanoja oli saanut suorittaa Tampereella vuodesta 1965 lähtien, 
ja keväällä 1970 Ala-Könni sekä tuntiopettajana toiminut säveltäjä Usko Meriläinen 
(1930–2004) jättivät esityksen seuraavan vuoden musiikkitieteen opetusohjelmaksi. 
He moittivat aiempaa opetusta liian yksipuoliseksi, sillä opetuksessa oli heidän mu-
kaansa unohdettu lähes täysin musiikin kentällä ajankohtaiset ilmiöt. Linjaehdotuk-
sina olivat itsenäisinä kokonaisuuksinaan musiikkitieteen yleinen linja ja populaarimusiikin 
linja. Ensimmäinen linja olisi kiinnittänyt huomiota nykymusiikkiin, näyttämömusiik-
kiin ja musiikkikritiikin opetukseen. Toinen linja olisi puolestaan perehdyttänyt ”kan-
sanmusiikin sekä iskelmä- ja jazz-musiikin kehitykseen ja käyttöön sekä yleiseen mu-
siikkisosiologiaan”.659 

Vaihtoehtoja haluttiin tarjota laajalla valikoimalla. Ala-Könnin mukaan musiikki-
tieteen oppiaine tuntui hänestä Tampereen yliopiston arvojärjestyksessä ”kituvalta 
aineelta” ja hän vetäytyi pois musiikkitieteen opetuksesta Eero Nallinmaan (1917–
1998) saatua musiikkitieteen dosentuurin vuonna 1971.660 Sosiologisten virtausten 
vaikutus kasvoi, ja sillä oli selvästi merkitystä Ala-Könnille, jonka ehdotuksessa po-
pulaarimusiikin linja kytkeytyi musiikkisosiologiaan.661 Ala-Könni asetti taidemusii-
kin yhteen leiriin ja kansanmusiikin sekä populaarimusiikin toiseen: 

Maassamme on 12 ”eliittimusiikin” professuuria, kansanmusiikilla ei ole lehtoraat-
tiakaan, mikä on musiikkikulttuurimme käsittämätön muotopuolisuus. Asia 

 
659 Jankko & Tingander 1984, 14–16; Järviluoma 2001, 67–69. 
660 Ala-Könni 1981c: Y/08720. 
661 Ks. aiemmin tutkimuksen luvussa 5.2 Antti Eskolan roolista kansanperinteen laitoksen johtokun-
nassa.  
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korjautuu vasta kansanmusiikin ja populäärimusii[ki]n saatua niille todellisena käyt-
tömusiikkina kuuluvan aineellisen tuen.662 

Järviluoman mukaan esitys uusista opintolinjoista jäi kuitenkin hyväksymättä, ja Ala-
Könni esitti uudelleen musiikinopetuksen uudistamista vuoden 1972 kehitysbudjet-
tiin. Tällä kertaa hän ehdotti tiedekunnalle päälinjaksi populäärimusiikin linjaa, ja sivu-
linjaksi klassisen musiikin linjaa. Lisäksi Ala-Könni esitti vuoden 1972 budjettiin kan-
sanmusiikintutkimuksen professorin virkaa ja assistentin tointa, mutta mikään ehdo-
tuksista ei edennyt.663 Terhi Jankon ja Riitta Tinganderin mukaan professuuria suun-
niteltiin useissa paikoissa samaan aikaan: Määttälän ja Ala-Könnin ehdotusten lisäksi 
kansanmusiikkiliikkeessä aktiivisesti toimineen Suomen Pelimanniyhdistyksen johto-
kunta oli tehnyt kesällä 1969 julkilausuman Tampereen yliopiston oppituolin perus-
tamista varten, kansanmusiikin ja -tanssin tutkimista, tallennustyötä ja opettamista 
varten.664 Pelimanniyhdistys veti rajan populaarimusiikin ja kansanmusiikin välille, 
kun taas Ala-Könni puhui kansanmusiikista populaarimusiikin yhtenä osa-alueena.665 

Opetusministeriössä virkaa kaavailtiin alkuvaiheessa Sibelius-Akatemiaan. 
Vuonna 1972 opetusministeriö ilmoitti Sibelius-Akatemian saavan kaksi sivutoimista 
lehtoraattia, joista toinen olisi jazz-musiikin ja toinen etnomusikologian. Sibelius-
Akatemian hallitus ja valtuuskunta kuitenkin totesivat yksimielisesti, että kyseessä 
olevien alojen opetus voidaan järjestää paremmin muualla. Opetusministeriöön saa-
puneen toimenpide-ehdotuksen mukaan Sibelius-Akatemia ei halunnut virkoja, sillä 
kansanmusiikilla ei ollut sen mukaan pohjaa Helsingissä. Samalla etnomusikologia 
merkitsisi kansainvälisen kansanmusiikin huomioimista ja suomalainen kansanmu-
siikki jäisi vähemmälle.666 Neuvottelun osapuolet näkivät kansanmusiikin opetuksen 
pohjaksi siis nimenomaan maaseudun ja suomalaisen kansanmusiikin. Toimenpide-
ehdotuksessa kerrotaan neuvotteluista Määttälän, Ala-Könnin, Kauko Sipposen ja 
Kaarina Virolaisen kanssa, jotka yhdessä esittivät kansanmusiikin lehtoraattia 

 
662 Kansanperinteen laitoksen johtokunnan kokouksen pöytäkirja 9.12.1971, liite. 
663 Järviluoma 2001, 69; ks. myös Jankko & Tingander 1984, 14–15. 
664 Jankko & Tingander 1984, 15; ks. myös Järviluoma 2001, 69. 
665 Järviluoma 2001, 70. 
666 Toimenpide-ehdotuksen kirjaaja ei ole tiedossa. Kyse on opetusministeriöön saapuneesta muisti-
osta, jonka kansliapäällikkö Jaakko Numminen on ottanut vastaan. Opetusministeriö: Kansliapäällikkö 
Jaakko Nummisen arkisto; Sibelius-Akatemia; PM Sibelius-Akatemian kahden lehtoraatin täyttämi-
sestä (saapunut n. 1/2/1973). 
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Tampereen yliopistolle, ”Alakönnin instituuttiin”.667 Jälleen kerran siteet Keskusta-
puolueeseen olivat vahvat: Sipponen kuului Keskustapuolueeseen ja toimi myöhem-
min presidentti Urho Kekkosen kanslian kansliapäällikkönä. Kaarina Virolaisen avio-
mies Johannes Virolainen oli Keskustapuolueen kansanedustajana ja pääministeri 
vuosina 1964–1966.668 Kaikki keskusteluun osallistuneet toivoivat koulutuksen siir-
toa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, ja ajoivat siten maaseudun asemaa. Ehdotuk-
siin kirjattiin, että Sipponen pyrkisi hoitamaan asiaa yliopiston sisällä ja että yliopisto 
perustaisi lisäbudjetissaan yhteisymmärryksessä valtion kanssa kansanmusiikin pro-
fessuurin.669 

Maaseudun edun ajaminen oli ajalle tyypillistä.670 Kansanmusiikkiliikkeen myötä 
eri järjestöt ja toimijat kokoontuivat Kaustisella yhteisiin kansanmusiikkipolitiikan 
seminaareihin vuosina 1972, 1973 ja 1974. Määttälän mukaan seminaarit vaikuttivat 
keskeisesti kansanmusiikin asemaan valtakunnallisella tasolla ja keskeisiä kutsuvie-
raita olivat poliittiset päätöksentekijät. Jo ensimmäisen seminaarin vetäjinä toimivat 
Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies Erkki Salonen sekä Tasavallan presidentin 
kansliapäällikkönä myöhemmin toiminut Tampereen yliopiston professori Kauko 
Sipponen. Seminaarin esimiehenä toimi Erkki Ala-Könni.671 Kun moraalitalouden 
vaiheessa esimerkiksi Yhteiskunnallisen Korkeakoulun siirtäminen Tampereelle oli 
pohjustettu ”kesäyliopistossa” eli suhteellisen pienessä ja tiiviissä verkostossa, suun-
nittelutalouden vaiheessa poliittiseen päätöksentekoon pyrittiin vaikuttamaan laa-
jemman osallistujajoukon tilaisuuksissa.672 Helmi Järviluoma toteaa osuvasti, että tut-
kijat saattoivat vaikuttaa harrastuksen saamiin muotoihin, mutta kansanmusiikkiliik-
keen piirteisiin kuului keskeisesti, että myös harrastajajärjestöt halusivat institutiona-
lisoida kansanmusiikin tutkimuksen.673 Juuri harrastajajärjestöillä oli tiiviit suhteet 
Keskustapuolueeseen, joten keskustalaisia poliitikkoja kutsuttiin mukaan jokaiselle 
kerralle. 

 
667 Kauko Sipponen toimi Tampereen Yliopiston julkishallinnon professorina ja Kaarina Virolainen 
Sibelius-Akatemian puhetekniikan ja lausunnan lehtorina.  
668 Ala-Könni ei haastatteluissaan mainitse kuuluneensa Keskustapuolueen jäseneksi ja siihen eivät viit-
taa myöskään käyttämäni arkistolähteet tai haastattelut. 
669 Opetusministeriö: Kansliapäällikkö Jaakko Nummisen arkisto; Sibelius-Akatemia; PM Sibelius-
Akatemian kahden lehtoraatin täyttämisestä (saapunut n. 1/2/1973). 
670 Vrt. aiempaan lukuun 6.2. 
671 Määttälä 2005, 103. 
672 Vrt. lukuun 5.2 ja kesäyliopistosta myös luvussa 4.1. 
673 Järviluoma 1997, 103 
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Rajankäynneistä kertoo sekin, että Tampereen yliopisto oli vähällä saada varsin 
radikaalin oppialan: populaarimusiikkitieteen. Populaarimusiikin arvosta oli taidemu-
siikin piirissä varsin monenlaisia näkemyksiä, kuten edellä on tullut ilmi. Populaari-
musiikkitieteen oppiaineen perustamista esitettiin useaan otteeseen, ja myös asian-
tuntijoiden mukaan oppiaine olisi sopinut hyvin yhteiskuntatieteellisesti suuntautu-
neeseen yliopistoon. Järviluomaa lainaten ”maaseutukulttuurin tukijat ehtivät kuiten-
kin ensin”.674 Kun professuuri ei edennyt yliopiston sisällä, Viljo S. Määttälä näki 
ainoana mahdollisuutena sen saamisen poliittista tietä pitkin. Keskustapuolueen kult-
tuuriministeri Marjatta Väänänen piti Kaustiselle perustettavaa Kansanmusiikki-ins-
tituuttia ja Tampereen yliopiston kansanmusiikin professuuria tärkeinä tavoitteina ja 
lupasi hoitaa hankkeita eteenpäin ministerikautensa aikana.675 Määttälä tunsi Väänä-
sen toimiessaan kansanmusiikkijuhlien edustajana ja Vaasan läänin taidetoimikunnan 
jäsenenä. Väänänen oli myös nimennyt Määttälän puheenjohtajaksi asettamaansa 
musiikinopetuskomiteaan, joka jakoi Kalevi Sorsan hallituksen (1972–1975) aikana 
määrärahoja muun muassa uusille musiikin oppilaitoksille, vakiintuneille musiikki-
juhlille, maakuntakirjastoille ja alueteatterikokeiluille kasvaneista veikkauksen tuo-
toista.676 He keskustelivat Määttälän mukaan ”kansanmusiikista osana maaseutukult-
tuuria”.677 

Kärkinä suunnittelussa olivat kansanmusiikki, maaseutu ja Erkki Ala-Könnin (ke-
ruu)työ. Vielä keväällä 1973 yliopisto oli ehdottanut populaarimusiikkitieteen op-
pialaa, mutta sen sijaan eduskunnalle esitetyssä vuoden 1974 tulo- ja menoarviossa 
oli varat Tampereen yliopistolle kansanperinteen professuuria varten. Määttälän mu-
kaan Väänänen katsoi tämän mahdolliseksi, sillä professuuri oli valtakunnallisesti 
merkittävä ja sai paljon myönteistä julkisuutta.678 Jankolle ja Tingaderille lähettämäs-
sään kirjeessä Määttälä totesi, että Väänänen keskustapuolueen edustajana piti kan-
sanmusiikin aseman parantamista tärkeänä maaseutukulttuurin kannalta. Väänäsen 
oman näkemyksen mukaan professuuria siivitti vilkas kansanmusiikin ja kansantans-
sin harrastus, joka tuli esille eri puolilla Suomea käynnistyneissä kesäjuhlissa. Samalla 
kansanmusiikkia haluttiin ”moniarvoisuuden nimissä” tukea vastapainona jazz- ja 
bändiharrastukselle.679 Kun kansanmusiikin asemaa oli aiemmin verrattu lähinnä 

 
674 Järviluoma 1997, 103 
675 Määttälä 2005, 254. 
676 Väänänen 1996, 120, 128. 
677 Määttälä 2005, 254. 
678 Määttälä 2005, 254. 
679 Jankko & Tingander 1984, 22–23; ks. Myös Järviluoma 2001, 73. 
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taidemusiikin asemaan, kulttuuriministeri Väänäsen arvojärjestyksessä kansanperin-
teen professuuri nähtiin ensisijaiseksi populaarimusiikkitieteen oppialaan verrattuna. 

Opetusministeriö esitti Tampereen yliopistolle aluksi kansanperinteen professorin vir-
kaa, mutta presidentti Kekkonen siunasi opetusministeriön toiveesta viran nimen 
muuttamisen muotoon kansanperinteen, erityisesti kansanmusiikin professuuri.680 Määt-
tälä muistelee keskustelleensa Väänäsen kanssa nimikkeestä ja toteaa, että keskuste-
luissaan he pitivät kansanmusiikkia enemmän kansanperinteeseen kuin musiikkitie-
teeseen liittyvänä. Tämä näkökohta saattoi vaikuttaa nimikkeen valintaan.681 Helmi 
Järviluoma etsii puolestaan syitä sille, mistä vuonna 1974 esille noussut kansanpe-
rinne-nimike sai alkunsa, muttei löydä asiaan lopullista vastausta. Hän viittaa Pekka 
Gronowin epäilyyn siitä, että taustalla saattoi toimia Kustaa Vilkuna, joka toivoi vir-
kaa myöhemmin omille oppilailleen.682 Kansanperinne oli myös Ala-Könnille tuttu 
käsite: Ala-Könni johti kansanperinteen laitosta ja olisi alun perin halunnut myös 
kansanperinteen dosentuurin. Tampereen yliopiston kansleri Eino Saari ei kuiten-
kaan nähnyt tätä mahdolliseksi, sillä kansanperinnettä ei ollut oppiaineena missään 
muussakaan yliopistossa. Niinpä hän toivoi Ala-Könnin ottavan kansanmusiikin do-
sentuurin, joka hänellä oli ollut Helsingin yliopistossa vuosina 1957–1965.683 Profes-
suurin nimikkeeseen kansanmusiikki lisättiin Ala-Könnin mukaan sen takia, että 
eduskunnassa haluttiin välttää uutta kansanrunouden tutkimuksen virkaa, joita kat-
sottiin olevan Suomessa jo riittävästi.684 

Marjatta Väänäsen näkemys Tampereelle tulevan professuurin linjasta poikkesi 
Ala-Könnin monitieteisistä kaavailuista ja populaarimusiikin linjasta.685 Myös Jankko 
ja Tingander painottavat opetusministeriön vahvaa roolia, sillä opetusministeriö 
päätti lopulta viran perustamisesta. Päätökseen vaikuttivat todennäköisesti myös 
muut ”epäviralliset kanavat”, mutta asiakirjat olivat tältä osin puutteellisia.686 Väänä-
sen kulttuuripoliittista linjaa kritisoivat erityisesti taistolaiset, eli Suomen Kommunis-
tisen puolueen opposition kanssa liittoutuneet ryhmät. Väänäsen mukaan etenkin 
Tampereen yliopisto oli taistolaisuuden keskeisimpiä tyyssijoja Teatterikorkeakoulun 

 
680 Ainejärjestö Nefan arkisto [1984]: Opetusministeriö, valtionhallinto; Asetus n:o 463, 1974 ja Asetus 
n:o 881, 1974. 
681 Määttälä 2005, 255. 
682 Järviluoma 2001, 69–73 (viittauksena Gronow 1979); ks. myös Jankko & Tingander 1984, 22–23. 
683 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Kper Y/08720. 
684 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Kper Y/08720. 
685 Ks. Myös Järviuoma 2001, 73. 
686 Jankko & Tingander 1984, 27. 
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ja Taideteollisen korkeakoulun ohella. Näiden toimijoiden varat myönnettiin valtion 
budjetista opetusministeriön pääluokasta ja Väänäsen näkemyksen mukaan tuki oli 
siirtynyt monilta budjetin monumenteilta vasemmistolaisten kulttuurijärjestöjen hal-
tuun. Väänäsen mukaan nekin tarvitsivat tukea moniarvoisuuden nimissä, mutta hä-
nestä tuntui mahdottomalta jakaa kulttuurille ja taiteelle tarkoitettua valtion tukea, 
jonka tähtäimenä olisi yhteiskuntajärjestelmän muuttaminen.687 

[…] oma katsomustapani on, että yhteiskunnan tukea jaettaessa tulee pyrkiä mah-
dollisimman suureen ideologiseen ja alueelliseen tasa-arvoon ja kulttuurin monipuo-
lisuuden arvostamiseen. Mikään tietty yhteiskunnallinen ajattelutapa tai poliittinen 
ideologia ei saisi saada yliotetta taiteen ja kulttuurin kentässä.688 

Vasemmistolaisuuteen tavalla tai toisella linkittyneille kulttuuriorganisaatioille ei ha-
luttu myöntää liikaa määrärahoja, joten keskustapuolueeseen linkittynyt kansanmu-
siikkiliike oli hyvässä asemassa opetusministeriön päätöksenteossa. Erkki Ala-Kön-
nin maaseudulle suuntautuneet kenttämatkat sinetöivät myös hänet maaseudun puo-
lelle 1960-luvun yhteiskunnan vastakkainasetteluissa, mutta uudessa oppiaineessa 
Väänäsen alkujaan sivuun jättämä populaarimusiikki oli mukana ensimmäisistä tut-
kintovaatimuksista saakka. Vuoden 1975 opinto-oppaassa kansanperinne, erityisesti 
kansanmusiikki esiteltiin oppiaineena, jonka erityisalueita olivat kansanomaisen lau-
lun ja soiton lajit, sekä vaiheet alkukantaisista ilmiöistä nykypolven populaarimusiik-
kiin.689 Niinpä opetusministeriö ja Suomen pelimanniyhdistys näkivät populaarimu-
siikin ja kansanmusiikin jaon paljon vahvempana, kuin Ala-Könni itse. Todennäköi-
sesti vastakkainasettelujen korostaminen oli myös poliittisesti tehokasta, jotta oppi-
aine saatiin perustettua. Maaseutu ja kansallisen kulttuurin suojelu saivat pitää ase-
mansa 1970-luvun aikana Keskustapuolueen korostaman desentralisaation aatteen 
kautta, joka kannatteli myös Keskustan poliittisen valta-aseman jatkumista maaseu-
dun äänestäjien keskuudessa. 

 
687 Väänänen 1996, 128–130. 
688 Väänänen 1996, 141. 
689 Jankko & Tingander 1984, 25.  
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7 LUOKITTELUT KANSAN KUVASTOJA 
RAKENTAMASSA: ETNISYYS JA SUKUPUOLI 
ALA-KÖNNIN KERUUTYÖSSÄ 

Kansallinen katse ulotti vaikutuksensa kansanmusiikin keräämisestä aineistojen jär-
jestely- eli luokittelutapoihin. Kuten edellä on kuvattu, kansallisvaltioissa kansakun-
nan ideologiaa rakennettiin pääasiassa valtaa pitävän kansan (etnisen ryhmän) eh-
doilla. Kun ideologiaan sopivaa sisältöä ei usein sellaisenaan ollut olemassa, se täytyi 
luoda. Tähän viittaa myös Hobsbawmin näkemys ”perinteen keksimisestä”: kansal-
lisvaltion syntyminen valtaa pitävän kansan ehdoilla on täytynyt saada näyttämään 
väistämättömältä ja ”luonnolliselta” kehityskululta.690 

Kansanperinteen keruun historiaa tarkastellen Suomessa 1800-luvun lopulla val-
taan nousseiden fennomaanien tavoitteena oli poliittinen valta-asema. Tätä tuki osal-
taan myös suulliseen perinteeseen pohjautuvan Kalevalan valjastaminen osaksi kan-
sallisvaltion luomista.691 Arkistoon kerättiin tähän tarkoitukseen soveltuvaa materi-
aalia, joten Beckin mainitsema ”kansallisvaltiollinen säiliö” luotiin hyvin konkreetti-
sin tavoin.692 

Samalla taas Suomessa asuvien vähemmistöjen perinteet jäivät keruutyössä vä-
häiseksi, ja ne eivät kuuluneet perinneaineistoja tutkineiden Risto Blomsterin sekä 
Kati Mikkolan mukaan SKS:n keruun aloihin sen perustamisvaiheessa vuonna 1831. 
Poikkeuksena ovat saamelaiset, joiden perinnettä kerättiin jo 1800-luvulla, ja nykykä-
sityksen mukaan vähemmistöihin katsottaisiin myös karjalankielisillä seuduilla tehty 
keruutyö. Blomster ja Mikkola kysyvät, kenen perinnettä tallentajat ja arkistojen por-
tinvartijat huomioivat.693 Tämä on keskeinen kysymys myös Ala-Könnin toimintaa 
tarkasteltaessa. Lähden liikkeelle Ala-Könnin käyttämistä luokittelutavoista, jonka 
pohjana toimi SKS:n käyttämä, fennomaanista ajattelutapaa kannatteleva luokittelu-
tapa. Suomessa asuvien vähemmistöjen osalta tarkastelen alaluvuissa saamelaisten ja 

 
690 Valtonen 2005, 112, ks. myös Hobsbawm 1983, 1. 
691 Anttonen 2012; tarkemmin tutkimuksen luvussa 2.1.2. 
692 Beck 1999; ks. Aiemmin johdantoluvussa 1.1. 
693 Blomster ja Mikkola 2017, 1–2, 33. 
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romanien perinteen tallennustyötä. Lisäksi käsittelen Ala-Könnin keruutyön ideolo-
giaa sodanjälkeisen yhteiskunnan patriarkaalisten rakenteiden kontekstissa ja esittä-
jien sukupuolen näkökulmasta tarkastellen.  

7.1 Genrejen luokittelu keruutyön jatkeena 

Tässä luvussa tarkastelen ensin SKS:n luokittelutapaa ja sen rinnalla Ala-Könnin luo-
kittelutapaa, jonka hän loi äänitallenteiden keruutyötään varten. Kuten Dan Ben-
Amos toteaa, luokittelu on usein suoraa jatkoa keruutyölle. Kun keruutyö ulottui uu-
sille alueille, luokittelutavatkin laajentuivat kerääjien havaitessa uusia suullisen perin-
teen genrejä.694 Nämä genret eli tekstilajit syntyivät perinteen tekstuaalistamisen tu-
loksena.695 Käytän luokittelun tuloksena muotoutuvan genren käsitettä, mutta käy-
tännössä sille on monta samaa tarkoittavaa sanaa. Folkloristiikan oppiaineessa käyte-
tään yleensä perinnelajin ja musiikintutkimuksessa lyhyemmin vain lajin käsitettä, 
joka voi viitata esimerkiksi musiikkia tuottavaan instrumenttiin (kuten pianomusiikki 
ja puhallinmusiikki) tai musiikin muotoon (sonaatti, sinfonia, konsertto ja niin edel-
leen).696 Eri tieteenaloilla näitä kaikkia kuitenkin yhdistää genreanalyysi.697  

Luokittelujen historiaa Suomessa on esitelty jo aiemmin tutkimuksessani kansan-
musiikin keruun taustojen osalta, ja tässä luvussa pohdin tarkemmin sitä, mihin tar-
peisiin SKS:n ja Ala-Könnin luokittelutavoissa eri genret syntyivät ja muotoutuivat 
eri vuosikymmenillä.698 SKS:n Kansanrunousarkistossa tutkijat pääsivät hyödyntä-
mään eri perinnelajeihin (genreihin) jaettua aineistoa jo ennen Ala-Könnin ensim-
mäisiä kenttämatkoja.699 Ala-Könni ei käyttänyt SKS:n luokittelutapoja, eikä hänellä 
myöskään ollut perinteentutkijan koulutusta, mutta perinnelajien luokittelu SKS:ssa 
tarjosi lähtökohdan Ala-Könnin itse kehittämälle luokittelutavalle.700 Ala-Könni 
käyttikin luokittelua samaan tapaan, mutta nimesi ja määritteli käyttämiensä genrejen 

 
694 Ben-Amos 1976, 13. 
695 Ks. aiemmin tutkimuksen luvussa 2.2.2. 
696 Lehtipuro 2012, 492; Tarasti 2012, 604. 
697 Heikkinen & Voutilainen 2012, 17–19. 
698 Luokitteluita on kuvattu yleisellä tasolla kansanmusiikin keruun taustoja selvittävässä luvussa 2.5. 
699 Ks. SKS:n perinnelajien synnystä tarkemmin tutkimuksen luvussa 2.5. 
700 Ala-Könni oli suorittanut osana filosofian kandidaatin tutkintoa abbrobaturin suomalaisessa ja ver-
tailevassa kansanrunoudentutkimuksessa (Ala-Könni [1981]: Nimikirjanote). 
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sisällön 1940-luvun alussa eri tapaan kuin SKS. Tämä tarjoaa mahdollisuuden tarkas-
tella sitä, mitkä asiat painottuivat luokittelussa ja sitä kautta aineistojen sisällöissä.  

7.1.1 Vähemmistöjen perinteen keruun ja tallennuksen ideologisia piirteitä  

SKS:n luokittelutapa syntyi fennomaanisen katsantokannan mukaisena: Suomen kieli 
nähtiin kansallisuuden tärkeimmäksi ominaisuudeksi.701 Tähän näkemykseen vedo-
ten kaikki Suomessa ruotsiksi kirjoitettu kirjallisuus oli mahdollista jättää Suomen 
kirjallisuuden ulkopuolelle.702 Suomen- ja ruotsinkielisten perinne näkyivät siis tois-
tensa ”perusvastakohtina” SKS:n luokittelutavoissa ja arkistokokoelmien sisäl-
lössä.703 Risto Blomsterin sekä Kati Mikkolan mukaan karjala luokitellaan nykyään 
suomen läheisimmäksi sukukieleksi, mutta SKS:n syntyvaiheissa karjalaa pidettiin 
suomen murteena ja karjalaista perinnettä suomalaisena perinteenä. Konkreettinen 
esimerkki tästä on esimerkiksi se, että Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR) -teos-
sarjan aineistoista merkittävä osa on peräisin muun muassa vienankarjalaisilta runo-
laulajilta.704 Tämä oli osaltaan rajanvetoa siihen, miten SKS halusi kansanperinteen 
kansan muotoutuvan omissa kokoelmissaan. 

SKS:ssa luotiin luokituksen ensimmäisessä vaiheessa kortistoja, joissa jokainen 
kortti viittasi tiettyyn aineistoon. Kerääjäkortisto aakkostettiin kerääjän ja joissain ta-
pauksissa kokoelman mukaan. Topografinen kortisto piti sisällään samat aineistot, 
mutta kortisto jaettiin perinnealueittain, alueiden sisällä kunnittain ja lopuksi kerääjän 
mukaan. Perinnealueet noudattelivat SKS:n luokittelutavoissa historiallisten maakun-
tien705 rajoja. Lisäksi Vienan Karjala, Aunus, Raja-Karjala, Inkerin alueet, Länsi-
Pohja (Ruotsin puolella), saamelaisalueet (Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä) sekä 
Vermlannin suomalaisalueet olivat omia perinnealueitaan.706 Perinnealueiden jaottelu 
tuki maantieteellis-historiallisen metodin tarpeita. Perinnelajikortistoista jokaisella oli 
vielä omat ”sisäiset” järjestelyperiaatteensa. Aineisto siis saatettiin merkitä esimer-
kiksi koodilla b6 (itkuvirsi), mutta kortistossa itkuvirret jakautuvat aiheen mukaan 

 
701 Aiemmin tutkimuksen luvuissa 2.1.1 ja 2.1.2.  
702 Häggman 2012, 86. 
703 Perusvastakohdista Allardt 1971, 146; aiemmin tutkimuksen luvussa 5.1. 
704 Blomster & Mikkola 2017, 1–2, 6.  
705 Varsinais-Suomi, Satakunta, Uusimaa, Häme, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Etelä-Karjala 
(Karjalan kannas), Laatokan karjala (Raja-Karjala), Pohjois-Karjala ja Etelä-Pohjanmaa. 
706 Laaksonen & Saarinen (toim.) 2004, 33, 96; Asplund 1991, 201. 
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vaihteleviin alaryhmiin, kuten hää- ja kuolinitkuihin. Samoin kalevalamittaiset runot ja 
laulut jakautuvat useisiin erilaisiin runotyyppeihin. Kansanlaulut ja -sävelmät taas ja-
kautuvat kansanlaulujen aiheenmukaiseen kortistoon, aakkoselliseen kortistoon, sä-
velmäkortistoon sekä soittaja- ja laulajakortistoon. Kansanlaulujen aiheenmukaisessa 
kortistossa on 12 eri aihetta: välimuotoiset laulut, rekilaulut, työhön ja ammattiin liittyvät 
laulut, seremonialaulut, seksuaalilaulut, arkkiveisut, vieraskieliset laulut, lauluparodiat, pyrki-
mäluvut, karjankutsut, muistosäkeet, muut laulut, sekä saamelaisten laulut ja joiut. Sävelmä-
kortisto taas jakautuu seitsemään pääryhmään: hengelliset sävelmät, laulusävelmät (riimil-
liset rekilaulut), tanssisävelmät (pelimannimusiikki), runosävelmät, joiut, itkuvirret sekä sarvi-, 
kantele- ja jouhikkosävelmät.707 Tarkemman luokittelun pohja luotiin Kansanrunousar-
kiston johtajana vuonna 1934 aloittaneen Matti Haavion toimesta palvelemaan pa-
remmin arkistokokoelmia hyödyntäviä tutkijoita.708 

Suomenkielisille kansanlauluille oli siis kymmenen eri perinnelajia ja ei-suomen-
kielisille kansanlauluille kaksi perinnelajia. Genrejen luokittelu kertoo myös sivisty-
neistön musiikkikäsityksestä, joka oli rajautunut klassiseen musiikkiin. Esimerkiksi 
runolaulut olivat Heikki Laitisen mukaan liian kaukana säätyläistön musiikkimausta. 
Ne olivat vähäsävelisiä ja tämän vuoksi säätyläistön kovissa oudolta kuulostavia, eikä 
niissä ollut Laitisen sanoin ”kipeästi kaivatun kansallisen laulun ainesta”: eli niissä ei 
käytetty kansallista kuvastoa. Tästä syystä myös Kalevalaa esitettiin laulamisen sijaan 
lausumalla ja runolaulusta tuli runolausuntaa. Rekilaulut taas olivat lähempänä sääty-
läistön musiikkimakua ja uudemman kansalaulun kokoelmat esitettiin aina laula-
malla.709 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perinnelajikortistot määrittelivät koko-
elmien genrejakoa siis pitkälti laulujen, runojen tai ylipäätään suomen kieleen liitty-
vien ilmaisumuotojen mukaan. Kulttuurivähemmistöt huomioitiin vain kahdessa ai-
heessa: vieraskielisissä lauluissa sekä saamelaisten lauluissa ja joiussa.710 Sävelmäkor-
tiston perinnelajeista viisi keskittyi lauluihin, ja vain kaksi alalajia – tanssisävelmät (peli-
mannimusiikki) sekä sarvi-, kantele- ja jouhikkosävelmät – viittaavat ilman sanoja oleviin 
sävelmiin. Luokittelussa painoarvo oli erilaisten laulutapojen eikä sävelmien erotte-
lussa. 

 
707 Suomalaisen Kirjallisuuden seura: Perinnelajikortistot.  
708 Laaksonen & Saarinen (toim.) 2004, 8, 41; aiemmasta Kaarle Krohnin luomasta luokittelutavasta 
aiemmin tutkimuksen luvussa 2.5. 
709 Laitinen 2003 |1986], 191–192. 
710 Vieraskieliset laulut sisälsivät mahdollisesti myös kieliparodioita. Ks. Blomster & Mikkola 2017, 5 
ja Mikkola 2021, 191. 



 

207 

Luokittelutavat rakensivat kansallista katsetta konkreettisesti ottamalla tiettyjä asi-
oita huomioon ja jättämällä toisia asioita kokonaan luokittelun ulkopuolelle. Suomen 
Kansan Vanhat Runot -teossarjan tapaan SKS:n julkaisema Suomen Kansan Sävelmiä si-
sältää lähinnä suomenkielisten (ja karjalankielisten) keskuudessa soitettuja sävel-
miä.711 Kielikysymys aiheutti kitkaa Suomessa asuvien ruotsinkielisten ja suomenkie-
listen keskuudessa, mutta sen vaikutuspiiri ylettyi myös saamelaisten asemaan. 1930- 
ja 1940-luvuilla tietyt suomenruotsalaiset piirit halusivat valistaa saksalaisia siitä, mi-
ten Suomessa asuvat ruotsinkieliset ovat ”Suomen ainoita germaaneja”.712 Kansan-
musiikin kerääjistä Otto Anderssonkin näki, että ruotsinkieliset (kuten hän itse) olivat 
Suomessa rotuhierarkiassa korkeammalla suomenkielisiin verrattuna.713 Keskustelu 
oli alkanut jo 1910-luvulla, ja suomenkielisiin viitattiin ”puhtaaseen rotuun” kuulu-
mattomina ”mongoleina”. Suomenkielisissä tutkijapiireissä kysymys otettiin vaka-
vasti, ja tämän päivän näkökulmasta uskomattomalta tuntuvaa ”tieteellistä” keskus-
telua asiasta kävivät alansa huippututkijat. Anatomian professori Yrjö Kajava pohti 
vuonna 1914 julkaistussa lääkärien Duodecim-lehdessä, kuuluivatko suomalaiset lyhyt-
kalloiseen vai pitkäkalloiseen rotuun, joka nähtiin ”arvokkaampana”. Ruotsalainen 
etnografi C. V. Hartman puolestaan korosti, että suomalaiset edustavat useampaa eri 
rotua. Hartmanin mukaan karjalaiset ja hämäläiset olivat lähtöisin eri juurista, savo-
laiset puolestaan olivat sekarotuisia. Kajava kelpuutti hämäläiset rodullisesti puhtai-
den suomalaisten joukkoon ja esitti karjalaisten olevan Arabian beduiinien jälkeläi-
siä.714 

Suomalaista tiedeakatemiaa asia vaivasi niin paljon, että se käynnisti vuonna 1924 
laajan tutkimushankkeen rotuselvityksiin liittyen. Kajava johti lähes kymmenen vuo-
den ajan kartoitusta, jossa mitattiin 8000 suomalaisen kallot rotuominaisuusien sel-
vittämiseksi. Juuri tässä vaiheessa saamelaiset joutuivat mukaan, määrittelyjen koh-
teeksi. Saksalaisille haluttiin osoittaa, että ”mongoleita” eivät ole suinkaan suomen-
ruotsalaisten piirien osoittamat suomenkieliset vaan korkeintaan maan pohjoisosissa 
asuvat saamelaiset. Tiedeakatemia halusi näin toimiessaan kiillottaa Suomi-kuvaa niin 
Suomessa kuin Saksassa, ja mongoliväitteiden torjuminen oli aikansa poliittista ima-
gotyötä. Erityisesti suomalaisille Saksan-ystäville oli tärkeää, ettei Suomi putoa 

 
711 Vrt. Blomster ja Mikkola 2017, 1–2; Ks myös Eerola & Toiviainen 2004: Suomen Kansan eSävel-
mien kokoelmia selaamalla selviää, että mukana kokoelmassa on vain 6 laulusävelmää, jotka nekin ovat 
Kittilästä ja Oulangasta. Keruutyö ei siis ylettynyt käsivarren Lappiin tai Lapin pohjoisimpiin osiin. 
712 Jokisipilä & Könönen 2013, 174. 
713 Mantere 2017, 101. 
714 Jokisipilä & Könönen 2013, 181. 
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Pohjoismaiden saksalaisesta määrittelystä.715 Tässä yhteydessä tutkijat olivat siis val-
miita rajaamaan saamelaiset eri rotuun kuuluviksi, jos sillä saatiin turvattua pääväes-
tön ”rodullinen puhtaus”. 

