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1. JOHDANTO

Kiinnostuin  oulankalaisen  Marina  Takalon  (1890–1970)  kalevalamittaisten  laulujen

tutkimisesta  lukiessani  Anneli  Asplundin  (1981)  kalevalamittaisia  lauluja  käsittelevää

artikkelia.  Runolaulajien  käyttämien  laulumelodioiden  ja  kalevalamittaisen

tekstirepertuaarin  määrän  suhdetta  käsittelevässä  kappaleessa  Takalo  mainitaan

ohimennen:

"Tyypillistä on, että vaikka laulajan repertoaari on voinut olla laaja mitä sisältöön tulee,

hänen  sävelmistönsä  on  saattanut  olla  hyvin  suppea.  Vaikka  esimerkiksi  Marina

Takalolta  pantiin  muistiin  huomattava  määrä  kalevalaisten  laulujen  sanoja,

sävelmällisesti  hänen  laulunsa  ovat  hyvin  vaatimattomia;  itse  asiassa  voi  sanoa,  että

hänen sävelkorvansa oli heikohko."

(Asplund 1981, 43)

Kyseessä  on  vain  sivulauseen  kaltainen  viittaus  kansanmusiikin  yleisesityksessä

kalevalamittaisesta  laulusta,  mutta  tuo  melko  suora  kirjallinen  arvio  jäi  vaivaamaan

minua.  Miltä  nämä sävelmällisesti  vaatimattomat, heikohkolla  sävelkorvalla  lauletut

laulut  sitten  kuulostavat?  Kuinka  omintakeisesti  Takalo  laulaa,  jos  laulaa?  Mikä  on

ylipäätään  Takalon  suhde  näihin  lauluihin  ja  laulamiseensa?  Ajatus  sävelmistön

suppeudesta lietsoi myös kiinnostustani: Millainen Takalon melodiavalikoima on?

Marina  Takalo  on  poikkeuksellinen  hahmo  runolaulututkimuksen  kentällä

kansanperinteen  tallennuksen  historian  kannalta.  Monet  tutkijat  haastattelivat  häntä

useaan kertaan vuosina 1956–19691.  Katja Hyryn mukaan mainitut tutkijat eivät pitäneet

Takalon  murretta  ja  itkijäntaitoja  täydellisinä  (Hyry  2005,  4).  Takalon

perinnerepertuaariin  kuului  runsaasti  vanhakantaista  lauluperinnettä,  kuten  runolaulua,

itkuja  ja  vienankarjalaisia  joikuja.  Lähimmin  Takaloon  tutustui  uskontotieteilijä  Juha

Pentikäinen,  joka  tapasi  hänet  1950luvun  lopulla.  Viimeisen  kerran  Pentikäinen

haastatteli  Takaloa  vuonna  1969.  Pentikäisen  mukaan  monen  vuoden  taltiointiurakan

jälkeen Takalon koko perinnetietous tuli tallennettua. (Pentikäinen 1971, 119–123.)

1 Pertti Virtaranta ensimmäisen kerran 1959, Juha Pentikäinen vuosina 1960–1969 sekä Lauri Simonsuuri
ja Erkki AlaKönni 1963.



2

Pentikäinen julkaisi Takalon haastattelujen pohjalta tutkimuksen Marina Takalon

uskonto (1971),  josta  tuli  sittemmin  uskontotieteen  ja  kansanrunoudentutkimuksen

loppuunmyyty klassikko. Koska kirjan tutkimusote on uskontotieteellinen ja Pentikäinen

tutki Takalon uskonnollista maailmankuvaa, hän ei käsitellyt lauluaineistoa muuten kuin

yhtenä tutkimusongelmaansa tukevana tekijänä muiden perinneelementtien ohella.

Yllättävää  oli  kuitenkin  havaita,  ettei  kukaan  muukaan  ole  aikojen  kuluessa

perehtynyt  Takalon  lauluihin.  Yksi  syy  voisi  olla  yllä  mainittu  sävelkorvakysymys,

johon  Takalon  nimi  yhdistyy  useamminkin.  Seuraavassa  on  esimerkkinä  vaasalaisen

urkurin  ja  musiikkipedagogin  Lars  Johan  Gustav  Stråhlen  (1894–1965)

muistiinpanomerkintä  SKS:n  kansanrunousarkiston  Takaloaiheisen  arkistokortin

kommenttiosiosta toistakymmentä vuotta ennen Asplundin artikkelin ilmestymistä:

Karjalainen  kehtolaulu.  Laulajalla  oli  epätarkka  rytmi  ja  sävelkorva heikohko. Teksti  epäselvä.
(Stråhle, L. J. G. KRA 2:215)

Heikon  sävelkorvan  lisäksi  Stråhle  on  siis  kiinnittänyt  huomiota  epätarkkaan

rytmiin  sekä  tekstin  epäselvyyteen.  Näin  ollen  Takalon  kohdalla  kaikki  runolaulun

peruselementit – sävel, mitta  ja  sisältö – on  tulkittu  jollain  tavalla puutteellisiksi. Tämä

johtaa  kysymykseen  myös  siitä,  miten  Takalo  todella  runolauluperinnettä  vääristää  ja

ennen kaikkea mitä, oulankalaista vai tutkijoiden hahmottelemaa perinnettä?

Pentikäinen  puolestaan  ei  tutkimuksessaan  juurikaan  kuvaile  Takalon  laulua,

vaikka laulumateriaalin määrään viitaten hänet runonlaulajaksi nimeääkin:

"Jos runonlaulajan kriteerinä pidetään huomattavaa vanhojen  runojen varastoa,  löytyy

OulanganKiestingin alueelta yksi ainoa mitat täyttävä "runonlaulaja", nimittäin Marina

Takalo.  Toisaalta  on  varmaa,  ettei  yhdenkään  muun  perinteenkannattajan

kokonaisrepertoaaria ole tallessa." (Pentikäinen 1968, 20)

Takalon  perinteenkantajan  taitoihin  ei  yllä  olevien  mainintojen  lisäksi  ole

ilmeisesti  ainakaan  julkaistuissa  lähteissä  viitattu.  Runolaulajia  ja  runolauluperinnettä

käsittelevässä  kirjallisuudessa  on  Takalon  runolaulajuus  huomiota  herättävällä  tavalla

kyseenalaistettu tai muuten esitetty negatiivisessa valossa.

Kulkiessaan  seitsemännellä  runonkeruumatkallaan  1836–1837  Marina  Takalon
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kotiseudulla  Vienan  pohjoisosissa  itse  Elias  Lönnrot  oli  vuodattanut  turhautumisen

kyyneleitä  matkaväsymyksen  sekä  vanhauskoisten  asukkaiden  epäluuloisuuden  tähden.

Hän  totesi  Uuden  Kalevalan  esipuheessa,  että  Vuokkiniemestä  ja  Uhtuasta  itään  tai

pohjoiseen  päin  mentäessä  ”huononevat  runot  huononemistaan”2.  (Pentikäinen  1971,

112–113.)  Lönnrotin  mielipide  vaikutti  epäilemättä  siihen,  ettei  Vienan  Karjalan

pohjoisosiin3 enää kiinnitetty runojen osalta juuri huomiota.

Tosin  yksi  myöhäisempi  ja  merkittävämpi  tapaus  oli  A.  O.  Väisäsen  kesäinen

keruumatka  vuonna  1915,  jolloin  hän  Kaarle  Krohnin  ehdotuksesta  lähti  taltioimaan

pohjoisvienalaista  joikuperinnettä  tallentaen  fonografille  lopulta  muiden  muassa  itkuja,

joikuja, runoa ja jopa venäjänkielisiä lauluja. (ibid., 112.)

Kiinnostava yksityiskohta on se, että Väisänen yöpyi kylän naisten nuottasaaressa,

jossa  myös  25vuotias  Takalokin  tuolloin  oli  kalastamassa.  Väisänen  taltioi  itkuja,

runolaulua  ja  joikuja  Takalon  sukulaisilta  Moarielta  ja  Joukenialta,  muttei  ainuttakaan

esitystä  Takalolta.  (ibid.,  70,  117.)  Oulanka  hävisi  runolaulututkimuksen  kartalta

lopullisesti vuonna 1964, kun Pääjärven vedenpintaa nostettiin ja pitäjä jäi veden peittoon

(SKSÄ A 573/2; Kallberg 2005, 11).

Tilanne  vaikuttaisi  olevan  kaiken  kaikkiaan  kovin  herkullinen  ja  otollinen

musiikkianalyyttiselle  tutkimukselle.  Ensinnäkin,  lähtökohtana  on  Takalolta  taltioitu

poikkeuksellisen  laaja  monen  vuoden  ajan  karttunut  haastatteluaineisto,  joka  sisältää

arkistoluetteloiden  mukaan  runsaasti  kalevalamittaista  laulua.  Toiseksi,  kyseiset  laulut

Takalo on laulanut useaan kertaan, muutaman vuoden välein. Näin voisi siis olettaa, että

aineisto auttaa ymmärtämään Takalon lauluntuottotapaa – lauluoppia4 – erityisellä tavalla

ja  tarjoaa  kiinnostavan  näkökulman  yleisemminkin  runolaulajan

kompetenssikysymyksiin runolaulu ja runolaulajatutkimuksen kontekstissa.

Lisäksi  Takalon  henkilöhistoria  on  poikkeuksellisen  tarkasti  dokumentoitu  ja

rekonstruoitu.  Juuri  kontekstitietojen  huomioimattomuus  on  ollut  yleinen  puute

runolaulututkimuksen  historiassa.  Vasta  viime  vuosina  on  alkanut  ilmestyä  lähinnä

2 Takalon kotipitäjä oli Vienan karjalaisasutuksen pohjoisimpia kolkkia.
3 Pentikäisen mukaan juuri Oulanka oli ”Vienan yhtenäisen karjalaisasutuksen pohjoisraja” (Pentikäinen
1971, 48).
4 Lauluoppikäsitteellä tarkoitan tässä yksittäisen runolaulajan laulutavan yleispiirteitä (vrt. Laitinen 2004;
HuttuHiltunen 1999 & 2004). Timo Leisiö (2004) on puolestaan käyttänyt lauluoppitermiä laajojen
maantieteellisten alueiden sävelmistöjen analyyseissään.
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folkloristisia  tutkimuksia,  joissa  myös  lauluja  ympäröivään  maailmaan  –  ihmisiin  ja

heidän  asuinseutujensa  olemukseen  ja  historiaan  on  kiinnitetty  erityistä  huomiota  (ks.

Timonen 2004; Tarkka 2005).

Maininnat  Takalon  heikosta  sävelkorvasta  tuovat  lopulta  esiin  laajemman

kysymyksen  siitä,  minkälaisia  vaatimuksia  nykyisellä  runolaulututkimuksella  on

informanttejaan  kohtaan?  Voisiko  Takalokritiikin  kohdalla  olla  kyse  siitä,  että

perinteentaitajan  informaatio  ei  sovi  tutkimuksen  ennalta  hahmottelemaan

ideaalitodellisuuteen tai ennakkooletuksiin?

2. MARINA TAKALO – SUULAAN KARJALAISMUMMON ELÄMÄ JA
AKTIVOITUVA RUNOLAULUPERINNE

Marina Takalo (syntyään Nikitin) syntyi vuonna 1890 elokuun 3. päivänä Vienan

Karjalassa,  Oulangan  Taavonkylässä.  Hän  oli  kaksitoistalapsisen  perheen  yhdestoista

lapsi. Perheen niukan toimeentulon takia hän joutui nuorella iällä kulkemaan lähikylissä

kerjuulla.  Nikitinien  suku  kuului starovieroihin eli  vanhauskoisiin.5  Marina  avioitui

vuonna 1910 Olli Nikitinin kanssa ja muutti Taavosta lähellä sijainneeseen Oulangan eli

Oulangansuun  pitäjään.  Avioliitto  oli  serkusavioliitto.6  Aikuisiksi  kaiken  kaikkiaan

kahdestatoista lapsesta varttui neljä.7

 Takalonimen  Olli  ja  Marina  Nikitin  ottivat  käyttöön  muutettuaan  Suomeen

vuonna  1922  (Pentikäinen  1971,  85).  Vuosien  1922–1955  välisenä  aikana  Takalot

joutuivat muuttamaan alituiseen töiden perässä. Kiertolaiselämä  rauhoittui vasta vuonna

1955,  jolloin  he  saivat  eläkerahoillaan  ostettua  tontin  Kuusamon  Heikkilän  kylästä  ja

pystytettyä talkoovoimin pienen talon.

5  Vanhauskoisiksi  tai raskolnikoiksi  kutsuttiin  ihmisiä,  jotka  vastustivat  venäjän  ortodoksisessa  kirkossa

1600luvun lopulla tapahtuneita uskonuudistuksia.   Vanhauskoiset eivät muodostaneet yhtä homogeenistä

ryhmää,  vaan  uskonuudistusten  vastustajat  hajaantuivat  omiksi  pienryhmikseen.  Venäjän  valtio  ja

ortodoksinen  kirkko  vainosivat  vanhauskoisia  ja  monet  karkoitettiin  tai  joutuivat  pakenemaan

syrjäseuduille, kuten esimerkiksi VienanKarjalan pohjoisosiin.  (Pentikäinen 1971, 128–131.)
6 Olli ja Marina Nikitin olivat pikkuserkuksia (Pentikäinen 1971, 77).
7 Takalo sai neljä keskenmenoa ja neljä lasta menehtyi vauvaiässä.
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Marina Takalon ura runolaulajana sai alkunsa vuonna 1956 Kuusamossa. ”Suulas

karjalaismummo”  kutsuttiin  tuolloin  esiintymään  paikallisen  kansalaisopiston  Kalevala

juhlaan.  Esiintyminen  poiki  lisää  esiintymistilaisuuksia,  jotka  toivat  Takalon  elämään

vaihtelua  ja  sosiaalista  arvostusta.  Esiintymiset  aktivoivat  myös  Takalon

perinnetaitajuuden  ja  ensiesiintymistä  seuraavana  vuonna  alkoi  Takalon  reilun

kymmenen vuoden pituinen perinteentallennusjakso. Tuolloin Takalon poika Olavi lähetti

Suomen  Kirjallisuuden  Seuran  arkistoon  äidiltään  muistiinpanemansa  hääkuvauksen.

Vuonna  1959  Pertti  Virtaranta  tapasi  ensi  kertaa  Marina  Takalon.  Vuoden  1960

elokuussa alkoi puolestaan Juha Pentikäisen tallennusurakka. (ibid., 85.)

Olli  Takalo  kuoli  vuonna  1961,  minkä  jälkeen  Marina  Takalo  muutti  lastensa

luokse Kemiin.   Marina Takalo kuoli 22.7.1970 Kemin kaupunginsairaalassa. Takalolle

myönnettiin Kalevalaseuran perinteenkannattajan kunniamaininta vuonna 1965 (ibid., 85)

ja Kemissä on hänen kunniakseen nimetty jopa ”Marina Takalon katu”.

2.1. Takalon kalevalamittaiset laulut

Tämän  tutkimuksen ensisijainen aineisto  perustuu  Juha Pentikäisen vuosina 1960–1963

(SKSÄ  A  550–575)  sekä  Erkki  AlaKönnin  (AK/0816–0830)    vuonna  1963  tekemiin

haastatteluihin.  Pentikäisen  haastattelut  ovat  arkistoituna  Suomalaisen  Kirjallisuuden

Seuran kansanrunouden äänitearkistoon, kun taas AlaKönnin taltioinnit ovat Tampereen

yliopiston  Kansanperinteen  arkistossa.    Takalolta  taltioituja  lauluja  löytyy  edellisten

lisäksi  Turun  yliopiston  TKUarkistosta  sekä  Kotimaisten  kielten  tutkimuskeskuksen

(KOTUS)  arkistosta.  Lisäksi  sekä  Yleisradion  arkistossa  että  ilmeisesti  MTV3

televisiokanavan8  arkistossa  on  Takalolta  taltioitua  materiaalia.  Tätä  tutkimusta  varten

onnistuin saamaan käyttöoikeudet vain kahden ensin mainitun arkiston aineistoon.

Seuraavassa  tarkastelen  Marina  Takalon  kalevalamittaisia  lauluja  hänen

kokonaisrepertuaarissaan. Vuonna 1968 Juha Pentikäinen kirjoittaa:

Marina  Takalo  on  perinteentaitajana harvinaisen  monipuolinen.  Hänen  repertuaarinsa  käsittää

noin 50  satua,  10  legendaa, 20  syntykertomusta,  20 uudempaa kansanlaulua,  20  itkuvirttä,  250

8 (entinen Mainostelevisio)
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tarinaa  sekä  huomattavan  määrän  taikoja,  uskomuksia,  sananparsia,  arvoituksia,  joikuja,

venäjänkielisiä piirilauluja, paikallistarinoita, tapakuvauksia, jne.

Runo  ja  loitsuperinteeksi  katsottavaa,  kalevalamittaa  noudattavaa  aineistoa  on  96  numeroa.

Vanhoja runoja on näistä 48, jotka voidaan jaotella epiikkaan (9), häärunoihin (2), kehtolauluihin

(16)  ja  muihin  runoihin:  lorut,  hokemat,  työ  ja  viihdelaulut  (21).  Loitsuja  on  myös  48.

(Pentikäinen 1968, 26.)

Pentikäisen  mukaan  vuosien  1956–1966  aikana  Takalon  runolaulurepertuaari

jakaantui  latenttiin ja aktiiviseen osaan. Aktiiviseen osaan valikoitui kymmenen laulua9,

jotka hän lauloi:

[…]  kaikille  häntä  haastatelleille  kerääjille  spontaanisti,  stereotyyppisesti  (säepoikkeama  alle
10 %),  tapailematta  tai  kangertelematta  niin,  että  jopa  runojen  esitysjärjestys  säilyi  lähes
muuttumattomana. (Pentikäinen 1971, 347)

Mikä sitten todella oli Takalon kalevalamittaisten runojen määrä ja esitysjärjestys

vuosina  1960–1963?  Ensimmäiset  11  esitystä  (SKSÄ:n  Anauhoissa  olevat  esitykset)

Pentikäinen  tallensi  Kuusamon  Heikkilänkylässä  elo  ja  syyskuussa  vuonna  1960.

Seuraavan  kerran  Pentikäinen  laulatti  Takaloa  Helsingissä  vuoden  1961  elokuussa,

jolloin  kelanauhalle  tallentui  kaksi  esitystä:  kehtolaulukatkelmat Souvamma  soppee ja

Souvappa  soua  soutajaisen.  Vuonna  1962  Pentikäinen  tallensi  Takalolta  viiden  päivän

aikavälillä 21 esitystä, niin  ikään Helsingissä. Vuodelta 1963 SKS:n äänitearkistossa on

yksi esitys.  Erkki AlaKönni puolestaan tallensi Takalolta vuonna 1963 kaiken kaikkiaan

neljätoista  esitystä.10  Seuraavassa  kaaviossa  on  esitetty  vuosien  1960,  1962  sekä  1963

tallennuskertojen esitykset.

9 Pentikäinen käyttää niistä nimitystä ”runo”
10 Lukuun sisältyvät vaihtoehtoiset otot samasta laulusta.
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Kaavio 2.1.a. Marina Takalon laulujen tallennusjärjestys vuosina 1960, 1962 ja 1963. Tallentajat

Juha Pentikäinen (JP) ja Erkki AlaKönni (EAK). Eri tallennuskertoina esitetyt samojen esitysten

versiot on merkitty tummennettuna:

Tallennusjärjestys vuonna
1960 (JP)

  Tallennusjärjestys vuonna
1962 (JP)

  Tallennusjärjestys vuonna
1963 (EAK)

1 Pääskynen on päivälintu 1  Pääskynen om päivälintu 1 Pääskynen on päivälintu
2 Lunastettava neito 2  Tullimpa lullin lašta 2 Olipa ennen onnimanni

3
Ryöstettyjen neitojen
tarina 3  Aa aa allil lašta 3 Tullimpa lullil lasta

4 Ironeiti, impineito 4
 Kuulimp on kummat näin
imehet 4 Anni tyttö ainut tyttö

5 Tuarisein,muarisein 5  Iro neit’i impineit’i 5 Kamanat kohotkohon
6 Olip’ on ennen

onnimanni
6  Anni tyttö ainut tyttö 6 Kuulimpa kummat näin

imehet
7 Oi hiiri hiikkoni 7  Šouvapa šouva šoutajaisej 7 Kokko lenti koillisesta

8
Häävirsi – Miero vuotti
uutta kuuta 8  Aa aa allil lašta 8

Kokko lenti koillisesta
(jatko)

9 Häävirsi  Kokko lensi
koillisesta

9  Unipa ulkoa kyselöy 9 Iro neit’i impi neit’i

10

Kehtolauluja: Uni se
ulkoa kyselöy, Nuku
nuku nurmilintu, Aa aa
allil last 10 Tullimpa lullil lasta 10 Iro neit’i impi neit’i

11 Tullinpa lullin lasta 11  Tuariesem muariesem 11 Tuariesem muariesem
12  Kullervo kalervom poika 12 Oi hiiri hiikkon’i
13  Oli ennen onnimanni 13 Šoutelemma joutelemma
14  Oi hiiri hiikkon’i 14 Minne hiihat hiiri parka
15  Hiiri met’t’šähäm menevi
16  Kokko lenti koillisesta
17  Miero vuotti uutta kuuta

18
 Kuulimp on kummat näin
imehet

19  Iro neit’i impineit’i
20  Tule surma šuota myöt’e
21  Kunne annan annisen’i
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Arkistoluetteloiden  mukaan  laaditun  listan  perusteella  kolmen  vuoden

esitysjärjestyksissä  on  jonkin  verran  hajontaa.  Esitysten  kokonaismäärä  vaihtelee  vain

hieman  vuodesta  ja  kerrasta  toiseen.  Takalo  laulaa  vuosina  1962–1963  samat  laulut  –

muiden  laulujen ohella – kuin ensimmäisellä  taltiointikerrallakin vuonna 1960.   Lisäksi

Takalo  aloittaa  jokaisen  pitemmän  tallennusjakson Pääskynen  on  päivälintu  laululla.

Vuosina  1961  ja  1963  Pentikäinen  tallensi  Takalolta  vain  kolme  esitystä  (SKSÄ  A

560/10 ja SKSÄ A 562/2).

Takalolla  vaikuttaisi  todella  olevan  jonkinlainen  aktiivirepertuaari.  Seuraavassa

luettelossa  on  Takalon  aktiivinen  repertuaari  luokiteltuna  perinnelajeittain  (Pentikäinen

1971, 347–348). Sulkuihin on merkitty Pentikäisen antamat säemäärät:

1) Epiikka (189): Ironeidin runo Iro neiti, impi neiti (23), Lunastettavan

neidon runo Anni tyttö, ainut tyttö (101), Maailmansyntyruno Pääskynen

on päivälintu (40) sekä Ryöstettyjen neitojen laulu Kuulimp on kummat,

näin imehet (25).