Keruutyötä Itä-Karjalassa tuettiin puolestaan voimakkaasti 1930-luvulla, ja sen 
perusteltiin kuuluvan osaksi Suomea myös ”tieteellisen tutkimustyön” tuloksiin ve-
doten.716 Itä-Karjalassa siis korostettiin ajatusta ”heimokansasta”, mutta Lapissa ke-
ruutoimintaa ja yhtenäisyyden perustelemista ei tuettu samassa mittakaavassa. Tämä 
näkyi myös verrattaessa Itä-Karjalasta ja saamelaisalueilta tallennettujen aineistojen 
määriä. Tuomas Eerola ja Petri Toiviainen toteavat, että vuosina 1898–1933 julkais-
tusta Suomen Kansan Sävelmiä -kokoelmasta puuttuvat erityisesti Lapin läänissä tehdyt 
nauhoitukset.717 Saamelaisten perinnettä kerättiin pienissä määrin jo 1800-luvulla, 
mutta Suomessa ensimmäinen saamelaismusiikista kiinnostunut musiikintutkija oli 
Armas Launis. Hän matkusti kesällä 1904 pohjoiseen ensimmäiselle saamelaisen mu-
siikin keruumatkalle saatuaan rahoituksen Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralta, Hel-
singin yliopistolta sekä professori Otto Donnerilta. Sävelmäaineistojen ohella Launis 
tallensi merkittävää tietoa myös saamelaisesta musiikkikulttuurista ja jatkoi keruutyö-
tään kesällä 1905.718  

Suomen Kansan Sävelmien toimitustyössä 1930-luvulla mukana ollut A. O. Väisänen 
mainitaan Saksa-suhteidensa osalta keskeiseksi kulttuurivaikuttajaksi.719 Aikakauden 
poliittinen tilanne herättää kysymyksen siitä, oliko taustalla myös rotuajattelua. Saa-
melaisperinteen osalta Suomen Kansan Sävelmien toimittajista Ilmari Krohn ja hänen 
oppilaansa A. O Väisänen sekä Armas Launis käsittelivät tutkimuksissaan pentato-
niikkaa, johon liittyi musiikintutkija Marko Jousteen mukaan ajatus vanhakantaisuu-
desta. Esimerkiksi Launikselle saamelaisten kulttuuri edusti varhaista kehitystasoa, 
jonka musiikista pystyttiin pentatonisten asteikkojen avulla osoittamaan myös kult-
tuurin varhainen kehitysvaihe. Väisänen taas piti erilaisia huutoja ja huhuiluja musii-
kin alkuvaiheena.720 Myös Ilmari Krohnin musiikin teoriaa käsitelleessä tuotannossa 
oli yhteyksiä erityisesti saksalaisen Hugo Riemannin (1849–1919) ajatuksiin musiikin 

 
715 Jokisipilä & Könönen 2013, 174–175.  
716 ks. Häggman 2015, 31. 
717 Eerola & Toiviainen 2005, 7. 
718 Jouste 2014, 28–32.  
719 Mantete 2017, 94–95; Jokisipilä & Könönen 2013, 47, 90, 131–132. 
720 Jouste 2008, 28–29, 37, 44. 
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liittymisestä luontoon ja oletuksiin siitä, että duuri-molli-tonaliteetti olisi universaali 
ja ”luonnolliseksi” osaksi musiikkia kuuluva ilmiö.721 

On huomattava, että myös lääketieteellisessä tutkimuksessa ”rotupuhtaus” pyrit-
tiin todentamaan erilaisin mittauksin. Väitän, että sama tendenssi näkyi myös musiik-
kitieteen oppihistoriassa, jossa ”rotupuhtautta” vain perusteltiin musiikinteoriaan 
pohjautuvin keinoin. Tästä esimerkkinä ovat määritelmä duuri-molli-tonaliteetista, 
joka olisi kuulunut joidenkin tutkijoiden mielestä osaksi sivistyneiksi nähtyjen kanso-
jen musiikkia. Tällaiset musiikin alkuperää pohtivat ajatukset viittaavat jälleen kerran 
mielestäni maantieteellis-historiallisen metodin oppeihin ja sen evolutionäärisiin tul-
kintoihin ”kehittyneistä” ja ”vähemmän kehittyneistä” perinteen kerrostumista. Al-
kuperäiskansa sai tässä opissa edustaa periferiaa, jonka omistusoikeutta valtaväestö 
pystyi perustelemaan omaa moderniuttaan painottamalla.722 

Kyse ei ollut kuitenkaan ainoastaan suomalaisesta tai eurooppalaisesta, vaan ylei-
semmin kolonialismin historiaan liittyvästä näkemyksestä. Ala-Könnin aikalaisen, 
Yhdysvaltalaisen kerääjän Alan Lomaxin (1915–2002) keruutyössä arkistotoiminnan 
valtasuhteet tulivat varsin selvästi esille. Kuten olen aiemmin todennut, Lomax esi-
merkiksi otti joitakin säveltäjän oikeuksia omiin nimiinsä muiden muusikoiden esi-
tyksistä ja usein nämä säveltäjät kuuluivat vähemmistöryhmiin. Samoin häneltä on 
säästynyt ohjeistus, jonka mukaan äänitetty haastattelu on erityisen hyvä, mikäli haas-
tateltava ei tiedä, että haastattelu nauhoitetaan, eikä hän koskaan tule saamaan sitä 
selville.723 Niinpä yksilöiden tarinoista huolimatta yksilöiden oikeudet eivät välttä-
mättä päässeet samalle arvostuksen tasolle. 

Tanya Clement on tutkinut Texasin yliopiston kansanperinteen arkistoon tallen-
nettujen Lomaxien kokoelmien sisältöä ARLO-tietokonesovelluksen avulla laske-
malla arkistonauhoilta musiikin, laulun ja puheen ajalliset mitat. John Lomaxin var-
haisimmat tallennukset vuosilta 1926–1941 sisältävät pääasiassa laulu- ja musiikkiesi-
tyksiä. Puheen osuus kasvaa kokoelmissa 1940-luvulta lähtien, minkä Clement kytkee 
tallennustekniikan ja -kapasiteetin sekä kulkuvälineiden kehittymiseen. Valitettavasti 
Clementin käyttämä tietokonesovellus ei tarkenna, minkälaisesta puheesta on kysy-
mys, sillä sovellus kykenee vain erottelemaan puheen, musiikin ja laulun toisistaan. 
Kyse saattaa olla ajankohdan sosiologisten virtauksista, joiden myötä keruutyössä 

 
721 Huttunen 2020, 33, 45–50. 
722 Vrt. Anttosen (2012, 348) määritelmät luvussa 2.1.2 Karjalasta keruutyön kohteena olevana perife-
riana. 
723 Davidson 2015.  
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painottui Yhdysvaltojen historian vaiheita koskeva muistitieto ja orjuuden historia 
Yhdysvaltojen alkuaikoina. 

Toniesha J. Taylor kuvaa sitä, miten 1930-luvulla Texasissa haastatellut entiset 
orjat suhtautuivat Alan Lomaxin ja hänen isänsä John Lomaxin (1867–1948) keruu-
työhön varauksella. Taylorin mukaan kertojillakin oli omat agendansa siitä, mitä sa-
nottiin tai jätettiin sanomatta. John Lomaxin vetämällä keruuprojektilla oli monta 
päämäärää: hallinnolle se oli keino työllistää tutkijoita talouslaman aikana, keruutyötä 
organisoinut Kongressin kirjasto ja John Lomax taas näkivät projektin mahdollisuu-
tena kerätä ensi käden tietoa kuolevasta perinteestä. Osanottajat todennäköisesti nä-
kivät keruussa mahdollisuuden olla todistamassa omien kokemustensa paikkansapi-
tävyyttä. John Lomax halusi kertomusten keskittyvän osallistujien kokemuksiin or-
juuden aikana, kun Alan Lomax oli kiinnostunut heidän elämästään myös orjuuden 
jälkeisenä aikana. Jos aineisto jäi puutteelliseksi, molemmat kerääjät tuntuivat pian 
panevan sen haastateltavien syyksi, vaikka kyse oli pikemminkin siitä, miten suuri 
sosiaalinen ero haastattelijan ja haastateltavan välillä oli. Lisäksi haastateltavien valin-
taan vaikuttivat entiset orjanomistajat, jotka toimivat kerääjien oppaina – hekin to-
dennäköisesti pohtivat, kenen kertomuksia on syytä muistella.724 Perinne konstruoi-
tiin (tai ”keksittiin”) valta-aseman kannalta suotuisaksi. 

Sosiologiset virtaukset vaikuttivat myös Ala-Könnin keruutyöhön Tampereen 
kansanperinteen laitoksen perustamisen myötä, jolloin Ala-Könnin kansa-käsite laa-
jeni huomioimaan myös työväenperinnettä aiempaa vahvemmin.725 Ala-Könnin ke-
ruutyö oli selvästi laulu- ja soittopainotteista 1940-luvun aikana, ja puheen osuus nau-
hoilla oli minimaalinen (0,9 % äänitallenteiden raidoista).726 Vuosikymmenten vaih-
tuessa tallennusmäärät kasvoivat, mutta samalla myös sisällöt muuttuivat. Sisällys-
luetteloiden tilastollisen analyysin mukaan 1950-luvulla jo lähes neljäsosa (23,4 %) 
esityksistä oli puhetta. Ero on vieläkin selvempi 1960-luvulla, jolloin jo valtaosa (72 
%) esityksistä sisälsi puhetta (kuvio 14). 

 
724 Taylor 2015.  
725 Aiemmin tutkimuksen luvussa 5.2. 
726 Vielä 1940-luvulla lauluperinnettä edusti 38,6 % esityksistä ja soittoperinnettä peräti 61 %. Esityk-
sistä vain 1,40 %:iin oli syötetty muu kuin laulu- tai soittoperinnettä kuvaava koodi. 
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Kuvio 14.  Lauluperinteen, soittoperinteen ja puheen osuudet Ala-Könnin keräämissä kokoelmissa 
1940-, 1950- ja 1960-luvuilla 

 
Prosentuaalinen tarkastelu koskee äänitallenteiden raitamääriä ja niille annettuja luokkia, ei tallennusten ajallista kestoa. Eri gen-
rejen osuus on laskettu sisällysluetteloon syötetyistä koodeista, joita voi olla useita samalle esitykselle. Lauluperinne sekä soitto-
perinne on tilastoitu erikseen, ja näiden päägenrejen sisällä on huomioitu ensimmäinen koodi kummankin genren osalta. Puhetta 
sisältävät genret A-Y:hyn (laulu- ja soittoperinnettä lukuun ottamatta) on tilastoitu samaan sarakkeeseen, ja tilastoon on huomioitu 
sisällysluetteloon ko. raidan kohdalle ensimmäiseksi merkitty koodi. Laulu- ja soittoperinteeksi tilastoissa on laskettu myös niitä 
koskevat puheet. 

Lomaxin tapaan Ala-Könnikin käytti usein paikallisia oppaita mutta ei aina kirjannut 
heidän nimiään äänitallenteiden sisällysluetteloihin. Ala-Könni kuului siis siihen pe-
rinteentutkijoiden sukupolveen, joka ei problematisoinut perinne-käsitykseen ja pe-
rinteen keräämiseen liittyviä valtasuhteita, vaikka nuoremmat aikalaiskollegat tätä kri-
tiikkiä jo esittivät. Niinpä hän ei myöskään kirjoittanut kenttäpäiväkirjoja, joista tut-
kijan ja kentän välisiä suhteita voitaisiin jälkikäteen tarkastella: 

Ikävä vaan ettei tullu tehtyä matkakertomuksia. Ois pitäny. Mutta minä tein siitä 
periaatepäätöksen, että mie en iltasin rupia kirjottaa vaan minä teen senkin ajan ke-
ruutyötä, enkä, enkä matkakertomuksia oman hännän nostamiseksi.727 

 
727 Haastattelu Ala-Könni 1986. 
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Tämä lainaus kuvaa hyvin vallitsevaa ajatuksellista kulkua: Ala-Könnille tutkijan roo-
lin käsitteleminen oli eräänlaista ”itsensä turhaa esiin nostamista”, kun taas keruutyö-
hön painottuminen ja kerääjän roolin piilottaminen osoittivat vaatimattomuutta. Ala-
Könni näytti määrittelevän itseään kerääjänä, joka tallentaa aineistoja muille tutki-
joille. Kuitenkin hän oli kerääjänkin roolissa oman arkistokokoelmansa portinvartija: 
hän päätti mistä aineistoja kerätään ja keitä haastatellaan. Tässä mielessä hän jatkoi ja 
toteutti aiempien perinteenkerääjien rakentamaa kansallista katsetta. 

7.1.2 Ala-Könnin luokittelutapojen laajentuminen 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Ala-Könnin luokittelutapojen välisistä eroista 
näkyvät monet kansallisen katseen mukaiset ihanteet ja reaalipoliittiset muutokset, 
kuten Itä-Karjalaan keskittyneen tallennustyön jääminen pois kansallisen katseen 
keskiöstä. Perinnealueiden osalta Ala-Könni esimerkiksi eritteli toisistaan Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaan, jotka Kansanrunousarkistossa kuuluivat samaan perinnealuee-
seen. Tämä selittyy sillä, että Ala-Könnin tallennustyön painopiste keskittyi kyseiselle 
alueelle.728 Samalla tarkempi alueellinen erittely myös tuki aiemmin käsittelemääni 
kansallisen katseen talonpoikaista idylliä korostavaa suuntaa sotien jälkeisessä Suo-
messa.729 SKS:n luokittelu taas oli muotoiltu Suur-Suomi-ideologian aikana, jolloin 
perinteenkeruu Itä-Karjalan ja Inkerin alueilla oli keskeisemmässä asemassa. 

Sama koski myös eri genrejen nimeämistä. Kerjääjän, tässä tapauksessa Erkki Ala-
Könnin, tai kerääjätahon kuten SKS:n merkityksellisinä näkemät perinteen lajit huo-
mioitiin muita yksityiskohtaisemmalla jaottelulla. Ala-Könnin varhaisimmat luokitte-
lutavat löytyvät SKS:n Kansanrunousarkiston kokoelmista. Ala-Könni keräsi vuo-
sina 1941–47 Kalevalaseuran stipendiaattina sävelmiä pääasiassa Etelä- ja Keski-Poh-
janmaalta ja vuonna 1948 Saarijärveltä nuotintaen ne paperille. Nämä nuotinnokset 
nidottiin, ja myöhemmin Kalevalaseura deponoi niteet Kansanrunousarkiston koko-
elmiin. Nuotinnokset tarjoavat hyvän lähtökohdan Ala-Könnin ja SKS:n luokittelu-
tapojen vertailuun, sillä ne on luokiteltu kahdella eri tavalla: ensimmäisellä sivulla on 
Ala-Könnin käyttämä luokittelutapa, mutta Kansanrunousarkisto käytti omaa luokit-
telutapaansa aineistojen arkistoinnin yhteydessä. Ala-Könnin omaa luokittelutapaa ei 
huomioitu, mutta se jätettiin näkyviin niteiden alkusivuille. 

 
728 Ks. myös kuviot 3 ja 4 Ala-Könnin keruutyöstä 1940-luvulla. 
729 Erityisesti tutkimuksen luku 4.2. 
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Ala-Könni määritteli eri genreiksi vuosien 1941–1947 keruussa runo- ja lau-
lusävelmät, polskat, marssit, valssit, muut tanssisävelmät ja karjankutsut (kuvio 15). 
Vuonna 1948 näihin tulivat lisänä hengelliset sävelmät, piirileikkilaulut ja muut lau-
lusävelmät sekä polkat (kuvio 16). Ala-Könnin oma luokittelutapa keskittyi hyvin 
yksityiskohtaisesti eri soittoperinteen lajeihin ja huomioi juuri ne musiikin osa-alueet, 
joista hän oli itse kiinnostunut. Ala-Könnin luokittelumallissa korkeakulttuurisen 
musiikkikäsityksen ote hölleni 1940-luvun lopulla ainakin hiukan. Esimerkiksi Ilmari 
Krohn oli vielä 1800-luvun viimeisinä vuosina nähnyt Suomen Kansan Sävelmien kan-
santanssien osuutta toimittaessaan polkat ja masurkat ”epäkansallisina”.730 

Kuvio 15.  Ala-Könnin keruut vuosina 1941–1947 Kalevalaseuran stipendiaattina hänen oman 
luokittelunsa mukaan järjestettynä (SKS:n kansanrunousarkiston kokoelmat) 

 

 
730 Krohn 1975 [1897], IV.  
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Kuvio 16.  Ala-Könnin keruut vuonna 1948 Kalevalaseuran stipendiaattina hänen oman luokittelunsa 
mukaan järjestettynä (SKS:n kansanrunousarkiston kokoelmat) 

 

Kansanrunousarkiston käyttämässä luokittelutavassa Ala-Könnin käyttämä jako tyy-
lilajin mukaan esimerkiksi polskiin, marsseihin, valsseihin ja polkkiin jäi huomioi-
matta. Sen sijaan SKS:n luokittelujärjestelmässä tarkempi jaottelu keskittyi lauluihin 
ja kertomuksiin: aineistosta luokiteltiin erikseen joiut ja karjanhuhuilut, riimillinen 
kansanlaulu, kalevalamittaiset runot tai laulut ja uskomustarinat sekä memoraatit. 
Koska Ala-Könni nuotinsi kaikki keruunsa, jokainen sävelmä luokiteltiin myös pe-
rinnelajiin s Sävelmä (kuvio 17). 
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Kuvio 17.  Ala-Könnin Kalevalaseuran stipendiaattina keräämät kappaleet vuosina 1941–47 ja 1948 
Kansanrunousarkiston käyttämän luokittelutavan mukaisesti järjestettynä (perinnelajien 
lyhenteet vasemmassa reunassa) 

 
Kaikki Ala-Könnin keräämät aineistot merkittiin genreen s Sävelmä, sillä ne oli nuotinnettu. 

Kansanrunousarkiston kokoelmassa esimerkiksi kalevalamittainen runous huomioi-
tiin hyvinkin yksityiskohtaisella tasolla, ja suurin osa aiemmin kerätyistä kalevalamit-
taisista runoista oli julkaistu Suomen Kansan Vanhat Runot -teossarjassa. Aineistot ja-
oteltiin neljään pääryhmään, joille on yhteensä 26 alaryhmää.731 Ala-Könnin laulupe-
rinteen sisäisessä jaottelussa kalevalamittaisen runouden kattaa vain yksi genre: M5 
Eeppinen runo, jota Ala-Könni tallensi hyvin marginaalisesti muihin aineistoihin ver-
rattuna.732 Sama aineisto näytti sisällöltään erilaiselta kahden eri luokittelutavan mu-
kaan järjesteltynä: SKS:n luokittelussa korostuivat kielelliset ilmaisut ja Ala-Könnin 
1940-luvulla luomassa luokittelutavassa taas erityyppiset sävelmät eroteltiin toisis-
taan. Myöhemmin nämä kaikki tosin yhdistyivät takaisin tanssimusiikin genren alle, 
kuten myöhemmin tulee esiin. Aineiston siirtyessä Kalevalaseuran arkistosta Kan-
sanrunousarkistoon musiikkiin perustuva luokittelu korvautui tekstiä ja tekstuaali-
suutta korostavalla luokittelulla. 

 
731 Laaksonen & Saarinen 2005, 46–47. 
732 Ks. myöhemmin kuvio 20: 1940-luvulla tallennuksia genressä M5 ei ole lainkaan, 1950-luvulla sen 
osuus oli 1,5 % ja 1960-luvulla 2,1 % kaikista lauluista. Jos tarkastelua vertaa suhteessa kaikkiin tallen-
nuksiin (myös muistitietoon ja soittoperinteen tallennuksiin), on prosentuaalinen osuus vieläkin pie-
nempi. 
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Kansanperinteen laitoksen myötä Ala-Könni jatkoi oman luokittelutapansa kehit-
telemistä ja se otettiin käyttöön aineistojen arkistointiin. Ala-Könni nimesi genret 
perinnelajien sijaan koodeiksi, mutta luokittelun idea oli samanlainen kuin SKS:ssa. 
Päägenren Ala-Könni merkitsi kirjaimella A:sta Y:hyn ja tarkemman alagenren nu-
merolla esimerkiksi yhdestä kahteentoista, mutta alagenrejen määrä vaihteli jokai-
sessa päägenressä.733 Myös SKS:n Kansanrunousarkistossa useiden perinnelajien ly-
henne merkittiin kirjaimen ja numeron yhdistelmällä, erityisesti tarinoihin, kertomuk-
siin ja lauluihin liittyen. Kansanrunousarkiston perinnelajikoodeilla ei kuitenkaan ol-
lut vastaavaa kirjaimen mukaan nimettyä päägenreä kuten Ala-Könnin luokitteluta-
vassa, vaikka perinnelajit saattoivatkin olla toisilleen alisteisia (esimerkiksi perinnela-
jikoodit a2 legenda ja a2a5 syntylegenda).734 Ala-Könnin luokittelutavassa päägenret 
muodostuivat varsin kirjavaan tapaan: ne saattoivat viitata luontoon, toimintaan, 
henkilöihin, perinteeseen tai oikeastaan mihin tahansa niiden väliltä. Omia päägen-
rejään olivat myös soittoperinne ja lauluperinne, eli muut päägenret koskivat pääasi-
assa muistitiedon eli ihmisten omakohtaisiin kokemuksiin perustuvan tiedon luokit-
telua. Äänitallenteiden sisällysluetteloita tehdessään Ala-Könni merkitsi jokaisen esi-
tyksen osalta pää- ja alagenreä kuvaavan lyhenteen (esim. M, M1, M2 jne.) äänitallen-
teiden sisällysluettelon reunaan. Siten koodien seuraaminen oli nopeaa silloinkin, kun 
luetteloita selaili: sivujen reunamerkinnöistä oli mahdollista etsiä lyhenteiden avulla 
tietyntyyppisiä musiikinlajeja, puheenaiheita tai vaikkapa tietyillä instrumenteilla esi-
tettyjä kappaleita. Ala-Könni mainitseekin haastatteluissaan, että hän koki luokittelun 
käytännöllisenä apuna: se helpotti aineiston etsintää.735 

Samalla Ala-Könnin organisoiman keruutyön toimintakonteksti muuttui palvele-
maan myös Tampereen yliopiston muiden oppiaineisen tarpeita humanistista tie-
teistä yhteiskuntatieteisiin laajentuen.736 Kuntakeruiden lisääntyessä muistitiedon 
määrällinen osuus kasvoi Ala-Könnin kokoelmissa: kun uransa alkuvaiheessa Ala-
Könni oli tallentanut pääosin aineistoa, jotka sopivat hänen nimeämiinsä genreihin 
M lauluperinne ja P soittoperinne, niin kansanperinteen laitoksen myötä tallennuksia oli 
1960-luvun aikana selkeästi eniten genressä B Taloudellinen toiminta (kuvio 18).737  

 
733 Ks. Liite 2 Erkki Ala-Könnin kehittämä luokittelutapa kansanperinteen laitokselle. 
734 Ks. SKS:n Kansanrunousarkiston perinnelajikoodit teoksessa Laaksonen & Saarinen 2004, 95–96. 
735 Haastattelu Ala-Könni 1981c: Kper Y/08720. 
736 Ks. aiemmin tutkimuksen luvussa 5.2. 
737 Ks. myös kuvio 14, jossa soittoperinne, lauluperinne ja puhetta sisältävät aineistot on esitetty eri 
vuosikymmenien osalta prosentuaalisin osuuksin esitettynä.  
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Kuvio 18.  Päägenrejen määrä ja prosentuaalinen osuus Ala-Könnin keräämissä kokoelmissa 1940-, 
1950- ja 1960-luvuilla (Ala-Könnin käyttämät koodit vasemmalla) 

 
Lauluperinne (M) ja soittoperinne (P) on tilastoitu erikseen, joten niissä voi olla päällekkäisiä koodeja muiden genrejen kanssa. 
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Ala-Könni siis laajensi luokittelutapojaan pyrkien muistiedon tarkempaan lajitteluun 
ja eri genrejen määrä lisääntyi. Yksi esitys saattoi kuulua useampaan kuin yhteen gen-
reen, jolloin esityksen kohdalle merkittiin äänitallenteiden sisällysluetteloihin kahteen 
tai useampaankin koodiin viittaava lyhenne.738 

Ala-Könnin tapa erotella kansanmusiikin tallennuksia eri musiikinlajien mukaan 
puolestaan yksinkertaistui 1960-luvulla hänen keruutyönsä alkuvaiheisiin verrattuna. 
Kansanperinteen laitoksen käyttöön ottamassa luokittelutavassa polskat, polkat, 
valssit ja masurkat sisältyivät nyt kaikki tanssimusiikin genreen.739 Tämä oli yksi soitto-
perinteen pääluokan alalajeista, johon valtaosa Ala-Könnin tallennustyöstä keskittyi 
(kuvio 19). Tanssimusiikin genre ei kuitenkaan sisältänyt iskelmämusiikkia, johon sana 
ehkä tänä päivänä helposti yhdistyisi, vaan erilaisia kansantansseja. Kehollisuus ko-
rostui vielä erikseen myös aiemmassa taulukossa näkyvässä päägenressä U Liikunta, 
jonka sisältämiin genreihin sijoittuvat esimerkiksi leikki ja tanssi. 

 
738 Silmämääräisesti tarkastellen nämä eri genrejä kuvaavat koodit muuttuivat kuitenkin 1970-luvun 
loppupuolella pitkiksi koodirimpsuiksi. Luokittelutapa ei ollut enää toimiva, ja kokoelmiin kertyi ai-
neistoa, joka ei kuulunut enää yksiselitteisesti yhteen tai kahteen eri genreen. Ala-Könnin käsitys kiin-
teärajaisista luokista muuttui joustavampaan suuntaan, tai tallennettavan aineiston sisältö yksinkertai-
sesti muuttui joustavammaksi jo aiemmin luotuun luokitteluun verraten. Luokitusjärjestelmä toimi 
vielä 1940–1960-luvuilla kerätyssä aineistossa, mutta sen jälkeen luokituksessa eritellyt genret eivät ol-
leet enää Ala-Könnin omassa kokoelmassa niin selkeärajaisia. Monien koodien käyttö antoi joustoa, 
mutta silti luokkia täydennettiin ja lisättiin. Samoin luokituksen alkuperäinen idea – etsimisen helpot-
taminen – kärsi. Pitkiä koodirimpsuja ei ollut ollenkaan niin helppoa seurata sisällysluetteloiden sivuilta 
lyhyisiin kirjain- ja numeroyhdistelmiin verrattuna, ja myös tästä syystä luokittelut jäivät kokonaan pois 
luetteloiden seuraavasta vaiheesta, kun ne siirrettiin paperilta sähköiseen tietokantaan. Kiinteärajaiset 
luokat eivät enää palvelleet aineiston etsintää, joka tapahtui helpommin vieläkin joustavampaa arkiston 
asiasanastoa eli Tesaurusta käyttämällä. Kansanperinteen arkiston käyttämä asiasanasto on nähtävissä 
Kansanperinteen arkiston internetsivuilla osoitteessa https://si-
tes.tuni.fi/uploads/2019/01/769c01f0-tesaurus.pdf 
739 Vrt. Kuviot 15 ja 16. 
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Kuvio 19.  Tallennettujen esitysten määrä ja prosentuaalinen osuus päägenressä P soittoperinne eri 
musiikinlajit huomioiden Ala-Könnin keräämissä kokoelmissa 1940-, 1950- ja 1960-luvuilla 
(Ala-Könnin käyttämät koodit vasemmalla) 
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piirissä 1960-luvulta lähtien ulkomaisia vaikutteita seuraamalla.740 Näitä vaikutteita 
juuri Vöyrin seminaari tarjosi ja tulkitsen siis, että perinnetekstien tutkimuksen aika-
kausi oli 1800-luvun lopulta aina 1960-luvulle saakka ja antropologisen folkloristiikan 
kausi 1960-luvulta eteenpäin.741 Lehtipuron jaon mukaan perinnetekstien tutkimuk-
sen traditio korosti kirjoittamatonta kirjallisuutta ja kohdisti huomionsa balladien, 
satujen tai muun perinteen sisältöön, tyyliin ja rakenteeseen. Samoin kiinnostuksen 
kohteena olivat usein eri perinnelajien universaalit rakenneominaisuudet. Perinteen 
konteksti kiinnosti tutkijoita lähinnä perinteen muuntelun selittäjänä, ja puheen ta-
voissa korostuivat pikemminkin perinteen alkuperäiset sepittäjät ja heidän kulttuu-
rinsa kuin se kulttuurimuoto, jonka osana perinne oli muistiinpanohetkellä. Antro-
pologisessa folkloristiikassa paneuduttiin puolestaan kenttätutkimukseen, jossa tut-
kijaa kiinnostivat perinteen oppiminen, käyttö ja merkitys kullekin käyttäjäyhteisölle 
tai yksilölle. Tutkijat olivat kiinnostuneita ennen kaikkea sellaisesta perinteestä, jonka 
saattoi tavata ”elävänä” kentältä havainnointi- ja haastattelututkimuksen avulla tar-
kempaa selvittämistä ja tutkimusta varten. Tyypillisiä antropologisen folkloristiikan 
lajeja olivat perinteenkannattajayksilöiden tai -yhteisöjen tapausanalyysit.742 

Tämä kahden tradition välinen ero kuvasti hyvin myös 1960-luvun sukupolvikiis-
taa folkloristiikassa. Tässä tapauksessa on kiinnostavaa huomata, että Ala-Könni li-
säsi jälkikäteen luokittelutapoihinsa juuri perinteen luomiseen liittyvän genren M18 
laulujen sepittäminen. Toinen lisäys oli genre M17 yhteislaulu, duetosta kuoroon.743 Tutki-
mustraditioiden muuttuminen ei siis Ala-Könnin kohdalla tuonut mukanaan tieteel-
listämisen vaatimusta niin, että hän olisi tehnyt keruutyötä etukäteen asetettujen tut-
kimuskysymysten pohjalta, kuten nuorempi sukupolvi kehotti toimimaan. Uudet nä-
kökulmat kuitenkin vaikuttivat keruutyön sisältöihin, haastattelun kysymysten aset-
teluihin ja uusiin tapoihin määritellä aineistojen sisältöä luomalla uusia genrejä aiem-
pien rinnalle. 

 
740 Lehtipuro 1980, 8–9. 
741 Ks. antropologisesta vaiheen mukanaan tuomista uusista näkökulmista myös luvuissa 4.3, 5.3 ja 6.3. 
742 Lehtipuro 1980, 8–9. 
743 Lisäysten tarkka aika ei ole tiedossa. Luultavasti tämä tapahtui 1960-luvun lopulla, jolloin ensim-
mäiset esitykset on merkitty näihin genreihin kuuluviksi. Lisäykset on merkitty erikseen myös liittee-
seen 2. 
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7.2 Saamelaisten perinne 

Ala-Könni aloitti tallennustyönsä saamelaisperinteen parissa 1950-luvulla musiikki-
tieteen oppihistorian aiempiin tapoihin nojautuen. Marko Jouste epäilee, että Ala-
Könni oli kiinnostunut A. O. Väisäsen tapaan musiikin syntyteoriaan liittyneistä poh-
dinnoista, joka ohjasi hänet tallentamaan saamelaisperinnettä. Tästä esimerkkinä on 
se, että Ala-Könni tallensi vuonna 1954 Anna Briitta Mattukselta sävelmiä, joista eri-
tyinen tallennekokonaisuus liittyi lintujen äänten jäljittelyyn.744 Tässä siis korostuivat 
Väisäsen musiikin alkuna näkemät huudot ja huhuilut, joita tämä vertasi myös eläin-
ten ääniin.745 

Ala-Könni jatkoi erilaisiin huhuiluihin ja merkinantohuutoihin liittyvän materiaa-
lin tallentamista sekä vuoden 1961 että 1963 Yleisradion Tehoston äänityksissä Ina-
rissa ja Enontekiöllä.746 Ala-Könnin mukaan matkalla olivat mukana hänen itsensä 
lisäksi tulkki sekä saamelais-asiantuntijana toiminut Karl Nickul. Ensimmäisellä ke-
ruumatkallaan he lensivät aluksi Sevettijärvelle ja jatkoivat matkaansa moottorive-
neellä myös sen taakse Kirakkajärvelle.747 Huhuilujen ja merkinantohuutojen lisäksi 
he tallensivat myös joikuja. On kuitenkin mahdollista, että radioon nauhoitetut joiut 
sisältävät kerääjän toivetta noudattaen enemmän sanoja kuin mitä niissä alun perin 
on ollut. Taiteen tutkija Leena Valkeapää mainitsee Yleisradion arkistoon tallenne-
tuista Lars Juhan Valkeapään joiuista esimerkin, jossa joiun taustalta kuuluu välihuu-
dahduksia “Sanoja, sanoja!”. Nauhoituksen ovat tehneet Erkki Ala-Könni ja Oula 
Näkkäläjärvi. Valkeapään mukaan joiku on tunteiden ja tunnelmien vaihtamista hy-
vin tiedetyistä asioista, kuten henkilöistä, poroista tai maisemista. Niinpä sanoja ei 
tarvittu, sillä joiun aihe ja sisältö olivat hyvin sisäpiiriin kuulijoiden tiedossa. 748 Ulko-
puolisena valtaväestön edustajana Ala-Könni ei ymmärtänyt joiun luonnetta. 

Edellä olevaa tulkintaa vahvistaa se, että Minna Riikka Järvisen väitöskirjatutki-
muksen mukaan Ala-Könni pyysi 1960-luvulla tekemissään joikukeräelmissä haasta-
teltaviaan toistamaan joiun tekstin saameksi ja suomeksi. Joissain tapauksissa joikaaja 
ei kyennyt kertoen selvittämään tai toistamaan joikutekstiä, tai hän kertoi omin sa-
noin joiun sisällöstä toistamatta sitä sanasta sanaan. Järvisen mukaan joiun teksti on 

 
744 Jouste 2011, 67. 
745 Vrt. saamelaisperinteen varhaisempaan tallennustyöhön luvussa 7.1.1. 
746 Jouste 2011, 67. 
747 Helistö 1983, 37. 
748 Valkeapää 2011, 120, ks. myös alaviite 65. 
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sidottu nimenomaan sen esittämiseen ja sanojen asettelu suhteessa sävelmään eroaa 
puhekielestä ja muista kielenkäytön tavoista.749 

Lapin-matkojen osalta Ala-Könni harmitteli itse tallennuskapasiteetin vähyyttä ja 
ääninauhojen lyhyttä kestoa. Järvinen toteaa, että joikumistilanne oli luonteeltaan 
spontaani, eikä otollista hetkeä tai mittaa voinut tietää etukäteen. Joiun ajallinen kesto 
vaihteli muutamista sekunneista monen kymmenen minuutin pituisiin esityksiin.750 
Rajallisesta kapasiteetista johtuen Ala-Könni pyrki säästämään nauhaa, mutta pitkissä 
esityksissä hän koki sen hankalaksi:  

Nauhassa joutu säästämään, monta kertaa. Muistan Anna Briitta Mattus, tuo mainio 
joikuaja siellä, inarinlappalainen akka, joka oli aina suuvalmis, tai tuota sanavalmis, 
niin se oli niin mainio, se puhu niin paljon, että minun piti aina keskeyttää ja panna 
”Nyt joiutaan” tai hoputtaa, kun se puhu vaikka kuinka paljon, minulla oli vähän 
nauhaa ja paljo olis joikuja ollu ni siinä olikin vaikea, vaikeuksia, piti hillitä itseään ja 
toista. Mutta näin oli sitten lieriöönkin, kun aina piti näyttää että merkki, että kun 
minä näytän, näin nostan käden niin sillon alotetaan näin, sitten laskin vähä yks, kaks, 
kolme, panin päälle, nostin käteni, että heti pitää alottaa, ettei mee hukkaan yhtään 
sitä kierrettä.751 

Kuten edellä on tullut ilmi keskustelu perinteen kontekstista lisääntyi folkloristiikan 
nuoremman sukupolven teoreettisissa painotuksissa 1960-luvun puolivälin jälkeen, 
ja Juha Pentikäinen kritisoi vuonna 1968 folkloristisen tutkimuksen rajoitukseksi sitä, 
ettei perinnetekstien keruun yhteydessä kysytty mitään perinnetekstien käyttöta-
voista.752 Kontekstin puute on havaittavissa myös Ala-Könnin vuoden 1961 kokoel-
mista, jotka sisälsivät vain joikutallenteita ja puhetta joikujen tekstisisällöistä, mutta 
eivät tietoa joikumistilanteesta.753 

Ala-Könnin kokoelmissa joikujen määrä nousi erityisesti 1960-luvulla. Tuolloin 
saamelaisperinnettä koskevan tallennustyön osuus kasvoi genressä M2 Joiku 12,8 
prosenttiin kaikkiin lauluperinteen eri alagenreihin suhteutettuna. Aiemmin laulupe-
rinnettä oli tallennettu eniten genreissä M11 Tanssilaulu, piiri- ja leikkilaulu, M13 Hen-
gellinen laulu ja M14 Muu laulu, rekilaulu, hupilaulu, kupletti, mutta näissä kaikissa 

 
749 Järvinen 1999, 69–71. 
750 Järvinen 1999, 80. 
751 Haastattelu Ala-Könni 1981a: KIÄ 3950. 
752 Pentikäinen 1968a, 26–27; ks. myös Järvinen 1999, 49. 
753 Järvinen 1999, 49. 
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tallennus oli jo 1960-luvulla vähentynyt 1950-luvusta (kuvio 20).754 Ala-Könni ei kui-
tenkaan pyrkinyt todennäköisesti missään vaiheessa saamelaiskulttuurin kokonaisval-
taiseen ymmärtämiseen, vaan omaksumansa maantieteellis-historiallisen metodin ta-
paan pikemminkin saalisajattelun755 omaisesti kokoelmiensa määrälliseen ja alueellisen 
kattavuuden kasvattamiseen. Yllä esiteltyihin esimerkkeihin nojaten tutkijan ja tutkit-
tavien omat kulttuurit eivät kohdanneet toisiaan tasa-arvoisessa asemassa. 
 

 
754 Sama koski myös genreä M Yleistä ja sekalaista, joka taas sisälsi myös puhetta ja liittyi aiemmin käsi-
teltyyn puhetta sisältävien aineistojen kasvuun. 
755 Aiemmin kansanmusiikin keruun taustojen osalta tutkimuksen luvussa 2.2.3 ja Ala-Könnin osalta 
luvussa 5.3. 
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Kuvio 20.  Tallennuttujen esitysten määrä ja prosentuaalinen osuus päägenressä M lauluperinne sen 
eri alalajit huomioiden Ala-Könnin keräämissä kokoelmissa 1940-, 1950- ja 1960-luvuilla 
(Ala-Könnin käyttämät koodit vasemmalla) 
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7.3 Romanien perinne 

Risto Blomsterin ja Kati Mikkolan mukaan SKS:n kokoelmiin päätyi jo 1800-luvulla 
ja 1900-luvun alkupuoliskolla pieni määrä romanien perinnettä ja romanikieltä sisäl-
täviä aineistoja. Nämä otettiin vastaan ja säilytettiin, mutta perinteen keruu ei ollut 
järjestelmällistä. Arkistointia voi verrata esimerkiksi Viroon, jossa Eesti Rahvaluule 
Arhiiv (ERA) perusti omat arkistosarjansa Virossa eläville vähemmistöille 1920-lu-
vulla.756 Ennen toista maailmansotaa arkisto keräsi Viron alueella elävien vähemmis-
töjen perinnettä melko systemaattisesti ja Kristi Salve taustoittaa muutosta Viron it-
senäistymisellä sekä vuonna 1927 perustetun ERA:n merkityksellä. Viro oli etnisesti 
suhteellisen homogeeninen maa, jossa virolaisten osuus oli noin 90 prosenttia maan 
väestöstä. Suurin vähemmistö olivat maassa asuvat venäläiset, joiden perinteestä ar-
kiston johtajina toimineet Oskar Loorits (1900–1961) ja Paul Ariste (1905–1990) oli-
vat kiinnostuneita. Lisäksi arkisto loi omat sarjansa maassa asuvien latvialaisten, sak-
salaisten, ruotsalaisten, juutalaisten, romanien, Inkerin suomalaisten ja vatjalaisten 
kansanperinteen kokoelmille.757 

Kansalliset vähemmistöt saivat lain tunnustaman kulttuuriautonomian Virossa 
vuonna 1925.758 Stalinin vainoja Koltan saamelaisten alueella tutkinut Andrej 
Kotljarchuk toteaa, että myös Neuvostoliitossa myönnettiin vastaava poliittinen it-
semääräämisoikeus oman kulttuurin ja kielen osalta kaikille vähemmistöryhmille 
vuonna 1923.759 Vähemmistöjen perinteen keräämiseen liittyi kuitenkin myös val-
vontaa ja hallintaa. Kotjarchukin mukaan Neuvostoliitossa valtio tuki saamelaisten 
oikeuksia monessa suhteessa, mutta tilanne muuttui dramaattisella tavalla vuonna 
1937, kun NKVD (sisäasiainkansankomissariaatti) aloitti massaoperaatiot saatuaan 
käskyn teloittaa saamelaisyhteisön jäseniä. Tarton rauhansopimuksessa vuonna 1920 
vedetty raja jakoi osan Koltan saamelaisista Suomen ja osan Neuvostoliiton puolelle 
ja rikkoi monia perhe- ja sukulaisuussuhteita. Tutkimus vahvistaa kuvaa siitä, että 
etnisyyttä tarkastellen Stalinin vainot kohdistuivat usein suuriin vähemmistöihin, ko-
timaansa ulkopuolella asuviin kansallisuuksiin, erilaisiin valtion turvallisuutta uhkaa-
viin ongelmiin ja korkeimpiin päätöksentekijöihin.760 

 
756 Blomster & Mikkola 2017, 2; Mikkola 2021, 180–184. 
757 Salve 2000, 9–14. 
758 Estonica: Encyclopedia about Estonia, viitattu 31.5.2020. 
759 Kotljarchuk 2012, 61. 
760 Kotljarchuk 2012, 62, 65, 69. 
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Virossa toinen maailmansota muutti ratkaisevasti vähemmistöjen kenttää, sillä 
moni maan perinteinen vähemmistö katosi. Saksankielinen väestö poistui maasta, 
valtaosa ruotsinkielisistä pakeni Ruotsiin ja suurin osa maan juutalaisista ja roma-
neista surmattiin saksalaismiehityksen aikana. Toisen maailmansodan lopputulok-
sena Virosta tuli osa Neuvostoliittoa ja perinteentutkimus suomalais-ugrilaisten kan-
sojen parissa vilkastui, sillä Viron itsenäisyyden aikana sulkeutunut reitti itään avautui 
uudelleen. Viron kansanrunouden arkistoon perustettiin uusi suomalais-ugrilaisen 
perinteen arkistosarja, mutta vastaavasti useiden aiemmin omina arkistosarjoinaan 
arkistoitujen ryhmien, kuten juutalaisten, romanien ja latvialaisten, perinne koottiin 
yhteen, eri ryhmien perinteestä koostuvaan arkistosarjaan.761 

SKS:ssa kansallisiin vähemmistöihin liittyviä arkistosarjoja ei 1920-luvulla vielä 
muodostettu eikä todennäköisesti edes pohdittu. Artikkelissaan Blomster ja Mikkola 
tarkastelevat Suomen romanien roolia SKVR-teossarjan aineistoihin päätyneessä pe-
rinteen keruussa. Tämä kattaa niin julkaisuun päätyneet kuin julkaisuista ulkopuolelle 
jääneet aineistot. Varhaisin muistiinpano romanikertojilta on vuodelta 1888 ja myö-
häisin vuodelta 1956. Kohtaamiset olivat satunnaisia, ja aineistojen pohjalta voi to-
deta, että romanikertojia ei erityisesti tavoiteltu mutta heitä ei myöskään vältelty. Jos 
romanikertojien kertoma perinne sopi suomalaisen kansanperinteen kategorioihin, 
se otettiin mukaan aineistoihin ja kokoelmiin suomalaisena kansanperinteenä.762 Ro-
manien perinnettä kerättiin SKS:lle paljon myös pääväestön kertomana, ja SKS:n ko-
koelmissa romaneja koskeva aineisto on aina 1960-luvulle asti pääväestön edustamaa 
perinnettä, jossa korostuvat monet stereotypiat.763 Ensimmäiset romanien itsensä ke-
räämät aineistot löytyvät niin Viron kuin Suomen arkistoista 1960-luvulta, eli valtaosa 
kerätystä vähemmistöryhmien perinteestä oli ryhmään kuulumattomien keräämää.764 

Romaniväestö kohtasikin sivistyneistöön kuuluneita kerääjiä harvoin. Romanit 
elivät 1800-luvulta lähtien sääty-yhteiskunnan ulkopuolella eräänlaisessa ”taloudelli-
sessa symbioosisuhteessa” maaseudun talonpoikiin ja palkollisiin. Yösijaa ja ruokaa 
vastaan romanimiehet paikkasivat kuparikattiloita, kuohitsivat sikoja ja tekivät he-
voskauppoja. Naiset virkkasivat pitsejä, povasivat eli ennustivat ja tekivät erilaisia 
taikoja. Ajoittain romaniväestön jäsenet tekivät maatalon töitä lyhytaikaisesti myös 
rahapalkkaa vastaan. Nämä ammatit olivat kehittyneet sellaisiksi, jotka vaativat jatku-
vaa liikkeellä oloa. Maaseudun rakennemuutoksen myötä 1950-luvulta alkaen 

 
761 Salve 2000, 17–18; ks. myös Mikkola 2021, 182–183. 
762 Blomster & Mikkola 2017, 2–9, 30. 
763 Mikkola 2021, 185; Stark 2016, 165–171. 
764 Mikkola 2021, 187. 
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romanien perinteiset työtehtävät hevosten ja karjan parissa kuitenkin vähenivät no-
peasti ja aiemmin suhteellisen tiiviinä pysynyt yhteisö hajosi muuttaen maaseudulta 
myös suurkaupunkien laita-alueille.765  

Keruutyössä romanien oma perinne nähtiin pitkään kielellisesti ja kulttuurisesti 
vieraana, ja näitä aineistoja ei tietoisesti tallennettu kuin vasta 1960-luvulla keruuide-
ologioissa tapahtuneiden painopisteiden muutosten myötä.766 Muutokset keruuide-
ologiassa viittaavat sosiologisiin virtauksiin, joiden myötä erityisesti SKS:n nuorem-
man sukupolven tutkijat laajensivat keruuaiheita sotien jälkeen perinnetieteiden kent-
tää hallinneesta talonpoikaisesta idyllistä.767 Samaan aikaan myös romanien yhteis-
kunnallinen asema parani, sillä 1960-luvulta alkaen rotusyrjintä tiedostettiin valtion 
tasolla aiempaa paremmin ja romaniväestön ongelmat nähtiin pohjimmiltaan sosiaa-
lisiksi.768 Blomster näkee, että ajan vähemmistömyönteinen henki innoitti Ala-Kön-
nin 1970-luvun alussa romanilaulujen keruutyöhön, ja vastaavaan tapaan myös SKS 
aloitti omat romaniperinnekeruunsa vuonna 1966. Vähemmistöjen asema nousi tuol-
loin osaksi julkista keskustelua, ja myös romanitoimijat itse alkoivat ottaa kantaa 
omiin asioihinsa. Perinteentutkijat organisoivat laajoja perinteenkeruita ja tallensivat 
kertomusperinnettä, lauluja ja romanikielen sanastoa. Vuosina 1970–72 Ala-Könni 
tallensi kaikkiaan 50 tuntia romaniperinnettä Hämeestä, Etelä-Pohjanmaalta ja Poh-
jois-Savosta.769  

Tuohon aikaan ei vielä käytetty vastaavia kulttuurisensitiivisiä nimityksiä kuin ny-
kyisin, ja ansioluettelossaan Ala-Könni mainitsee olleensa ”Tampereen mustalaisten 
kulttuuritoimikunnan puheenjohtaja” vuodesta 1971 lähtien. Kulttuuritoimikunta 
määritteli tehtävänsä Ala-Könnin keruutyöhön liittyneillä tavoilla, sillä kulttuuritoi-
mikunta keräsi, tallensi ja tutki romanien kulttuuria. Toimikunta myös järjesti syksyllä 
1971 näyttelyn Tampereella kansanperinteen laitoksen tukemana.770 Tallennettujen 
esitysten osalta sisällysluetteloista koostetut tilastot (kuvio 21) eivät kuitenkaan kerro, 
oliko kulttuuritoimikunnassa mukana myös romaneja, vai oliko toiminta pikemmin-
kin Ala-Könnin itsensä ohjailemaa. Ainakin Ala-Könni sijoitti 

 
765 Huttunen, Hölttö & Savolainen 1972: osa 3 (teoksen tekstisivuista järjestyksessä sivut 9–11); Jalka-
nen 2006, 15–16. 
766 Blomster & Mikkola 2017, 30. 
767 Aiemmin tutkimuksen luvussa 5.2. 
768 Huttunen, Hölttö & Savolainen 1972 (teoksen tekstisivuista järjestyksessä sivu 12); Ks. myös Jalka-
nen 2006, 18. 
769 Blomster 2006, 102. 
770 Tamperelainen 11/ 1971. 
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puheenjohtajakaudellaan keräämänsä romaniperinteen aineistot kansanperinteen lai-
toksen kokoelmiin ja siten kulttuuritoimikunnan toimialoissa mainittu keruutyö tuki 
Ala-Könnin kokoelmien kasvattamistavoitteita. 

Kuvio 21.  Romaniaineistojen lisääntyminen Ala-Könnin äänitallennekokoelmissa 1960- ja 1970-
lukujen taitteessa 

 
Etsitty asiasanakentästä romanit-hakusanalla ja sisällysluetteloiden informantti-kentästä katkaistuilla hakusanoilla roma* ja mus-
talai*. Haarukoitu vielä tarkemmin sellainen aineisto, joka on romanien tuottamaa, ei heistä kerrottua (vrt. SKS:n osalta Mikkola 
2021, 185: valtaosa vähemmistöjen perinteestä oli pääväestön kertomaa, joten tilastot eivät ole yksiselitteisiä). 

Yhtä lailla myös varhaisimmat maahanmuuttajaryhmät tulivat Ala-Könnin tallennus-
työn kohteeksi vuonna 1969, jolloin hän tallensi nauhoille useamman tunnin verran 
Tampereen turkkilaiseen yhdyskuntaan liittyvää materiaalia. Nauhojen sisällysluette-
loista päättelen heidän olleen Venäjältä tulleita tataareita, jotka olivat myös Suomen 
vanhin muslimiväestö.771 Ala-Könni tallensi muun muassa tataarien uskonnollisia ti-
laisuuksia, joten yhdenmukaisuutta korostaneen kansallisen katseen moniarvoistumi-
seen 1960-luvun lopulla viittaa myös se, että kokoelmiin tulivat mukaan niin etniset 
kuin uskonnollisetkin kieli- ja kulttuurivähemmistöt. 

Ala-Könni sovitti 1960-luvun lopulta kulttuurivähemmistöiltä kasvavassa määrin 
tallentamaansa aineistoa osaksi aiemmin määrittelemiään perinteen lajeja. Tämä tar-
koitti sitä, että hän ei luonut uusia luokkia, mutta genret eivät myöskään määrittyneet 

 
771 Haastattelut Kper AK/1490–1494; Kansanperinteen arkisto, Tampereen yliopisto.  
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kulttuurin tai kielen perusteella SKS:n perinnelajien tapaan. Jo keruutyönsä alkuvai-
heista saakka Ala-Könni oli sisällyttänyt suomen- ja ruotsinkielisen perinteen samoi-
hin genreihin. Alkuperäiskansan tai kulttuurivähemmistöjen osuus aineistoissa oli 
yksi tapa rajata kuviteltua kansakuntaa kansallisvaltion rajojen sijaan myös kansallis-
valtion sisällä.  

Muun kuin suomenkielisen perinteen sisältö saattoi kuitenkin olla yksipuolista. 
Romaniperinteen osalta Risto Blomster huomauttaa, että Ala-Könnin keräämissä ko-
koelmissa oli vähäisissä määrin ei-hengellisiä lauluja. Blomsterin epäilyksen mukaan 
asiaan vaikutti Ala-Könnin asema ryhmän ulkopuolelta tulleena tallentajana, jolloin 
hän oli suurimmalle osalle esittäjistä vieras. Ala-Könnillä ei myöskään ollut pidempi-
aikaisia tuttavuussuhteita kuin joihinkin Tampereella ja Pohjois-Savossa asuneisiin 
romaneihin. Ala-Könni siis tallensi pääosan aineistoistaan muiden tallennusretkiensä 
ohessa, ja laulujen esittäjät todennäköisesti arastelivat laulaa hänelle nimenomaan 
vanhimpia ja ehkä tunnelataukseltaan voimakkaimpia romanikielisiä lauluja. Toinen 
syy saattoi liittyä laulujen sopimattomaksi katsottuun sisältöön, jolloin esittäjät eivät 
halunneet laulaa kappaleita esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksensa takia.772 

Ala-Könnin kuoleman jälkeen vuonna 1997 kansanperinteen laitos ja Kansanmu-
siikki-instituutti julkaisivat Ala-Könnin ja Maija Baltzarin tekemistä äänitteistä levyn 
Könni ja kaaleet: yhdeksän kohtaamista Suomen mustalaisten kanssa. Levy sisälsi 27 kappa-
letta, ja äänitykset olivat vuosilta 1973–1990. Levy vedettiin kuitenkin pois markki-
noilta hyvin pian sen julkaisemisen jälkeen käräjäoikeuteen edenneen tekijänoikeus-
kanteen vuoksi. Levyllä esiintyneet romaninaiset pitivät julkaisua loukkaavana, sillä 
se sisälsi tietoja edesmenneiden lähisukulaisten vaiheista, joista romanien tapojen 
mukaan puhuttiin vain perheen sisällä. Käräjäoikeuden määräämistä korvauksista 
vastasi Kansanmusiikki-instituuttia tuolloin hallinnoinut Kansanmusiikkisäätiö.773  

Levyjulkaisuun kohdistunut kanne osoittaa, että tallennustyö sisälsi myös roma-
niyhteisön sisäisiä asioita, jotka valtakulttuurista katsottuna eivät näyttäytyneet julkai-
suvaiheessa ongelmallisina. Ala-Könni oli tarjonnut levytyssopimusta myös saame-
laiselle Juhan Högmanille, jolta hän oli nauhoittanut joikuja Helsingin Radiotalolla 
vuonna 1960. Ala-Könni ja Högman eivät kuitenkaan päässeet yhteisymmärrykseen 
levytyssopimuksen sisällöstä, ja levyjulkaisu jäi toteutumatta.774  

Kansallinen katseen näkökulmasta romaniperinteen tallennustyö siis lisääntyi 
1970-luvun vaihteessa mutta Ala-Könnin uran aikana se keskittyi edelleen 

 
772 Blomster 2006, 102–103, 128 (tekstin viitteessä 13).  
773 Keskipohjanmaa 13.9.2003.  
774 Järvinen 1999, 175. 
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valtaväestön tekemiin tallennuksiin ja julkaisutyöhön. Ala-Könni perusteli tallennus-
työtään arkistointia painottaen ja tutkimuseettiset ohjeistukset tallenteiden säilyttä-
misen sekä julkaisemisen osalta eivät olleet samanlaisia kuin nykypäivän kenttätyössä. 
Tämä näkemys saa tukea Maria Vallasen kansanperinteen keruuta käsittelevästä pro 
gradu -tutkielmasta, jossa hän vertaa Ala-Könnin Lapualle vuonna 1970 toteuttamaa 
keruuretkeä ja keväällä 2012 toteutettua lapualaisen muistitiedon keruuhanketta, 
jossa Vallanen ja viisi muuta opiskelijaa jatkoivat Ala-Könnin aloittamaa keruuta. 
Tutkimusetiikka ei juurikaan painottunut 1970-luvun kenttätyössä, jolloin Ala-Kön-
nin ja hänen opiskelijoidensa haastattelemat kuntalaiset pystyivät määräämään aineis-
toonsa rajoituksia, jos he itse huomasivat asiaa pyytää. Ala-Könnin äänitallenneko-
koelmissa onkin hyvin vähäinen määrä nauhoja, joihin on asetettu erillisiä käyttöeh-
toja tai kieltoja. Arkaluontoisten asioiden kertomista ei koettu kovinkaan riskialttiina, 
sillä aineistot jäivät arkistoon säilöön. Tilanne muuttui, kun kansaperinteen laitos toi-
mitti nauhat ”takaisin kentälle” Lapuan kaupunginkirjastoon, eli sen yhteisön kes-
kelle, jonka parissa tallennustyötä oli tehty. Osa aiheista saattoi olla liian arkoja jälki-
polville, sillä Vallaselle kerrottiin joidenkin nauhojen kadonneen. Vastaavasti vuoden 
2012 kenttätyössä tutkimusetiikka oli mukana koko keruun ajan ja myös sen jälkeen. 
Haastateltavilta pyydettiin kirjalliset luvat aineiston käyttöön, ja tallentajien tai tallen-
nettavien näkökulmasta liian arkaluonteisiksi nähdyt asiat poistettiin haastattelutal-
lenteilta.775  

Nykyajan kaltaiset digitaaliset musiikin jakelukanavat eivät olleet Ala-Könnin ke-
ruutyön aikana vielä mahdollisia, ja uskon, että arkistonauhojen jakelu näyttäytyi hy-
vin rajallisena myös hänen arkistokokoelmillaan esiintyneille laulajille, soittajille ja 
muistitiedon kertojille. Muutaman tutkijan pääsy laajojen arkistoaineistojen pariin ei 
vastannut samaa kuin myöhempi aineistojen julkaisu, levittäminen ja markkinointi.  
  

 
775 Vallanen 2013, 3, 110–114. 
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7.4 Sukupuoleen sitoutuva käsitys kansasta: keruutyön miehinen 
katse 

Perinteen keräämisen valtasuhteita kuvaa keruutyön miehinen katse.776 Tämä oli valta-
asetelma, jonka Laura Mulvey havaitsi 1970-luvulla elokuvateollisuutta tarkastelles-
saan: katsojat asetettiin heteroseksuaalisen miehen näkökulmaan, jossa nainen oli 
katseen kohteena oleva seksuaalinen objekti ja elokuvan juonessa naiset reagoivat 
miehen toimintaan.777 Valtaosa perinteenkerääjistä oli miehiä, ja kansanmusiikin 
osalta tämä painottui erityisen vahvasti.778 Kansanperinteen kerronnassa mieskerää-
jien asema vaikutti samoin kuin elokuvateollisuudessa: miesroolissa korostui aktiivi-
suus ja naiskuvassa passiivisuus. Jan Löfström on keskittynyt omassa tutkimukses-
saan homoseksuaalisuutta kuvaaviin perinneaineistoihin ja toteaa miesten välisen ho-
moseksuaalisuuden olevan niissä teemana vähäinen. Vastapainoksi Löfström esittää 
löytämiään lukuisia kertomuksia naispareista – ja näiden kertomusten lopussa koros-
tuu miehen osuus korvaamattomana osana naisten seksuaalista nautintoa. Kaskut 
naisten välisestä seksistä toimivat usein mieskertojien ja -kuulijoiden miehistä itse-
tuntoa pönkittävinä, mutta tarinat miesten välisestä seksistä olisivat saattaneet tuntua 
epämiellyttäviltä tai miehistä seksuaalista itsetuntoa loukkaavilta.779 On selvää, että 
tähän asetelmaan vaikutti juuri mieskerääjien ja mieskertojien suurempi osuus.  

Lähtökohtana tämän alaluvun tarkastelulle toimivat Kai Häggmanin kuvaamat 
vastakkainasettelut naisen ja naisellisuuden sekä miehen ja miehekkyyden välillä 
1800-luvulla suomalaisen sivistyneistön keskuudessa. Näkemyksissä korostui erityi-
sesti sukupuolten toisiaan täydentävä erilaisuus, jota myöhemmin kutsutaan polari-
teetti-ihanteeksi. Ihanteet koskivat niin taidetta, kirjallisuutta kuin yhteiskuntaelämääkin 
sen monilla eri osa-alueilla. Siinä missä naisessa ja naisellisuudessa korostuivat pola-
riteetti-ihanteen mukaisesti esimerkiksi elämän ilmauksissa siveellinen rakkaus, yh-
teiskuntaelämässä yksityisyys, perhe ja epäsuora vaikuttaminen, tulivat miehen ja 
miehekkyyden ilmauksissa esiin vastaavasti aistillinen intohimo, julkisuus, 

 
776 Esimerkiksi Laura Mulvey (1988 [1975], 62–67) on kirjoittanut 1970-luvulla elokuvateollisuutta pit-
kään määritelleestä miesten katseesta (englanniksi male gaze) ja Sinikka Vakimo (2001, 115–121) on 
käsitellyt varhaisten Kalevalan tulkitsijoiden miehistä katsetta, joka ei juurikaan huomioinut Louhen, 
Pohjolan emännän vahvaa naiskuvaa Kalevalassa. 
777 Mulvey 1988 [1975], 62–68. 
778 Ks. esim. kerjääjiä A. O. Väisäsen (1917) keräämissä tilastoissa. 
779 Löfström 1999, 36–51. 
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yhteiskunta ja valtio sekä suora vaikuttaminen.780 Karkeasti jakaen 1800-luvun sivis-
tyneistön ihanteissa naisen paikka oli kotona ja perheen parissa, kun taas miehekkyy-
den ilmauksissa korostuivat työ ja kodin ulkopuolinen elämä. 

Niina Hämäläinen lähtee liikkeelle samasta Kai Häggmanin teoksesta Perheen vuo-
sisata ja tarkastelee kansanperinteen keruuseen liittyneitä ihanteita Elias Lönnrotin 
keräämässä Kalevalassa, joka sisältää eksplisiittisiä varoituksia ja ohjeistuksia vanhem-
mille. Varoituksen sanat kohdistuvat erityisesti äiteihin, ja myös Lönnrotin valistuk-
sellisista kirjoituksista nousevat esiin äitiys sekä äidin asema lasten kasvatuksessa ja 
perheen moraalisena äänitorvena. Opettavaisissa tarinoissa oli tyypillisesti miehistä 
katsetta vastaava miehinen ääni, sillä ne kerrottiin poikkeuksetta miehen näkökul-
masta. Miehen rooli taas oli kodin ulkopuolella, ja niinpä myös Kalevalassa asetelma 
vahvistui, kun äidin roolia sankarin elämässä korostettiin ja isän roolia häivytettiin.781 

Raija Julkunen pitää 1960-lukua käänteenä, jossa vanha sukupuolisopimus puret-
tiin. Tämä liittyi erityisesti hyvinvointivaltion rakentamistyöhön, jossa naisten palk-
katyö normalisoitiin. Samalla vaadittiin miehen roolin uudistamista naisen vapautta-
miseksi. Kummallakin sukupuolella tuli olla kolme roolia: perheenjäsenen, ammatissa 
toimivan työntekijän ja yhteiskunnallisen osallistujan rooli.782 Ala-Könnin opiskelu-
aikaa siis määritti vielä melko kahtiajakautunut polariteetti-ihanne, joka 1960-luvun 
yhteiskunnassa tasapuolistui, kun Ala-Könni vielä jatkoi keruutyötään. Tätä muu-
tosta ja sen näkymistä osana keruutyötä käsittelen tarkemmin seuraavissa alaluvuissa 
ottamalla lähtökohdaksi kaksi Ala-Könnin luokitteluissaan erottamaa perinteen lajia: 
lauluperinteen ja soittoperinteen, joita tarkastelen esittäjien sukupuolen näkökulmasta kä-
sin. 

7.4.1 Musiikin sukupuolistavat käytänteet ja ihanteet 

Suomalaisuuden rakentamisen alkuvaiheessa miehet olivat fennomaanisen liikkeen 
keskeisempiä vaikuttajia ja vaikka naiset osallistuivat kansakunnan rakentamiseen, 
niin nationalistisessa retoriikassa naisten tehtävät rajautuivat lähinnä kansakunnan 
uusintamiseen: sotureita synnyttävän äidin ja kodin vaalijan rooleihin.783 Pertti Kar-
kaman ja Riitta Koiviston mukaan talonpoikaiselämää jo 1930-luvulla ihannoinut 

 
780 Häggman 1994, 187. 
781 Hämäläinen 2012, 45–51. 
782 Julkunen 1994, 179, 187–188. 
783 Vuorinen 2005, 261. 
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ideaalirealistinen aatemaailma johti kielteiseen suhtautumiseen muun muassa naisten 
kirjoittamaan kirjallisuuteen, sillä kulttuurielämän miehisten portinvartijoiden mu-
kaan se ei ajanut kansallisen ideaalirealismin asiaa vaan kyseenalaisti patriarkaalista 
järjestystä ja porvarillista perheideaalia.784 Niinpä 1920-luvulla alkanut naisten ase-
man vapautuminen joutui 1930-luvulla erityisesti vanhoillisten piirien hyökkäyksen 
kohteeksi. Naiset olivat saaneet äänioikeuden, mutta populaarikulttuurin tulo näytti 
uhkaavan kansallisia ja luonteeltaan patriarkaalisia sekä maskuliinisia perusarvoja. Si-
ten naisten kirjoittama kirjallisuus jätettiin syrjään. Samoin taiteen suuntauksista ei 
hyväksytty esimerkiksi ilmaisevuutta korostavaa ekspressionismia, ja populaarikult-
tuuri nähtiin kansallisiin ja siveellisiin arvoihin sopimattomana.785 Sivistyneistö halusi 
vaalia korkeakulttuurin patriarkaalista ideologiaa. 