2) Kehtolaulut (22): Oi hiiri hiikkoni (11), Tullinpa lullin lasta (11)

3) Leikkirunot (57): Olip on ennen onnimanni (21), Toarisein muarisein (36)

4) Häärunot  (307): Kokko  lenti  koillisesta (111),  Miero  vuotti  uutta  kuuta

(196)

Repertuaarirunojen  yhteenlaskettu  säemäärä  on  siis  Pentikäisen  mukaan  575

säettä. Pentikäinen kuitenkin mainitsi  aikaisemmin,  että Takalon kokonaisrepertuaarissa

on  48  ”vanhaa  runoa”.  Käytettävissäni  olevan  aineiston  perusteella  en  ole  päässyt

vastaavaan lukuun. Mahdollisesti hän on sisällyttänyt lukuun kaikki mahdolliset vuosien

varrella kerätyt säkeet, olivat ne sitten laulettuja, lausuttuja tai muutaman säkeenmittaisia

katkelmia yhdisteltynä kokonaiseksi esitykseksi. Pentikäinen ei ole ainakaan sisällyttänyt

aktiivisten  esitysten  listaan  useana  vuotena  laulettua  “Soutelemma  joutelemma”  

kehtolaulusikermää  ja  muutamia  muita  lyhyempiä  katkelmia.  Näiden  poisjätettyjen

runojen säemäärä kasvattaa runojen kokonaismäärää yli kuuteensataan säkeeseen. Miten
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Takalon  laulamien  säkeiden  määrä  vertautuvat  1900luvulla  eläneiden  runolaulajien

säemääriin?  Esimerkiksi vuonnislaiselta Anni Lehtoselta tallennettiin

” 8000 sananpartta, yli 200 itkuvirttä, satoja loitsuja, häärunoja, satuja, tarinoita, uskomuksia,

tuutulauluja, leikkilauluja ja uudempia kansanlauluja. Anni Lehtosen runoja on julkaistu vuosina

1919–1921 ilmestyneissä SKVR:n Vienan osissa 4500 säettä”. (Laaksonen 1995 225226.)

Tosin  Lehtosenkin  säemäärään  on  ilmeisesti  sisällytetty  kaikki  mahdolliset  säkeet

säkeenmittaisista  katkelmista  satoja  säkeitä  sisältäviin  häälauluihin.  Säemäärien

tarkastelu  ei  yksinään  ole  kuitenkaan  kokonaisen  lauluperinneilmiön  kannalta  kovin

hedelmällistä.  Lehtonen ja Takalo kohtaavatkin jo tasaväkisemmin, kun vertailu tehdään

varsinaisten  runolaulujen  pohjalta.  Pekka  HuttuHiltunen  (1999)  on  analysoinut

kaksitoista varsinaista  runolauluesityksen nuotinnosta  eli  jonkinlaisen otoksen Lehtosen

aktiivirepertuaarista. Marina Takalon aktiivirepertuaarissa oli puolestaan noin kymmenen

esitystä,  joten  lauletun  runon  kohdalla  näiden  laulajien  repertuaarit  ovat  verrannollisia

keskenään.  Lisäksi  Takalon,  Lehtosen  sekä  esimerkiksi  Domna  Huovisen  (AlaKönni

1964,  226–228)    perinnerepertuaarit  ovat  kokonaisuudessaan  perinnelajiensa  puolesta

hyvin yhteneväiset.
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2.2.  ”Nii  ne  miun  päähän  jäi”  –  laulujen  oppiminen  –  lauluista  puhuminen  –

laulujen laulaminen ja muistaminen

Tärkein runolaulun oppimestari Takalolle oli hänen isotätinsä Olonja Nikitin (Pentikäinen

1971,  347–350),  jonka  luona  Takalo  vietti  lapsuudessaan  suuren  osan  ajastaan

hoidokkina. On kiintoisaa huomata, että lauluesitysten ohella myös kertomukset omasta

elämästä ovat vakiintuneet eräänlaiseksi kertomusohjelmistoksi. Vuoden 1960 elokuussa

Pentikäisen  tavatessa  Takalon  ensimmäistä  kertaa,  Takalo  kertoo  runolaulun

oppivuosistaan seuraavaan tapaan:

JP: Millonkas te ootte oppinu näitä lauluja?

MT. Minä oon pikkusena lattialla pekertäny, ja isän täti nuottie paikkas ja verkkoja kuto ja aina

lauleli, [nii] ne miun päähäni jäi. Ne ovat niin pienestä asti, että minä olin vuosikymmen vanha,

kun se tätivainaja hukku. Ne on siitä pysytty päässä, ei oo oltu kirjoissa eikä kansissa. (SKSÄ A

556/50.)

Kertomus  laulujen  oppimisesta  oli  ilmeisesti  jo  tuossa  vaiheessa  alkanut

vakiintua. Vuonna 1962 kertoo Takalo oppitarinansa Juha Pentikäiselle uudelleen:

JP: Keltäs se Marina tämän [...] laulun oppi?

MT: Olonjatäjiltä, isän täjiltä.

JP: Millonka sinä sen opit?

MT: Minä olin pikkutyttönen semmonen, pekertelin lattiella, hän paikkasi nuottie ja verkkoja, ja

aina se lauloi näitä lauluja. Niin minä kuuntelin, en minä perässä laulanu enkä mitään, enkä minä

jälestäi laulan, mutta ku ajussani eli ajatuksissani. Sitte ku lapset tuli itelläni ni sitte minä lauloin

aina  lapsia  souttaessa näitä. Ja  ne  on pysytty,  kahdeksan vuojen  vanha eli  kahdeksannella olin

kun tätiväinaja hukku. Siit on asti pysytty. ei ole olty kirjois eikä kansis. (SKSÄ A 550/20.)
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Vuonna 1963 Takalo kertoo saman tarinan professori AlaKönnille tähän tapaan:

AK: Oliko vielä runolaulajia siellä lähikylissä?

MT: Kyllä siellä oli joitain aina. Minulla täti vainaja oli, se laulo aina sellasia runolauluja niitä.

AK: Kerrohan vain omalla vienankielellä.

MT:  Eli  täti  rukka,  meillä  sanottih,  vainaja  ja  rukka.  Heä  laulo  aina,  nuottia  verkkoja  paikkas

vainaja  ja  lauleli  aina.  Mie  olin  kaheksan  vuojen  vanha  kun  hän  hukku  ja  siitä  on  mitä  on

runolauluja miulla jääny niin siltä mie oon oppimu ne kaikki. (AK/0816/07.)

Takalo kuuli  laulua myös  kotopiirissään.  Laukkukaupoilla  kiertänyt  Takalon  isä

Iivana Nikitin kertoi  mielellään  satuja,  legendoja  ja  tarinoita  ja osasi  ainakin katkelmia

vanhoista lauluista ja loitsuista:

Vanhoja  runoja  Marina  Takalo  on  perinyt  isältään  14,  loitsuja  9.  Marina  Takalo  muisti

Pentikäisen  mukaan  isänsä  laulaneen  myös  Väinämöisestä,  vaikkei  itse  osannutkaan  kuin  kaksi

kilpalaulannan säettä. Muista Iivana Nikitiniltä saaduista runoista mainittakoon Hiihtävä surma,

Ison härän runo, Kalevanpojan kosto sekä eräät nimihokemat. (Pentikäinen 1968, 29–30.)

Vuonna 1969 Takalo kertoo isältään ja tädiltään oppimista lauluista seuraavaa:

MT:  Isä  laulo  vaikka  kuin  paljon,  mutta  ei  tullu  silloin  niitä  ajateltuo.  No  huvikseh  (laulo),

verkkuo paikka ja nuottie pirtissä, se laulo [...]

JP: Kuka lauloi ”Lappalainen lauri poika”?

MT: Isävainaja sitä laulo aina: ”tappo isän, tappo, äitin tahtoi vielä minutkin tappoa”

JP: Mutta isä ei laulanut samoja kuin täti?

MT: Yksie ne laulo isä ja täti, mutta täjiltä ne jäi paremmin piähän.

JP: Lauloko isä sitä Annityttöä?

MT:  Ei.  Ei  ”Pääskynen”,  ei  ”Iro  neito”,  ei  laulan  isä  niitä. (TKU  1969/2:7.  Litterointi  Juha

Pentikäisen)

Kuvailut isän laulamisesta  No huvikseh (laulo), verkkuo paikka ja nuottie pirtissä, se laulo

[...]   osuvat osin yksiin kuvauksiin Olonjalta opituista  lauluista.  Ilmeisesti vuoden 1969

haastattelun  pohjalta  Pentikäinen  on  tulkinnut,  että  isä  Iivana  “hyräili”  joskus  runoa,

mutta Olonjatädin laulut olivat erilaisia ja helpompi oppia. Lisäksi Pentikäisen mukaan
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Iivana  Nikitiniltä  opittujen  runojen  määrä  on  “varsin  suuri,  mutta  kvaliteetti  varsin

huono; monet niistä olivat muutaman säkeen katkelmia”. (Pentikäinen 1971, 249.) Näin

nousee esiin jälleen runojen laadun ja säemäärän suhde.

Äidiltään  Stepanie  Nikitiniltä  (1850–1940)  Takalo  oppi  vain  yhden  laululoitsun

Neitsyt  maaria  emoinen  (SKSÄ  A  558/26  ja  A  559/59).  Käytettävissäni  olevasta

aineistosta ei ole valitettavasti ollut mahdollista tarkastaa tietoja Takalon vanhemmiltaan

oppimista  lauluista.  Joka  tapauksessa  isältä  ja  äidiltä  opitut  runot  ovat  kuuluneet

Pentikäisen mainitsemaan latenttiin repertuaariin.

Aktiivirepertuaariin  lukeutuvat  häälaulut  Takalo  on  oppinut  nuoruusvuosinaan

sukulaisnaiselta Palaka Issakovilta, mutta ei omien sanojensa mukaan itse  juuri  laulanut

häissä  (SKSÄ  A  557/4)  Joitakin  uudempia  venäläisiä  lauluja  hän  oppi  siskoiltaan  sekä

uudempia suomalaisia kansanlauluja serkultaan Hilipalta (Pentikäinen 1968, 26). Takalon

latentti  laulajuus  aktualisoitui  vasta vanhuusiällä vuodesta 1956 alkaen,  jolloin  laulujen

oppivuosista oli kulunut jo vajaat kuusikymmentä vuotta.

Vastaavanlaiset  tarinat  nuoruusvuosina  opituista  lauluista  eivät  ole  harvinaisia.

Elina Niiranen viittaa  artikkelissaan Vienalaiset  runolaulut  (2001, 124)  Nina Lavoseen,

joka  on  haastatellut  vienalaisia  runolaulajia  1970luvun  alkupuolelta  lähtien.  Lavosen

mukaan  vuonna  1982  70–80vuotiaat  runolaulajat  kertoivat  oppineensa  laulunsa

nuoruusvuosinaan. Lavonen myös arvelee laulajien repertuaarien säilyneen ”noista ajoista

miltei muuttumattomina”. (Ibid.).

Pentikäinenkin puhuu useasti Takalon tarkasta muistista. Hänen mukaansa 1960

luvun  lopun  runolauluperinteelle  oli  tyypillistä  niin  sanotun  latentin  muistivaraston

mieleen  palauttaminen  ja  muistivarastossa  levänneiden  “irrallaan  olevien  runojen,

motiivien ja säkeiden kokoaminen ehyiksi runokokonaisuuksiksi”.

Tämä  kaikki  edellyttää  hyvää  muistia,  muodon  hallintaa  sekä  runojen  sommittelutekniikkaa.

Marina Takalossa ovat nämä ominaisuudet. (Pentikäinen 1968, 27–28.)

Takalon  muistia  on  tutkittu  myös  Turun  yliopiston  psykologian  laitoksella.

Tuloksien perusteella Takalo todettiin “tyypilliseksi ulkomuistajaksi”, joka
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“edelleenkin  oppii  ja  muistaa  hyvin  ja  täsmällisesti  vapaasti  muodostamiaan  sisältöjä  samoin

kuin annettuja aineistoja, jotka ovat kertaesityksellä ulkoa opittavissa” (Mikkonen 1966).

Vaikka Pentikäinen toistuvasti nostaa esiin Takalon hyvän muistin ja runolaulujen

sommitelmien  eheyden  sekä  eri  vuosien  esitysten  vähäisen  säepoikkeaman,  hän  toteaa

myös, että:

[…]  on  selvää,  etteivät  Takalon  laulamat  runot  tarkalleen  vastaa  Olonja  Nikitinin  traditiota.