Taiteen ja kirjallisuuden ohella tämä vaikutti myös musiikkiin. Musiikintutkija 
Nuppu Koiviston mukaan naisten asemaan vaikutti huviteollisuuden alalla paheelli-
sen naisen stereotyyppi. Koivisto toteaa naisorkestereita käsittelevässä väitöskirjas-
saan, miten naismuusikoita epäiltiin prostituutiosta, ja Suomen suhteellisen pienissä 
piireissä ennakkoluulot olivat poikkeuksellisen ankaria.786 Freia Hoffman on puoles-
taan tutkinut naissoittajia vuosien 1750–1850 välisen ajan porvariston konserttielä-
mässä saksankielisillä alueilla ja vahvistaa naisten kehon julkisen esittämisen kytkey-
tyneen seksuaalisuuteen myös taidemusiikin kentällä. Tämän mielleyhtymän välttä-
miseksi naissoittajien ihanteeksi muodostui kurinalainen suoralinjainen keho, joka 
merkitsi seksuaalista passiivisuutta ja puolustautumista synnillisiä kiusauksia vastaan. 
Erityisesti naissoittajien kädet ja kasvot eivät saaneet olla aktiivisessa roolissa, sillä ne 
olivat kehon seksuaalisesti epäilyttävimpiä osia. Tämä on tietysti soiton kannalta 
melko hankala ehto. Hoffmanin mukaan naisten musiikkirepertuaariin tulivat ensim-
mäisenä isot soittimet, jotka peittävät naisen ruumiin. Esimerkiksi lasiharmonikkaa787 
soittaessaan naiset käyttivät erillistä kangasta, joka peitti näkyvistä heidän jalkansa, 
jotka polkivat lasiharmonikan polkimia. Näin keho ja siihen kytkeytynyt seksuaali-
suus oli mahdollista peittää. Viimeisimpänä naisten soitinrepertuaariin tulivat kool-
taan pienimmät ja vähiten soittajan kehoa peittävät puhallinsoittimet. Yleisin argu-
mentti puhallinsoittimien soittoa vastaan oli "kasvojen lihasten vääristyminen" ja 

 
784 Karkama & Koivisto 1999, 12. 
785 Karkama & Koivisto 1999, 10–12. 
786 Koivisto 2019, 202–205. 
787 Soitin, jonka lasiset renkaan malliset osat saa pyörimään jalkapolkimien avulla ja soimaan sivelemällä 
lasirenkaita märillä sormilla. 
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"naisellisen kauneuden vähentyminen".788 Yhtä lailla kiisteltiin siitäkin, voiko naisten 
kehoa tuoda esiin kilpaurheilussa.789 Tätä puolustettiin naisten kauneutta edistävänä, 
kun taas puhallinsoitinten kieltämistä perusteltiin kauneutta suojelevana. Naisku-
vassa korostuivat esteettisyyden ihanteet. Puhallinsoittimet olivat hengityksen väli-
tyksellä tiiviissä kontaktissa kehoon, joten niiden soitto ei toiveiden mukaisesti ko-
rostanut seksuaalisesti passiivista kehoa. Lisäksi puupuhaltimet ja vaskisoittimet oli-
vat käytössä sotilasmusiikissa, mistä johtuen soittimet nähtiin usein yksinomaan mie-
hille kuuluviksi.790 

Kansanmusiikin osalta myös soittajista käytettävä Pelimanni-sana on etymologial-
taan miehinen, ja se polveutui ruotsin -mies-loppuisista Spielmann- ja spelman-sa-
noista.791 Naisia musiikki-instrumenttien soittajana tutkinut Helmi Järviluoma mai-
nitsee löytäneensä hyvin vähän viittauksia naisiin tutkiessaan vuosien 1900–39 väli-
sen ajan musiikkielämää kolmessa Ylivieskan kylässä. Naisille sopiviksi instrumen-
teiksi nähtiin 1900-luvun alkupuolella kantele ja mandoliini. Lisäksi naiset pystyivät 
soittamaan tuohitorvea, sitraa ja sahaa, mutta naispuolisia viulisteja ja harmonikan-
soittajia ei ollut monia. Vaskipuhaltimia soittava nainen oli kerta kaikkiaan mahdoton 
ajatus 1920-luvun alun kylässä. Haastateltavien mukaan ”naisethan lähinnä lauloi-
vat”. Erityisesti karjankutsut määriteltiin ainoastaan naisten esittämäksi musiikillisen 
ilmaisun alueeksi. Samoin kehtolaulut, piirileikkilaulut ja itkuvirret – sekä tietenkin 
tanssi – olivat myös keskeisiä. Ääni instrumenttina oli aina mukana. Sitä ei tarvinnut 
ottaa alas seinältä, eikä laulettaessa ollut tarvetta keskeyttää työntekoa.792 Ihanne jat-
kuvasti toimeliaasta naisesta oli vahva.  

Poikkeuksia varmasti oli, ja Järviluoman haastattelut koskivat yhtä maalaispitäjää 
Pohjois-Pohjanmaalla, mutta yleisesti vallinneeseen kaksijakoiseen kansakäsitteeseen 
ei varmastikaan kuulunut ajatus siitä, että naiset esiintyisivät soittimiensa kanssa per-
hepiirin ja kodin ulkopuolella. Järviluoma etsii taustaa 1900-luvun alkupuolen yhteis-
kunnallisista normeista, jotka sitoivat enemmän naisten asemaa. Haastateltavat tote-
sivat naisten osallistumismahdollisuudet rajallisiksi, sillä soittaminen nähtiin synti-
senä. Maaseudulla perheen sisäisessä työnjaossa miehille jäi myös enemmän vapaa-
aikaa, joka oli mahdollista käyttää soiton harjoitteluun. Miehet pystyivät 

 
788 Hoffmann 1991, 11, 55–60, 208. 
789 Tolvhed 2015, 77. 
790 Hoffmann 1991, 63, 208. 
791 Järviluoma 2000, 52. 
792 Järviluoma 2000, 56; Järviluoma 1986, 85–86. 
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kerääntymään iltaisin yhteen, mutta työt sitoivat naiset kotiin.793 Saman perhe- ja 
pienviljelytilojen sukupuolittuneisuuden toteaa myös Sinikka Vakimo, jonka mukaan 
naiset tekivät tarpeen vaatiessa miesten töitä, mutta sama ei tapahtunut toisinpäin. 
Pitkät työpäivät ja oman sekä perheen elannon takaaminen leimasivat vanhojen nais-
ten puheita heidän kertoessaan elämästään syrjäisen maaseudun pientiloilla.794 

Sivistyneistön ylläpitämät sukupuolten väliset erot olivat itseään toteuttava ennus-
tus, sillä ne heijastuivat myös siihen, miten naiset itse arvostivat omaa soittoaan. 
Helmi Järviluoma havaitsi 1980-luvun lopulla keräämässään aineistossa vahvoja su-
kupuoleen liittyneitä eroja tarkastellessaan Virtain pelimannit -ryhmän toimintaa 
vuosina 1988–89. Tuolla ajanjaksolla toimintaan osallistui yhdestä neljään naista ja 
noin kaksikymmentäkolme miestä. Aktiivisin nainen tästä joukosta soitti mandoliinia 
ja kolme muuta harmonikkaa. He osallistuivat toimintaan vain ajoittain. Muuten ryh-
mässä oli enemmän miehiä: viisi viulistia, muutama mandoliinin ja mandoliini-banjon 
soittaja, tuubisti ja noin viisitoista harmonikansoittajaa. Ryhmän harjoituksissa naiset 
eivät juurikaan osallistuneet soitettavien kappaleiden valintaan, ja vaikka yhtyeellä ei 
ollut mitään naissoittajia vastaan, miellettiin esimerkiksi keittiö yksinomaan naisten 
alueeksi. Jos harjoituksissa oli mukana naisia, heistä vähintään yksi lähti harjoitusten 
aikana keittämään kahvia. Usein tämä tarkoitti sitä, että naiset menettivät jopa puoli 
tuntia harjoitusajasta.795 Ruohonjuuritasolla naiset aliarvioivat oman soittoharrastuk-
sensa merkitystä. 

Mielenkiintoista on se, miten Skotlannista, Irlannista ja Englannista kotoisin ole-
vien neljän kuuluisuuteen nousseen naispuolisen folk-laulajan ja lauluntekijän haas-
tatteluissa nousevat edelleen esiin kotiin ja perheeseen liittyvät arvot.796 Ikään kuin 
media siis kertoisi yhä siitä sukupuolen mukaisesta kahtia jakautuneisuudesta, jota 
1800-luvun sivistyneistökin korosti.  

7.4.2 Naisten perinteen rajautuminen Ala-Könnin keruutyössä 

Kuten aiemmin on tullut ilmi, Ala-Könni oli korkeakulttuurisen arvomaailman yllä-
pitäjä ja tämä heijastui perinteen keräämisen käytäntöihin. Vesa Kurkela kuvaa Ala-
Könniä ohjailevana kerääjänä A. O. Väisäsen ja Otto Anderssonin tapaan. Ohjailevat 

 
793 Järviluoma 2000, 56; Järviluoma 1986, 85. 
794 Vakimo 2001, 260–261. 
795 Järviluoma 2000, 55, 57, 67. 
796 Karjalainen 2017, 9. 
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eli preskriptiiviset perinteentutkijat pyrkivät hyödyntämään tutkimustuloksiaan niin, 
että perinneharrastus sai toivotun suunnan. Deskriptiivinen eli kuvaileva tutkimus 
taas ei pyrkinyt samanlaiseen kansanvalistajan rooliin tai soveltavaan tutkimukseen. 
Kuten toin esiin tämän tutkimuksen neljännessä luvussa, Ala-Könni yhdessä Väisä-
sen kanssa toimi näkyvässä roolissa radio-ohjelmien tekijänä ja pelimannikilpailujen 
tuomarina. He pystyivät siis itsekin vaikuttamaan kansanmusiikkiharrastuksen sisäl-
töön suosimalla tai rohkaisemalla tiettyjä soittotyylejä, genrejä ja kokoonpanoja.797  

Ala-Könni kuvasi musiikin harrastamista niin, että se siirtyi isältä pojalle: peliman-
nien pojista tuli usein isänsä työn jatkajia. Ala-Könnin määrittelemänä kansanmu-
siikki oli siis usein samojen sukujen miesten parissa sukupolvelta toiselle jatkunutta 
perinnettä. Sukupuolten välisiä eroja Ala-Könni korosti myös soittimien käytössä:  

Varsinaiset tanssisoittimet olivat lähinnä miesväen käytössä. Sen sijaan kantele on 
tanssisoittimia paremmin soveltunut myös naisväen sormille. Naispuolinen peli-
manni[n] on ollut harvinaisuus. Kuuluisin heistä lienee aikanaan ollut lappajärveläi-
nen viulunsoittaja ja lähikunnissa pirran eli kaiteen kaupustelijana kiertänyt Ammes-
mäen Kreeta, jonka taidosta Heikki Klemetti on kirjoittanut.798  

Sama ajatus toistui 1980-luvulla Anneli Asplundin kansanmusiikin määritelmässä, 
jonka mukaan kansanlaulut kuuluivat kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta, mutta 
soittajat olivat enimmäkseen vain miehiä. Ala-Könni viittasi kanteleen sopineen pa-
remmin ”naisväen sormille”, ja Asplundin mukaan ”soittimista ainoastaan kantele on 
näyttänyt sopivan yhtä luontevasti naisten kuin miestenkin käteen.799 Vallitseva ideo-
loginen kehys oli sellainen, että sukupuolen mukainen eronteko tehtiin, vaikka asiaa 
ei varsinaisesti tutkittu.  

Kai Häggmania lainaten perhe oli sukupuoleen sidotun maailman käsittämisen 
keskeinen instituutio. Perheessä tytöt oppivat naisena olemisen ja pojat miehenä ole-
misen kulttuuriset ja yhteiskunnalliset sisällöt.800 Tämä sopii hyvin myös siihen, miten 
Ala-Könnin kiinnostuksenkohteena ollut perinne hänen mukaansa välittyi: suulli-
sessa muodossa sukupolvelta toiselle.801 Miesten tavat välittyivät perheissä ensisijai-
sesti pojille ja naisten tavat tytöille. Oppilaitoksissa ja kaupunkien orkestereissa ti-
lanne saattoi olla toisenlainen. Esimerkiksi Vesa Kurkelan artikkelin kuvat tuovat 

 
797 Kurkela 1989, 47–49.  
798 Ala-Könni 1986 [1972], 47, 51. 
799 Asplund 1981, 156. 
800 Häggman 1994, 188. 
801 Aiemmin tutkimuksen luvussa 6.3. 
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esiin, miten vuonna 1914 Josef Binnemannin Kansanorkesterissa oli naisia jo tasan 
puolet orkesterin soittajista.802 Olisi oman tutkimuksensa aihe, muuttuivatko naisena 
ja miehenä olemisen kulttuuriset tavat soittoharrastuksen osalta juuri siinä vaiheessa, 
kun musiikkia alettiin opiskella perheen ulkopuolella esimerkiksi musiikkiopistoissa 
ja konservatoriossa. Tämä todennäköisesti mahdollistui pääkaupunkiseudun porva-
risluokalle maaseudun naisia aiemmin jo yksin taloudellisista syistä. Konservatorio-
tasoinen koulutus oli kallista, ja sen pariin hakeutui pääasiassa ylemmän keskiluokan 
naisia.803 Kansanmusiikin käsite taas koski nimenomaan heitä alemman yhteiskunta-
luokan harrastamaa ja suosimaa musiikkia.804  

Kai Häggmanin polariteetti-ihanteiden ilmauksien ja ulottuvuuksien listaan voisi 
lisätä Ala-Könnin kokoelmien perusteella soittoharrastukseen liittyviä naisten ja ”nai-
sellisuuden” sekä miehen ja ”miehekkyyden” kriteereitä (taulukko 1). Ala-Könnin 
kansanmusiikkikäsitteen määrittelyissä naisten ja miesten musisointi ei ollut tasaver-
taisessa asemassa, ja samaa polariteetti-ihannetta esittelevät ja ylläpitävät myös hänen 
keräämänsä kokoelmat. Avaan taulukossa 1 esitettyjä ihanteita vielä tarkemmin tau-
lukon jälkeen. 

Taulukko 1.  Polariteetti-ihanteiden ulottuvuuksia Erkki Ala-Könnin keräämässä arkistokokoelmassa 

GENRE NAINEN JA ”NAISELLISUUS”  MIES JA ”MIEHEKKYYS” 

LAULU-PE-
RINNE Pääasiallisesti siveelliset laulunsanat Myös ”ruokottomat” laulut (1950-luvulta al-

kaen) 

SOITTO-
PERINNE 

Perinteen kollektiivisuus: Yksittäiset naissoit-
tajat oman sukunsa kappaleiden muistajina 

Perinteen luovat yksilöt: säveltävät miespeli-
mannit 1960-luvun lopulta alkaen 

  Yksityinen esiintyminen perhepiirissä Julkinen esiintyminen festivaaleilla ja kilpai-
luissa 

  Siveelliset, ruumiin peittävät soittimet Kaikki luokitteluun sisällytetyt soittimet 

 

 
802 Kurkela 2017, 30; Kuvassa on Josef Binnemanin itsensä lisäksi 10 naista ja 10 miestä. 
803 Koivisto 2019, 51. 
804 Laitinen 2003 [1982], 178. 
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Lauluperinteen päägenreä kokonaisuudessaan tarkastellen Ala-Könni tallensi erilaisia 
esityksiä melko tasaisesti naisilta ja miehiltä.805 Eniten tallennetussa lauluperinteen 
genressä M11 Tanssilaulu, piiri- ja leikkilaulu naisesittäjiä oli miehiä enemmän. Seuraa-
vassa genressä M14 Muu laulu, rekilaulu, hupilaulu, kupletti oli hieman enemmän mies-
esittäjiä, ja genressä M13 hengellinen laulu naisesittäjien määrä oli jälleen suurempi. 
Osassa genreistä on myös havaittavissa eroja, jotka liittyvät vahvasti sukupuolten vä-
liseen työnjakoon maaseudulla. Naislaulajien määrä nousi karjankutsuhuudoissa, it-
kuvirsissä ja kehtolauluissa (kuviossa 22). Nämä kolme viimeistä genreä vastaavat Jan 
Löfstömin havaintoja siitä, miten kansanperinteen kerronnassa ”naisten tilaksi” mää-
rittyi agraariyhteisöissä pääasiassa navetta ja ”naisten työksi” lehmien hoitaminen.806 
Koti, perhe ja navetta näkyvät vahvasti myös Ala-Könnin tallentamissa lauluperin-
teen lajeissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että naiset olisivat todellisuudessa lau-
laneet eniten juuri näitä lauluperinteen lajeja, sillä kyse oli myös kansallisen katseen 
vaikutuksesta ihanteisiin, joita kerääjät ylläpitivät ja jotka heijastuivat myös esittäjille 
itselleen.  
  

 
805 Kaikkia lauluperinteen eri alaluokkien tallennusmääriä yhteenlaskettuna tarkastellen Ala-Könni tal-
lensi 1940-luvulla 49,5 %, naisilta ja 50 % miehiltä (esityksistä 0,5%:ssa esiintyjän sukupuoli ei ollut 
tiedossa). Vastaavat prosenttimäärät ovat 1950-luvulla 61,4 % (naiset), 38,2 % (Miehet) ja 0,4% (suku-
puoli ei tiedossa) ja 1960-luvulla 51,3 % (naiset), 47,1% (miehet) ja 1,6% (sukupuoli ei tiedossa).  
806 Löfström 1999, 177–178, 180. 
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Kuvio 22.  Tallennettujen esitysten määrät ja prosentuaaliset osuudet sukupuolen mukaan genressä 
M Lauluperinne alalajeineen (yhteenlasketut määrät 1940-, 1950 ja 1960-luvuilta, Ala-
Könnin käyttämät koodit vasemmalla)  

 
Taulukossa ei ole huomioitu esiintyjiä, joiden sukupuoli ei ole tiedossa (1,1% kaikista esiintyjistä ko. vuosikymmenillä). 
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Marja Vuorisen mukaan naiskuvassa tapahtui kahtiajako siveyden ja siveettömyyden 
rajapintaa pitkin.807 Siveä nainen oli ihanne, siveetön nainen ei puolestaan sopinut 
kansan kuvastoihin. Mielestäni sama siveyden ja siveettömyyden välinen rajapinta on 
nähtävissä siinä, miten eri tavoin Ala-Könni tallensi naisten hengellisiä lauluja ja si-
veettömiksi koettuja eli eroottisia lauluja. Hengellisten laulujen osalta Ala-Könni oli 
kiinnostunut sävelmien ja laulujen esitystapojen muuntelevuudesta, joka yhdisti hen-
gelliset laulut suullisesti välittyneeseen perinteeseen ja kansanmusiikin määritelmään 
”kuulomuistin varaisesta”808 oppimisesta. Hengellisten kansansävelmien melodiat 
saattoivat ottaa vaikutteita vanhoista sävelmistä ja nuottijulkaisuista. Laulujen ”juuri-
aineistona” Ala-Könni mainitsee Piae Cantiones -kokoelman, Siionin virret ja Halullisten 
sieluin hengellisten laulut. Esitystapa ei kuitenkaan ollut tarkkoihin esikuviin sidottua, 
sillä laulaessaan esittäjät hyödynsivät usein pelkkiä laulun sanoja ja muotoilivat me-
lodian varsin vapaasti erilaisia muistikuviaan hyödyntäen. Herännäisyysalueiden sä-
velmistöjen melismoissa ja niekuissa Ala-Könni näki erityisesti vaihtelun tuomaa 
kauneutta.809 Varioivat esitystavat olivat siis Ala-Könnille tallennustyön kannalta kes-
keisiä, vaikka 1800-luvun puolivälissä sivistyneistö oli kokenut virsilaulun sekavaksi, 
ja heidän päämääränsä oli laulutapojen yhtenäistäminen.810 

Hengellisten sävelmien genressä naisesittäjien osuus oli 1940-luvulta 1960-luvun 
loppuun saakka 60,8 % ja miesten osuus 39,1 % (0,1%:n kohdalla esiintyjän suku-
puoli ei ole tiedossa). Hengelliset laulut eivät olleet millään tavalla ristiriidassa nais-
kuvaan liitetyn siveellisyyden vaatimuksen kanssa, sillä joukkoliikkeet korostivat 
1800-luvun lopun naiskuvassa siveellisyyden vaatimusta. Maaseudulla merkittävin 
hyväksyttävän naiseuden uhka oli prostituoidun leima ja siveyden kyseenalaistami-
nen.811 Siveellisen naisen ihanne heijastui toivotulla tavalla, kun naiset esittivät hen-
gellisiä lauluja, ja Ala-Könni ylläpiti ihannetta tallentamalla niitä.  

 Ala-Könnin kokoelmista löytyy myös ”siveettömiksi” lukeutuvia lauluesityksiä 
eli eroottisia lauluja. Ala-Könni merkitsi nämä sisällysluetteloihin sanalla ruokoton 
(myös lyhenteellä ”r”). Päämääränä oli todennäköisesti varoittaa arkistonauhojen 

 
807 Vuorinen 2005, 261–263. 
808 Ks. Ala-Könnin määritelmä kansanmusiikista tutkimuksen luvussa 5.3. ja kansanmusiikin siirtymi-
sestä sukupolvelta toiselle luvussa 6.3. 
809 Ala-Könni 1974, 198–199.  
810 Vrt. Vapaavuori 1997, 111. 
811 Sulkunen 1987, 158; Löfstöm 1999, 154–155. 
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kuuntelijaa sisällöstä, joita nauhaa kuunnellessaan kohtaa.812 Ala-Könni aloitti tallen-
nustyönsä keskittyen vahvasti Etelä-Pohjanmaahan, joka oli laulupolskien ydinalu-
etta.813 Polskia laulettiin monella eri tyylillä, ja esimerkiksi poika- ja tyttöryhmät saat-
toivat kilpailla siitä, kumpi keksii napakammat sanat ja sävelmät. Varsinkin poikajou-
koissa sanoja maustettiin mielellään seksuaaliaiheisin riimittelyin, mikä oli omiaan ai-
heuttamaan pahennusta etenkin vanhemman väen keskuudessa. Polskalaulujen si-
sältö oli kuitenkin pääosin lemmenlyriikkaa, vaikka sanoma saattoikin olla rohkea ja 
useimmiten humoristinen.814 Fennomanian oppien leviämisen myötä sivistyneistö al-
koi määrätietoisesti pyrkiä eroon monista vanhoista perinne-elementeistä, joita nuo-
riso musiikissaan käytti. Näihin kuuluivat tanssi, seurustelukulttuurin osalta krossottelu 
(”yöjalassa käyminen”) ja alkoholi. Esimerkiksi seksuaalisuuteen liian räikeästi viit-
taavista ilmentymistä eroon pyristeleminen johti siihen, että vanhat draamalliset tans-
sileikit ja nuorisolaulujen väkevästi osoittelevat tekstit vähenivät.815 Jan Löfströmin 
mukaan seksuaaliperinnettä arkistoitiin, mutta sitä ei julkaistu.816 Saman toteaa Kati 
Mikkola, jonka mukaan SKS:n työntekijät ja tutkijat ymmärsivät myös rivolta ja mo-
raalisesti kyseenalalaiselta vaikuttavan perinteen kuuluvan osaksi kansankulttuurin 
kokonaiskuvaa. Näitä piirteitä ei kuitenkaan haluttu sisällyttää osaksi kansallisen 
omakuvan rakentamista. Niinpä epäsiveellisinä pidettyjä aineksia ei sisällytetty julkai-
suihin, mutta arkistohyllylle ne saivat jäädä.817 Kansallisen katseen näkökulmasta kan-
salle haluttiin julkaista vain kansan ihanteita vastaavaa materiaalia, joka toimi esiku-
vana siitä, millaista kansan tuli sivistyneistön mielestä olla.  

Ala-Könnin kohdalla tallennustekniikan muutos oli jo merkittävässä asemassa, 
sillä hän pystyi nauhurinsa avulla tallentamaan musiikkia myös musiikkina, eikä aino-
astaan muistiin kirjoitettuna laulunsanoina tai tekstualisoituina nuotteina.818 Siten jul-
kaiseminen ei ollut samanlainen tavoite, joka olisi määrittänyt jokaista tallennushet-
keä ja tallennustyöhön käytettävää aikaa. Akateemisen koulutuksen saaneena kerää-
jänä Ala-Könni aloitti eroottisten laulujen keräämisen 1950-luvun aikana. Seuraavan 
vuosikymmenen kuluessa hän tallensi eroottisia lauluja kasvavassa määrin, mutta 

 
812 Toki merkintää voi käyttää hyväkseen, kun aineistosta erittelee eroottista kansanperinnettä, ks. Träs-
kelin 2018.  
813 Aiemmin tutkimuksen luvussa 4.2. 
814 Asplund 2006a, 141–143; Ala-Könni 1982 [1956], 74–75. 
815 Leisiö 1987, 407. 
816 Löfström 1999, 58–59.  
817 Mikkola 2013, 372. 
818 Vrt. aiempaan tutkimuksen lukuun 2.2.2. 
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esittäjät olivat pääasiassa miehiä (kuvio 23). Esittäjien joukossa oli useita sellaisia lau-
lajia, joilta Ala-Könni nauhoitti aineistoja useaan otteeseen, ja todennäköisesti haas-
tattelijan ja haastateltavan välille muodostui luottamuksellinen suhde, joka ei katken-
nut heti, kun Ala-Könni oli saanut yhden kelanauhan verran aineistoa nauhoitetuksi. 
Naisten esittämiä ruokottomia lauluja ei kuitenkaan ollut Ala-Könnin kokoelmissa 
1950-luvulla yhtäkään, ja 1960-luvullakin niitä oli vain kaksi (miesten esityksiä oli 126 
kappaletta). Eroottisen perinteen tallennustyössä miehinen katse toteutui mielestäni 
samaan tapaan, kuin aiemmin esitetyssä elokuvateollisuudessa: arkistonauhojen kuu-
lijat asetetaan heteroseksuaalisen miehen näkökulmaan, ja kertomuksissa tai lauluissa 
naiset reagoivat miehen toimintaan. 

Kuvio 23.  Ruokottomien laulujen esittäjät sukupuolen mukaan Erkki Ala-Könnin keräämissä 
kokoelmissa 

 
Etsitty merkinnällä ruokoton tai merkinnällä r tai (r), jonka Ala-Könni lisäsi sisällysluetteloon laulun nimen jälkeen. 

Keruutyöhön annetut ohjeetkin olivat usein sukupuolittuneita, ja kerääjät saattoivat 
jo ennen kenttätöiden alkua määritellä mielessään ”naisten perinnettä” ja ”miesten 
perinnettä”. Lauri Hongon ohjeistus vuodelta 1968 (eli Ala-Könnin aktiivisten kun-
takeruiden ajalta) on varsin kuvaava. Hongon mukaan naispuolinen kerääjä saa har-
voin kerättyä miesten kaksimielistä tai irstasta kansanperinnettä, mutta hänellä on 
paremmat mahdollisuudet miespuolisiin kollegoihinsa verrattuna kerätä perinnettä, 
joka liittyy synnytykseen, häihin, karjanhoitoon ja muihin ”saman tyyppisiin” 
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aiheisiin. Myös lasten perinteen keruu vaatii kerääjältä erityisiä metodeja.819 Toki 
Honko on osaltaan oikeassa: naiset saivat kerättyä talteen erilaista perinnettä kuin 
miehet.820 On kuitenkin syytä huomioida, miten naiskerääjiä myös kannustettiin sel-
laisten aiheiden pariin, jotka liittyivät perheeseen, kotitöihin ja karjanhoitoon – ja 
nämä sopivat suoraan 1800-luvun aikaisiin perheihanteisiin. Päätös tuskin oli naisten 
itsensä tekemä. Esimerkiksi Hongon ohjeissa ei painoteta sitä, että naiset olisivat voi-
neet toki kerätä ”kaksimielistä tai irstasta” perinnettä toisilta naisilta – he olisivat voi-
neet kerätä perinnettä, joka olisi ollut jollain tapaa perheihanteista poikkeavaa. Tätä 
ei taidettu liiemmin painottaa mieskerääjienkään työssä.821  

Keruutyön miehisen katseen myötä aktiivisen miehen rooli korostui Ala-Könnin 
kokoelmissa kerääjälle ja kertojalle sopivalla tavalla, jolloin myöskään kuulija ei voi 
vapaasti valita haluamaansa näkökulmaa aineistojen tarkasteluun. Eroottisten laulu-
jen kohdalla kansan ihannekuvaa saivat haastaa ensimmäiseksi he, jotka olivat kerää-
jän kanssa samaa sukupuolta ja lauloivat eroottisia lauluja samasta miehisestä näkö-
kulmasta käsin, jota kerääjäkin edusti.  

Ala-Könnin kokoelmien perusteella hänen keruutyönsä piti yllä naisten koti- ja 
perheyhteisöön keskittynyttä roolia, sillä erityisesti talonpoikaisen idyllin vaalimisessa 
se tuki myös kansallisen katseen sisältämää patriarkaalisuuteen pohjautuvaa yhteis-
kuntarakennetta. Naisten asema oli epätasa-arvoinen ainakin siinä, että heidän perin-
teensä ei tuntunut ”elävän” ja muuttuvan Ala-Könnin kansan kuvastoissa samaan 
tapaan kuin miesten perinne. Eroottisia lauluja esittivät lähinnä miehet, samoin omia 
kappaleitaan säveltävät pelimannit olivat pääasiassa miehiä.822 Toki käsitykset suku-
puolien polariteetti-ihanteista sitoivat myös miesten perinteen esittämistä – he eivät 
juurikaan esittäneet itkuvirsiä tai lasten nukuttamiseen liittyneitä kehtolauluja. Niinpä 

 
819 Honko 1968, 23: ”Ibland kan samlarens kön utgörä begränsningar: en kvinnlig insamlare får knapp-
ast av männen obscen folklore, men har hon bättre förutsättningar än sin manliga kollega att samla 
tradition som står i samband med förlossning, bröllop, boskapsskötsel o.s.v. Insamlandet av barn-
folklore fordrar också specialmetoder av insamlaren.” 
820 Lisa Svanfeldt-Winterin (2019, 119–124) mukaan Martti Haavio kiersi laajemmilla aluilla tulevaan 
vaimoonsa Elsa Enäjärveen verrattuna. Enäjärvi taas haastatteli pidempään samoja kertojia. Toisesta 
kerääjäpariskunnasta kirjoittanut Aili Simojoki (1987, 59) toteaa, miten Samuli ja Jenny Paulaharjulla 
oli tarkka työnjako, jossa Jenny haastatteli naisia heidän elämästään Lapin kairoilla. Naisten oli hel-
pompi puhua omista asioistaan toiselle naiselle. 
821 Myös Sinikka Vakimo (2001, 138) arvelee, että naisten mykkyys vanhoissa seksuaalikaskuaineistoissa 
johtuu siitä, että naisten suullinen kulttuuri on ollut miehiltä salassa, tai se ei ole miehiä edes kiinnos-
tanut. 
822 Ks. Säveltävien pelimannien osalta luku 6.3. 
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kansallinen katse sisälsi patriarkaalisuutta eli miesten valtaa molempiin suuntiin, nais-
ten ja miesten perinteen esittämisen ihanteita sukupuolen mukaan jakaen.  

Kun lauluperinteen tallennustyössä erot nousevat esiin sen eri genrejä tarkastele-
malla, niin soittoperinteen osalta jyrkästi sukupuolittunut ero koskee kaikkia sen sisältä-
miä genrejä, joista missään naisten osuus ei ole kovinkaan suuri. Polariteetti-ihanteen 
kautta tarkasteltuna Ala-Könnin kokoelmat korostavat sukupuolten toisistaan poik-
keavia rooleja soittoperinteen esittäjinä, ja nämä roolit yhdenmukaistuvat vain hie-
man 1960-luvulle tultaessa (kuviossa 24). 

Soittoperinteen osalta Ala-Könni nimesi erilliset genret paimensoittimille, kante-
leelle, viululle, klarinetille ja harmonikalle (kuvio 25). Ala-Könni tallensi 1940-luvulta 
1960-luvulle saakka eniten viulumusiikkia, ja 1940-luvulla sen osuus oli dominoiva 
(92,9 %). Viuluesitysten suhteellinen osuus väheni kuitenkin 1950-luvulla nopeasti 
alle puoleen (44,1 %), seuraavaksi suurin ryhmä olivat harmonikkaesitykset (28,9 %). 
Kolmanneksi sijoittui 1950-luvulla ns. kaatoluokka nimellä Muu soitin (11 % soittope-
rinteen luokan tallennuksista). Tähän genreen sijoitettiin kaikki ne esitykset, joita ei 
esitetty erikseen luokitelluilla soittimilla tai yhtyekokoonpanolla. Tämä kertoo osal-
taan siitä, kuinka mukaan tallennuksiin tuli monia sellaisia instrumentteja, joita Ala-
Könni ei ollut nähnyt tarpeelliseksi eritellä tai luokitella keruutyönsä alkuvaiheessa. 
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Kuvio 24.  Miesten (vasemmalla) ja naisten (oikealla) soittoesitykset kartalla Ala-Könnin kokoelmissa 
1940-, 1950- ja 1960-luvuilla (vuosikymmenet aikajärjestyksessä ylhäältä alas)  

  
 

  
 

  
Kartalle on merkitty esittäjän kotipaikkakunta sisällysluetteloiden mukaan. Seuraavassa taulukossa 25 esitykset tarkemmin soit-
timien mukaan lajiteltuna. 
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Kuvio 25.  Eri instrumenttien osuudet sukupuolen mukaan jaettuna Ala-Könnin keräämissä 
kokoelmissa 1940-, 1950- ja 1960-luvuilla 

 

 

 
Kuvioon on huomioitu vain sellaiset esitykset, joihin on merkitty luokittelussa jokin soitin ja soittoperinteen laji. Soittoon liittyvät 
puheet ja sanellen tai rallatellen esitetty soittoperinne on poistettu. 
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Ala-Könni tallensi 1940-luvulla yhteensä kuusi viuluesitystä kahdelta naissoittajalta. 
Vastaavasti miesten viuluesityksiä hän tallensi yli 600 kappaleen verran. Naisten esi-
tyksistä vastasivat vuonna 1890 syntynyt Emmi Salonen (os. Viitalähde) ja vuonna 
1901 syntynyt Tyyne Vanha-Villamo (os. Vähähaaro) Isojoelta. Ala-Könni haastatteli 
Emmi Salosta vuonna 1976 ja Tyyne Vanha-Villamoa vuosina 1979 ja 1980, mutta 
haastattelujen aikana Ala-Könni ei maininnut heidän olleen ensimmäisiä naispuolisia 
soittajia hänen äänitallennekokoelmillaan. Salonen kertoi isästään Jaakko Viitaläh-
teestä sekä neljästä veljestään, jotka olivat kaikki viulunsoittajia.823 Myös Vanha-Vil-
lamo kertoi haastatteluissa isästään Otto Vähähaarosta sekä veljiensä Viljamin ja Art-
turin soitosta. Ala-Könni kysyi myös, mitä Vanha-Villamon mies oli tehnyt työkseen 
heidän asuessaan Ruotsissa, mutta ei kysynyt naisen omasta elämästä. ”No oisko nyt 
jotakin muuta semmosta”, Ala-Könni kysyy hymähtäen muutaman soittokappaleen 
jälkeen, ja myöhemmin kyselee myös paikallisen suutarin toiminnasta.824 

Seuraavana vuonna Ala-Könni haastatteli Vanha-Villamoa uudelleen, mutta 
heistä kumpikaan ei viitannut aiempaan haastatteluun, joka sisälsi osittain samoja asi-
oita. Ala-Könnillä ei kuitenkaan tuntunut olevan toisella kerralla niin suurta kiirettä 
kuin vuotta aiemmin. Tällä kertaa Vanha-Villamo soitti viululla vain muutamia kap-
paleita, joista osan Ala-Könni leikkasi pois alkuperäiseltä nauhalta tai jätti ne nau-
hoittamatta.825 Ala-Könni tuntui arvostavan Vanha-Villamoa nimenomaan kerto-
jana, joka tiesi kylän soittajista ja soitinrakentajista. Ala-Könni oli kiinnostunut Salo-
sen ja Vanha-Villamon sukujuurista, ja molemmat haastateltavat kertoivat edellisten 
sukupolven soittajista – jotka olivat miehiä. Ala-Könnin kysymystenasettelua voisi 
tulkita mielestäni niin, ettei hän arvostanut naisia muusikoina – häntä kiinnostivat 
lähinnä edellisten sukupolvien sävelmistöt.  

Yhteiskunnan patriarkaalisuus vaikutti myös lavaesiintymisiin, kuten Amanda 
Kauranne on huomioinut 1970-luvun alussa toimintansa aloittaneen Amatsoonit-yh-
tyeen osalta. Yhtyeen kaikki jäsenet olivat naisia; Edith Tuomen johdolla Amatsoo-
neissa soittivat Birgit Jaakola, Ester Ojalammi, Tekla Kokkola, Katri Heino ja Or-
vokki Ramsi. He asuivat eri puolella Suomea ja kokoontuivat yhteen lähinnä erilai-
sissa kansanmusiikkitapahtumissa soittamaan kaikille tuttuja kappaleita. Tuomi ker-
too haastattelussaan Ala-Könnin kysyneen: ”tuleeko tytöt nyt lavalle? Tai 

 
823 Haastattelu Kper AK/4074. 
824 Haastattelu Kper AK/4863. 
825 Haastattelussa Kper AK/5196 kuuluu kappaleen aloitus, jolloin nauhoitus keskeytyy. Mitä ilmei-
semmin kappaleet ovat sentään toisella nauhalla, sillä muutamia Vanha-Villamon soittamia kappaleita 
on samalta vuodelta haastatteluissa Kper AK/5202 ja AK/5204.  
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soittamaan?”. Tuomi oli vastannut määrätietoisesti: ”no juu, nyt hyökkää Amatsoonit 
lavalle”.826 Jo yksin ryhmän nimenä Amatsoonit (ehkä antiikin tarujen naissotureihin 
viitaten) on hieno kannanotto ”tytöttelyyn”, joka tässä tapauksessa koski jo keski-iän 
reilusti ylittäneitä soittajia. Edith Tuomikin oli Salosen ja Vanha-Villamon tavoin kas-
vanut pelimannisuvussa, ja varmasti he tunsivat useita kappaleita siinä missä suvun 
miehetkin. 

Soittoperinteen eri alalajien osalta kantelenauhoitusten osuus kasvoi äänitallenne-
kokoelmissa erityisesti 1960-luvulla, vaikka muissa instrumenttigenreissä tallennus-
määrät vähentyivät. Tämä koski niin naisten kuin miestenkin esityksiä, vaikka mies-
ten osuus pysyikin suurempana. Tässä mielessä kantele ”soveltui” myös naisten soit-
timeksi, kuten Ala-Könni määritteli.827 Tilastoa ei kuitenkaan kannata tulkita siten, 
että kantele-esitysten määrä olisi tuolloin lähtenyt kasvuun. Kanteleensoittaja Martti 
Pokela harmitteli kanteleen soiton häviävän pian sukupuuttoon ja vaati kantelemu-
siikin harrastukselle, opetukselle ja kanteleenvalmistukselle valtio- ja kulttuurivallan 
tukea.828 Tallennusmäärien kasvussa kyse oli pikemminkin siitä, mitä kerääjät pyrki-
vät itse aktiivisesti huomioimaan. Ala-Könnin artikkeli Saarijärven kantele julkaistiin 
vuonna 1963, ja vuonna 1971 hän julkaisi yhdessä Pokelan kanssa Pienoiskanteleen op-
paan. Kanteleinnostus näkyi konkreettisesti myös soitinkokoelmassa, johon Ala-
Könni tilasi uusia soittimia suoraan suomalaisilta soitinrakentajilta.829 Kyse oli hyvin 
samanlaisesta ”elävän kansanmusiikin” korostamisesta, kuin mihin sävellystöiden ti-
laaminen tähtäsi. 

Harmonikkaesitysten tallentamisen osalta Ala-Könni teki selvän eron ainakin 
Otto Anderssoniin, jonka mielestä kaikki haitarit tulisi polttaa.830 Ehkä tähän vaikutti 
se, että Ala-Könni suhtautui populaarimusiikin opetukseen hieman myönteisem-
min.831 Ala-Könni ei maininnut mitään yksittäistä soitinta, joka hänen mielestään ei 
kuuluisi osaksi kansanmusiikkia, mutta luokitukset kertovat ainakin siitä, mitkä soit-
timet hän näki tallennustyössään keskeisiksi. Säestäville soittimille, kuten vaikkapa 
harmonille, ei ole merkintätavoissa omaa genreään.832 Yhtye on kylläkin merkitty 

 
826 Kauranne Amanda 2018; Tuomi, Edith 1987. 
827 Määritelmä löytyy luvun alusta. 
828 Pokela 1974, 129–130. 
829 Haastattelu Nieminen 2012. 
830 Kurkela 1989, 48. 
831 Ks. aiemmin Ala-Könnin ehdotukset mm. populäärimusiikin linjasta luvussa 6.4. 
832 On toki mahdollista, että tämä liittyi myös nauhoitustekniikkaan. Yhtä soitinta oli helpompaa nau-
hoittaa kerrallaan. Toisaalta pelimanniyhtyeille oli oma koodinsa, joka ei viittaisi ongelmaan säestys-
soittimen tallentamisessa. 
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omana genrenään, mutta esimerkiksi sellaista tilannetta, jossa harmonia soitettaisiin 
yksin, ei ole alkuperäisessä luokituksessa huomioitu. Kansakouluissa harmonia oli 
käytetty laulujen säestyksessä, joten on mahdollista, että Ala-Könnin määrittelystä 
katsottuna harmonin soitto sitoutui ”kahlehdittuun melodiaan”833 ja kansakoululai-
toksen mukanaan tuomaan laulujen yhdenmukaiseen esitystapaan, jossa muuntelu jäi 
pienempään rooliin. Siten luokitteluissa korostuivat melodiasoittimet, joiden osalta 
Ala-Könnin tallennustyö keskittyi lähinnä miesten soittoesitysten taltiointiin. Voi-
daankin kysyä, olisiko esimerkiksi harmonin ottaminen mukaan erilliseksi soittope-
rinteen luokaksi voinut vaikuttaa positiivisella tavalla naisten soittoesitysten mää-
rään?834  

Luokitteluissakin korostui soittoperinne, jota mieskerääjä tallensi toisilta miehiltä. 
Pasi Saukkonen nostaa esiin kansan kuvauksissa erilaiset valinnat, joissa miehillä oli 
vahva yliedustus.835 Tämä miesten vahvempi edustus on havaittavissa myös Ala-
Könnin keräämissä kokoelmissa, joissa miesten osuus on jokaisella vuosikymmenellä 
naisten osuutta suurempi (kuvio 26). 
  

 
833 Ks. määritelmä luvussa 5.3; Ala-Könnin kansanmusiikin määritelmään sisältynyttä ”kuulomuistin 
varaisuutta” on pohdittu aiemmin tutkimuksen luvussa 6.3. 
834 Tämä näkökulma vaatisi tarkempaa laadullista tutkimusta. Itse olen kiinnittänyt huomiota siihen, 
miten Ala-Könni nauhoitti esimerkiksi kaustislaisen Josefiina Valon (1886–1973) lauluja muttei taltioi-
nut kertaakaan nauhalle hänen harmoninsoittoaan, vaikka Valo oli etevä myös ”tämmääjänä” ja säesti 
paljon perheensä lasten soittoa. 
835 Saukkonen 2005, 101. 
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Kuvio 26.  Esittäjien ikäluokat sukupuolen mukaan jaettuna Ala-Könnin keräämissä kokoelmissa 
1940-, 1950- ja 1960-luvuilla 
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Miesvaltaisuuden lisäksi kokoelmien tarkastelussa ilmenee jo aiemmin mainittu pai-
nottuminen vanhojen ikäluokkien tallentamiseen. Kuten olen luvussa 5.3 tuonut ilmi, 
perinteen kerääminen oli sotien jälkeisessä Suomessa vanhuusorientoitunutta. Nuor-
ten miesten soittoperinnettä Ala-Könni kuitenkin tallensi pelimannikilpailuissa, jotka 
olivat suosittuja 1940-luvulta 1960-luvulle saakka. Valitsemalla kilpailun voittajat tuo-
marit määrittelivät sitä, millaista ohjelmistoa ja soittotyylejä soittajilta vaadittiin ja toi-
vottiin. Ala-Könni pääsi siis vahvasti vaikuttamaan sekä tutkimuksellisiin määrittelyi-
hin että käytäntöön.  

Pelimannikilpailuissa Ala-Könni tallensi suhteessa enemmän nuorempien ikä-
luokkien esityksiä kuin koko keruutyössään.836 Kilpailuissa suurin ikäryhmä olivat 
55–64-vuotiaat, kun kaikkiaan Ala-Könni tallensi 1950-luvuilla eniten aineistoja 65–
74-vuotiailta ja 1960-luvulla 75–84-vuotialta.837 Nuoremmissakin ikäluokissa esiinty-
jiä on suhteellisia osuuksia tarkastellen enemmän kuin koko hänen keruuaineistos-
saan (vrt. aiemmin haastateltavien ikäjakaumia kuviossa 13 ja pelimannikilpailujen 
osallistujien ikäluokkia alla kuviossa 27).  

 
836 Ala-Könni tallensi kilpailuesitykset arkistonauhoilleen; ks. myös aiemmin tutkimuksen luvusta 6.3. 
837 Ks. Aiemmin tutkimuksen luvussa 5.3. 
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Kuvio 27.  1950-luvun pelimannikilpailujen tallennetut esiintyjät ikäluokkien ja sukupuolen mukaan 
jaettuna 

 

Kiertäessään talosta taloon Ala-Könni pystyi itse vaikuttamaan siihen, kenen taloon 
hän pyrki ja kenen soittoa tallensi, mutta pelimannikilpailuissa Ala-Könni ei valinnut 
kilpailijoita. Toki hän saattoi tuomarin roolissa valita voittajan, mutta kilpailuihin sai-
vat osallistua kaikki halukkaat. Siten Ala-Könnillä ei ollut samanlaista portinvartijan 
asemaa, jossa hän olisi voinut valita tallentavansa vain vanhempien ikäluokkien pe-
rinnettä. Kilpailuissa oli siis mukana nuoria miehiä, mutta naisten osalta vastaavaa 
ikäryhmien tarkastelua ei voi tehdä, sillä tilastot kertovat vain yksittäisistä osallistu-
jista.838 Myöhemmätkään pelimannikilpailut 1960-luvulla eivät kerro naissoittajien 
määrien kasvusta, sillä ylipäätään pelimannikilpailuissa tallennettujen esitysten määrä 
väheni 1960-luvulle tultaessa – kyse oli siis erityisesti 1950-lukua koskeneesta tallen-
nustyöstä, jolloin naisten osuus oli vain 3,2 % kaikista esityksistä (kuvio 28). 

 
838 Harvojen naissoittajien joukkoon lukeutuu muutama esitys alle 14-vuotialta lapsilta ja yksittäisiä 
esityksiä keski-ikäisiltä naisilta. Samat kilpailijat esittivät usein muutaman eri kappaleen kilpailun aikana. 
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Kuvio 28.  Pelimannikilpailujen osallistujat 1950-luvulla sukupuolen mukaan jaettuna 

 

Ala-Könnin keräämissä kokoelmissa naisten instrumenttiesityksiä koskivat monet sa-
man tyyppiset arvottamiset, joita Freia Hoffman havaitsi saksankielistä porvariston 
konserttielämää tutkiessaan.839 Syklit vain tapahtuvat Ala-Könnin kansanmusiikin 
tallennustyössä yli sata vuotta myöhemmin. Ala-Könni tallensi 1940-luvulta vain 
muutamia esityksiä, joiden pohjalta on hankalaa yleistää keruutyön ideologiaa. Seu-
raavilla vuosikymmenillä Ala-Könni tallensi lähinnä kanteleen kanssa esiintyneitä 
naissoittajia. Nämä kanteleet eivät olleet 5-kielisiä, vaan kookkaita soittimia. Soittajan 
oli siis mahdollista pysytellä soittopöydän tai soittimen takana, ja naisen keho peittyi 
– aivan kuten Hoffmankin esittää. Mitä isompi ja peittävämpi soitin oli, sitä parem-
min se tuntui sopivan naisten soittimeksi keruutyön ideologiassa. Ala-Könni ei myös-
kään tallentanut naisilta yhtään klarinetilla esitettyä kappaletta 1940-luvulta 1960-lu-
vulle tultaessa ja paimensoittojakin hän tallensi naisilta vain yhden kappaleen verran. 
Todennäköisesti puupuhaltimien pitäminen suussa oli edelleen jollain tapaa syntistä 
ainakin maaseudun naisille, tai sitten puhallinsoitinta soittava nainen ei sopinut Ala-
Könnin kansanmusiikin kuvastoon. Toki maaseudun naiset olivat esiintyneet estra-
deilla jo erityisesti kuoroissa, joissa usein täyttyi Hoffmanin mainitsema edellytys: 
ihanne suorasta ja passiivisesta naisen vartalosta.840 Kuoroissa naiset eivät myöskään 

 
839 Ks. aiemmassa alaluvussa 7.4.1. 
840 Vrt. Hoffman 1991, 55–56. 
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esiintyneet yksin, joka teki naisten estradiesiintymisestä yleisesti hyväksyttävämpää. 
Kuorolaulu ei kuitenkaan sopinut Ala-Könnin määrittelemään kansanmusiikin käsit-
teeseen suullisesti sukupolvelta toiselle siirtyneestä perinteestä ja jäi siten keruutyön 
ulkopuolelle. 

Jos tiettyä perinteenlajia tai tietynlaisia perinteen esittäjiä ei etsinyt tarkoitukselli-
sesti, osa ajan musiikkielämästä jäi Ala-Könnin ”haravoinnin” tai ”jälkiharavoinnin” 
ulkopuolelle.841 Suuria keruumääriä tavoitellessaan kerääjä tallensi aineistoja mahdol-
lisimman nopeasti ja tehokkaasti, joten arkistoidusta säiliöstä muotoutui vallitsevan 
kansallisen katseen mukainen. Naisten soittoperinteeseen liittynyt kansanmusiikin 
käsitteen haastaminen olisi vaatinut teoreettisempaa lähestymistapaa, jota folkloris-
tiikan nuorempi sukupolvi painotti. 

 

 
841 Ala-Könni käytti itse keruutyön tarpeesta tätä termiä haastatteluissa Ala-Könni 1980 ja Ala-Könni 
1981c: Y/08720.  
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8 KANSANMUSIIKIN KANSAN MUUTTUVAT 
IHANTEET 

Olen tässä tutkimuksessa tarkastellut oppihistoriallisesta näkökulmasta sitä, miten 
kansallinen katse muovasi perinteenkerääjä ja tutkija Erkki Ala-Könnin (1911–1996) 
uraa ja toimintaa 1940-luvulta 1970-luvun alkuun. Analyysini on kohdistunut kan-
sanperinteen keruutoimintaan laajemmassa historiallisessa kehyksessä. Kohteina 
ovat olleet tutkimusparadigmojen muotoutuminen sekä arvot ja asenteet, jotka mää-
rittivät Ala-Könnin ja hänen aikalaistensa ymmärrystä kansasta ja kansakunnasta. Nä-
kökulmani punoo musiikkitieteen ja kansanmusiikin tutkimuksen oppihistorian yh-
teen muiden perinnetieteiden, kuten folkloristiikan, mutta myös suomen kielen ja 
suomen historian oppiaineisiin, jotka on laskettu kuuluvan osaksi kansallisten tietei-
den joukkoa. 

Tutkimukselleni keskeisen kansallisen katseen käsitteen olen omaksunut Pauli 
Kettuselta (2008). Se kuvaa tapoja, joilla kansallisuutta ja kansakuntaisuutta on ko-
rostettu yhteiskuntaelämässä ja esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa erityisesti 
Pohjoismaissa. Kettusen mukaan metodologinen nationalismi määritti myös Suo-
messa historiallista ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta toisen maailmansodan aikana 
ja siitä eteenpäin aina 1960-luvulle saakka. Tämä tuli esiin ennen kaikkea siinä, ettei 
tutkimuksen kiinnittymistä kansallisvaltion valtasuhteisiin kyseenalaistettu ja että ky-
seisenä aikana useat tutkijat pyrkivät korostamaan eheää sekä yhdenmukaista kansaa: 
ideologisia ja taloudellisia eroja sekä eturistiriitoja ei nostettu esiin. Historiankirjoi-
tuksessa tämä merkitsi talonpoikaisen idyllin korostumista, joka näkyi erityisesti siinä, 
miten sisällissota tulkittiin vapaussodaksi ja historiantutkijoiden huomio kiinnittyi ta-
lonpoikaisen kansan historiaan.842 Eino Jutikkala julkaisi vuonna 1942 teoksen Suo-
men talonpojan historia ja Kustaa Vilkuna vuonna 1943 Isien työ -sarjan ensimmäisen 
osan Veden ja maan viljaa, arkityön kauneutta. Suomalainen talonpoika nostettiin esiku-
van asemaan. Lisäksi kansa haluttiin nähdä etnisesti yhtenäisenä. Tämä kuva ei vas-
tannut todellisuutta vaan pikemminkin osoittaa historiantutkimuksen sekä laajemmin 

 
842 Kettunen 2008, 16–17, 32–33. 
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poliittisen ja sivistyksellisen eliitin sidokset: uhkana olivat Neuvostoliitto, kommu-
nismi ja modernisoituvan sekä teollistuvan yhteiskunnan eturistiriidat.843  

Erkki Ala-Könnin ja muiden perinteentutkijoiden työ nivoutuu osaksi metodolo-
gista nationalismia Suomen lähihistoriassa. Ala-Könni oli merkittävä perinteen ke-
rääjä, ja hänen arkistokokoelmansa on yksi suurimmista yksityiskerääjän keräämistä 
Suomessa.  

Alkupiste, josta ryhdyin tarkastelemaan metodologisen nationalismin problema-
tiikkaa, oli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuonna 1965 julkaisema Kansallisten 
Tieteiden Kehittämisohjelma. Siinä keruutyö oli keskeisessä asemassa. Keruutyön kan-
nalta keskeinen kansa kuvattiin ohjelmassa Pauli Kettusen esittämään tapaan, eheänä 
ja yhdenmukaisena.844 Kansallinen katse hallitsi ohjelmaan kirjattuja näkemyksiä siitä, 
millaista keruutyötä Suomen valtion tulisi ohjelman mukaan rahoittaa.845 Ohjelman 
korostamasta talonpoikaisesta idyllistä puuttui lähes täysin esimerkiksi työväenpe-
rinne, mikä ei vastannut yhteiskunnan senhetkistä tilannetta.846 Teollistuminen tosin 
alkoi Suomessa kansainvälisten vertailujen mukaan myöhään, mutta se eteni erityisen 
nopeasti heti sotien jälkeisestä ajasta alkaen.847 Kansallisten tieteiden kehittämisohjelmassa 
ei myöskään huomioitu etnisiä vähemmistöjä, eli Suomi esitettiin etnisesti yhtenäi-
sempänä kuin mitä se oli. 

Tutkimukseni tavoite on ollut ymmärtää kansallisen katseen vaikutusta kansan-
musiikin tutkimukseen Suomessa. Olen selvittänyt, millaiset yhteiskunnalliset ja ideo-
logiset tekijät määrittivät käsitystä kansasta. Erityisen tärkeän murrosvaiheen muo-
dostaa 1960-luku, jolloin Ala-Könnin toiminnassakin voi havaita osin jopa ristiriitai-
sia kansan ja kansanmusiikin määrittelyjä. Yhtäältä määritelmä laajeni, toisaalta Ala-
Könni oli myös portinvartija, jolla oli edelleen tiettyjä käsityksiä eheän kansan ideaa-
lista.  

Ensimmäiseksi tutkimustehtäväksi asetin selvittää, millaisia kansallisen katseen 
piirteitä Erkki Ala-Könnin kansanmusiikin keruutyöstä on erotettavissa ja miten kan-
sallista katsetta toteutettiin siinä 1940-luvulta 1970-luvun alkuun. Toinen tutkimus-
tehtävä jakautui useampaan kysymykseen. Tarkastelin sitä, korostuiko Pauli Kettusen 
historiantutkimuksessa havaitsema eheän kansan etsintä myös Ala-Könnin kerää-
missä arkistokokoelmissa, ja jos korostui, niin millaisia konkreettisia muotoja 

 
843 Kettunen 2008, 33. 
844 Vrt. yllä. 
845 KTK 1965. 
846 Häggman 2015, 165; Rautiainen-Keskustalo 2015, 6. 
847 Alasuutari 1996, 38. 
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kansallinen katse sai niiden osana. Lisäksi pohdin, mihin Erkki Ala-Könnin kerääjän 
katse suuntautui ja miten katseen maantieteellinen suunta muuttui sekä millaisiin ih-
misryhmiin hänen keruutyönsä kohdistui. Näihin kysymyksiin vastaan seuraavissa 
alaluvuissa.  

8.1 Kansallisen katseen vaiheet Erkki Ala-Könnin tallennustyössä 

Ala-Könnin uraa määrittäneistä kansallisen katseen vaiheista ensimmäinen oli ensim-
mäisen tasavallan Suomi, joka käsitti kansanmusiikin keruutyön Suomen itsenäistymisen 
jälkeisestä ajasta jatkosodan päättymiseen saakka, eli vuosien 1917 ja 1944 välisenä 
aikana. Tämä koski erityisesti Ala-Könnin opettajakuntaa ja Ala-Könnin omaa ke-
ruutyötä jatkosodan aikana, vuosina 1941–1944. Kaksi seuraavaa vaihetta ajoittuvat 
Ala-Könnin aktiiviselle työuralle ja perustuvat Pertti Alasuutarin hahmottelemiin toi-
sen tasavallan Suomen kulttuurisiin kausiin.848 Moraalitalouden vaihe kesti sotien jälkei-
seltä ajalta 1960-luvun puoliväliin ja suunnittelutalouden vaihe 1960-luvun puolivälistä 
1970-luvulle saakka. 

Kansallinen katse muovautui eri vuosikymmenillä yhteiskunnallisten muutosten 
ja poliittisten virtausten seurauksena. Siten kansallisen katseen muuttuvaa luonnetta 
on mahdollista kuvata eri vuosikymmenillä, vaikka vaiheet eivät olleetkaan tarkkara-
jaisia ja uusien näkökulmienkin paineessa kansallisessa katseessa oli piirteitä myös 
aiempien vuosikymmenten painotuksista. 

8.1.1 Kansakunta kartalla 

Kansallisen katseen eri vaiheet hahmottuvat hyvin konkreettisesti tarkasteltaessa ke-
ruutyön painopistealueita kartografisesti, ja ne erottuvat toisistaan kerääjien poliittisia 
ideologioita, ihanteita sekä motiiveja tarkastelemalla (taulukko 2). Yhteiskunnalliset 
ja poliittiset muutokset heijastuivat aineistojen luokittelutapoihin sekä genreihin, 
jotka erittelin tutkimukseni seitsemännessä luvussa Ala-Könnin aineistojen pohjalta. 
Myös vuoden 1918 sisällissodan muistitietoon kohdistuneet keruupoliittiset valinnat 
näkyivät kansallisen katseen eri vaiheissa eri tavoin.  

 
848 Alasuutari 1996, 104–105. 
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Taulukko 2.  ”Kansakunta kartalla”: Ala-Könnin kansanmusiikin keruutyö vuosina 1941–1974 ja sen 
historiallinen konteksti kansallisen katseen näkökulmasta 

  Ensimmäisen tasavallan 
Suomi (1917–1944) 

Toisen tasavallan Suomi 
(1945–1996) 

 

Tarkasteltava 
ajanjakso tutki-
muksessa 

Ala-Könnin keruutyössä 
jatkosodan aika 1941–44. 
Aiemman keruutyön tar-
kastelu pohjautuu lähde-
kirjallisuuteen. 

Moraalitalouden vaihe: so-
tien jälkeisestä ajasta 
1960-luvun puoliväliin. 

Suunnittelutalouden vaihe: 
1960-luvun lopulta 1970-
luvun alkupuolelle. 

Tarkasteltavat ke-
rääjät  

Erkki Ala-Könnin opettaja-
kunta ja Erkki Ala-Könni  
(3 viimeistä vuotta). 

Erkki Ala-Könni. Erkki Ala-Könni. 

Aatteet Suur-Suomi-aate Talonpoikainen idylli Sosiologiset virtaukset: 
työväenperinne ja kaupun-
kien perinne. 

Sisällissodan vas-
takkainasettelut 

Suojeluskuntatoiminta ja 
kerääjät valkoisen Suo-
men joukoissa mm. hei-
mosodissa. 

Valkoisen Suomen ase-
maa ja yhdenmukaisuutta 
korostavat tulkinnat. 

Muistitiedon keruu sisällis-
sodan molemmilta osa-
puolilta. 

Poliittiset ideolo-
giat 

Oikeistolainen yliopisto ja 
oikeistoliikkeiden vaikutus 
(AKS ja IKL) myös osa-
kuntatoiminnassa, Saksa-
suhteissa kansallissosia-
lismi. 

Siirtyminen kohti poliittista 
keskustaa. 

Keskustapuolue ja alueel-
lisen hajasijoittamisen 
ideologia. 

Keruutyön (ja luo-
kittelun) painopis-
tealueet 

Itä-Karjalan ja Inkerin alu-
eet. 

Länsisuomalaisen perin-
teen painottuminen, Itä-
Karjalan ja Inkerin alueista 
luopuminen. 

Aktiiviset kuntakeruut ym-
päri Suomea, paikallispe-
rinteen keruu. 

Genret Kieleen perustuva erittely. Sävelmiin perustuva erit-
tely. 

Luokittelujen laajentumi-
nen muistitiedon lisäänty-
essä. 

Ensimmäisen tasavallan Suomessa Suur-Suomi-aate ja Saksa-suhteet vaikuttivat vah-
vemmin Ala-Könnin opettajakuntaan, mutta voidaan väittää, että niillä oli vaikutusta 
Ala-Könninkin toimintaan, koska hän oli aktiivisesti mukana Etelä-Pohjalaisessa 
Osakunnassa, Kymenlaakson Osakunnassa ja Kalevalaseurassa. Osakuntatoimin-
nassa keskeisiä olivat erityisesti Kustaa Vilkunan verkostot, ja Kalevalaseurassa Ala-
Könnin uralle keskeinen henkilö oli puolestaan A. O. Väisänen. Koska Suur-Suomi-
aatteesta tuli hetkeksi valtavirtaa jatkosodan aikana, tämä näkyi myös Ala-Könnin 
keruutyössä. Hän keräsi aineistoja sotavankileireillä rintamapalveluksensa aikana. Ke-
ruutyö Suomen aluevaatimusten kannalta merkityksellisellä Itä-Karjalan alueella sai 
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sekä valtiolta että erilaisilta yhdistyksiltä taloudellista ja aatteellista tukea. Valtion ja 
yhdistysten taloudellinen tuki keruutyölle loi tavoiteltua todellisuutta, sillä myös ke-
ruutyössä ja arkistojen kokoelmissa Itä-Karjalasta koottu aineisto nousi keskeiseen 
asemaan. 

Sotien jälkeisinä vuosina uudessa reaalipoliittisessa tilanteessa Suur-Suomi-haa-
veet oli unohdettava. Perinteentutkijoiden kiinnostus siirtyi Pohjanmaalle, talonpoi-
kaiseen idylliin. Pertti Alasuutarin tavoin olen kutsunut sodan jälkeisistä vuosista 
1960-luvun puoliväliin ulottuvaa ajanjaksoa moraalitalouden vaiheeksi.849 Tuolloin maa-
taloudesta tuli toisen tasavallan Suomessa yhteiskuntapoliittinen kestoteema. Tämä 
näkyi myös yhteiskunnallisessa tutkimuksessa ja politiikassa. Esimerkiksi Heikki Wa-
ris ei käsitellyt yhteiskunnan ristiriitoja vaan pikemminkin yhteiskunnan rakenteita 
työläisyhteiskuntaa tutkiessaan.850 Poliittisessa päätöksenteossa sisällissodan yhdeksi 
syyksi nähtiin tilattoman väestön heikko asema, joten valtio tuki pientilojen perusta-
mista, sillä niillä katsottiin olevan yhteiskuntajärjestystä vakauttava merkitys sodan-
jälkeisessä tilanteessa.851 Talonpoikainen idylli ja keskustelu maaseudusta olivat luo-
massa moraalitalouden kehystä myös perinteentutkijoille. Ala-Könni omaksui kysei-
sen ajattelumallin, valitsi väitöskirjansa aiheeksi länsisuomalaisen polskan ja suuntasi 
aktiiviset kenttäretkensä samalle alueelle.  

Moraalitalouden vaiheessa kansallisen katseen osalta ydinkysymyksiin kuuluvat-
kin: miten eheys saavutettiin, miten sitä pidettiin yllä ja keiden intresseissä eheyden 
korostaminen oli? Talonpoikainen Suomi haluttiin säilöä arkistoihin kansallisen kat-
seen silloiseksi ja tulevaksi ammentamisen aiheeksi. Useat tutkijat ja omien alojensa 
asiantuntijat laativat artikkeleita Oma Maa -kirjasarjaan, jossa vahvasti korostuneen 
tulkinnan mukaan maan itsenäistymisen ratkaisi Etelä-Pohjanmaan talonpoikaisten 
suojeluskuntajoukkojen voitto Venäjän armeijan joukko-osastoista.852 Ala-Könni liit-
tyi tähän ihannoivien asiantuntijoiden joukon osaksi kirjoittaessaan Oma Maa -leh-
teen kansanmusiikista Etelä- ja Keski-Pohjanmaan kansanmusiikkiperinteitä painot-
taen.853 

Moraalitalouden vaihetta seurasi Alasuutarin mukaan suunnittelutalouden vaihe, jota 
kesti 1960-luvulta 1970-luvulle.854 Perinnetieteiden kentällä Kansallisten tieteiden 

 
849 Alasuutari 1996, 104–108. 
850 Alapuro 1997, 103–104. 
851 Alasuutari 1996, 52–54 
852 Einonen, Räihä ja Tikka 2014, 325–327. 
853 Ala-Könni 1961. 
854 Alasuutari 1996, 108–109. 
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kehittämisohjelma oli selvä askel kohti suunnittelutaloutta, sillä se perusteli keruutyön 
merkitystä ja arkistokokoelmien keruuta oman aikansa poliittiselle kentälle Suo-
messa. Suunnittelutalouden vaiheessa korostuivat kansallisten päämäärien sijaan pi-
kemminkin aluepolitiikkaan liittyneet päämäärät. Keskustapuolueen ajaman alueelli-
sen hajasijoittamisen mallin myötä aiemmin Helsingissä sijainnut Yhteiskunnallinen 
Korkeakoulu siirrettiin Tampereelle vuonna 1960, ja vuonna 1965 sen osaksi perus-
tettiin Erkki Ala-Könnin johtama kansanperinteen laitos. 

Ala-Könnin keräämistä arkistokokoelmista onkin myös huomattavissa eheään 
kansaan liittyneiden ihanteiden vähittäinen murtuminen. Tämä tapahtui 1960-luvulla, 
jolloin myös historiantutkimuksessa oli erotettavissa tietoinen irtiotto aiemmasta 
eheän kansan ideaalista.855 Muutto Tampereelle toimi Ala-Könnille selkeänä sysäyk-
senä irtioton suuntaan. Tampereella oli tuolloin jo pitkä historia teollisuuskaupun-
kina, jonne perustettu uusi korkeakoulu, sittemmin Tampereen yliopisto, sekä sen 
sisällä toimineet uudet oppiaineet ja virtaukset alkoivat muokata myös perinteen ke-
ruuta. Ala-Könnin oli huomioitava työväenperinne neuvotellessaan kokoelmiensa 
tulevaisuudesta yliopiston alaisuudessa, ja heti neuvottelujen alkuvaiheessa Ala-
Könni ryhtyi keräämään perinnettä myös kaupungeista. Kansanperinteen laitoksen 
järjestämien kuntakeruiden suosion kasvaessa Ala-Könni huomioi myös työväenpe-
rinteen ja punaisten tarinat. Vastaava muutos tapahtui Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran keruuaiheissa muutamien vuosien sisällä, vaikka SKS:n johtokunnassa Eino 
Jutikkala järkyttyikin liian vasemmistolaiselta kuulostavasta keruuaiheesta.856 

On kuitenkin vaikeaa sanoa, mitä Ala-Könni itse ajatteli uusista keruutyön koh-
teista. Ne kuuluivat nyt osaksi hänen uuden työpaikkansa uutta toimintaympäristöä, 
johon Ala-Könnillä oli velvollisuus sitoutua. Uusia virtauksia kansanperinteen laitok-
seen toi myös sen johtokunnassa vaikuttanut sosiologi Antti Eskola. Ala-Könniä 
edeltävän sukupolven keruutoiminta oli määrittynyt vielä metodologisen nationalis-
min näkökulmasta. Vaikka Ala-Könnin keruutyö asettui yliopistossa uuteen konteks-
tiin, hän ei päässyt oppi-isiensä määritelmistä kokonaan eroon. Tämä vaikutti myös 
kansanmusiikin tutkimukseen, sillä esimerkiksi SKS:ssa kokoelmien jatkuvaan kas-
vattamiseen pyrkinyt ”keruumania” kyseenalaistettiin jo 1960-luvun puolesta välistä 
lähtien. Ala-Könni tai hänen oppilaansa eivät kyseenalaistaneet samalla tapaa keruu-
määrien korostamista, ”saalis-ajattelua” ja arkistokokoelmien jatkuvaa kasvattamista. 
Tampereen yliopisto oli käynnistymisvaiheessaan, johon Ala-Könni lähti mukaan. 

 
855 Kettunen 2008, 89. 
856 Häggman 2015, 182–186. 
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Visiot journalisteille ja kirjastonhoitajille suunnatuista perinteen tutkimuksen kurs-
seista olivat käytännönläheisiä ja tulevaisuuteen suuntaavia. Tämä loi hetkeksi toi-
mintakehyksen, johon vaikuttivat myös maaseudun murros, aktiiviset kuntakeruut ja 
paikallismuseoiden perustaminen eri paikkakunnille kuntien oman kulttuuritoimen 
osana. 