Valitettavasti yksityiskohtainen vertailu ei ole mahdollista, sillä kukaan kerääjä ei ole haastatellut

Olonja  Nikitiniä.  Ilmeistä  on,  että  Marina  Takalo  on  unohtanut  joitakin  runoja;  toiset  ovat

siirtyneet  uusin  yhteyksiin.  Sosiaalisen  kontrollin  puuttuessa  Takalon  sommittelemat

kokonaisuudet jäävät ainutkertaisiksi. (Pentikäinen 1968, 28.)

Lopulta Pentikäinen  toteaa monien Takalon Olonja Nikitiniltä oppimien  runojen

poikkeavan  pohjoisvienalaisista  runoista  ja  esittää  niiden  olleen  suurimmaksi  osaksi

“lahjakkaan, vanhoillisen perinteenkannattajan yksilötraditiota”  (Pentikäinen 1971, 349).

Yksilötraditiosta  ja  sommittelutekniikasta  sekä  esteettisen  ilmaisun  tarpeesta  todistavat

myös  “Takalon  omasta  elämästään  sepittämät,  lähinnä  satumotiiveja  ja  metaforia

sisältävät  sekä  kalevalamittaa  noudattavat  kolme  runoa”: Muurahaiset,  Raunio  sekä

Teinpä  penkin,  kylvin  kukat  (Pentikäinen  1968,  28;  1971,  92–95).  Tosin  runojen  voisi

sanoa  olevan  ennemminkin  vapaamittaisia,  mutta  sellaisia  jotka  sisältävät  myös

kalevalamittaisia elementtejä.

Esimerkki  2.2.a.  Toisinto  omaelämäkerrallisesta  runosta  ”Muurahaiset”,  vuodelta  1965
(Pentikäinen  1971,  92–93).  Kirjoittaja  on  alleviivannut  Juha  Pentikäisen  litteraatiosta  kalevalamittaan
sopivat säkeenosat:

1 Pieni muurahainen taiperteli tietä myöte
Talutteli risuista
Kulettelipa kuusen oksaista
Tulipa toene muurahainen
Tarttu risuseh käsin
Lähettih yhessä kulettamah kuusen oksoa
Kas täs o kaksi kaunista kantuo
Suuren kuusen suojattuna
Rupiemmapa tähän kekoistama keräelemäh
Kotiema kokuelomah

11 Panemah kuusen oksasta kurkihirren
Hyö allettih kekuo kerätä
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Kotie kokota
Salot suuren samoiltih kaikkialta kotih kuletettih
Kekoseheh kerättih
Tulipa muuven kerta
nähtih suurekse kauhukse

21 oli rautane aeta kaatunu kevon eteh
Hyö lähettih juoksemahan
ei peästy kekoh
Muitten kekoloissa yönsä vietettih
Vierahissa kekoloissa talvensa viettetih
Tulipa kevät
Suojanen suviilma
Sulatteii jumala lumen
Muurahaiset lähettih juoksemah
Kas täs o kaunis kankas

31 Suojanen suvirinne
Välkkyvä vejenkalvo
Kaunis kalavesi rannas
Rupiemmapa tähä kekoa keräelemäh
Kotistamma kokoelomah
Havuneulasetki haalattiin
Kanervon oksat kannettiihin
Jopa rantasilta lahosetki kuletettiihin
Heinänkorret hiesikoelta
Kaikki kekoh kelpasivat

41 Onpa ihana talven suoja suotuna
Tulipa suuri syksyne myrsky
Pyörremyrsky pyörähytti
Vei kevosta katon
Vei toisen muurahaisen mukana
Vesisaje seinät vei
Pieni muurahainen jäi yksin
Ei voi kolmatta kotie koota
Eikä kekuo kehittoä

50 Vierahissa kekoloissa aikansa viettäy

Takalon  mahdollisuudet  kalevalamittaisen  lauluperinteen  harjoittamiseen  olivat

kuitenkin  melko  rajatut.  Vanhauskoisuus  asetti  laulamiselle  rajoituksia,  sillä “Oulangan

vanhauskoisista  useimmat  pitivät  runonlaulantaa  räähkänä11“  (Pentikäinen  1971,  350).

Takalon isä Iivana Nikitin (1834–1929) ei myöskään sallinut lastensa laulavan:

Meillä isä oli vihainen kaikesta. Siksi minäkään, kun tätivainaja (Olonja Nikitin) niitä lauloi, en

uskaltanut perässä laulaa. Minä en tyttönä ollessa isän ja äidin kuullen koskaan laulanut; en

muualla kun siellä missä yksin olin. (ibid. , 350)

11 Räähkä on vanhauskoisen käsite, jonka merkitys vastaa syntikäsitettä, mutta pitää sisällään myös
ajatuksen sanktiosta
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Takalon  haastattelujen  perusteella  on  melko  vaikeata  muodostaa  merriamilaista

tai  esimerkiksi  Senni  Timosen  (ks.  Timonen  2004,  84–163)  hahmottelemaa  laulajien

itsensä käyttämää, kotoperäistä laululuokittelua  (ibid., 87). Timo Leisiö  (1976,  281) on

muodostanut  Pentikäisen  tutkimuksen  pohjalta  Takalon  kalevalamittaisista  lauluista

seuraavanlaisen jaottelun, joka osittain pohjautuu Takalon käyttämään termistöön. Muista

perinnelajeista  kuten  itkuista  ja  uudemmista  kansanlauluista  ryhmittyy  omaksi

päälajikseen  kalevalainen  laulusto  eli  Takalon  mukaan virret, runolaulut  tai karjalan

laulut. Kalevalainen laulusto puolestaan jakautuu kahteen eri lajiin.  Ensimmäinen laji on

epiikka eli Kalevalan tai Olonjatädin laulut. Toiseen lajiin kuuluvat heälaulut, työlaulut,

lapsensouvatuslaulut, pilkkalaulut.

Tämän  tutkimuksen  aineistosta  ei  ole  löytynyt  vastausta  siihen,  mitä  ovat  mainitut

“työlaulut”.  Onko  niin,  että  Pentikäinen  (Pentikäinen  1971,  347)  ja  hänen  mukaansa

Leisiö  ovat  tulkinneet  ns. Olonjatädin  laulut,  joita  on  laulettu  ”nuottia  ja  verkkoja

paikatessa”  myös  työlauluiksi?    Toinen  termi,  “Kalevalan  laulut”  ei  vuosien  1960–63

haastatteluissa  esiinny.  Toisaalta  Takalo  viittaa  kenties  painettuun  Kalevalaan

sanoessaan:
JP:  […] onkos Marina kuullu semmosta laulua jossa puhuttais Väinämöisestä?

MT: En. Kyllä minä oon joku verran kuullu, mutta minen ossaa sitä laulua.

JP: Lauloko se täti [Olonja] siitä Väinämöisestä?

MT: En minä muista tätinkin laulavan, että kaiketi sitä ei siiheh aikah vielä niinku kirjallisesti

ei ollut sitä mitäh lauluja nii se ei laulanu hänkää sitä. (SKSÄ A 551/53)
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3. LAULETUN RUNON TUTKIMUS

Tutkimuksessani  analysoitavat  laulut  kuuluvat  pääosin  Marina  Takalon

kalevalamittaisten  laulujen  vuosina  1960–1963  tallennettuun  aktiivirepertuaariin.

Käytännössä  tämä  tarkoittaa  lauluja,  jotka  Takalo  on  oppinut  nuoruudessaan.

Aktiivirepertuaarin osalta laulujen voidaan tulkita jakautuvan kolmeen osaan jotka ovat:

1)  Olonjatädiltä  opitut  pidemmät  laulut  2)  Lastenlaulut  (joko  kehto  tai  lasten

viihdytyslaulut),  jotka  muodostuvat  usein  erilaisten  runoaihelmien  katkelmista  sekä  3)

häälaulut.  Aineistosta  olen  rajannut  pois  sanellut  (esimerkiksi Hämehes  on  härkä  suuri

SKSÄ A 551/53, Hämähäkki huoran poika SKSÄ A 555/43)  ja aikuisiällä opitut  laulut

(kuten Kamanat kohottukoon AK 0817/06) tai laulut joista on vuosien 1960–1963 aikana

tallennettu vain yksi toisinto (kuten Tule surma suota myöten SKSÄ A 555/42 ja Kunne

annat anniseni SKSÄ A 555/44). En ole työssäni käsitellyt myöskään massiivista Miero

vuotti uutta kuutalaulua (SKSÄ A 553/4 ja 556/59), joka vaatisi oman tutkimuksensa. Se

eroaa luvussa 4.3. käsiteltävästä Kokko lenti koillisestalaulusta lähinnä vain tekstinsä ja

pituutensa puolesta.  Jäljelle  jää 45 esitystä (yhteiskestoltaan n. 2  tuntia 30 minuuttia)  ja

niitä  olen  käyttänyt  analyysissäni.    Nuotinnos  ja  litteraatioesimerkit  kokonaisista

esityksistä on liitteenä (ks. Liitteet s.127–168).

3.1 Tutkimuskysymys

Tutkimuskysymykseni kuuluu: Miten Marina Takalon kalevalamittainen laulurepertuaari

toteutuu  musiikillisina  esityksinä?  Tämä  tutkimuskysymys  voidaan  jakaa  neljäksi

tarkentavaksi kysymykseksi.

1) Ensimmäinen tarkentava kysymys nousee laulujen luokittelusta. Onko laulujen

sävelmillä  ja  perinnelajeilla  yhteyttä?  Pentikäinen  (1971,  121)  on  järjestänyt  Takalon

laulut  tyypilliseen  tapaan  perinnelajeittain  –  eeppisiin,  lyyrisiin,  hää  ja  kehtolauluihin.

Lisäksi  hän  on  esitellyt  Takalon  itsensä  käyttämän  käsitteistön  – Olonjatädin  laulut,

luajittelut,  heälaulut  ja  niin  edelleen  (ibid.,  347).  Kiinnostukseni  kohdistuu  laulujen

luokittelun kohdalla siihen, voidaanko laulut luokitella musiikillisten rakennepiirteidensä

mukaan.  Erottuvatko  perinteiset  tai  Takalon  itsensä  nimeämät  laululajit  myös

sävelmiensä  puolesta  omiksi  luokikseen?  Laulaako  Takalo  laulunsa  yhdellä  vai



17

useammalla  melodialla  vai  tiettyjä  lauluja  tietyillä  melodioilla?  Jos  melodioita  on

useampia, minkälaisia ne ovat?

2)  Toisen  tarkentavan  kysymyksen  yhteydessä  tarkastelen  esitysten  välistä  ja

esitysten  sisäistä  muuntelua.  Esiintyykö  laulujen  eri  toisinnoissa  muuntelua?  Ovatko

melodiat  samaan  tapaan  vuodesta  toiseen  staattisia,  kuten  Pentikäinen  on  tulkinnut

Takalon  laulamien  tekstien  olevan  (ks.  mm.  Pentikäinen  1971,  191).  Antaako  lauletun

tekstin  staattisuus  tilaa  melodiselle  muuntelulle,  vai  tekeekö  tekstin  staattisuus  myös

melodian  suhteellisen  muuntumattomaksi.  Jos  muuntelua  on,  niin  minkälaista  se  on  ja

kuinka paljon sitä on?

3)  Kolmas  tarkentava  kysymys  liittyy  tekstin  ja  melodian  yhteisvaikutukseen.

Miten  teksteissä  esiintyvä  metrinen  rakenne  ja  melodia  toteutuvat  yhdessä?  Miten

esimerkiksi  Pentikäisen  mainitsema  runokatkelmien  sommittelu  näyttäytyy  melodian

tasolla?  Miten runojen metri toteutuu käytännössä?

4)  Neljännen  tarkentavan  kysymyksen  kohdalla  pohdin  yleisemmin  Takalon

laulua  ja  sen  tyyliä  sekä  Takalon  laulajaprofiilin  suhdetta  muihin  vienalaisiin

runolaulajiin.