8.1.2 Kansan kuvastot 

Kansakunnan kartografisen kuvauksen lisäksi olen tarkastellut sitä, miten kansaa lo-
pulta esitettiin ja miten kansan eheyttä ja yhdenmukaisuutta pyrittiin pitämään yllä 
kansallisvaltion valtasuhteet huomioiden: millainen asema etnisillä vähemmistöillä ja 
saamelaisilla alkuperäiskansana oli Ala-Könnin kokoelmissa sekä miten sukupuolten 
väliset erot tulivat niissä esille. Käsittelen vielä myöhemmin perinteenkeruuseen liit-
tyneiden ihanteiden itseään toteuttavia ennustuksia, mutta tässäkin yhteydessä voi jo 
todeta sen, miten perinteentutkijoiden omaaman asiantuntijaroolin välityksellä kan-
sallinen katse vaikutti myös laajemman yleisön ymmärrykseen kansanmusiikista ruo-
honjuuritasolle saakka. Onkin todennäköistä, että keruun kohteina olevat ihmiset ha-
lusivat esittää sellaista aineistoa, jota kerääjä etsi (taulukko 3).  
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Taulukko 3.  ”Kansan kuvastot”: Ala-Könnin kansa-ihanteet vuosina 1941–1974 ja niiden historialli-
nen konteksti kansallisen katseen näkökulmasta 

  Ensimmäisen tasavallan 
Suomi (1917–1944) 

Toisen tasavallan Suomi 
(1945–1996) 

  

Tarkasteltava 
ajanjakso tutki-
muksessa 

Ala-Könnin keruutyössä 
jatkosodan aika 1941–44. 
Aiemman keruutyön tar-
kastelu pohjautuu lähde-
kirjallisuuteen. 

Moraalitalouden vaihe: so-
tien jälkeisestä ajasta 
1960-luvun puoliväliin. 

Suunnittelutalouden vaihe: 
1960-luvun lopulta 1970-
luvun alkupuolelle. 

Tarkasteltavat ke-
rääjät 

Erkki Ala-Könnin opettaja-
kunta ja Erkki Ala-Könni  
(3 viimeistä vuotta). 

Erkki Ala-Könni. Erkki Ala-Könni. 

Motiivit Katoavan perinteen pelas-
taminen. 

Kilpailu keruumääristä: tal-
lennustekniikan kehittymi-
nen ja usko objektiivisuu-
teen. 

Keruutyön ja tutkimustyön 
vastakkainasettelu, "ke-
ruumanian" arvostelu folk-
loristiikan oppiaineessa. 

Henkilötiedot Osa esittäjistä tuntematto-
mia. 

Nimetyt esiintyjät. Nimetyt esiintyjät, ano-
nymisointi ei vielä esillä. 

Ikäparadigmat Iäkkäät esittäjät ja haasta-
teltavat. 

Iäkkäät esittäjät ja haasta-
teltavat (katoavan perin-
teen ihanteet). 

Iäkkäät esittäjät ja haasta-
teltavat, alkava keruutyö 
nuorison muistitiedon 
osalta. 

Koulutustaso Lukutaidoton kansa. Nuotinlukutaidottomat pe-
limannit. 

Nuotinlukutaidottomat pe-
limannit. 

Alkuperäiskansa 
ja vähemmistöt 

Alkuperäiskansan kuvaus 
primitiivisenä, vähemmis-
töistä huomioitiin lähinnä 
karjalankieliset alueet. 

Alkuperäiskansan kuvaus 
primitiivisenä, vähemmis-
töistä huomioitiin lähinnä 
ruotsinkieliset alueet. 

Kasvava vähemmistö-
myönteisyys, mutta edel-
leen valtaväestön näkö-
kulmasta katsoen. 

Sukupuolten tasa-
arvo 

Sukupuolten väliset polari-
teetti-ihanteet ei aina tie-
dossa (jos esittäjän suku-
puoltakaan ei kirjattu), ke-
rääjät lähinnä miehiä. 

Vahvat sukupuolten väli-
set polariteetti-ihanteet 
naisten perinteestä ja 
miesten perinteestä, ke-
ruutyön "miehinen katse". 

Miesten perinne hahmottui 
"elävänä perinteenä" nais-
ten esittämää perinnettä 
nopeammin. 

Siveys / erootti-
suus 

Sanoja sensuroitiin ja 
eroottisia laulunsanoja 
ehkä kerättiin, muttei jul-
kaistu. 

Eroottisten laulujen keruu 
alkoi 1950-luvulla miesten 
esittämänä perinteenä. 

Eroottisten laulujen keruu 
jatkui huomioiden lähinnä 
vain miesten esitykset. 

Tekijyys Tekijyys kollektiivista. Tekijyys kollektiivista. Luovina yksilöinä säveltä-
vät (mies)pelimannit. 
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Ensimmäisen tasavallan aikaisen keruutyön osalta kansa-kuvastojen tarkastelu perus-
tuu aiempaan lähdekirjallisuuteen, sillä Ala-Könnin keruutyöstä tälle ajalle osui vain 
vuodet 1941–1944, joista kahtena viimeisenä hän ei tehnyt tallennustyötä rintamalla 
olleessaan lainkaan. Ala-Könnin keruutyötä voidaan ymmärtää paremmin, jos lähtö-
kohdaksi otetaan kulttuurintutkija Eliel Aspelinin Suomalaisen Kirjallisuuden Seu-
ralle vuonna 1883 laatima keruuohjelma, jolla kansakuntaisuutta lähdettiin rakenta-
maan. Aspelinin keruuohjelma loi Senni Timosen ja Jyrki Pöysän mukaan yleisen 
keruuohjeiden muotoilun standardin aina 1920-luvulle saakka. Aspelin korosti katoa-
van perinteen pelastamista, mutta suhtautui varsin kielteisesti ajankohtaisten kult-
tuuri-ilmiöiden, kuten tunnettujen runoilijoiden tai tunnetuista henkilöistä tehtyjen 
runojen keruuseen. Kielteinen asenne uuden perinteen luomiseen säilyi osana keruu-
työtä aina 1950-luvulle asti ja osin myöhempäänkin. Yksittäinen henkilö oli kiinnos-
tuksen kohde lähinnä perinteen paikantamiseksi, mikä johtui keruutyön alueellisen 
kattavuuden tavoitteesta. Vuonna 1923 julkaistussa versiossa yleisistä keruuohjeista 
tekijyyteen liittyneet vaatimukset väljentyivät hiukan: runo sai olla itse sepitetty tai 
opittu tietyltä sepittäjältä, kunhan tämä oli ollut koulunkäymätön ja kirjantaitamaton. 
Tämä tuli kuitenkin merkitä erilliseksi huomautukseksi keruutietoihin.857  

Aspelinin keruuohjelmassaan hahmottelemat keruutavoitteet kuvastavat histori-
allista kansallista katsetta, ja Ala-Könnin työ näyttäytyy osittain samassa valossa. 
Omassa keruutyössään Ala-Könni nimesi kaikki esiintyjät jo 1940-luvulta alkaen, 
mutta hän määritteli tekijyyttä edelleen kollektiivisesti ”kansan sävel- ja runoniekko-
jen sepitteinä” kansanmusiikin määritelmiä muotoillessaan.858 Perinteen pelastami-
sen eetoksen mukaisesti Ala-Könnin haastattelemat esittäjät olivat iäkkäitä, ja suulli-
sen perinteen ihannetta tavoitellen lukutaidottomuuden ihanne kääntyi lukutaidon 
lisääntyessä nuotinlukutaidottomuuden ihanteeksi. Ala-Könni myös aloitti 1950-lu-
vun aikana tallennusmatkat saamelaisalueille, mutta opettajansa A. O. Väisäsen ta-
voin Ala-Könnin valintoja leimasi pyrkimys etsiä musiikin alkumuotoja, sillä useat 
tallennuksista keskittyivät eläinten ääniä jäljitteleviin esityksiin. Suomessa elävien vä-
hemmistöjen osalta Ala-Könni tallensi kansanmusiikkia suomenruotsalaisilta alueilta. 
Tämä oli vahvasti kytköksissä myös hänen väitöskirjansa aiheeseen ja kiinnostuk-
sensa kohteeseen, polskaan. Kielikysymys ei enää ollut ratkaisevassa asemassa sotien 
jälkeisessä Suomessa samalla tavalla kuin fennomaanien ja ruotsinkielisten liberaalien 
välisissä kiistoissa vielä 1800-luvun lopulla, jolloin myös Suomalaisen Kirjallisuuden 

 
857 Timonen & Pöysä 2004, 223–224, 221, 229. 
858 Ala-Könni 1961, 453. 
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Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland keräsivät erillisiä kokoelmiaan. Ala-
Könni hyödynsikin väitöskirjansa aineistoina näiden kummankin arkistokokoelmia 
ja keräsi lisäksi omia aineistojaan kielirajan molemmin puolin. 

 Äänitysteknologioiden kehittyminen loi 1950-luvulta alkaen tallennustoiminnalle 
kokonaan uudet mahdollisuudet. Se loi myös kilpailuasetelmaa keruumääriä korosta-
valla tavalla. Tallenteiden suuri määrä edusti Ala-Könnille objektiivisuutta, sillä hän 
pyrki säilyttämään mahdollisimman paljon näytteitä ja ajatteli näin takaavansa ”luo-
tettavan tiedon” oman aikansa musiikkikulttuurista. Kerääjien aiempi sukupolvi oli 
puolestaan pyrkinyt nuotintamaan musiikkiesityksiä, sillä nauhureiden saatavuus ja 
tallennuskapasiteetti olivat huomattavasti vähäisempiä. Musiikin tekstualisoiminen 
nuoteiksi oli mahdollistanut perinteen säilyttämisen sellaisessa muodossa, jota ke-
rääjä piti tärkeänä ja keskeisenä, mutta yhtä lailla musiikin tallentaminen äänitteille 
sisälsi monia valikoinnin vaiheita.  

Suunnittelutalouden vaiheessa kansan kuvastoissa painottuivat edelleen iäkkäät 
ihmiset ja nuotinlukutaidottomat pelimannit. Ala-Könnin mukaan perinne ei kuiten-
kaan syntynyt enää vain kollektiivisesti, vaan hän nosti esiin myös luovan yksilön 
kannustaessaan pelimanneja säveltämään uusia kappaleita, ja lanseerasi uuden sano-
mansa: ”perinne elää, kun luodaan uutta”. Yhtenäiskulttuuria korostava näkemys al-
koi hiljalleen murentua. Kerääjänä Ala-Könni tuntui kuitenkin pääsevän tallennus-
työssään lähemmäs miesten perinnettä, mikä teki hänen keruutyöstään sukupuolittu-
nutta. Hän aloitti eroottisten laulujen keruun 1950-luvulla pääasiassa miesten esittä-
mänä perinteenä. Samoin perinteen esittäjien yksilöllinen luovuus omien sävellysten 
tekijöinä näyttäytyi lähinnä miesten asiana.859 Keruutoimintaan sisältynyt valtasuhde 
jätti myös alkuperäiskansan ja Suomessa elävät vähemmistöt ”toiseutettuun” ase-
maan. Vaikka romaniperinteen tallennus 1970-luvun vaihteessa lisääntyi, Ala-Kön-
nin kokoelmissa romanilaulut olivat sisällöltään melko yksipuolisia.860 

8.1.3 Poliittiset ideologiat ja keruutyö 

Tutkimukseni on osoittanut, kuinka valtion sisä- ja ulkopolitiikan keskeiset päämää-
rät näkyivät myös keruutyön painopistealueissa. Kun vielä 1920- ja 1930-luvuilla oi-
keistopuolueet olivat valta-asemassa, ne ajoivat Suur-Suomi-aatetta niin valtiollisessa 
politiikassa, kuin keruupolitiikassakin esimerkiksi osakuntatoiminnan avulla ja 

 
859 Järviluoma 2000, 53. 
860 Blomster 2006, 102–103, 128 (tekstin viitteessä 13). 
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perustelemalla kielitieteen, maantieteen ja perinnetieteiden avulla Venäjän karjalais-
alueiden kuulumista Suomeen.861 Sotien jälkeisenä aikana valta-asemaan nousi puo-
lestaan Keskustapuolue, ja keruu suuntautuikin maakuntiin, tässä tapauksessa Etelä- 
ja Keski-Pohjanmaalle. Samat maantieteelliset alueet nousivat esiin myös Suomen 
Yleisradiossa, kun Ala-Könni suositteli esiintyjäksi muun muassa Kaustisen Purppu-
ripelimanneja.  

Toisen tasavallan Suomen kulttuuripolitiikkaa leimasi Keskustapuolueen poliitik-
kojen tekemä pesäero vasemmiston suuntaan. Tämä nousi esiin 1970-luvulla, jolloin 
taistolaissiivellä oli Tomi Mertasen mukaan vahva vaikutus monissa koulutus- ja kult-
tuuriorganisaatioissa. Näistä keskeisimpiä olivat Teatterikoulu, teatteriryhmät, Taide-
teollinen korkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Suomen Elokuva-arkisto sekä ääriva-
semmiston valtaamat järjestöt, kuten Suomen Taitelijaseura.862 Maakuntien asemaa 
painottaneet kansanmusiikkiliike ja Keskustapuolue löysivät yhteisen päämäärän 
maaseutukulttuurin painottamisesta, joten kansanmusiikkiliike sai tukea institutiona-
lisoimiseensa, uusien tapahtumien ja toimijoiden perustamiseen sekä niiden ylläpitä-
miseen, juuri Keskustapuolueelta. Tämä oli myös tietoista vastapainoa vasemmisto-
laisten kulttuuriorganisaatioiden tukemiselle. Samalla myös paikalliset kuntakeruut 
nousivat suosituiksi, sillä valtio siirsi hallintoaan ja päätäntävaltaansa kuntien tasolle, 
jolloin keruumatkoista saatettiin päättää paikallisella tasolla (kuvio 29). 

Kuvio 29.  Poliittisen valta-aseman ja keruupoliittisten muutosten väliset yhteydet toisen tasavallan 
Suomessa 1940-luvulta 1970-luvun alkuun 

 
1920    1945         1970 

 
Oikeistoaatteiden korostuessa yli-
opistossa ja osakunnissa keruutyö 
painottui Itä-Karjalan ja Inkerin 
alueilla. 

Kansallisen katseen siirtyessä oi-
keistosta kohti poliittista keskus-
taa, keruutyö korostui länsisuoma-
laisissa maaseutupitäjissä. 

Keskustapuolue tuki maaseudun 
asemaa korostanutta kansanmu-
siikkiliikettä vastakohtana vasem-
mistolaisille kulttuuriorganisaati-
oille. 

 

 
861 Aluevaatimusten perusteluista Häggman 2015, 31. 
862 Mertanen 2009, 127–129. 

Oikeisto Poliittinen
keskusta Vasemmisto
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Sosiologi Ulrich Beck on todennut, että sosiologisessa tutkimuksessa ovat painottu-
neet valtioyhteiskunnat ja valtiojärjestys eivätkä valtion sisällä vallitsevat erot. Ala-
Könnin keruutyö on tästä yksi esimerkki, sillä arkistokokoelmia pidettiin ja ne myös 
näyttäytyivät epäpoliittisina aina 1960-luvulle saakka, jolloin niiden poliittisuus alet-
tiin tunnistamaan. Väitän, että sama arkistokokoelmien näyttäytyminen epäpoliitti-
sina aina 1960-luvulle saakka koskee kokoelmia yleensäkin. Tästä johtuen kansallinen 
katse onkin käsitteenä kuvaava: se oli laajasti hyväksytty, kansaa ja kansallisuutta ko-
rostava tapa määritellä myös tutkimus- ja keruutyön sisältöä. Keruutyötä ja kansallista 
katsetta onkin oikeastaan mahdotonta erottaa toisistaan, sillä ne olivat toisensa vas-
tinpareja: kansallinen katse vaikutti keruutyöhön ja Ala-Könnin keruutyö toteutti ja 
ylläpiti kansallisessa katseessa keskeisinä vallinneita ihanteita eri vuosikymmenillä. 
Kansallisen katseen myötä keruutyö sisältääkin metodologisen nationalismin muo-
toja, joissa kansakuntaisuus oli säiliönä toimivan arkiston keruutyön ensisijainen 
määrittäjä. Säiliöllä viittaan Ulrich Beckin ajatukseen kansallisvaltiosta tutkimuksen 
itsestään selvänä lähtökohtana, vaikka yhteiskuntia voitaisiinkin tarkastella myös val-
tion rajoista riippumatta.863 

Erityisesti uransa alkuvaiheessa Ala-Könni toteuttikin keruutyötään pitkälti kan-
sallisen katseen mukaisena, painopisteen siirtyessä Suomen itärajalta Länsi-Suomen 
talonpoikaiseen idylliin. Tässä vaiheessa hän ei ainakaan selvästi haastanut kansallisen 
katseen mukaisia ihanteita. On tietysti vaikeaa sanoa, olisiko Ala-Könni kerännyt ta-
lonpoikaiseen idylliin sopivaa aineistoa Länsi-Suomesta siinä tapauksessa, että kan-
sallinen katse ei olisikaan siirtynyt pois Suur-Suomi-ideologiasta jatkosodan jälkeen. 
Uskon kuitenkin, että jos rahoitus olisi entiseen tapaan keskittynyt Itä-Karjalaan, olisi 
Ala-Könnikin kerännyt aineistojaan samoja painopistealueita noudattaen. Ala-Könni 
rakensi sodanjälkeistä kansallista katsetta myös itse korostaessaan esimerkiksi Itä-
Suomen ja Länsi-Suomen musiikkikulttuurien välisiä eroja. Hän ei myöskään huomi-
oinut vielä 1940- ja 1950-luvuilla punaisten muistitietoa tai heidän laulujaan, vaan 
tämä muutos tapahtui vasta 1960-luvulla, kun kansalliseen katseeseen liittyvät mää-
rittelytkin kyseenalaistettiin. Samaan tapaan Ala-Könni määritteli kansanmusiikin kä-
sitteen isältä pojalle jatkuvana perinteenä, vaikka asiaa ei juurikaan tutkittu. Niinpä 
eheän ja yhdenmukaisen kansan kuvan rakentaminen kuului pitkään osaksi hänen 
keruutyötään. 

Kansallisten tieteiden kehittämisohjelmassa kansallisiin tieteisiin laskettiin mukaan 
vuonna 1965 Suomen kotimaisten kielten ja suomen sukukielten, kotimaisen 

 
863 Vrt. Beck 1999, 65–67. 
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kirjallisuuden sekä henkisen ja aineellisen kansankulttuurin tutkimus. Joukosta olivat 
jääneet pois historia ja arkeologia.864 Sotien jälkeisessä Suomessa historiantutkimuk-
sen irtiotto kansallisista tieteistä näkyi siis myös niin, että se ei enää korostanutkaan 
samaa talonpoikaista Suomea ja sen perinteen keruuta, jota muut kansallisiin tieteisiin 
edelleen lukeutuneet oppiaineet korostivat nopeasti teollistuvassa ja kaupungistu-
vassa Suomessa. 

Ala-Könni kuitenkin pysytteli kansallisten tieteiden maailmassa, vaikka siellä oli 
tapahtunut jo muutoksia. Tämä myös erotti hänet taidemusiikin kentästä, sillä mu-
siikkitiede irtautui oppiaineena kansallisista tieteistä kansanmusiikin tutkimusta sel-
vemmin suuntautumalla erityisesti musiikkianalyysiin.865 Voidaankin väittää, että Ala-
Könnin irtiotto eheän kansan ideaalista oli pikemminkin tilannesidonnaista, kuin tie-
toista. Hän kannatti 1960-luvulla monia uusia sosiologisia virtauksia esimerkiksi työ-
väenperinteen keruuseen liittyen, mutta lähinnä uudessa työpaikassaan ja uudessa 
toimintaympäristössään Tampereen yliopistossa. Yhdenmukaisen ja eheän kansan 
ihanteen korostuessa sotienjälkeisessä Suomessa kokoelmista jäi puuttumaan monia 
asioita, jotka jo kuuluivat oleellisesti tuon ajan suomalaiseen yhteiskuntaan. Jos esi-
merkiksi sisällissodan punaisten muistoja olisi kerätty jo 1940-luvulla, niitä olisi saatu 
talteen paljon enemmän kuin reilut kaksikymmentä vuotta myöhemmin, jolloin ke-
ruu oikeastaan vasta käynnistyi. Sosiologisten virtausten vaikutuksesta Ala-Könnin 
keruutyö huomioi 1960-luvun puolesta välistä alkaen aiempaa paremmin työväen-
luokan historiaa, kaupunkien perinnettä sekä kansanmusiikin sovitus- ja sävellys-
työtä. Tilanne ei kuitenkaan edelleenkään ollut tasa-arvoinen, mikä arkistokokoel-
missa näkyi erityisesti naisten, alkuperäisväestön ja vähemmistöjen asemaa tarkastel-
taessa. Lisäksi Ala-Könni pyrki perustamaan uusia paikallismuseoita, keräsi omaa soi-
tinkokoelmaansa ja haali kokoelmiinsa mahdollisimman paljon aineistoa ensimmäi-
sen tasavallan keruutyön tavoin. Samaan aikaan hän kuitenkin myös kannusti peli-
manneja pikemminkin perinteen elävänä pitämiseen kuin sen säilömiseen. Niinpä 
määritelmät perinteestä, arkistoimisesta ja elävänä pitämisestäkin vaihtelivat. 

Ensimmäisen tasavallan aikaisista perinteenkeruun ihanteista periytyi Ala-Könnin 
toimintaan monia ajattelutapoja, joten irtiotto ei ollut selkeä, vaikka siihen oli aineksia 
Ala-Könnin ympärillä. Keruutyön kansallista katsetta ohjasivat vallitseva poliittinen 
tilanne, keruutyölle myönnetty rahoitus ja yleiset tutkimusparadigmat. Keskeistä oli 
myös tallennustekniikan ja kulkuneuvojen kehitys, sillä ne olivat aiemmin sanelleet 

 
864 KTK 1965, 8. 
865 Ks. Musiikkitieteen uudesta linjasta sotien jälkeisessä Suomessa Huttunen 1993, 119–121. 
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tiukempia reunaehtoja sille, paljonko aineistoa pystyttiin tallentamaan ja miten kauas 
keruuretkille lähdettiin. Aineiston määrä kasvoi vielä 1970-luvunkin aikana jatkuvasti 
kuntien tilatessa keruumatkoja omille alueillensa. 

Tutkimukseni päättyy vuoteen 1974, vaikka Ala-Könnin keruutyö jatkui tämän 
jälkeenkin. Asettamassani aikarajauksessa 1970-luvun käsittely jää vähemmälle, ja tu-
leva tutkimus voisi käsitellä Ala-Könnin keruutyötä myös 1970-luvulta eteenpäin yk-
sityiskohtaisemmin esimerkiksi suhteessa kulttuurivasemmistolaiseen etnomusikolo-
giaan ja työväen musiikintutkimukseen. Naisten musiikkiperinteen tallennusten tar-
kastelu voisi samaan tapaan ulottua pidemmälle. Jos tutkimuksen aikarajausta olisi 
laajentanut, se olisi vaikuttanut merkittävästi myös Ala-Könnin toimintaympäristön 
kuvaamiseen. Yliopiston toimintakonteksti muuttui 1980-luvulla, ja yhteiskunnalli-
nen murros samaan aikaan oli suuri. Pertti Alasuutari kuvaa 1980-luvun puolivälin 
jälkeistä aikaa Suomen toisen tasavallan yhteiskunnallisia siirtymiä tarkastellessaan 
kilpailutalouden vaiheeksi, jolloin esimerkiksi sanomalehtien pääkirjoituksien aiheissa li-
sääntyivät yksilön näkökulmat, valinnat ja kilpailuttamisen kysymykset. Tämä toisen 
tasavallan Suomen kulttuurisista kausista viimeisinkin olisi todennäköisesti ollut ha-
vaittavissa niissä puheavaruuksissa, jotka koskivat erityisesti Ala-Könnin keräämää 
soitinkokoelmaa ja sen sijoituspaikkaa koskevia riitoja lehtikirjoituksissa vuosina 
1982–1986.866 Kiista soitinkokoelmista kuvaa sitä, että yliopisto oli omaksunut kil-
pailutalouden linjan, eikä arkiston ylläpitämistä kansallisena tehtävänä ei enää ollut. 
Yliopiston saama rahoitus kokoelmien ylläpidolle oli tukenut metodologisen natio-
nalismin periaatteita, joiden peruste hävisi kartalta. Prosessi alkoi jo 1980-luvulla, kil-
pailutalouden vaiheen aikana.  

8.2 Kansallisesta katseesta dataistumiseen: arkistoaineisto ja 
valta-asetelmat 

Kuten Pauli Kettunen toteaa, kansallinen katse on sietämättömän kapea. Sen tavoit-
tamattomiin jäävät maailmanlaajuinen ja paikallinen, globaali ja lokaali, jotka sulau-
tuvat yhteen niin talouden, kulttuurin kuin ympäristönkin kysymyksissä.867 Kansal-
lisvaltiot ovat toimineet usein tutkimuksen ensisijaisena lähtökohtana. Ulrich Beck 
on korostanut valtasuhteisiin liittyen kansakuntien evolutionääristä tietoisuutta. Tämä on 

 
866 Ks. esim. Valo & Aho 2012. 
867 Kettunen 2008, 43–45. 
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tullut keskeisesti esiin tässä tutkimuksessa: suomalainen sivistyneistö pyrki korosta-
maan kansakuntien pitkää historiaa, johon puolestaan kansan pariin jalkautuneet ke-
rääjät tarjosivat aineistoa ja inspiraatiota. Nämä näkemykset välittyivät sivistyneistölle 
eri tavoin. Esimerkiksi Hegelin ajatukset vaikuttivat J.V. Snellmaniin tämän oman 
filosofian aktiivisimmassa luomisvaiheessa.868 Pertti Karkaman mukaan myös herde-
riläisyys sai vahvaa tukea hegeliläisestä filosofiasta. Herderiläinen ajatus siitä, että jo-
kaisen kansakunnan oli kansallistettava eurooppalainen kulttuurinen perintö, tuli 
suomalaiskansallisen kulttuuriporvariston, suomenmielisen sivistyneistön toiminnan 
johtolangaksi.869 Vielä vuonna 1965 muotoillussa Kansallisten Tieteiden Kehittämisohjel-
massakin tämä tulee varsin selvästi esille: 

Käsitettiin, että Suomen kansalla on tulevaisuutta sikäli kuin sillä oli omaa historiaa 
ja sikäli kuin suomen kieli oli kehitettävissä kulttuurikieleksi ja Suomen kirjallisuus 
kansainvälisiin saavutuksiin yltäväksi kansalliskirjallisuudeksi. Kalevala ja kaikki se 
vuosituhantinen hengenviljely, johon kansalliseepos perustui, oli tulevaisuudenus-
kon vankimpana kulmakivenä.870 

Kytken evolutionäärisen tietoisuuden Pertti Anttosen huomioihin siitä, miten Suo-
messa muinaisaika pyrittiin keruutyön kautta ”menneistämään” Kalevalan tarinoihin. 
Niiden avulla suomalainen kansakunta sai kaivatun historiansa ja pystyi ajan sivisty-
neistön näkökulmasta kehittymään edelleen. Karjalan ”toiseuttaminen” modernisaa-
tion periferiaan teki Suomesta periferian omistajan, ja samalla raja-alueiden kehitty-
miselle keskeiseksi osoitetussa keskuksessa asuvat ihmiset näyttivät muita edisty-
neemmiltä. Kun suullinen perinne esitettiin modernin katseen kohteena, se sai itse 
toimijan vaikuttamaan modernilta ja kohteena olevan perinteen symbolisen ja poliit-
tisen arvon omistajalta.871 Tämä on ollut koko tutkimustani eteenpäin vievä näkemys 
– kysymys siitä, mitä korostetaan, mikä jää silloin ulkopuolelle ja mistä syistä johtuen 
näin on tapahtunut.  

Kansallisen katseen tunnistaminen auttaa havaitsemaan ”arkiston hiljaisuuksia”, 
aukkoja kokoelmissa, jotka yhä edelleen ovat olemassa. Pertti Anttosen mukaan esi-
merkiksi Kalevalan tarinat menneistettiin fennomaanien toiveita vastaaviksi jättämällä 
niiden ulkopuolelle viittaukset ortodoksiseen uskontoon, joka oli valtauskonto Itä-

 
868 Kallio 2017, 91; Ks. Hegeliläisyyden osalta myös Anttonen 2012, 345–346 (viitattu aiemmin luvussa 
2.1.2). 
869 Karkama 2007, 419. 
870 KTK 1965, 7. 
871 Anttonen 2012, 346–348. 
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Karjalan alueilla, joilta materiaalia ensisijaisesti kerättiin.872 Ortodoksisen uskonnon 
jäädessä ”arkiston hiljaisuudeksi” luterilainen uskonto sai kansakuntaa yhdistävänä 
tekijänä vahvemman roolin. Tällä tavalla monet itseään toteuttavat ennustukset syn-
tyvät – tietyt ihanteet rakennetaan ensin osaksi arkistokokoelmia ja ”menneistetään” 
osaksi tiettyjä perinteenlajeja. Ihanteista voikin tulla perinteenlajiin liittyviä ominai-
suuksia, ellei kokoelmia tarkastella kriittisesti ja tarkastelun yhteydessä huomioida 
niitä yhteiskunnallisia päämääriä, jotka olivat kansallisen katseen näkökulmasta kes-
keisiä eri vuosikymmenten aikaisessa keruutyössä.  

Arkistot tarjoavat väylän sille, miten historiallista aineistoa tuodaan nykypäivään 
ja miten sitä hyödynnetään. Heidi Haapojan (nyk. Mäkelä) mukaan myyttisenä ku-
vattu Karjalan alue nykyisen Venäjän puolella hahmotetaan nykykansanmusiikin ken-
tällä edelleen suomalaisen kulttuurin kehtona kansallisromantiikan ajan tapaan.873 
Tässä mielessä keruutyö saattoi luoda itseään toteuttavia ennustuksia siitä, mitä muu-
sikot vielä yli 150 vuotta myöhemmin näkevät tärkeänä, omaa taiteilijuuttaan määrit-
televänä tekijänä. Haapojan mukaan erityisesti runolaulua koskevissa mediateksteissä 
korostuu kronologinen aikajana, jossa niin sanottu muinaisuuden aito runolaulu kuo-
lee modernisaation myötä ja lopuksi herätetään takaisin henkiin uuden runolaulun 
muodossa. Kuolleen tai ainakin lähes kuolleen runolaulun ja sen henkiin heräämisen 
välissä runolaulu on odottamassa uutta nousua tekstualisoidussa muodossa esimer-
kiksi arkistoissa, julkaisuissa tai internetissä. Haapojan tekemissä haastatteluissa ko-
rostuu, että runolaulu ei kuitenkaan itsessään häviä, vaan ensisijaisesti kyse on suul-
lisen välittymisprosessin katoamisesta. Perinne ei välity suullisesti sukupolvelta toi-
selle, mutta katkos ei välttämättä ole negatiivinen asia. Sen myötä syntyy tärkeä etu: 
arkistoaineisto. Katkos ja arkistoaineisto luovat uudet raamit, joiden sisällä runolaulu 
voi kehystyä uudella ja luovalla tavalla.874 

Arkistoaineistoa hyödynnetään Haapojan mukaan aktiivisesti myös kansanmusii-
kin opetuksessa. Kun Sibelius-Akatemian kansanmusiikin osasto (nyk. Taideyliopis-
ton Sibelius-Akatemian kansanmusiikin aineryhmä) perustettiin vuonna 1983, am-
mattimaista musiikintekemistä väritti pyrkimys tehdä aiemmin tuotetun historiallisen 
materiaalin pohjalta uutta, luovaa ja taiteellisesti kunnianhimoista musiikkia. Runo-
laulun osalta siihen liittyvä ”suomalaisuuspuhe” on saanut muusikoiden keskuudessa 
huomiota erityisesti 2010-luvulla. Tuolloin esiin nousseet oikeistolaiset, kansallismie-
liset ja populistiset näkökannat koettiin nykykansanmusiikin kentän muusikoiden 

 
872 Anttonen 2012, 339–340. 
873 Haapoja 2017a, 139. 
874 Haapoja 2017a, 192–194. 
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keskuudessa vieraiksi.875 Tämän päivän kansanmusiikin kenttä ei siis ole enää vah-
vasti kytkeytynyt oikeistoon, kuten se oli vielä 1920- tai 1930-luvulla, mutta arkisto-
aineiston käytön osalta metodologisen nationalismin muotoja on haasteellisempaa 
tunnistaa.  

Kansanmusiikintutkijat ovat siis pitkään pitäneet kiinni tästä menneistämisestä, ja 
Erkki Ala-Könni oli osa tätä traditiota. Arkistot ovat edelleen keskeinen osa kansan-
musiikin tutkimusta, ja Ala-Könninkin keruutyötä hyödynnetään aktiivisesti niin tai-
teellisessa kuin tieteellisessä tutkimuksessa. 

Tämä tutkimus pyrkii tarjoamaan myös uudenlaisia näkökulmia Ala-Könnin ke-
ruutyöhön. Pyrin siis tarkastelemaan lähteitä kriittisesti niin, että en samalla tulisi itse 
kannatelleeksi kansallisen katseen mukaisia valintoja kyseenalaistamatta esimerkiksi 
aineistoihin liittyneitä valtasuhteita. En voi oikeastaan puhua aukkojen paikkaami-
sesta, sillä keruutyöhän ei itsessään esitä niitä asioista, jotka arkistoista mahdollisesti 
puuttuvat. Kuitenkin voin puhua aineistojen valinnoista ja arkistojen kokoelmien 
suhteesta kansalliseen katseeseen. Tämä toivottavasti tarjoaa myös sellaista tietoa, 
joka auttaa tulevaa Ala-Könnin keruutyötä hyödyntävää taiteellista ja tieteellistä tut-
kimusta pohtimaan tarkemmin sitä, mistä aineistot kertovat ja mistä ne eivät kerro. 

Aineistossani korostui se, miten perinnettä pelastettiin kansallisella ja paikallisella 
tasolla eri seurojen, osakuntien, kotiseutuliikkeen ja Ala-Könnin tapauksessa myös 
hänen oman keruutyönsä kautta. Sama pelastamisen tarve on kuitenkin säilynyt myös 
globaalilla tasolla Unescon sopimuksissa, joihin kuuluvat vuonna 1972 hyväksytty 
maailmanperintösopimus (World Heritage Convention) ja Suomen vuonna 2008 ratifi-
oima aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopimus (2003 Convention for the Safeguar-
ding of the Intangible Cultural Heritage). Näissä sopimuksissa aiemmin vain kansalliseksi 
nähty vastuu perinnön suojelusta ja vaalimisesta on siirtynyt kansainvälisen sopimus-
käytännön piiriin.876 Lisäksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelusopi-
muksessa perinnepolitiikkaan aiemmin liitettyjä epätasa-arvoisia valtasuhteita tasa-
puolistaa se, että ”portinvartijoiksi” yritetään saada tutkijoiden, viranomaisten ja po-
liitikkojen sijaan yhteisöt, jotka perinnettä harjoittavat. Kansallisella ja globaalilla ta-
solla perintöpolitiikkaa on siis jo yli 200 vuoden ajan perusteltu katoamisen vaaralla 
ja osa perinteestä onkin kadonnut, osa jäänyt arkistoihin ja osa säilynyt elävänä pe-
rintönä.877 

 
875 Haapoja 2017b. 
876 Harrison 2015, 300–303. 
877 Vrt. Elävän perinnön wikiluettelo.  
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Muotoilin tutkimustehtäväni lähtökohtanani Kansallisten Tieteiden Kehittämisohjelma, 
jossa kansallisten tieteiden asemaa ja rahoitusta perusteltiin Suomen pärjäämisellä 
globaalissa maailmassa. Tämä tapahtui omaan kieleen ja kulttuuriin panostamalla. 
Tärkeitä ”yhteisarvoja” olivat ohjelman mukaan äidinkieli, äidinkielinen kirjallisuus, 
kotoisat tavat ja perinteet, yhteiset historian vaiheet sekä suomalainen elinympä-
ristö.878 Kansallinen katse tarkoitti Kansallisten tieteiden kehittämisohjelmassa siis myös 
globalisaation tulkitsemista kansalliseksi haasteeksi.879 Kansallista katsetta koskeva 
problematiikka, jota tutkin Ala-Könnin kohdalla, ei ole kadonnut mihinkään. Joh-
dannossa totesin, miten Ala-Könni edusti sellaista kansakunnan rakentamisen vai-
hetta, joka ei enää myöhemmin korostunut yhtä vahvana. Yksittäisiä kerääjiä tarkas-
tellen näin on, mutta samalla on selvää, että kansallisen katseen muodot vaikuttavat 
edelleen keruutyöhön ja arkistointiin, erilaisissa muodoissa ja eri yhteyksissä toistuen.  

Jatkotutkimuksia ajatellen voisi tarkastella myös sitä, miten globalisaatio näyttäy-
tyy nykyajan perintödiskursseissa eli puheen tavoissa, jotka koskevat perinnettä tai 
perintöä. Aihetta voisi lähestyä Laurajane Smithin tapaan auktorisoidun kulttuuripe-
rintödiskurssin käsitteen avulla.880 Smith tarkastelee auktorisoitua kulttuuriperintö-
diskurssia osana erilaisia museokohteita ja -näyttelyitä haastatellen myös niissä vierai-
levia asiakkaita. Smithin mukaan auktorisoitu kulttuuriperintödiskurssi keskittää huo-
mionsa esteettisesti tyydyttäviin materiaalisiin objekteihin, paikkoihin ja maisemiin, 
joista nykyisen sukupolven ”täytyy” välittää, huolehtia ja kunnioittaa niin, että ne voi-
daan välittää epämääräisesti määritellyille tulevaisuuden sukupolville heidän ”koulu-
tustaan” varten ja luomaan menneeseen pohjautuvaa yhteisen identiteetin tunnetta. 
Smithin mukaan Unesco ja suojeltuja paikkoja hallinnoiva ICOMOS (International 
Council on Monuments and Sites) määrittelevät kansainvälisellä tasolla perinnepolitiikkaa 
ja niillä on merkittävä auktoriteetti kulttuuriperintöä koskevien diskurssien ylläpitä-
jänä. Näiden toimijoiden dokumenteissa halutaan korostaa perinteen harjoittajien, 
yhteisöjen ja asiantuntijoiden roolia, mutta ne pyrkivät selittämään ”maailmaa” ja 
”kansallisia” identiteettejä varsin eurooppalaisista ja länsimaisista lähtökohdista kä-
sin.881 Eurooppalaisittain määritelty kansallinen katse onkin vahva ja helposti syvära-
kenteissa pysyttelevä ajattelutapa.  

Perinnearkistojen roolia voi tarkastella myös suhteessa nykyajan dataistumiseen. 
Dataistuminen tarkoittaa jatkuvasti kasvavien aineistojen määrää, ja aineistoa syntyy 

 
878 KTK 1965, 7. 
879 Ks. myös Kettunen 2008, 224–225. 
880 Avattu johdantoluvussa 1 vastaavana metodologisen nationalismin muotona, kuin kansallinen katse. 
881 Smith 2006, 113. 
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runsaasti erityisesti sosiaalisen median ja sitä hallinnoivien suuryritysten kautta. Ar-
kiston käsite onkin muuttunut, sillä arkistointia tekevät kaupalliset toimijat ja niiden 
rinnalla eri maissa vaihtelevin määrin myös kansalliset toimijat eli muistiorganisaatiot. 
Suuryritysten kohdalla aiempi kansallinen intressi aineistojen keruuseen on muuttu-
nut pikemminkin kaupalliseksi intressiksi, sillä perinnearkistojen kokoelmiin verrat-
tuna suuryritysten keräämän datan käyttötarkoitus on hyvin erilainen. Siinä missä 
Ala-Könni keräsi kokoelmiaan säilyttääkseen ja suojellakseen katoavaa perinnettä, 
suuryritysten intressinä on tallentaa ihmisten itse tuottamaa materiaalia kaupallisen 
hyödyntämisen tarpeisiin. Dataa ei varsinaisesti säilytetä tulevia sukupolvia ajatellen, 
mutta sitä kuitenkin säilyy, ja tulevaisuuden tutkimuksen kannalta dataistuminen 
tuottaa todennäköisesti merkittävää aineistoa. Vaikka suuryritysten portinvartijuus 
lähtee kaupallisista näkökohdista, kansalliseen katseeseen liittyvä problematiikka ei 
ole kadonnut niidenkään osalta. Jo yksin yritysten kotivaltioiden lainsäädäntöön ja 
moraalikäsityksiin liittyvistä syistä sosiaalisen median portinvartijuuksissa palataan 
helposti takaisin konservatiivisiin arvoihin. Portinvartijuus voi olla kansallisen kat-
seen mukaista erityisesti, jos suuryritysten aineisto valjastettaisiin palvelemaan esi-
merkiksi autoritääristen valtioiden päämääriä. Arkistojen osaksi voitaisiin jälleen 
”menneistää” sellaista aineistoa, joka palvelee valtion sen hetkistä poliittista päätök-
sentekoa.  

Dataistuminen luo aineistojen analyysiin monia uusia haasteita. Arkistokokoelmia 
tullaan aina keräämään ja tallentamaan tulevaisuuden sukupolvia varten. Kysymys on 
siitä, kuka keruutyöstä vastaa: onko se kaupallinen taho, valtiollinen taho, vaikutta-
maan pyrkivä eturyhmä vai yksityishenkilö. Kansallisen katseen näkökulmasta kes-
keistä on se, ketkä tallennustyötä hoitavat ja miten arkistojen resurssit jakautuvat. Jos 
arkistointia hoitaisi vain yksi taho, antaisi se tulevaisuuden historiantutkijoille varsin 
kapean kuvan ajasta, jossa nyt elämme. Tarve mahdollisimman laaja-alaisen arkisto-
materiaalin varmistamiseen perustelee siis edelleen myös muistiorganisaatioiden tar-
vetta nykyisessä ympäristössä. 

Portinvartijuudet ja erilaiset valta-asetelmat ohjaavat kysymään minkälaista perin-
töpolitiikkaa, perinteentutkimuksen oppihistoriaa tai minkälaisia arkistokokoelmien 
keruutyötä ohjaavia arvoja esiintyisi eurooppalaisen, länsimaisen tai globaalin katseen 
näkökulmista.  
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SANOMALEHDET 
Sijainti Tampere: Tampereen yliopiston kansanperinteen arkisto, ellei muuta ole ilmoitettu. 
 
Aamulehti 
15.12.1964. Kansanperinteen laitos suunnitteilla YKK:hon[:] Dos. Erkki Ala-Könni halukas 

luovuttamaan kokoelmansa. 
24.12.1964. Tampereen kaupunginvaltuusto päättikin keskiviikkona pitämässään kokouk-

sessa. 
2.4.1965. Nauhoituksia, soittimia, käsikirjoituksia, kojeita[:] YKK esitteli kansanperinteen 

tutkimuslaitosta. 
11.5.1965. Vanhan Tampereen perinnettä talteen[:] Kahdeksantoista päivän tutkimusretki 

touko-kesäkuun vaihteessa. 
9.6.1966. Äänitteitä 160 tuntia[:] Viialan kotiseutututkimus päätöksessä. 
22.7.1967. Ikaalisten vanhat esineet ja tiedot kootaan talteen. 
20.4.1969. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos tekee kunnille tutkimuksia. 
Eteenpäin 
3.4.1964. Kotka antoisa tutkimuskohde[:] Vanhaa ja värikästä elämää talletettu ääninauhoille 

ja valokuva-arkistoon. 
Helsingin Sanomat  
10.3.1970. Kansanperinne rikastuttaa myös nykyajan maailmaa. 
Hämeen Yhteistyö  
2.4.1965. Kansanperinteen tutkimuslaitos: 80 000 negatiivia ja 10 000 sivua tekstiä. 
4.6.1965. On jo kiire[:] YKK tallentaa tietoutta unohtuvasta Tampereesta. 
Hämeen Sanomat  
9.6.1966. Tampereen yliopiston ylioppilas-kunta tutkimusretkellä Viialassa. 



 

280 

Hämeenkyrön Sanomat  
26.7.1968. Hämeenkyrön kotiseuturetki alkoi[:] Museoesineitä kerätään – muistitietoutta tal-
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12.6.1954. Muinaishaudoista kansanlauluihin[,] lintukupeista kansantarinoihin[:] Kaikki mah-

tuu kotiseutututkijan aarrekammioihin. 
14.6.1968. Kansanperinnettä talteen Vaasassa[;] Retkikunta onnistui työssään hyvin. 
17.6.1969. Ennätyssaalis tekstiä ääninauhalle kotiseuduntutkijoille Peräseinäjoella. 
Iltasanomat  
4.6.1965. Nuorison puhekieltä tutkitaan Tampereella. 
Jakobstads Tidning  
13.11.1973. Räddade för Jstad: 80 intervjuer kring utdöende folktradition. 
Kansan Lehti  
2.4.1965. YKK:lla nyt oma kansanperinteen laitos. 
11.5.1965. Tampereen perinteen keruutyö aloitetaan. 
4.6.1965. Tampereen muistot talteen. 
6.6.1967. Varislimpusta syytinkilaitokseen[:] Muistitietoa kerätään Virroilla. 
18.5.1969. Ei pappikaan saanut kuriin Kihniön piruja. 
Keskipohjanmaa  
14.9.1967. Kaustinen festivaalipaikkana erinomainen – museo välttämätön. Mikrofilmit. 

Kokkola: Kokkolan kaupunginkirjasto. 
27.5.1971. 90 ”tuntia” kansanperinnettä keräsi Tampereen YO Pietarsaaressa. 
13.11.1973. Historiallista aineistoa Pietarsaaren kaupungille. 
13.9.2003. Romaninaiset saivat 114 euron hyvityksen. Digitaaliset sanoma- ja aikakausilehdet. 

<URL: https://www.lehtiluukku.fi/> 
Keskisuomalainen  
4.6.1965. Toista oli ennenvanhaan… Ylioppilaat tallentavat ensi kertaa vanhojen tampere-

laisten muistitietoa. 
10.8.1966. Konneveden museota kehutaan – asiantuntijat antaneet ohjeita. 
30.9.1971. Tampereen ylipiston kansanperinteen laitos on kehittynyt voimakkaasti 
Kouvolan Sanomat  
21.7.1956. Kotiseutututkijat Sippolassa[:] Kotiseutumuseo perusteilla – esineiden keräys 

käynnissä. 
27.7.1958. KyO.n työ Elimäellä on saatu päätökseen. 
Kymen Sanomat  
Nro 186 – 1966. Museon sijoituspaikkaa etsittiin Sippolassa. 
Rautalammin-Suonenjoen paikallislehti  
1.7.1970. Palokunta pesi museon. 
21.7.1971. Herännäisperinteen keruu onnistui[:] Pappilamuseokin voitaisiin perustaa Suo-

nenjoelle. 
Saimaan Sanomat  
21.3.1972. Kansanperinteen tutkimustulokset Lappeenrannan käyttöön. 
Satakunnan kansa  
19.11.1966. Valokuvanegatiiveista kanteleisiin Tampereen kansanperinteen laitoksessa. 
Savon Sanomat  
14.7.1971. Herännäisyyden eksoottinen väri kiehtoo matkailijoita. 
Seulaset: Kalevalaseuran tiedotuslehti  
2/1965. Kansanperinteen laitos. Kirjoittaja Vuokko Kivisaari. 
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Sosiaalidemokraatti  
15.12.1964. Suuri kokoelma lahjaksi YKK:lle. 
Tamperelainen  
11/ 1971. Mustalaiskulttuurin näyttely Tampereella. 
Tuntematon (lehden nimi ei tiedossa) 
Tampereen valtuusto hyväksyi [toukokuussa 1965]. 
Toijalan Seutu 
10.6.1966. Äänitteitä nauhoina noin 160 tuntia[:] Yli 400 esineen arvokas lasikokoelma. 
Uudenkaupungin Sanomat  
4.6.1970. Dosentti Erkki Ala-Könni kysyy: Miksi ei vaihtuvaa näyttelyä museoon. 
Uusi Suomi  
15.12.1964. Dos. Erkki Ala-Könnin kansatieteelliset kokoelmat Yhteiskunnalliseen Korkea-

kouluun perustettavalle kansatieteenlaitokselle. 
1.4.1965. Arvokas kansanperinteen kokoelma lahjana YKK:lle. 
13.10.1966. Kansanperinnettä vaalitaan Tampereen yliopistossa[:] Laitokselle uudet tilat vuo-

denvaihteessa. 
27.6.1967. Tekstiilejä, matkailua, vanhaa kansanperinnettä[:] EPO:n kotiseuduntutkijat Nur-

mossa. 
Vasabladet  
13.11.1973. Jakobstads historia kompletterades med folklivsutredning. 
Vaasa  
22.6.1948. Ähtärin historiaa ja nykyisyyttä[:] Kotiseutututkimusretkikunnan työhön tutustu-

massa. 
4.7.1952. Toholommin pitäjä kotiseutututkimuksen piirissä[:] EP Osakunnan retkikunta 

työskentelee paikkakunnalla. 
18.6.1955. Historiaa päivänvaloon 20 tutkijan voimalla[:] Etelä-Pohjalaisen osakunnan tutki-

musretkikunta Kurikassa. 
18.6.1960. Tiedettä ”Ylihärmän kesäyliopistossa” haastatellen, keräten ja valokuvaten. 
13.7.1965. YKK:n kansanperinteen laitoksen kokoelmissa yli 100.000 numeroa. 
14.6.1968. Vaasan tutkimusretkikunta tehnyt töitä olan takaa. 
Viiala 
28.5.1966. Muistitiedosta murteeseen[:] Kansanperinnettä kootaan Viialassa. 
Viialan Sanomat  
26.5.1966. 46 tuntia kerrontaa, vanhoja valokuvia ja vanhaa esineistöä, viikon saalis Tampe-

reen ylioppilaskunnan tutkimusretkikunnalla. 
9.6.1966. 450 esinettä viialaista lasia. 
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keen loppuraportti. Toim. Anna Kanerva & Ritva Mitchell. Helsinki: Museovirasto, 183–
187. https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/anna-kanerva-ja-ritva-
mitchell-toim-elava-aineeton-kulttuuriperinto.  

 
Pentikäinen, Juha 1968a. Testfrågor, kontextfrågor och källkritiska frågor i intervjun. 

Teoksessa Fältarbetet: synkpunter på etno-folkloristisk fältforskning. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura ja Svenska litteratursällskapet i Finland, 26–42. 

 



 

294 

Pentikäinen, Juha 1968b. The Nordic dead-child tradition: Nordic dead-child beings. A study in 
comparative relogion. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia. 

 
Pentikäinen, Juha 1971. Marina Takalon uskonto: uskontoantropologinen tutkimus. Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran toimituksia 299. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  
 
Piela, Ulla 2008. Karelianismi. Teoksessa Kalevalan kulttuurihistoria. Toim. Ulla Piela, Seppo 

Knuuttila ja Pekka Laaksonen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 36–37. 
 
Pimiä, Tenho 2007. Sotasaalista Itä-Karjalasta: suomalaistutkijat miehitetyillä alueilla 1941–1944. 

Helsinki: Ajatus.  
 
Pimiä, Tenho 2009. Tähtäin idässä: Suomalainen sukukansojen tutkimus toisessa maailmansodassa. 

Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-
39-3686-0. 

  
Pohls, Maritta 1989. Suomen Kulttuuri-rahaston historia. Porvoo; Helsinki; Juva: WSOY. 
 
Pöysä, Jyrki & Timonen, Senni 2014. Kuinka ahkerat muurahaiset saivat kasvot? Henki-

lökohtaisen tiedon paikka arkiston keruuohjeissa. Teoksessa Kansanrunousarkisto, luki-
jat ja tulkinnat. Toim. Tuulikki Kurki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 
1002. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura [Pieksämäki: RT-Print Oy], 218–
254. 

 
Raivio, Kaari 2011. Isäni A. O. Väisäsen päiväkirjan kertomaa sekä perhe-elämää Mainie-

messä. Teoksessa Taide, tiede, tulkinta: Kirjoituksia A. O. Väisäsestä. Toim. Ulla Piela, 
Seppo Knuuttila ja Risto Blomster. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 60–
81. 

 
Rantanen, Saijaleena 2013a. Laulun mahti ja sivistynyt kansalainen: Musiikki ja kansanvalistus 

Etelä-Pohjanmaalla 1860-luvulta suurlakkoon. Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akate-
mia. 

 
Rantanen, Saijaleena 2013b. Laulu- ja soittojuhlat suomalaisen kansakunnan rakentajina 

1800-luvun lopulla. Musiikki 43 (3–4), 61–84. 
 
Rautiainen, Tarja 2001. Pop, protesti, laulu: korkean ja matalan murroksia 1960-luvun suomalai-

sessa populaarimusiikissa. [Tampere]: Tampere University Press. 
 
Rautiainen-Keskustalo, Tarja 2015. Kansalliset tieteet, etnomusikologia ja liikkuvan maa-

ilman problematiikka. Elore 22 (2). https://doi.org/10.30666/elore.79220 
 
Roselius, Aapo & Silvennoinen, Oula 2019. Villi itä: Suomen heimosodat ja Itä-Euroopan mur-

ros 1918–1921. Helsinki: Tammi. 
 
Saarimäki, Pasi 2017. Puhumalla puolelleen: Viljo S. Määttälä vaikuttajana ja verkostoitujana. 

Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti.  
 



 

295 

Saha, Hannu 1982. Teppo Repo: repertuaari ja asema suomalaisessa musiikkikulttuurissa. Tarkas-
tettu laitos kansanperinteen, erityisesti kansanmusiikin pro gradu -tutkielmasta. Tam-
pere: Tampereen yliopisto. 

 
Saha, Hannu (viitattu 14.6.2020). Teppo Repo. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Bio-

graphica 4. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
 
Saha, Hannu & Westerholm, Simo 1987. Oliko Konsta Jylhä iskelmäsäveltäjä? Teoksessa 

Kansanmusiikista populaarimusiikiksi: Aineistoa kansanmusiikin teemavuoden seminaarista 
14.–15.2.1987. Toim. Ilpo Saunio. Helsinki: Kansanmusiikin keskusliitto, 39–47.  

 
Salkola Marja-Leena 1987. Työväenkaartit ja vallankumouksellisuus. Teoksessa Kansa liik-

keessä. Toim. Risto Alapuro, Ilkka Liikanen, Kerstin Smeds ja Henrik Stenius. Hel-
sinki: Kirjayhtymä, 251–267. 

 
Salokangas Raimo 1996. Yleisradion historia 1926–1996: 2. osa. Aikansa oloinen. Helsinki: 

Yleisradio Oy. 
 
Salve, Kristi 2000. Non-Estonian folklore in the Estonian Folklore Archives. Journal of the 

Baltic Institute of Folklore vol. 3. Toim. Beatrise Reidzãne ja Ergo-Hart Västrik. [Julkai-
supaikka ei tiedossa]: Baltic Institute of Folklore, 7–23.  

 
Sarkamo, Ville 2018. Kiveen hakattu historia: sotamuistomerkit sisällissodan ylevöittäjänä, 

historiallistajina ja julkisen vaikenemisen ilmentäjinä vuosina 1918–1939. Historiallinen 
aikakauskirja 116 (2), 153–166. 

 
Sarmela, Matti 1994. Suomen perinneatlas. Suomen kansankulttuurin kartasto 2. Helsinki: Suo-

malaisen Kirjallisuuden Seura. 
  
Saukkonen, Pasi 2005. Kansallinen identiteetti. Teoksessa Nationalismit. Toim. Jussi Pak-

kasvirta ja Pasi Saukkonen. Porvoo: WSOY, 90–105. 
 
Seljamaa, Elo-Hanna 2011. Remarks on the Historic-Geographic Method and Structural-

ism in Folklore Studies: The Puzzle of Chain Letters. Journal of Ethnology and Folkloris-
tics 1 (2), 83–98. 

 
Sihvo, Hannes 1969. Karjalan löytäjät. Tampere: Kirjayhtymä Oy. 
 
Simojoki, Aili 1987. Jenny Paulaharju Samulin rinnalla. Kuopio: Kustannuskiila Oy. 
 
Siikala, Anna-Leena 1997. Toisiinsa virtaavat maailmat. Teoksessa Kaukaa haettua: Kirjoi-

tuksia antropologisesta kenttätyöstä. Juhlakirja professori Matti Sarmelalle 6.4.1997. Toim. 
Anna Maria Viljanen ja Minna Lahti. Helsinki: [Suomen antropologinen seura], 46–
68. 

 
Smith, Laurajane 2012. A Pilgrimage of Masculinity: The Stockman’s Hall of Fame and 

Outback Heritage Centre. Exhibition review. Australian Historical Studies 43 (3), 472–
482. 



 

296 

 
Smith, Laurajane 2006. Uses of heritage. Abingdon/New York: Routledge. 
 
Stark, Eija 2016. The Politics of Folklore, The Policy of Collecting it: Majority Folklore on 

the Roma in Early 20th Century Finland. EthnoAnthropoZoom. Journal of the Institute 
of Ethnology and Antropology 15, 150–176. 

 
Sulkunen, Irma 1987. Naisten järjestäytyminen ja kaksijakoinen kansalaisuus. Teoksessa 

Kansa Liikkeessä. Toim. Risto Alapuro, Ilkka Liikanen, Kerstin Smeds ja Henrik Ste-
nius. Helsinki: Kirjayhtymä, 157–175. 

 
Sulkunen, Irma 2004. Suomalaisen kirjallisuuden seura 1831–1892. Suomalaisen Kirjallisuuden 

Seuran Toimituksia 952. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
 
Svanfeldt-Winter Lisa 2019. Where Scholars are Made. Gendered Arenas of Persona Formation in 

Finnish Folkloristics, 1918–1932. Stockholm: Stockholm University. 
 
Swanström, André 2018. Hakaristin ritarit: suomalaiset SS-miehet, politiikka, uskonto ja sotarikok-

set. 1. Painos. [Jyväskylä]: Atena. 
 
Swed, John F. 2010. The Man who recorded the world: a biography of Alan Lomax. London: William 

Heinemann. 
 
Tarasti, Eero 2012. Musiikintutkimus. Teoksessa Genreanalyysi: tekstilajitutkimuksen käsikirja. 

Toim. Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä ja Mikko Lou-
nela. Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 169. [Helsinki]: Gaudeamus, 604–611. 

 
Tarkka, Jukka 2004. Kansallinen kolkuttaja: L. A. Puntilan yhteiskunnallinen elämäntyö. Helsinki: 

WSOY.  
 
Tarkka, Lotte 2005. Rajarahvaan laulu: Tutkimus Vuokkiniemen kalevalamittaisesta runokulttuu-

rista 1821–1921. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  
 
Taylor, Toniesha L. 2015. Saving Sound, Sounding Black, Voicing America: John Lomax 

and the Creation of the “American Voice”. Sounding Out!: The Sound Studies Blog 
8.6.2015.  100 Years of Lomax. https://soundstudiesblog.com/2015/06/08/john-
lomax-and-the-creation-of-the-american-voice/ 

 
Timonen, Senni 2004. Minä, tila ja tunne: Näkökulmia kalevalamittaiseen kansanlyriikkaan. Hel-

sinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 
 
Trabelsi, Mehdi 2020. Classification of Algerian melodies collected in Biskra by Béla Bar-

tók, inspired by Ilmari Krohn’s system. Teoksessa Ilmari Krohn: tutkija, säveltäjä, kosmo-
poliitti. Toim. Markus Mantere, Jorma Hannikainen ja Anna Krohn. DocMus-tohto-
rikoulun julkaisuja 15. Helsinki: Hansaprint, 235–248. 

 
Tolonen, Mikko ja Lahti Leo 2015. Aatehistoria ja digitaalisten aineistojen mahdollisuudet. 

Ennen ja nyt 15 (2). https://journal.fi/ennenjanyt/article/view/108626/63629. 



 

297 

 
Tolvhed, Helena 2015. På damsidan: Feminitet, motstånd och makt i svensk idrott 1920–1990. 

Göteborg; Stockholm: Makadam Förlag.  
 
Tommila, Päiviö 1989. Suomen historiankirjoitus: tutkimuksen historia. Porvoo; Helsinki; Juva: 

Werner Söderström Osakeyhtiö.  
 
Träskelin, Jimmy 2018. Eikä tätä laulua laulaa saa: suomalaiset eroottiset kansanlaulut. Kausti-

nen: Kansanmusiikki-instituutti.  
 
Turunen, Harri 2004. Suomalainen kotiseutuliike 1945–2000. Helsinki: Suomalaisen Kirjalli-

suuden Seura.  
 
Uola, Mikko 1982. Sinimusta veljeskunta: Isänmaallinen kansanliike 1932–1944. Helsinki: Otava. 
 
Vahtola Jouko 1988. ”Suomi suureksi – Viena vapaaksi”: Valkoisen Suomen pyrkimykset Itä-Kar-

jalan valtaamiseksi vuonna 1918. Rovaniemi: Pohjois-Suomen historiallinen yhdistys.  
 
Vainio-Korhonen, Kirsi 2017. Vastuullinen historia. Teoksessa Historiantutkimuksen etiikka. 

Toim. Satu Lidman, Anu Koskivirta & Jari Eilola. Helsinki: Gaudeamus, ei sivunu-
meroita [e-kirja]. 

 
Vainio-Korhonen, Kirsi 2018. Vastuullinen historiantutkimus ja tietosuoja. Vastuullinen 

tiede, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ja Tutkimuseettinen neuvottelukunnan 
sivusto. Viitattu 5.6.2021. https://vastuullinentiede.fi/fi/tutkimustyo/vastuullinen-
historiantutkimus-ja-tietosuoja. 

 
Vakimo, Sinikka 2001. Paljon kokeva, vähän näkyvä. Tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuu-

risista käsityksistä ja vanhan naisten elämänkäytännöistä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seura.  

 
Vakimo, Sinikka 2008. Folkloristiikan ikäparadigmoista – kokeilu tieteenalan ihmiskuvan 

toisin katsomiseksi. Elore 15 (1). https://journal.fi/elore/article/view/78708/39608. 
 
Valkeapää, Leena 2011. Luonnossa: vuoropuhelua Nils-Aslak Valkeapään tuotannon 

 kanssa. Aalto-yliopiston julkaisusarjat: Väitöskirjat. Helsinki: Maahenki. 
 
Vallanen, Maria 2013. Kansanperinteen keruu ja muistitiedon keruuhanke: se oli täyttä työtä, melko 

rankkaa mutta antoisaa. Unohtumattomia kokemuksia - -. Pro gradu -tutkielma.  
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/40781. 

 
Valo Outi & Aho Marko 2012. Erkki Ala-Könnin soitinkokoelma. Musiikin suunta 34 (3–

4), 6–18. 
 
Valo, Outi 2016. Erkki Ala-Könnin testamentti. Mumu: Suomen musiikkimuseo -yhdistyksen vuo-

sikirja 2. Toim. Matti Hakamäki ja Lauri Oino. [Kaustinen]: Suomen Musiikkimuseo 
ry, 30–33. http://www.musiikkimuseo.fi/wp-content/uploads/2016/12/Musiikki-
museo_vuosikirja2_WEB.pdf. 



 

298 

 
Valo, Outi 2017. Erkki Ala-Könni keräsi intohimolla. Kansanmusiikki 1/2017. Helsinki: Suo-

men kansanmusiikkiliitto, 10–12. 
 
Valtonen, Pekka 2005. Etnisyys ja kansakunta. Teoksessa Nationalismit. Toim. Jussi Pakkas-

virta & Pasi Saukkonen. Porvoo: WSOY, 106–123. 
 
Vapaavuori, Hannu 1997. Virsilaulu ja heräävä kansallinen kulttuuri-identiteetti: jumalanpalveluk-

sen virsilaulua ja -sävelmistöä koskeva keskustelu Suomessa 1800-luvun puolivälistä vuoteen 1886. 
Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 173. Helsinki: Suomen kirkkohistori-
allinen seura.  

 
Vares, Vesa & Häkkinen Kaisa 2001. Sanan valta: E. N. Setälän poliittinen, yhteiskunnallinen 

ja tieteellinen toiminta. Helsinki: WSOY. 
 
Virtanen, Matti 2001. Fennomanian perilliset: poliittiset traditiot ja sukupolvien dynamiikka. Suo-

malaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 831. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskuksen (Stakes) julkaisuja. 2. painos (2002). Helsinki: Suomalaisen Kir-
jallisuuden Seura. 

 
Virtaranta, Pertti 1983. Erään tutkimusmatkan kuvaus. Teoksessa Kentältä kentälle: juhlakirja 

Erkki Ala-Könnin 70-vuotispäiväksi 2.2.1981. Toim. Pertti Virtaranta, Pekka Mattila, 
Antti Koiranen, Pekka Lehtimäki ja Eero Nallinmaa. Tampere: Tampereen yliopiston 
kansanperinteen laitos, 139–174. 

 
Vuorinen, Marja 2005. Herrat, hurrit ja ryssän kätyrit – suomalaisuuden vastakuvia. Teok-

sessa Nationalismit. Toim. Jussi Pakkasvirta & Pasi Saukkonen. Porvoo: WSOY, 246–
264. 

 
Wilson, William A 1985 [1976]. Kalevala ja kansallisuusaate. Helsinki: Työväen Sivistysliitto.  
 
 
KUVALÄHTEET 

 
Kper Viena/0180. A.O. Väisänen muistiinpanoja suorittamassa Vienan-matkalla. Viena 

1918. Repro: Erkki Ala-Könni. Tampere: Tampereen yliopiston kansanperinteen ar-
kisto. 

 
Kper Veteli/0631a. Erkki Ala-Könni haastattelee perinteen kertojaa Juho Leppäniemeä. Ve-

teli 1949. Kuva: Erkki Ala-Könni. Tampere: Tampereen yliopiston kansanperinteen 
arkisto. 



 

299 

LIITE 1: ERKKI ALA-KÖNNIN HENKILÖHISTORIAA 
VUOSILUVUITTAIN 

1911  
Syntyi 2.2.1911 Ilmajoella. 

Varhaiset kouluvuodet 
Vaasan ruotsinkielinen ja myöhemmin suomenkielinen puoli, keskikoulu Seinäjoella. 
Ensimmäisenä viulunsoiton opettajana Elis Panula.  

1929–1934 
Musiikkiopintoja Helsingin konservatoriossa (myöh. Sibelius-Akatemia). Opettajina 
Eino Raitio ja Leo Funtek. 

1932–1933 
Varusmies 
 
1936 
Ylioppilastutkinto yksityisoppilaana Ilmajoen lukiosta. 
Opintojen aloitus Helsingin yliopistossa pääaineena musiikkitiede.  

1939–1940 
Sotapalvelus 8.10.1939–31.7.1940. 

1940  
A.O. Väisänen siirtyi yliopiston kansanmusiikintutkimuksen dosentiksi ja Ala-Könni 
oli hänen ensimmäisiä oppilaitaan. 
 
1941 
Ensimmäinen kenttämatka Halsualle. 
Sotapalvelus 18.6.–5.12.1941. Jatkosodassa Jalasjärvellä ns. ”kuoleman pataljoo-
nassa” (JR58). Kotiutettiin hieman reilun vuoden ajaksi jatkosodan aikana. 
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1942 
Filosofian kandidaatin tutkinto Helsingin yliopistossa. 
Seurasi musiikkiopetusta Uppsala folkskole-seminariumissa. 

1943 
Syksyllä Kemin kaupungin musiikkijohtajan virassa, mutta sai kutsun takaisin rinta-
malle.  
Sotapalvelus 11.2.1943–3.12.1944.  
 
1944 
Ajatus väitöskirjasta, johon sai lomaa rintamalta. 
Naimisiin Ann-Lis Svahnin kanssa. 

1945 
Ala-Könni toimi Kajaanin seminaarin laulun, musiikkiopin ja soiton va. lehtorina 
puolen vuoden ajan. 
Lapsi Jalo Ala-Könni syntyi. 

1951 
Lapsi Suvi-Päivikki Ala-Könni syntyi. Suvi-Päivikki esiintyi paljon myös radiossa ja 
hän kulki 1950-luvulla eri puolella Suomea isänsä kanssa esiintymässä. 

1956 
Filosofian lisensiaatin tutkinto Helsingin yliopistossa. Filosofian tohtorin arvonimi. 
Sivistysjärjestön Kansankonservatorion varajohtaja Helsingissä (1956–1957). 

1957–1965 
Kansanmusiikintutkimuksen dosentti Helsingin yliopistossa.  

1962–1965 
Valtion humanistisen toimikunnan nuorempi tutkija. 

1965–1971 
Kansanmusiikintutkimuksen dosentti Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa/ Tampe-
reen yliopistossa, jossa Ala-Könni toimi kansanperinteen laitoksen tp. johtajana.  

1971–1974 
Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen johtaja. 
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Syyskaudella 1974 kansanperinteen laitoksen johtajan ylimääräinen toimi ja vt. kan-
sanperinteen professorin virka. 