Historiallisen  arkistoaineiston  avulla  yritän  tavoittaa  ne  raamit,  jotka  Marina

Takalo  on  perinteestä  tulkinnut,  tallentanut  mieleensä  ja  toistanut  kymmeninä

arkistoesityksinä.  Tehtävässä  on  tietenkin  omat  vaikeutensa,  sillä  Takalon  perinne  on

lähtökohdiltaan minulle monella tapaa vierasta (vrt. Laitinen 1991).  Myös kuvitteellisten

tutkimusmatkojen  (ibid.,  79–81)  tekeminen  on  hankalaa.  On  vaikeaa  eläytyä

muistivaraisessa  kulttuurissa  eläneen  ihmisen  osaan  ja  kuvitella  minkälaista  hänen

vaiherikas ja vastoinkäymisiä täynnä ollut elämänsä on todellisuudessa ollut.

Toisaalta  kuvittelemalla  voi  myös  koettaa  eläytyä  Takalon  elämän  myöhempiin

vaiheisiin,  jolloin  Takalon  maine  runolaulajana  alkoi  kasvaa.  Mitä  Takalo  onkaan

ajatellut kun hänet  on nimetty viimeiseksi  runolaulajaksi? Minkälaista on ollut kohdata

joukko  tutkijoita  ja  koettaa  ymmärtää  heidän  tarkoitusperiään  sekä  lopulta  laulamalla

täyttää  heidän  toiveensa?    On  helppo  kuvitella,  että  lisääntynyt  huomio  toi  mukanaan

myös negatiivisia puolia. Pentikäisen (Pentikäinen 1971, 109) mukaan Takalon saamalla

huomiolla olikin negatiivisia vaikutuksia ”naapuri ja perhesopuun”.
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3.2. Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat

Lähtökohtanani on 37 vuotta sitten kuolleen vienankarjalaisen naisen laulut. Laulut ovat

säestyksettömiä vienankarjalaisia runolauluja. Niiden tutkimushistoria viittaa kahteen eri

tieteentraditioon:  kansanrunouden  tutkimukseen  eli  nykyiseen  folkloristiikkaan  sekä

vertailevan  musiikkitieteen  kautta  etnomusikologiaksi  kehittyneeseen  tieteenalaan.  (ks.

Pekkilä 1984a.)

Kuten  Jarkko  Niemi  ja  Marko  Jouste  toteavat  yhteisartikkelinsa Teesejä

pohjoisten  laulujen  tutkimiseen alkusanoissa,  on  perinnemusiikin  analyyttiseen

ymmärtämiseen vaikeaa löytää ”yleispätevää kaiken teoriaa” (Jouste & Niemi 2002, 161).

Miten  sitten  Takalon  kalevalamittaisia  lauluja  tulisi  tutkia?  Takalon  lauluja  ei  ole

musiikkianalyyttisesti  tutkittu,  eikä  niistä  myöskään  ole  julkaistu  nuotinnoksia12.  Näin

yhdeksi  keskeiseksi  elementiksi  työssäni  nouseekin  juuri  nuotintaminen  eli  musiikin

muuntaminen  graafiseksi  metakieleksi,  jotta  ääniilmaisua  voidaan  käsitellä  kirjallisesti

(ibid., 169).

Graafisen metakielen käytön ongelmista on Pentikäisen  tutkimuksessakin (1971)

esimerkki. Tutkimuksensa  liitteeksi  Pentikäinen  on  liittänyt  nuotinnokset

kalevalamittaisesta laulusta Kuulimp on kummat näin imehet (ks. Esimerkki 3.2.a.) sekä

aviomiehen  haudalla  esitetystä  kuolinitkusta  (ibid.,  382–387).  Kyseessä  on  Turun

yliopiston  fonetiikan  laitoksella  Mingograf  24  B  äänenmittauslaitteella  tehty

säveltaajuuksien mittaus, joka on tulkittu nuottiviivastolle.

12 Ainoat tiedossa olevat, julkaisemattomat nuotinnokset on tehnyt Ilona Korhonen SibeliusAkatemian ja
SKS:n Runolauluprojektin yhteydessä.
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Esimerkki  3.2.a.  Mingograf  24  B  laitteella  tehty  säveltaajuuksien  mittaus,  joka  on  tulkittu

nuottiviivastolle.  Esimerkkinä  kahdeksan  ensimmäistä  tahtia Kuulimp  on  kummat  näin  imehetlaulusta.13

Nuottikuvaksi tulkitun mittaustuloksen tekijä on tuntematon. (Pentikäinen 1971, 382.)

Tällainen  transkriptio  ei  palvele  tälle  tutkimukselle  asetettuja  kysymyksiä.

Kyseinen  nuotinnos  on  lauluesityksen  kuvaajana  hieman  liian  vaikeaselkoinen,  sillä  jo

nuottikuvan asettelu rikkoo laulun säerakenteen. Melodiasäkeen metriseksi yksiköksi on

merkitty  tahtiosoitus  6/8,  mikä  lisää  nuottiesityksen  pirstaleisuutta  ja  vaikeuttaa  sen

lukemista.  Se  tosin  saattaisi  uudelleen  tulkittuna  ja  aseteltuna  valaista  sävelten

13 Pentikäisen teoksesta ei löydy kyseisen nuotinnoksen viitetietoja. Todennäköisesti kyseessä  on vuoden
1960 (SKSÄ A 555/8) tai 1962 (SKSÄ A 551/1) toisinto.
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hierarkkisia painoarvoja koskevia kysymyksiä, niiden suhteita sekä esimerkiksi tekstin ja

melodian  painollisuuksien  ja  painottomuuksien  suhdetta.  Tämän  tyyppisiä

yhdistelmänuotinnoksia on runolaulututkimuksessa käytetty myöhemminkin (mm. Huttu

Hiltunen 2004).

Pentikäisen  tutkimuksesta  ei  ole  selkeästi  luettavissa,  miksi  esityksestä on  tehty

juuri  tällainen  tulkinta.  Hän  sisällyttää  transkriptioiden  yhteyteen  hyvin  lyhyen

analyyttisen  katsauksen.  Hän  kiinnittää  huomioita  esimerkiksi  sävelkorkeuden

liukumiseen  “nasaalien  ja  puolivokaalien  kohdalla”.  Toisaalla  hän  on  kiinnittänyt

huomioita “musikologiselta kannalta merkittäviin” agogisiin ja dynaamisiin vaihteluihin,

jotka “korreloivat usein laulun artikulaatioon”. Havainnoistaan hän ei esitä esimerkkejä.

Lyhyen  katsauksen  olennaisin  ajatus  on  se,  että  koneellisella  nuotinnoksella  saadaan

yksityiskohtaisia  näkymiä  laulun  soivaan  olemukseen.  Lisäksi  näin  vältytään

subjektiivisen ihmiskorvan tuottamilta virhetulkinnoilta. (Pentikäinen 1971, 382.)

3.2.1. ”Yksi alkeellinen tapa kuvata kirjoituksettoman musiikkityypin

luonteenpiirteitä”

Varhaisimmat  eurooppalaiset  kansanomaisen  musiikin  nuotinnokset  eivät  olleet

suunnattuja  varsinaiseen  tutkimuskäyttöön.  Ne  olivat  pikemminkin  eurooppalaisten

tutkimusmatkailijoiden  eräänlaisia  matkamuistoja,  eksoottisten  kokemusten  taltiointeja

vieraista  maista  ja  kansoista.  Eksoottisilta  kansoilta  kerätty  esineistö  päätyi  pikkuhiljaa

yksityisistä kokoelmista museoihin ja tutkimusaineistoiksi. Saman kaavan mukaan 1600

luvulta lähtien alkoivat nuotinnoksetkin päätyä tutkimusaineistoiksi (ks. Ellingson 1992,

110–112)  Perinnemusiikin  kuvaamistapa  haki  pitkään  muotoaan.  Vieraiden

musiikkikulttuurien  musiikkia  kuvaavilla  nuotinnoksilla  pyrittiin  todistelemaan

ihmiskunnan  tietynlaisia  universaaleja  lainalaisuuksia.  Tämän  johdosta  useat  varhaiset

musiikintutkijat  editoivat  ja  parantelivat  tallentamiaan  nuotinnoksia  vastaamaan  teorian

vaatimuksia (ibid., 115–116).  Hiljalleen nuotinnosmetodeja alettiin kehittää kuvaamaan

paremmin kulttuurisia eroja ja erilaisia musiikillisia käsityksiä. 1800luvun lopulla Erich

M.  von  Hornbostel  ja  Otto  Abraham  loivat  eräänlaisen  kansainvälisen

nuotinnosstandardin,  johon  oli  otettu  mallia  kielitieteen  puolelta.  Tämän  periaatteen
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mukaista  oli  musiikillisen  ilmiön  mahdollisimman  todenmukainen  kuvaaminen.

Hornbostelin  ja  Abrahamin  luoman  käsitteistön  vaikutus  näkyy  yhä  2000luvulla.

(Pekkilä 1984a, 142.)

Varhaisimmat tunnetut runolaulunuotinnokset ovat ilmeisesti peräisin 1700luvun

lopulta. Yksi  näistä  varhaisimmista  nuotinnoksista  on  Turun  arkkipiispa  Jacob

Tengströmin  (1755–1832)  vuonna  1802  julkaisema  runolaulunuotinnos  (ks.  esimerkki

3.2.1.a.).  Heikki  Laitisen  mukaan  kyseessä  on  sama  sävelmä,  jonka  Henrik  Garbriel

Porthanin  oli  tarkoitus  julkaista  kirjasarjassaan De  Poesi  Fennica.  (Laitinen  2006,  55).

Parisäesävelmä on merkitty gmolliin, vaikka sävelmässä ei esiinny essäveltä. Tekstisäe

vastaa tässä musiikillista säettä. Suomenkielisen tekstin alla ruotsinkielinen käännös.

Esimerkki 3.2.1.a. Jacob Tengströmin vuonna 1802 julkaisema runolaulunuotinnos. (Laitinen 2006, 55–56)

Runosävelmien  keruiden  vilkkaimpina  aikoina  1800luvun  lopulta  1900luvun

alkuvuosille  tapana  oli  nuotintaa  vain  esityksen  ensimmäinen  säe  tai  säepari.  (Asplund

1976,  7–28.)  Nuotinnoksia  saatettiin  myös  parannella  vastaamaan  tutkijoiden

tarkoitusperiä  kuten  muuallakin  maailmassa  (Pekkilä  1984b,  10).  Ennen

nauhoitusteknologian  käyttöön  ottamista  oli  nuotintamisessa  luonnollisesti  omat



22

vaikeutensa.  Tutkija  ei  pystynyt  kuuntelemaan  esityksen  yksityiskohtia  uudestaan

loputtomia  kertoja.  Tallennustilanne  ja  esityksen  toistaminen  ”kysyi  myös  informantin

hermoja”,  kuten  Erkki  AlaKönni  totesi  muistellessaan  vuonna  1986  varhaisia

kenttäkokemuksiaan.  Samassa  yhteydessä  AlaKönni  kertoo,  kuinka  hän  informantin

toistaessa  esitystä  luonnosteli  aluksi  sen  runkonuotinnoksen,  jonka  sitten  tarkensi

viimeisen laulu tai soittokerran mukaiseksi. (Kivisaari 1986.)