1975–1977 
Tasavallan presidentti Urho Kekkonen nimitti Ala-Könnin kutsusta kansanperin-
teen, erityisesti kansanmusiikin professorin virkaan Tampereen yliopistoon (valta-
kirja 20.12.1974). Ero em. professorin virasta myönnettiin anomuksesta 1.8.1977 lu-
kien. 

1977  
Vakinainen vanhuuseläke. Ylimääräisenä toimintana eläkeaikana määrätty Tampe-
reen yliopiston kansanperinteen laitoksen johtajan ylimääräiseen toimeen toimikau-
deksi 1.9.1977–31.8.1981. 

1981 
Siirtyminen eläkkeelle ja työn jatkaminen AAKOOLAssa, kuten Ala-Könni nimitti 
omaa perinne-instituuttiaan ja tutkimuspistettään Tampereella. 

1986 
Sairastuminen Transsylvanian kenttämatkan jälkeen 

1996 
Erkki Ala-Könni kuoli 2.9.1996. 
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LIITE 2: ERKKI ALA-KÖNNIN KANSANPERINTEEN 
LAITOKSELLE KEHITTÄMÄ AINEISTOJEN 
LUOKITTELUTAPA 

 ÄÄNITTEIDEN KOODIT A  ELÄINKUNTA 
    
A Eläinkunta A  yleistä ja sekalaista 
B Taloudellinen toiminta A1  luonnonvarainen eläin 
C Aatteellinen toiminta A2 kotieläin 
E Esineet   
F Hengellinen toiminta B  TALOUDELLINEN  
G  Maisema, maantiede   TOIMINTA 
H  Henkilö   
I Teollisuus B yleistä ja sekalaista 
J Hallinto ja oikeustoimi B1 valaistus, tulenteko, päreiden  
K  Tiet, kuljetus, ajoneuvot  ja kynttilöiden valmistus 
L Sana- ja kuvataide B2 metsästys, piisaminpyynti 
M  Lauluperinne B3  kalastus, hylkeenpyynti,  
O Luonto, kasvi- ja kivikunta,   ravustus 
 metallit B4  maanviljelys, karjanhoito 
P Soittoperinne B5  raakapuun käsittely, metsän- 
R Rakennukset  hoito, tukkilaisten työt,  
S Maanpuolustus, sotalaitos  tervanpoltto 
U Liikunta *Leikki, *tanssi,  B6 liiketoiminta 

 *urheilu, *muu liikunta B7 käsityöläisammatit, harrastus- 
V Juhlat, tavat  työt 
Y Yhteiskunnallinen toiminta,  B8 muut ammatit 
 *Yhteiskunta B9 ruokatalous 

  B10 nautintoaineet 
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B11 tekstiilit, raaka-aineiden eD3  tutti 
 muokkaus ja muokkaus-   
 välineet, värjäys, pesu, silitys,   kuitenkin käytetään 

 mankelointi E1 tuohiesineet, *puuesineet  
B12 pukimet, muoti, ehostus  (ellei eB9), *köysi 
*B13 astioiden pesu, siivous E2 nahka, nahan muokkausväli- 
   neet 
C AATTEELLINEN TOIMI- E3 savi-, posliini- ja lasiesineet 
  MINTA  peltiesineet (ellei sovi esim.  
  

 eB9) 
C aatteellinen toiminta,  E4 koru (ellei sovi eB12) 

 työväenyhdistykset, nuoriso- E5 mitali, palkinto, kunniakirja,  
 seurat, raittiusliike, muu   ansiomerkki 
 seuratoiminta, harrastustoi- E6 vaakuna, tunnusmerkki,  

 minta  heraldiikka, lippu 
 

 E7 raha 
D TERVEYDENHOITO E8 huonekalu 
 

 E9 kiinteät ja nestemäiset poltto- 
D yleistä ja sekalaista  aineet, turve, kivihiili 
D1 anatomia   
D2 hygienia F HENGELLINEN TOI- 
D3 odotusaika, synnytys, imeväi-   MINTA 
 set, lapsenhoito   
D4 lääkintä F hengellinen toiminta, uskon- 
D5 kansanomainen lääkintä ja  nollinen elämä, kirkolliset 
 parannus  tavat, lahkot 
  

  
E ESINEET G MAISEMA, MAANTIEDE 

    
 yleensä vältetään ääniteluette- G yleistä ja sekalaista 
 lossa ison E:n käyttöä,  G1 yleismaisemaa, lähinnä maa- 
  sen sijaan pääkoodin edessä   seutua koskevat asiat 
 käytettävä pikku e on havain- G2 taajamaa, kaupunkia yms.  
 nollinen  koskevat asiat 

eB9 ruoka-astia *G3 maiseman osa, saari, niemi 
yms. 

eB3  kalaverkon silmä   

eK2 masto  
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 pääkoodin edessä käytettävä  iB11 kutomateollisuus 

 pikku g on havainnollinen,    
 esim. J HALLINTO JA OIKEUS- 
gF hautausmaa  TOIMI 
gU1 leikkikenttä   
  J yleistä ja sekalaista 
rG2 r:n käytöstä esim. rG2 taaja- J1 eri portaitten hallinto (hallitus, 

 man rakennuksia koskevat   eduskunta, lääninhallinto, kun- 
 asiat  nallishallinto), hallintoalueet 
  J2 talousoikeus, kiinteistön omis- 
H HENKILÖT  tusoikeus, rajankäynti, kartat,  
   kaavoitus 
H yleistä ja sekalaista J3 järjestysoikeus, järjestyksen- 
   pito, poliisi 
 ääniteluettelossa harvoissa ta-  J4 oikeudenkäynti, prosessi,  
 pauksissa käytetään isoa H:ta,   rangaistus, vankila, vanki 

 selkeämpi on pääkoodin    
 eteen pikku h K TIET, KULJETUS,  
hB6  kauppias   AJONEUVOT 
hF  pappi   

hJ1   kunnallishenkilö K yleistä ja sekalaista 
hK1  ajuri, autonkuljettaja K1 maakuljetus, tiet, teillä liikku- 
 mutta  vat ajoneuvot 
yH kansanpersoonallisuus K2 vesikuljetus, vesireitit, laiva,  
fH kirkon piiriin liittyvä toimi-  vene 
 henkilö, kirkkovaltuuston  K3 rautatiekuljetus, rautatie, juna 
 jäsen, suntio jne. K4 lentoliikenne, lentokone 
    
I TEOLLISUUS L  SANA- JA KUVATAIDE 
    

I yleistä ja sekalaista L yleistä ja sekalaista 
  L1 satu 

 yleisimmin käytetään pääkoo- L2 legenda 

 din edessä i:tä, esim. L3 uskomustarina, memoraatti 
iB5 sahateollisuus L4 historiallinen tarina, paikka- 
iB4 teurastamo  tarina 
iB4 meijeri, mylly L5 myytti, syntykertomus 
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L6 taika, enne, uskomus, ennus- M4 loitsu, riittirunot 
 tus, noita M5 eeppinen runo 
L7 kasku M6 häälaulu 
L8 muistelma, kronikaatti M7 kehtolaulu, lapsen viihdytys- 
L9 leikkiloru, *loru  laulu 
L10 pilapuhe, pyrkimäluku, pilkka- M8 muu alku- tai sekasointuinen 

 saarna, kölli, *nimitys  runo, loppusointuiset runot 
L11 sananparsi, sanonta, puheen- M9 kertova laulu, balladi 

 parsi, sutkaus M10 työlaulu 
L12 arvoitus M11 tanssilaulu, piiri- ja leikkilaulu 
L13 äänen jäljittely M12 pilkkalaulu 
L14 murre- ja kielinäyte M13 hengellinen laulu 
L15 muistosäkeet (-värssyt), kirjeet, M14 muu laulu, rekilaulu, hupilaulu,  

 käsikirjoitukset, nimikirjoi-  kupletti 
 tukset, päiväkirja, etunimet M15 taide-esitys, yksinlaulu, *taide- 
L16  tehosteet  musiikki (aiemmin myös 
*L17 todistus, jäsenkirja, asiakirja  kuoro, siirretty M16/M17) 
*L18 nimi, nimenmuutos M16 Laulujen opiskelu, opetus, kil- 
*L20 väri, muoto  pailut 
L21 kuvataide, veistos, valokuvaus,  (huom. Osassa luetteloista  

 etiketti, juliste, kortti, *mainos  M16,  M17 ja M18 eri järjes- 
L22 sanataide, suullinen esitys, hu-  tyksissä!) 
 moristi, *esitystapa *M17 yhteislaulu, duetosta kuoroon 
L23 näyttämötaide, elokuvat, filmit, *M18 laulujen sepittäminen 

 sirkus   
L24 painettu kirjallisuus O LUONTO, KASVI- JA KIVI- 
L25 lehdet, *painetut ja käsin    KUNTA, METALLIT 

 kirjoitetut   

  O yleistä ja sekalaista luonnosta 
M LAULUPERINNE O1 luonnonkasvit, suo 

  O2 hyötykasvit 
M yleistä ja sekalaista O3 koristekasvit 
M1 sävelmerkki, karjankutsu, las- O4 kivet 

 kiaishuuto, huhuilu O5 metallit 
M2 joiku *O6 avaruus, taivaankappale 
M3 itkuvirsi *O7 sää, vuodenajat 

 alkusointuiset runot   
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P SOITTOPERINNE R RAKENNUKSET 

  R yleistä ja sekalaista: raken- 
P yleistä ja sekalaista  nuksen piirrokset, huoneiden  
P1 signaali  pohjapiirrokset yms. 
P2 improvisaatio R1 rakennusryhmä, piha raken- 
P3 seremoniamusiikki  nuksineen 
P4 marssimusiikki R2 asuinrakennus tai osa siitä,  
P5 tanssimusiikki  lappalaiskota, *veranta 
P6 joutomusiikki, ajankulu- R3 aitta, luhti/lutti, puoti 

 musiikki R4 liiteri, vaja, katos, varasto,  
P7 hengellinen musiikki  kellari 
P8 muu kansanmusiikki R5 karjasuoja, karjakota 
P9 taide-esitys *taidemusiikki R6 riihi, lu(u)va, kylkiäinen 
P10 yleistä ja sekalaista instru- R7 lato 

 menteista R8 mylly, tuulimoottori 
P11 paimensoittimet R9 paja, ahjo 
P12 kantele R10 sauna 
P13 viulu R11 kaivo, vesiposti, vesijohto 
P14 klarinetti R12 käymälä, WC, jätesäiliö 
P15 hanuri, harmonikka R13 muu rakennus 
P16 muu soitin R14 rakennusten jäänteitä 
P17 yhtye R15 aita, portti, veräjä 
P18 soiton opiskelu, opetus, R16 rakennuksen osa: ovi, ikku- 
 kilpailut, sävellystyö  na, nurkka, katto, lukko 
  R17 tulisija, kiuas, uuni 
 (artist)  taiteilija R18 selostus rakennuksen sisus- 
 (booklore) nuoteista, kirjoista  tuksesta 
 esitetty  *R19 keittiö 
 (comment)  selostus  *R20 mukavuudet 
 (didacted)  saneltu, rallatettu    
   esimerkkejä r:n käytöstä pää- 
   koodin edessä 
  rB6 liikerakennus 
  rY2 vanhustentalo 
  rY4 koulu 
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S MAANPUOLUSTUS, SOTA- Y YHTEISKUNNALLINEN 
  LAITOS    TOIMINTA 
    
S yleistä ja sekalaista Y yleistä ja sekalaista 

 sota, alan järjestötoiminta, Y1 taloustoimi, verotus 

 koulutustoiminta Y2 sosiaalitoimi, huoltolaitos,  

   *eläke 
U LIIKUNTA, *LEIKKI Y3 tiedotustoiminta, posti, puhe- 

  
 lin, *radio, *televisio 

U yleistä ja sekalaista Y4 opetus- ja tutkimustoimi 
U1 leikki Y5 historia, kieli, rotu, heimo,  
U2 laululeikki, piirileikki  siirtolaisuus, *kansallisuus 
U3 tanssi, tanhu Y6 tapahtuma, katastrofi (onnet- 
U4 urheilu, voimistelu, voiman-  tomuus, tulipalo), lakko,  
 näyttö, suunnistus  mielenosoitus 
U5 erimuotoinen kuntoliikunta, Y7 puoluepolitiikka 

 purjehdus, retkeily Y8 yksilön suhde yhteisöön,   
*U6 kepponen, kujeilu  yhteisön suhde yksilöön,  
*U7 kortinpeluu, uhkapeli, rahapeli  arvostus (aiemmin myös jengi, 
*U8 ammunta  tappelu, varkaus siirretty Y13) 
  Y9 yhteistyöt, talkoot 
V JUHLAT, TAVAT Y10 mitat, ajat jne. 

  Y11 keksinnöt, ikiliikkujat 
V yleistä ja sekalaista *Y13 jengi, tappelu, rikokset 
V1 ristiäiset *Y14 asuminen, eläminen,  
V2 häät  sukulainen, tuttava 
V3 syntymä- ja nimipäivät,  *Y15 asukas, asukasluku, alueen  

 *perhejuhlat  väestöpohja 
V4 hautajaiset *Y16 kunnalliset palvelut (vesi,  
V5 vuotuisjuhlat  lämpö yms.) 
V6 muut juhlat   

V7 yksilöllinen käytös, tavat,    

 tottumukset, seurustelu,    

 seuraelämä   

*V8 vapaa-ajan vietto, lomanvietto,   

 matkailu   
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LIITE 3: ERKKI ALA-KÖNNIN KERÄÄMIEN 
ÄÄNITALLENTEIDEN SISÄLLYSLUETTELOIDEN 
MÄÄRÄLLINEN TILASTOINTI JA 
KARTTANÄKYMÄT 

Olen tehnyt väitöskirjatutkimukseni osana Erkki Ala-Könnin keräämien äänitallen-
teiden sisällysluetteloiden pohjalta tilastointiin sopivat havaintomatriisit, joita voi 
hyödyntää tilastollisessa tutkimuksessa käyttämällä esimerkiksi SPSS- tai Excel-oh-
jelmistoja (apunani on toiminut Samuli Valo / Saval Solutions Oy). Havaintomat-
riiseihin kirjatut tiedot on saatu pääosin konvertoimalla tekstiä Tampereen yliopiston 
kansanperinteen arkiston tietokannasta automatisoidusti koneluettavaan muotoon. 
Alla olevaan listaan on merkitty erikseen tunnuksella [K] ne tiedot, jotka on kirjattu 
havaintomatriiseihin käsin. 

Havaintomatriisit pitävät sisällään sisällysluetteloiden tiedot vuosikymmenittäin. 
Kartat on tehty samojen havaintomatriisien tietojen perusteella. Karttanäkymässä nä-
kyy oletuksena lämpökartat valituilta vuosikymmeniltä: suuri äänitettyjen raitojen lu-
kumäärä tietyllä alueella näkyy punaisena ja pieni sinisenä. Käyttäjä voi valita näkyviin 
lämpökarttojen lisäksi tai tilalle tiedot tallennetuista raidoista. Siten verkkosivuilla 
olevissa karttanäkymissä on mahdollista päästä myös paikkakuntakohtaisiin tietoihin 
luetteloitujen raitojen tarkkuudella, mitä kirjan kuvat eivät mahdollista. Tämä mah-
dollistaa aineiston huomattavasti tarkemman varmentamisen ja olen itse käyttänyt 
sitä keruutyön sisällön yksityiskohtaisempaan hahmottamiseen.882  

Sisällysluetteloiden pohjalta muodostetut havaintomatriisit ja karttanäkymät (väi-
töskirjassa kuviot 4, 6 ja 12) sisältävät tiedot Kansanperinteen arkiston tietokannasta, 
Erkki Ala-Könnin kokoelmasta. Havaintomatriisit (samoin kuin karttanäkymät) on 
tehty vuosikymmenittäin, eli niihin on sisällytetty Erkki Ala-Könnin keruutyö 1940-, 
1950-, 1960 ja 1970-luvuilta. Ala-Könni teki tallennustyötään vielä 1980-luvullakin, 
mutta näiden nauhojen tilastointi jää myöhemmän tutkimuksen tehtäväksi. Samoin 

 
882 Ks. Valo & Valo 2022. Erkki Ala-Könnin keruutyö kartalla. https://www.savalsolutions.net/re-
search/alakonni/. Sivulle on ohjaus myös Kansanperinteen arkiston kokoelmat-sivulta. 
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havaintomatriisit eivät sisällä esimerkiksi Erkki Ala-Könni -säätiön nauhakokoelmien 
tietoja, sillä niitä ei ole luetteloitu samalla tarkkuudella kuin Kansanperinteen arkiston 
kokoelmia. 

Käsin kirjatut tiedot on lisätty vain 1940-luvun, 1950-luvun ja 1960-luvun äänital-
lenteisiin. Ne siis puuttuvat 1970-luvun äänitallenteista, joten esimerkiksi naisten 
soittoesityksiä (väitöskirjassa kuvio 24) ei ole enää esitetty karttapohjaisesti vuosilta 
1970–1974. Sama koskee luokitteluja, jotka esitetään vuosikymmenittäin 1940-, 
1950- ja 1960-luvuilta.  Tutkimuksen aikarajauksen kannalta vuosien 1970–1974 tar-
kastelu verrattuna kymmenen vuoden mittaiseen aikajaksoon ei olisi antanut oikeaa 
kuvaa keruutyön määrällisestä kasvusta. 

 

A. Äänitallenteen ja raidan numero 

Muutamissa tapauksissa tietokannan ja kirjoituskoneella kirjoitettujen äänitallentei-
den sisällysluettelot poikkesivat hieman toisistaan. Tietokannassa saattoi olla esimer-
kiksi yksi raita enemmän tai vähemmän tai esiintyjän syntymävuodessa parin vuoden 
heitto. Näissä tapauksissa tieto on muutettu aina tietokannan mukaiseksi, sillä luet-
teloidessaan tietoja tietokantaan Kansanperinteen arkiston työntekijät ovat vielä 
kuunnelleet nauhoja ja tarkistaneet niiden tietoja. Toki tietokantakin voi sisältää in-
himillisiä virheitä, mutta suuressa otannassa ne eivät ole tilastollisesti merkittäviä. 
Äänitallenteiden joukosta on poistettu muiden kerääjien tallentamat äänitallenteet ja 
muiden kerääjien tallentamat yksittäiset esitykset. 

B. Nauhoitusvuosi 

Jos vuosi ei ole ollut tarkka (esim. nauhaan on merkitty, että se on nauhoitettu 1940-
luvulla), sisällysluetteloiden tiedot on sisällytetty mukaan kyseisen vuosikymmenen 
havaintomatriiseihin ja karttoihin myös ilman tarkkaa nauhoitusvuotta Tällöin nau-
hat eivät näy vuosikohtaisissa tilastoinneissa (esim. kuviot 7 ja 10). 

C. Nauhoituspaikkakunta [K] 

Havaintomatriisiin on kirjattu erikseen äänitallenteen nauhoituspaikka ja esittäjän 
kotipaikkakunta, mikäli ne on eritelty myös sisällysluetteloihin. Pääasiallisesti paik-
kakunta on aina sama, mutta esimerkiksi pelimannikilpailujen nauhoituspaikkakunta 
on voinut olla vaikkapa Saarijärvi, jossa kilpailut on pidetty, mutta esittäjän kotipaik-
kakunta Kurikka, josta hän on tullut osallistumaan kilpailuun. Silloin nämä kaksi 
paikkakuntaa on eritelty äänitallenteita koskeviin tietoihin erikseen. 

D. Esittäjän kotipaikkakunta 

Joissain tapauksissa alkuperäisiin sisällysluetteloihin on merkitty useampia paikka-
kuntia, sillä Kurikasta kotoisin oleva esittäjä on voinut esittää vaikkapa lapualaista 
perinnettä. Tällöin esittäjän kotipaikkakunnaksi on valittu se paikkakunta, joka on 
kirjattu ensimmäisenä tietokantaan. Joissain tapauksissa mahdollisia virheitä on 
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korjattu myös käsin, mutta paikkakuntien lista voi sisältää pieniä virheitä siitäkin 
huolimatta, sillä aina sisällysluettelosta ei ole yksiselitteisesti havaittavissa, mikä mo-
nista paikkakunnista on esittäjän kotipaikkakunta (esittäjä on esimerkiksi saattanut 
asua useilla eri paikkakunnilla). Lista antaa kuitenkin tarpeeksi kattavan kuvan, sillä 
tilastointiin valittu paikkakunta on aina ollut ensimmäinen tieto esittäjään liittyen ja 
esittäjän ohjelmistokin on siihen jollain tapaa liittynyt.  

Karttanäkymissä kuntakoordinaattien lähde on Wikipediasta (https://fi.wikipe-
dia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kuntien_koordinaateista). Yksittäisissä tapauksissa 
kunnan tilalle on kirjoitettu maa (esim. Unkari), jolloin karttaan on merkitty pääkau-
pungin koordinaatti. Tätä on käytetty erityisesti ulkomaisten tallennusten osalta. Jos 
kunnan tilalle oli kirjoitettu maakunta (esim. Keski-Pohjanmaa), koordinaatti on 
merkitty hallinnollisen keskuksen mukaan. Lisäksi on muutamia kymmeniä poik-
keuksia, jotka on sijoitettu käsin erinäisiä lähteitä hyödyntäen (tarkka dokumentaatio 
on kirjoitettu ylös karttojen luontiin käytettyyn lähdekoodiin). Yksittäisten esitysten 
lukumäärä huomioiden poikkeukset eivät ole tilastollisesti merkittäviä. 

E. Maakunta 

Tieto on luotu automatisoidusti esittäjän kotipaikkakunnan mukaan. Valittu maa-
kuntajako noudattaa Ala-Könnin keruutyön aikaista maakuntajakoa, eli 1900-luvun 
alun uutta maakuntajakoa. Vuonna 1994 virallistetun maakuntajaon mukaisia muu-
toksia ei ole huomioitu. 

1. Ahvenanmaa 
2. Etelä-Karjala 
3. Etelä-Pohjanmaa 
4. Etelä-Savo 
5. Kainuu 
6. Kanta-Häme 
7. Keski-Pohjanmaa 
8. Keski-Suomi 
9. Kymenlaakso 
10. Lappi 
11. Pirkanmaa 
12. Pohjanmaa 
13. Pohjois-Karjala 
14.Pohjois-Pohjanmaa 
15. Pohjois-Savo 
16. Päijät-Häme 
17. Satakunta 
18.Uusimaa 
19. Varsinais-Suomi 
20. Ei tiedossa 
21. Ulkomaat 
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F. Maa [K] 

Tieto on täytetty esittäjän kotipaikkakunnan mukaan. 

1. Suomi 
2. Venäjä 
3. Ruotsi 
4. Viro 
5. Norja 
6. ”Ei tiedossa” 
7. Turkki 
8. Romania 
9. Unkari 
10. Ranska 

G. Esittäjän sukupuoli [K] 

Tieto on täytetty esittäjän etunimen perusteella käsin. Osaa suomalaisista etunimistä 
on käytetty naisten ja miesten niminä. Näissä tapauksissa esittäjän sukupuoli on py-
ritty selvittämään asiayhteydestä, tai selvityksessä on hyödynnetty erilaisia Interne-
tistä löytyviä nimisivustoja, jotka usein määrittivät tarkempia ajankohtia sen osalta, 
milloin nimeä on käytetty naisten nimenä ja milloin miesten nimenä. Epäselvissä 
tapauksissa sukupuoleksi on merkitty ”ei tiedossa”. Nauhoja ei ole kuunneltu suku-
puolen selvittämiseksi.  

1. Mies 
2. Nainen 
3. Ei tiedossa  
4. Useita miehiä 
5. Useita naisia 
6. Naisia ja miehiä 
7. Useita esiintyjiä, sukupuolet ei tiedossa 

H. Esittäjän syntymävuosi 

Esittäjän syntymävuodeksi on lisätty lähtökohtaisesti aina ensimmäinen neljän nu-
meron sarja esiintyjän tietoja koskevasta sarakkeesta. Jos sitä ei ole ollut saatavissa, 
on myös käytetty seuraavia merkintöjä: 

8888 Ei tiedossa 
9999 Useita (käytetty vain musiikkia soittavien yhtyeiden osalta) [K] 

I. Äänitystilanne [K] 

Täytetty käsin luokittelujen yhteydessä tai jälkikäteen myös tekstihakua hyödyntä-
mällä (usein äänitallenteen lisätiedot-sarakkeen perusteella, jonne kilpailut tai muut 
erityiset äänitystilanteet on merkitty). 
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1. Kenttämatka (tai muuten erittelemätön tilanne) 
2. Kansansoittokilpailut 
3. Kansanmusiikkijuhlat 
4. Kopio radiosta tai toisesta kokoelmasta (kerääjäksi merkitty Erkki Ala-Könni) 
5. Muu konsertti, tilanne tai juhla 

J–N: Ala-Könnin käyttämät luokittelut [K] 

Kirjoituskoneella kirjoitettuihin sisällysluetteloihin merkityistä luokittelukoodeista 
(ks. liite 2) on tilastoinnissa eritelty omaksi kokonaisuudekseen lauluperinne ja soit-
toperinne sekä käytetty instrumentaatio. Ala-Könnin luokittelutavassa soittoperin-
teen alle kuuluivat myös käytetyt instrumentit. Tilastoinnissa olen jakanut koodaus-
tapaa uudelleen niin, että olen tilastoinut erikseen soittoperinteen omaan sarakkee-
seensa (K) ja käytetyn instrumentin omaan sarakkeeseensa (L). Usein soittoperintee-
seen liittyvissä esityksissä siis mainitaan yksi esitystapa ja soitin, jolla se esitetään – 
eli näin ollen kaksi koodia saman genren P Soittoperinne sisältä. Uudelleenjaon ansi-
osta olen välttänyt ongelman, jossa samaan sarakkeeseen olisi pitänyt syöttää kaksi 
eri koodia, sillä se ei ole käyttämässäni tilastointitavassa mahdollista.  

Muutamissa tapauksissa sama esitys on kuitenkin voinut edustaa kahta eri laulu-, 
soitto- tai instrumenttigenreä saman koodiluokan sisällä uudesta jakotavasta huoli-
matta. Laulu on siis esimerkiksi voitu luokitella sekä tanssilaululuksi (M11) että pilk-
kalauluksi (M12). Tällaisissa tapauksissa olen valinnut tilastoon pääsääntöisesti en-
simmäisenä olevan koodin sillä poikkeuksella, että jos koodeina on ollut esimerkiksi 
kaksi instrumentaation (J) alle kuuluvaa koodia ja toinen niistä on yhtye, yhtyeeseen 
viittaava koodi on valittu tilastointiin. Esimerkkinä voisi mainita tapauksen, jossa 
kaksi viulistia soittavat yhdessä, ja luokittelukoodeihin on merkitty instrumenteiksi 
sekä viulu että yhtye – näissä tapauksissa olen valinnut esitystavaksi yhtye. Olen kui-
tenkin vielä merkinnyt erikseen ylös sen, jos koodeja on ollut kaksi. Tämä auttaa 
hahmottamaan tilastoinnin luotettavuutta. 

Joissain tapauksissa luokittelukoodi on myös sisältänyt isoja ja pieniä kirjaimia. Pie-
nellä h-kirjaimella on voitu esittää esimerkiksi se, että raidan sisältö on ollut henki-
löön liittyvä, mutta lisäksi on suurempi koodi, johon asia ensisijaisesti liittyy. Näissä 
tapauksissa olen valinnut tilastointiin isomman koodin, jolla on enemmän merkitystä 
itse sisällön suhteen. Pienet koodit onkin jätetty huomioimatta.  

J. Lauluperinne (Ala-Könnin kehittämän luokittelutavan mukaisesti) [K] 

0. M0 Yleistä ja sekalaista 
1. M1 Sävelmerkki, karjankutsu, laskiaishuuto, huhuilu 
2. M2 Joiku 
3. M3 Itkuvirsi, alkusointuiset runot 
4. M4 Loitsu, riittirunot 
5. M5 Eeppinen runo 
6. M6 Häälaulu 
7. M7 Kehtolaulu, lapsen viihdytyslaulu 
8. M8 Muu alku- tai sekasointuinen runo 
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9. M9 Kertova laulu, balladi 
10. M10 Työlaulu 
11. M11 Tanssilaulu, piiri- ja leikkilaulu 
12. M12 Pilkkalaulu 
13. M13 Hengellinen laulu 
14. M14 Muu laulu, rekilaulu, hupilaulu, kupletti 
15. M15 Taide-esitys, yksinlaulu, kuoro 
16. M16 Yhteislaulu, kuorosta duettoon (huom. osassa luetteloita M16, M17 ja 
M18 ovat eri järjestyksessä, kenttään on aina kirjattu se numero, joka sisällysluette-
lostakin löytyy) 
17. M17 Laulujen opiskelu 
18. M18 Laulujen sepittäminen 

K. Soittoperinne (Ala-Könnin kehittämän luokittelutavan mukaisesti) [K] 

0. P0 Yleistä ja sekalaista 
1. P1 Signaali 
2. P2 Improvisaatio 
3. P3 Seremoniamusiikki 
4.  P4 Marssimusiikki 
5. P5 Tanssimusiikki 
6. P6 Joutomusiikki, ajankulumusiikki 
7. P7 Hengellinen musiikki 
8. P8 Muu kansanmusiikki 
9. P9 Taide-esitys 
[Koodit P 10-17 puuttuvat, luetteloitu kohtaan L.) 
18. P18 Soiton opiskelu, opetus, kilpailut sävellystyö 

L. Instrumentaatio (Ala-Könnin kehittämän luokittelutavan mukaisesti) [K] 

[Kohdat 1-9 puuttuvat, luetteloitu kohtaan K] 
10. P10 Yleistä ja sekalaista instrumenteista 
11. P11 Paimensoittimet 
12. P12 Kantele 
13. P13 Viulu 
14. P14 Klarinetti 
15. P15 Hanuri, harmonikka 
16. P16 Muu soitin 
17. P17 Yhtye 

M. Esitystavoista (Ala-Könnin kehittämän luokittelutavan mukaisesti) [K] 

1. -a (artist) taiteilija 
2. -b (booklore) nuoteista, kirjoista esitetty 
3. -c (comment) selostus 
4. -d (didakted) saneltu, rallatettu 
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N. Muut luokittelukoodit A:sta Y:hyn, jotka eivät kuulu laulu- tai soittoperinteen ryhmiin 
(Ala-Könnin kehittämän luokittelutavan mukaisesti) [K] 

Ne luokittelussa käytetyt koodit A:sta Y:hyn, jotka eivät kuulu laulu- tai soittoperin-
teen ryhmiin, on tilastoitu samaan sarakkeeseen. Myös tarkemmat alagenret eri pää-
genrejen sisällä on eroteltu toisistaan, vaikka niitä ei ole hyödynnetty tässä tutkimuk-
sessa (koodit on kirjattu aina neljän numeron sarjana, joista kaksi ensimmäistä on 
päägenren numero ja kaksi jälkimmäistä alagenren numero). Samaan sarakkeeseen 
kirjaaminen helpotti työnkulkua ja analyysiä, mutta koska yhteen sarakkeeseen ei 
voinut syöttää kahta eri koodia (jollaiset osalle esityksistä oli annettu), niistä on va-
littu vain ensimmäinen. Tässä tapauksessa en ole kirjannut näitä tapauksia erikseen 
(ks. jäljempänä kohta O), vaan merkitsin päällekkäiset koodit vain laulu- ja soittope-
rinteen osalta, joita pidin tutkimukseni kannalta keskeisimpinä tilastoitavina muut-
tujina.  

01. A Eläinkunta  
  Esim. 0100 yleistä ja sekalaista 
            0101 luonnonvarainen eläin 
            0102 kotieläin 
          Jatkuu jokaisen alla olevan kohdan osalta luokittelun (liite 2) mukaisina. 
02. B Taloudellinen toiminta 
03. C Aatteellinen toiminta 
04. D Terveydenhoito 
05. E Esineet 
06. F Hengellinen toiminta 
07. G Maisema, maantiede 
08. H Henkilöt 
09. I Teollisuus 
10. J Hallinto ja oikeustoimi 
11. K Tiet, kuljetus, ajoneuvot 
12. L Sana- ja kuvataide 
[13 M Lauluperinne puuttuu, luetteloitu tarkemmin kohtaan J.]  
14. O Luonto, kasvi- ja kivikunta, metallit 
[15 P Soittoperinne puuttuu, luetteloitu tarkemmin kohtiin K. Ja L.] 
16. R Rakennukset 
17. S Maanpuolustus, sotalaitos 
18. U Liikunta 
19. V Juhlat, tavat 
20. Y Yhteiskunnallinen toiminta 

O. Ala- Könnin käyttämien luokittelukoodien määrä saman ryhmän sisällä, koskee laulu- ja 
soittoperinnettä sekä instrumentaatiota (kohtia J, K ja L) [K] 

1. Yksi koodi 
2. Kaksi koodia 
Jne. 
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P. Esittäjien lukumäärä [K] 

Kirjattiin koemielessä vain noin 20 nauhan kohdalta, ja kenttä jätettiin tyhjäksi.  

Q. Kokoonpano [K] 

Kirjattiin koemielessä vain noin 20 nauhan kohdalta, ja kenttä jätettiin tyhjäksi.  

R. Esityksen nimi 

S. ”Ruokottomiksi” merkityt aineistot [K] 

Etsitty tekstihaun avulla merkintöjä ”ruokoton” tai merkinnällä ”r” tai ”(r)”, jotka 
on lisätty esityksen nimen jälkeen. 

T. Romaniperinteeseen liittyvät aineistot [K] 

Etsitty tekstihaulla asiasanakentästä romanit-hakusanalla ja sisällysluetteloiden Esit-
täjän nimi ja tiedot -kentästä katkaistuilla hakusanoilla roma* ja mustalai*. Haarukoitu 
vielä tarkemmin sellainen aineisto, joka on romanien tuottamaa, ei heistä kerrottua.  

U. Asiasanat 

V. Esittäjän nimi ja tiedot 

W. Tallentaja 

X. Tilanne (esimerkiksi lauluesitys, soittoesitys tai haastattelu) 

Y. Tallennemuodot (esimerkiksi cd, wav, kelanauha tms.) 

Z. Ääninäyte (kenttää ei ole täytetty) 

AA. Avainsanat (kenttää ei ole täytetty) 

AB. Lisätietoja 

AC. Esittäjän nimi (esittäjän nimitietoja on Kansanperinteen arkiston tietokannassa osittain 
kahdessa kohdassa, tähän niitä ei juurikaan ole täytetty)  
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