1900luvun  alussa  yleistynyt  vahalieriöteknologia  ja  vuosisadan  puolenvälin

jälkeen  kela  ja  kasettinauhurit  olivat  vallankumouksellisia  etnomusikologien

kenttätyöskentelyn  ja  musiikkianalyysin  kannalta.  Vahalieriöt  ja  myöhemmin  myös

magneettinauhat  olivat  aluksi  hyvin  kalliita,  eivätkä  tallennukset  olleet  useinkaan

varhaisempia nuottitallennuksia pitempiä. Vielä 1950luvulla kelanauha oli niin kallista,

että kun kappale oli nuotinnettu, nauha käytettiin uudelleen. 14

Varsinaista vakiintunutta runolaulunuotinnoksen tapaa ei ole. Nuotinnostavat ovat

olleet  lähinnä  nuotintajakohtaisia,  mutta  myös  sidoksissa  aikaansa  ja  vallitseviin

musiikinteoriakäsitteisiin.  Armas  Launiksen  ja  Armas  Otto  Väisäsen  1900luvun

alkupuoliskon nuotinnostulkintojen ja analyysien jälkeen kului kymmeniä vuosia, ennen

kuin runolauluesityksiä on ryhdytty jälleen analysoimaan ja nuotintamaan uudelleen. On

kuitenkin  kuvaavaa,  että  1900luvun  lopulla  ja  2000luvun  alussa  samatkin  nuotintajat

ovat tehneet hyvin erilaisiin periaatteisiin perustuvia nuotinnoksia. Seuraavassa esittelen

muutamia erilaisia 1900luvun lopun ja 2000luvun alun runolaulunuotinnoksia

Seuraavassa  esimerkissä  (esimerkki  3.2.1.b.) on  kaksi  kalevalamittaisen  laulun

nuotinnosta  kirjasta Kalevalaisia  lauluja  (Asplund  &  Laitinen  1979,  10).  Sävelmien

ylennysmerkit on laitettu melodiassa esiintyvän ylennettävän sävelen kohdalle ja tekstisäe

on  kirjoitettu  auki.  Nuotteihin  ei  ole  merkitty  tahtilajia.  Melodiasäkeiden  jatkeeksi  on

merkitty sävelmän asteikko.

14 Tutkija, FT Risto Blomster suullinen tiedonanto 10.2.2007
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Esimerkissä  3.2.1.c.  on  vuokkiniemeläisen  Anni  Kiriloffin Kantelelaulun

osanuotinnos.  Esityksen  on  nuotintanut  Pekka  HuttuHiltunen  (HuttuHiltunen  1999,

192). Tahtilaji on merkitty näkyviin. Sävellajia nuotinnokseen ei ole merkitty.  Laulajan

koristelua ei ole kirjoitettu auki, vaan koristelu on merkitty erikoismerkillä.

Esimerkki  3.2.1.c.  Vuokkiniemeläisen  Anni  Kiriloffin Kantelelaulun  osanuotinnos.  Nuotintaja

Pekka HuttuHiltunen (HuttuHiltunen 1999, 192).

Seuraavassa  esimerkissä  (3.2.1.d.)  on  nuotinnos  Anni  Tenisovan  vuonna  1952

esittämästä  Marian  virrestä  (SKSÄ  A  195).  Esityksen  tallensi  Jouko  Hautala  ja  Lauri

Simonsuuri.  Esimerkin  on  nuotintanut  Ilona  Korhonen  ja  litterointi  Kati  Heinonen

(Laitinen  2004,  188–193).  Esitys  on  merkitty  gmolliin,  ilman  tahtiosoitusta.  Laulajan

koristelu on merkitty kuudestoistaosan tarkkuudella. Häilyvät intervallit on merkitty ylös

tai  alaspäisillä  nuolilla.  Litteraatiossa  on  otettu  huomioon  murteellisuudet  ja  sanojen

liittyminen toisiinsa.
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Esimerkki  3.2.1.d.  Marian  virsi.  Esittäjä  Anni  Tenisova  (SKSÄ  A  195).  Vuosi  1952.  Tallentaja  Jouko

Hautala & Lauri Simonsuuri. Nuotintaja  Ilona Korhonen. Litterointi Kati Heinonen.  (Laitinen 2004, 188

193.)

Joitakin  eroja  on  vajaan  sadan  vuoden  kuluessa  tullut  runolaulun

nuotinnostapoihin. Verrattuna esimerkiksi 1900luvun alun transkriptioihin (esim. Launis

1930)  tavataan  esityksen  säkeet  ”kirjoittaa  auki”,  ilman  tahtiosoitusta,  jolloin  tekstisäe

vastaa  yhtä  melodiasäettä.  Jos  laulu  perustuu  parisäevaihtelulle,  asetellaan  säeparit

allekkain, siten että esi  ja jälkisäkeet osuvat kappaleen edetessä kohdakkain seuraavien

esi  ja  jälkisäkeiden  kanssa.  Tämä  helpottaa  esimerkiksi  muuntelun  tarkastelua.  Myös

tekstin  litteraatioon  on  alettu  kiinnittää  huomioita.  Erilaiset  1)  murteellisuudet  ja  2)

foneettiset erikoisuudet sekä 3) lisätavut pyritään kirjoittamaan esiin.

Yksi  huomattava  piirre  on  myös  pyrkimys  pois  duurimollitonaliteettiin

perustuvasta  ajattelutavasta.  Esityksiä  ei  välttämättä  merkitä  länsimaisten  sävellajien

mukaan,  vaan  nuottiviivaston  alkuun  merkitään  vain  sävelmässä  esiintyvien  sävelien

kromaattiset muunnokset.
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Uudenlainen runolaulun nuotintamisen lähestymistapa on otettu käyttöön vuonna

2002  alkunsa  saaneessa  Suomalaisen  Kirjallisuuden  Seuran  Kansanrunousarkiston  ja

SibeliusAkatemian  kansanmusiikinosaston  yhteisessä  Runolauluprojektissa15.

Hankkeessa  nuotinnos  ja  laulutekstin  litteraatiovastuu  on  jaettu.  Kansanlauluun

erikoistuneen  ammattimuusikon  vastuulla  on  musiikin  nuotintaminen,  kun  taas  tekstin

litteroi kalevalaiseen runouteen perehtynyt folkloristi.  (Blomster 2003b, 31–34.) Marina

Takalon runolauluesityksistä tekemieni nuotinnosten ”lukuohjeet” esittelen metodologia

luvussa (3.2.3.).

15 http://www.finlit.fi/tutkimus/runolauluprojekti.htm [tarkastettu 25.1.2007)

http://www.finlit.fi/tutkimus/runolauluprojekti.htm


26

3.2.2. Runolaulututkimuksen historiaa

Vuonna 1875 oli A. A. BoreniusLähteenkorva jo huolissaan runosävelmien tutkimuksen

vähyydestä Suomessa:

Yhtä väärä on yleisin ajatus runojen ’sävelistä’ ei ’sävelestä’, sillä tavallisesti niitä arvellaankin

olevan ainoastaan yksi. Metsän kainoina kukkasina ne kyllä eivät loistavilla väreillä koreile, jota

muinaisrunon tasainen rakennuskin kieltää, vaan ehkä ansainnevat kuitenkin enemmän huomioita,

kuin niille on tavallisesti suotu. (Kolehmainen 1977, 2.)

Ensimmäinen  varsinainen  musiikkianalyyttinen  runolaulututkimus  ilmestyikin

vasta vuonna 1910, kun Armas Launis  julkaisi väitöskirjansa Über Art, Entstehung und

Verbreitung  der  EstnischFinnischen  Runenmelodien.  Kyseessä  on  1900luvun

alkupuolella  yleiseen  kehitysopilliseen  luokitteluun  pyrkivä  katsaus.  Launis  luokitteli

sävelmät  kolmeen  levinneisyysalueeseen  –  Suomi,  Inkeri  ja  Viro  –  niiden  rytmityypin,

duurimolli  tonaliteettiin  perustuvien  sävelmäluokkien  sekä  niiden  säkeistörakenteen

perusteella. Väitöskirja oli ehkä jonkinlainen irtiottoyritys puhtaasta krohnilaisuudesta16.

Väisänen toteaa vuoden 1944 Virittäjässä:

Väitöskirjassaan  [...]  Launis  onkin  ottanut  yleensä  avaramman  näkökulman,  tällöin  kuitenkin

kovin  mielellään  tehden  lainaotaksumia  tapauksissa,  joissa  voisi  edellyttää  omavaraisuuttakin.

(Väisänen 1990/1944, 95.)

Launiksen  jälkeen  runolaulusta  kirjoitti  1930–1940luvuilla  A.  O.  Väisänen.

Laajimmassa runolauluaiheisessa artikkelissaan hän käy perusteellisesti ja kriittisesti läpi

käsillä olevat aineistojen sävelmät ja siihen mennessä julkaistut tutkimukset. Boreniuksen

huolet  olivat  aiheellisia.  Väisäsen  vuoden  1949  artikkelin  jälkeen  kesti  vajaat

kolmekymmentä vuotta ennen kuin seuraavat laajemmat musiikkianalyyttiset kirjoitukset

ilmestyivät.  Ensimmäinen  oli  Timo  Leisiön  artikkeli Kalevalaisen  kansanlaulun

ulottuvuuksia  (1976).  Leisiö  hahmottelee  artikkelissaan  runolaulun,  alkaen  laulutavan

16 ks. Pekkilä, Erkki 1984b: Ilmari Krohnin “leksikografisesta” kansansävelmien luokittelumenetelmästä
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syntyhistoriasta  yleiskuvaa,  käyden  lävitse  yleisimmät  rytmityypit,  moodijärjestelmät

sekä muotorakenteet. Lisäksi hän pohtii yleisemmin runolaulututkimuksen metodologisia

ongelmia, kuten tutkijoiden termistön ja laulajien ajattelutavan kulttuurieroja:

Vaikka moodin sävelet asettuvat melodisesti ja rytmisesti tietyllä tavalla ja vaikka muoto on vakio,

ei  vielä  voida  puhua  ’nuotista’[...]ja  koska  laulajilla  ei  ole  ollut  mistä  ’horjahtaa’  ja  mihin

’horjahtaa’, ei horjahtamisista eikä kantamuodoistakaan voida puhua. (Leisiö 1976, 280.)

Vuotta  myöhemmin  Ilkka  Kolehmainen  esitteli  pro  gradu  tutkielmassaan  laajan

tietokoneavusteisen tilastollisen runolaulumelodiaanalyysin (Kolehmainen 1977), muttei

hänkään jatkanut runolaulujen analyyttistä tarkastelua lopputyötään pitemmälle.

Seuraavina  vuosikymmeninä  on  runolauluaiheisia  kirjoituksia,  lauluoppaita  tai

äänitejulkaisujen  yhteydessä  informatiivisia  olevia  kirjoituksia  ilmestynyt  useita  (ks.

esim.  Asplund  1981  &  1985,  Kolehmainen  1985,  Laitinen  1997,  Leisiö  1999),  muttei

ainuttakaan  laajempaa  musiikkianalyyttistä  tutkimusta.  Folkloristiikan  puolella  tilanne

vaikuttaa  lähes  päinvastaiselta.  Musiikintutkimuksen  kannalta  tilanne  on  siinä  mielessä

kummallinen,  että  vaikka  arkistot  ovat  täynnä  tutkimatonta  materiaalia,  ei  omaperäisen

kulttuurinmuotomme tutkimus ole saavuttanut etnomusikologien suosiota. Kuvaavaa on,

että vuonna 2004 julkaistussa artikkelikokoelmassa Kalevala ja laulettu runo (Siikala &

Harvilahti  &  Timonen  2004)  on  kuudentoista  artikkelin  joukossa  vain  yksi,  Heikki

Laitisen, musiikkianalyyttinen kirjoitus Marian virsi (Laitinen 2004). Laitinenkin tuntuu

epäsuorasti ihmettelevän tilannetta:

Tenisovan esitykset on myös kolmen vuosikymmenen aikana moneen kertaan nuotinnettu ja runot

kirjoitettu muistiin, mutta näitä eritasoisia muistiinpanoja ei ole jostakin syystä koskaan julkaistu.

Itsekin tein seuraavassa olevan analyysini alkuaskelmat oppimateriaaliksi jo parikymmentä vuotta

sitten, mutta julkaisen sen ensimmäisen kerran vasta tässä. (Laitinen 2004, 160.)
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Laitinen  analysoi  artikkelissaan  Anni  Tenisovan  vuonna  1952  laulaman Marian

virren (Luojan  virsi).  Analyysissään  hän  yhdistää  oivalla  tavalla  nämä  kaksi  aikanaan

erkaantunutta runolaulututkimuksen traditiota – tekstin ja melodian tutkimuksen.

Analyysissään  Laitinen  hahmottelee  ensin  ikään  kuin  Tenisovan  esityksen

luonteenomaisen  pohjan,  joka  perustuu  vakaaseen  tempoon  ja  rytmiin.  Esityksen

melodiasäkeen  mitta  –  eli  tahtilaji  –  on  5/4,  joka  jakautuu  tyypilliseen  tapaan:

e e   e e   ee   q  q (Laitinen 2004, 182) ja tämän ”turvallisen ja tasaisen perustan yllä”

yhden  ihmisen  tuottamassa  lauluavaruudessa  risteilee  seitsemän  itsenäisesti  polveilevaa,  ajassa

ikään kuin  vaakasuorassa etenevää toisten kanssa risteytyvää ja  toisista  taas etääntyvää linjaa:

säkeistörakenne,  murrelma  ja  tasasäkeitten  vuorottelu,  säkeiden  sanarakenteet,  säkeen

ensimmäinen  runojalka  (ensitavun  pituus,  lisätavut),  alkusointu,  kerto  ja  melodiakaava.  (ibid.,

183)

Laitisen  kirjoitus  summaa  myös  musiikkianalyyttisen  runolaulututkimuksen

metodiikkaa.  Artikkeli  on  myös  ensimmäisiä  tekstin  ja  melodian  yhteisvaikutukseen

pureutuvia runolauluanalyysejä.

Alan  Merriam  esitteli  vuonna  1964  teoriansa  musiikin  tuottamisen  kolmesta

perustasosta,  jotka  ovat  soiva  musiikki,  musiikillinen  käyttäytyminen  ja  musiikilliset

käsitteet. Tasot ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa, mutta alisteisia kolmannelle tasolle

eli  musiikillisille  käsitteille.  (Merriam  1964,  29–32.)    Kiintoisa  piirre

runolaulututkimuksen  historiassa  ja  etnomusikologian  kannalta  on  se,  että  runolaulun

kohdalla  musiikkikulttuurin  sisäisiä  käsitteitä  on  alettu  tutkia  vasta  2000luvulla  ja

folkloristiikan puolella.  Hyvinä  esimerkkeinä  tästä  ovat Senni  Timosen  (2004)  ja  Lotte

Tarkan (2005) väitöskirjat.

Tutkimukseni  luonne  on  induktiivinen  eli  aineistolähtöinen17.  Tämän  työn

kannalta  ovat  merkittävässä  asemassa  analyysimetodia  hahmotellessa  olleet  mainittujen

teosten  joukosta  erityisesti  muutamat  yksittäiset  artikkelit  ja  kirjoitukset.

Runolauluanalyyttisiä  piirteitä  työhöni  olen  löytänyt  A.  O.  Väisäsen  varhaisista

artikkeleista  kuten Kalevalamitta  ja  runosävelmät  (Väisänen  1990/1944,  95–103) sekä

Kalevalan  sävelmä  (1990/1949,  103–120). Viimeaikaisista  runolaulututkimuksista

17 Induktiivisyydesta säestyksettömän lauluntutkimuksen yhteydessä ks. Jouste & Niemi 2002, 161–209.
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hedelmällisimpiä  on  ollut  yllä  mainittu  Heikki  Laitisen Marian  virsiartikkeli  (2004).

Yleisemmin  säestyksettömän  laulun  analyysin  kannalta  tärkeitä  ovat  olleet  Jarkko

Niemen  (1998,  2004)  ja  Marko  Jousteen  (2001,  2002)  pohjoisten  kansojen  laulua

käsittelevät  tutkimukset.  Folkloristisen  runolaulututkimuksen  puolelta  hyödyllinen

tutkimus on Kati Heinosen pro gradu työ Soikkolan fonogrammit (2005), jossa Heinonen

on  tarkastellut  varhaisempien  runolaululitteraatioiden  ja  niiden  soivien  vastineiden

eroavaisuuksia.

3.2.3. Metodologia: Kalevalamitta, melodiasäe ja runon ja laulun liitto

Runolaulututkimuksissa sekä yleensäkin säestyksettömän laulun tutkimuksessa on viime

aikoina  ryhdytty  tarkastelemaan  runon  ja  laulun  yhteisvaikutusta.  Tämän  näkökulman

lähtökohta  on  ajatus  siitä,  että  esitys,  laulettu  runo,  eroaa  tekstistä  ja  toisaalta  pelkästä

sävelmästä.  Runolaulun  tutkimiseen  ja  analysoimiseen  ei  ole  vakiintunut  yksiselitteistä

tai  yksiselitteisiä  menetelmiä.  Metodit  ovat  pitkälti  tutkijakohtaisia.  Edellä  mainittujen

kirjoitusten  pohjalta  olen  muodostanut  tämän  työn  metodisen  ulottuvuuden  sekä

tiivistänyt tämän työn kuluessa tarkastelemani runolaulun yleispiirteet.

Ensimmäinen osaalue on  runon  taso eli kalevalamitta, jonka peruspiirteitä ovat

metrinen  ulottuvuus  eli  tasasäkeen  ja  murrelmasäkeen  vaihtelu,  säkeen  tavujen  määrä,

alkusointu sekä lopulta toisto.

Toinen tarkastelemani osaalue on laulun melodia, jonka yleispiirteistä tarkastelen

melodian  rytmityyppiä,  sävelikköä  ja  erityisesti  asteikon  kolmannen  sävelen  suuruutta

sekä  melodisen  muuntelun  määrää.  Melodian  tasolla  otan  myös  huomioon  esityksen

tempon sekä soivan perussävelen korkeuden.

Kolmas osaalue on runon ja laulun yhdistelmä eli kalevalamittainen laulu. Miten

Takalon laulujen kohdalla teksti ja melodia kietoutuvat yhteen?
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Kalevalamitta

Vaikka  runolaulututkimuksessa  käytetty  käsitteistö  vaikuttaa  tutkimuskirjallisuuden

perusteella  vakiintuneelta,  on  keskustelu  perustermistöstä  on  yhä  kesken.  Esimerkiksi

Heikki  Laitinen  (2004,  161)  ehdottaa  että,  kalevalamittaisen  laulun  sijasta  käytettäisiin

kahdeksantavumitta  –termiä.  Timo  Leisiötä  on  puolestaan  huvittanut  mielikuva

“polvillaan  konttaavasta”  nelipolvitrokeesta  ja  hän  on  hahmotellut  uusia  metrin

teoreettisia näkökulmia  esimerkiksi musiikillisen mooran  käsitteen  avulla  (Leisiö 2000,

14–24).  Työssäni  olen  päätynyt  käyttämään  edelleen kalevalamittatermiä.

Kalevalamittaa  on  tarkasteltu  läpikotaisemmin  muissa  yhteyksissä  (ks.  mm.  Laitinen

2006, 29–35; Leino 1986; Sadeniemi 1951; Ravila 1935).

Perusmuotoinen säe

Lähtökohtana  kalevalamitassa  on  neljään  iskualaan  (musiikin  mitasta  puhuttaessa)  tai

runojalkaan  (runon  mitasta  puhuttaessa)  jakautuva  kahdeksantavuinen  säe.    Jokaisella

iskulla  on  nousu  (+)  ja  lasku  (o).  Kunkin  sanan  ensimmäinen  tavu  on  painollinen.

Perusmuotoinen  säe  eli tasasäe  (ks.  Laitinen  2004,  185)  jakautuu  lisäksi  kahteen  yhtä

suureen osaan.  Perusmuotoisen säkeen keskikohdan eli kesuuran ensimmäisellä puolella

olevat  kaksitavuiset  sanat  sijoittuvat  omille  iskuilleen  siten,  että  sanan  alkutavu  on

painollinen.  Perusmuotoisen  kahdeksantavuisen  säkeen  tavujakaumaa  merkitään

numerosarjalla 2222. Niin kutsutun viskurilain (mm. Kuusi 1985, 189) mukaan pidemmät

sanat sijoittuvat kesuuran jälkeisille iskuille saman tavupainoperiaatteen mukaisesti, kuten

seuraava esimerkki osoittaa.

1. 2. 3. 4.

+ o + o + o + o

An  na ak  ka ah  ve  ni  a
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Murrelmasäe

Perusmuotoisen  säkeen  vastapari  on  murrelmasäe  eli  koronpolku.  Murrelmasäkeessä

sanan  ja  metrin  poljennon  suhde  muuttuu,  kun  jonkun  tai  joidenkin  säkeen  sanojen

painollinen osa eli nouseva  tavu siirtyy painottomaan asemaan – korko eli nouseva  tavu

ikään kuin poljetaan lyttyyn eli laskevaksi.

1. 2. 3. 4.

+ o + o + o + o

Va  lo vas  ki  sen pe  sä  sen

Tässä tapauksessa murrelmasäe syntyy, kun toiselle iskulle sijoittuva kolmetavuinen sana

vaskisen  siirtää  seuraavan  alkavan  sanan pesäsen ensimmäisen  tavun  painottomaan

asemaan eli kolmannen iskun laskulle.

 Mittateoriasta poikkeavia säkeitä muodostuu esimerkiksi silloin, kun säkeessä on

vähemmän  kuin  kahdeksan  tavua.  Jos  tavuja  on  enemmän  kuin  kahdeksan,  ei  ns.

mittavirhettä  ole  vielä  välttämättä  tapahtunut,  koska  kaikki  riippuu  siitä  mihin  kohtaan

laulaja tavunsa asettaa.
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Alkusointu

Yleinen  tekstisäkeen  tyylipiirre on niin  ikään alkusointu.   Tässä  työssäni  olen käyttänyt

Heikki  Laitisen  (mm.  2006,  34)  ehdottamaa  mallia,  jossa  erilaiset  alkusoinnun  asteet

jaetaan kolmeen luokkaan: vahvaan, heikkoon ja alkusoinnuttomaan:

Vahva alkusointu (v): laski hauvin hartioille
Heikko alkusointu (h): katseleevi käänteleevi
Ei alkusointua (): jo päivänä kolmantena

Säkeenkerto eli toisto

Toistoa eli säkeenkertoa on luonnehdittu jopa kalevalamittaisen laulukielen synnyttäjäksi

(Laitinen  2006,  34).  Säkeenkerron  yleisin  muoto  lienee  ”pääsäkeen  synonyyminen,

analoginen tai antiteettinen kerto yhdessä tai useammassa jälkisäkeessä” (Heinonen 2005,

47–48).  Esimerkiksi  säepari kilkutteli  kivehellä  //  kalkutteli  kalliolla on  synonyyminen.

Toinen kerronlaji  ns.  säkeensisäinen kerto  toistaa saman asian hieman eri  tavalla  saman

säkeen  sisällä  (esim. Annityttö,  ainut  tyttö). Säkeiden  identtinen  toistaminen  on  myös

mahdollista.  Laajimmillaan  kerto  on  ns.  kehyskertona.  Tällöin  voidaan  kerrata  pitkiä

episodeja samoin säkein.18 (Kuusi 1985; Heinonen 2005, 48; Laitinen 2006, 3435.)

Funktiotonaalista vai additiivistä?

Olennainen käsite työni kannalta on melodiasäe tai sävelmäsäe. Melodia rakentuu

tietyistä sävelistä  ja niiden peräkkäisistä yhdistelmistä. Melodiasta  tulee melodiasäe, kun

tämä sävelten ja niiden erilaisten aikakestojen yhdistelmä toistuu melodisesti ja rytmisesti

samankaltaisena,  ikään  kuin  melodisena  ja  rytmisenä  kaavana.   Sävelet  sijoittuvat

säkeeseen  tietyn  melodisen  ja  rytmisen  logiikan  mukaisesti.

18 vrt. Annityttö ainut tyttö –laulu luvussa 4.1.1.
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Kansanmusiikintutkimuksessa  tätä  melodian  logiikkaa  on  konventionaalisesti  kuvattu

duuri  tai  mollisävellajiin  merkityllä  säveliköllä  (ks.  Launis  1910a;  Väisänen  1944  &

1949).  Tällöin  sävelikkö  toimii  eräänlaisena  lukuohjeena,  jonka  pohjalta  länsimaiseen

musiikinteoriaan perehtynyt lukija voi päätellä kunkin sävelen funktion ja sävelten väliset

hierarkkiset  suhteet.  Melodian  rytmiä  on  puolestaan  kuvattu  erilaisin  tahtilajiosoituksin,

joka  niin  ikään  kertoo  lukijalleen  melodian  rytmisen  ulottuvuuden  rajat.  Voidaanko

runolaulumelodioita  kuitenkaan  analysoida  länsimaisen  harmonia  ja  rytmiopin

käsitteillä?

Keskustelua  länsimaisen  musiikinteoriaterminologian  käytöstä  kansanomaisen

musiikin  analyysissa  on  käyty  jo  1900luvun  alkukymmeninä.  Erich  M.  Hornbostelin

(1877–1935) oppilas George Herzog (1901–1983) esitti vuonna 1928 jyrkän mielipiteensä

siitä,  että  vertailevan  musiikkitieteilijän  tulisi  hylätä  ”länsimaisen  musiikinteorian

käsitteellinen  runko”  (Pekkilä  1984a,  157).  Runolaulun  tutkimuksessa  länsimaisen

musiikinteorian  vaikutus  säilyi  kuitenkin  pitkään.  Esimerkiksi  A.  O.  Väisänen  on

huomioinut  nuotinnosmuistiinpanoissaan  esimerkiksi  runosävelmien  terssien

huojuvuuden19. Analyysissään hän kuitenkin tulkitsi runosävelmät duurimollitonaliteetin

mukaisesti.  (Väisänen  1949.)  Suomalaisessa  kansanmusiikin  tutkimuksessa  länsimainen

teoriakehys  on  vasta  viime  vuosikymmeninä  alkanut  laajenemaan  avoimemmaksi

uudenlaisille  tulkinnoille.  Funktiotonaalisia  piirteitä  on  runolaulusta  tosin  löytynyt  vielä

2000luvullakin.  Heikki  Laitinen  näkee  eräänlaisen  funktiotonaalisen  yhteyden  Anni

Tenisovan  Marian  virren  melodiasäkeiden  ja  karjalaisen  510kielisen  kanteleen

yhdysasentoisten  soinnullisten  improvisaatioiden  välillä  (Laitinen  2004,  177). Ajatus on

kiintoisa,  sillä  kantele  on  karjalassa  ollut  käytössä.  Olisi  kuitenkin  oman  tutkimuksensa

aihe  etsiä  yhtymäkohtia  vienalaisen  runolauluperinteen  ja  yhdysasentoisen  kanteleen

soiton välillä.

Yhtenä  tutkimukseni  analyysin  teoreettisena  mallina  olen  käyttänyt  ns.

divisiivisyysadditiivisyys  käsiteoppositioparia  (ks.  Niemi  &  Jouste  2002,  165–166).

Konventionaalisen  teoreettisen  näkökulman  mukaan  voidaan  runosävelmien  tulkita

edustavan ns. diivisiivistä ilmaisua. Yksinkertaistettuna divisiivinen musiikillinen ilmaisu

tarkoittaa sitä, että sävelasteikko muodostuu kun oktaavi jaetaan pienempiin osiin. Tällöin

19 SKS KRA. Väisänen, A. O e)356. 1915 – sävelmä phon 78 b); SKSÄ
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musiikillinen  tulkinta  pohjautuu  ns.  synkronoituun  eli  soitinlähtöiseen  musiikkiin,  jossa

intervallit ovat aina tietyn kokoisia ja sävelten kestot tietyn pituisia (ks. ibid, 162).

Säestyksettömien  runolaulujen  melodiasäkeiden  sävelten  väliset  suhteelliset  koot

saattavat esityksen aikana vaihdella. Runolaulajalla ei siis ole soitinta, jonka mukaan hän

voisi tarkentaa laulunsa sävelet. Tällöin on kyse synkronoimattomasta eli monokronisesta

laulutavasta.  Lisäksi  esimerkiksi  vähäsävelisten  melodioiden  kohdalla  on  vaikeata

hahmottaa  melodian  logiikkaa  funktiotonaalisen  teoriamallin  mukaan.  Tällöin  sävelikön

konventionaalinen kuvaaminen nousevina  tai  laskevina  säveljonoina  ei välttämättä  kerro

paljoakaan siitä miten sävelet todella sijoittuvat melodiaan.  Esimerkiksi Takalon kohdalla

oletukseni  on,  että  hän  ei  ole  poiminut  säveliä  esimerkiksi  käyttämäänsä  viisisäveliseen

melodiaan  pienempiin  osasiin  jaetusta  oktaavista.    Pikemminkin  laulaja  lisää  sävelen

toisensa perään viiden sävelen varastostaan. Tätä periaatetta on kutsuttu additiivisyydeksi

(ks.  Niemi  &  Jouste  2002,  162–166;  Lippus  1990,  98)  Näin  esimerkiksi  niin  kutsuttu

kalevalasävelmä  (ks.  Väisänen  1949)  saattaa  muistuttaa  duuri  tai  molliasteikon  viittä

ensimmäistä säveltä, mutta teoreettisesti se ei täytä kummankaan asteikon kriteerejä.

Runolaululle on tyypillistä ns. lineaarisuus (ks. Lippus 1990; 1993, 1995).  Tämä

tarkoittaa  sitä,  että  musiikillisen  rytmin  perustana  on  tietty  toistuva  rytmijakso  tai

rytmikaava.  Rytmikaavaa  voidaan  merkitä  länsimaisin  tahtilajiosoituksin,  mutta

runolaulun  rytmikaavojen  takana  oleva  periaate  eroaa  olennaisesti  länsimaisen

rytmiteorian  lähtökohdista.  Yksinkertaistettuna  ero  on  siinä,  että  länsimaisen

musiikinteorian mukaan tietyn tahtilajin perusteella rakentuvat musiikilliset säkeet (tahdit)

voidaan  täyttää  monilla  eri  tavoilla.  Tahtilaji  toteutuu  abstraktiona  melodian  edetessä.

Runolaulussa  musiikillinen  säe  toteuttaa  tiettyä  toistuvaa  rytmikuvioita,  joka  puolestaan

rakentuu pitkän ja lyhyen (painollisen ja painottoman) keston yhdistelmistä20.

Heikki  Laitinen  on  listannut  runolaulujen  tyypillisimmät  rytmityypit,  joita  on

yhteensä 20 kappaletta (Laitinen 2006, 69). Rytmityyppien ja esimerkiksi säeparivaihtelun

puitteissa  on  laulajan  mahdollista  tuottaa  monenlaisia,  mutta  kuitenkin  rajattu  määrä

melodiasäkeitä  (vrt.  Lippus  1993,  229–235).  Lippuksen  luoma  teoreettinen  malli

lineaarisuudesta, eli rytmikaavaan pohjautuvasta lauluilmaisusta vaikuttaisi pätevän myös

Takalon kohdalla.

20 Erilaisista rytmityypeistä ovat kirjoittaneet mm. Laitinen (2006) ja Lippus (1990; 1993).



35

Yksi  metodologinen  tapa  selvittää  sävelten  painoarvoja  verrattuna  duuri/molli

tonaliteettiin pohjautuvasta kuvaustavasta on laskea niiden suhteelliset esiintymistiheydet.

Näin  saadaan  määrällisesti  selville,  mitkä  sävelet  ovat  prosentuaalisesti  eniten  käytössä.

Sävelten  esiintymistiheyksien  tarkastelu  saattaa  auttaa  hahmottamaan  tarkasteltavan

melodian  sisäistä  logiikkaa. Tässä  työssä  olen myös  kuvannut melodiasäkeen  yleislinjaa

häivyttämällä  sävelistä  aikaarvot  sekä  merkinnyt  vain  sävelvaihdokset.  Näin  saadaan

nopeasti  ja  havainnollisesti  esille  melodian  kaarrokset21  ja  sävelten  keskinäiset  suhteet,

joita pelkkä sävelikön maininta ei tuo esille (vrt. Pekkilä 1991, 158–160; Boilés 1982, 54–

78).

Melodian ja tekstin liitto

Melodiasäe  sitoutuu  tekstisäkeeseen  ja  päinvastoin  metriikan  kautta.  Runolaulun

sävelmärakennetta  on  kuvattu  syllabiseksi,  joka  tarkoittaa  sitä,  että  kutakin  tavua vastaa

yksi  sävel.  Tässä  mielessä  sävel  seuraa  usein  tekstiä:  melodia  ei  täydennä  tyhjää  tavun

paikkaa.  Esimerkiksi  jos  tekstissä  on  seitsemän  tavua,  säveliäkin  on  seitsemän.

Poikkeuksia tietenkin löytyy. Esimerkiksi häälauluissa säkeen keskellä oleva tavu saattaa

jakautua  useamman  sävelen  alalle  (ks.  luku  4.3.).  Jos  tavua  kohden  lauletaan  useampia

säveliä, melodiasäettä kutsutaan melismaattiseksi.

Kalevalamitan ohella  käytetään usein myös  yleistermiä Kalevalansävelmä (ks. Väisänen

1944;  Kolehmainen  1977), jolla  viitataan  yleisesti  tunnettuun  viisiiskuiseen

sävelmätyyppiin.  Sävelmälle  ominainen  piirre  on  hyvin  kurinalainen  rytminen  rakenne,

jota nuottikirjoituksella kuvattuna merkitään: ee  e e  ee  q  q.   Sävelmätyypille ominainen

piirre on myös esi ja jälkisäkeen vuorottelu. Kalevalansävelmän rytmisenä ja melodisena

tukipilarina on omaleimainen  lopuketyyppi,  jossa  melodiasäkeen  kaksi viimeistä  säveltä

ovat  pituudeltaan  kaksinkertaisia  verrattuna  säkeen  alkuosaan.  Esisäkeessä  melodia  jää

sävelikön  toiselle  sävelelle  ja  päätyy  jälkisäkeessä  takaisin  perussävelelle.  Kohlerin

numerointijärjestelmän  mukaan  merkitsen  tätä  lopuketyyppiä  numeroparilla 22–11  (ks.

21 Pekkilä on käyttänyt melodian kaarroksista melodian korkeuskäyrä –termiä (1991, 158160).
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myös Laitinen 2003, 162–163). Esisäkeen kahta viimeistä säveltä merkitään numeroparilla

(22) ja jälkisäkeen kahta viimeistä säveltä numeroparilla (11).

Sävelmätyypin  laajasta  yleisyydestä  huolimatta  se  ei  ole  ainut  käytössä  ollut

runolaulusävelmä.  Launiksen  (1930)  toimittamassa  aineistojulkaisussa Karjalan

runosävelmät on erilaisia viisiiskuisia 22–11  lopukkeisia melodioita kymmeniä. Heikki

Laitinen on myös listannut runolaulujen tyypillisimmät rytmityypit,  joita on yhteensä 20

kappaletta  (Laitinen 2006, 69). Erilaisten ainesjulkaisujen tyypillisesti muutaman säkeen

mittaiset esimerkit  eivät näin ollen anna  täysin  realistista kuvaa  tallennetusta sävelmästä

kokonaisina esityksinä.  Rytmityyppien ja säeparivaihtelun avulla luoduissa puitteissa on

laulajan  ollut  mahdollista  tuottaa  hyvin  monenlaisia  melodiasäkeitä  (vrt.  Lippus  1993,

229–235).

Nuotinnosten lukuohjeet

Oman  aineistolähtöisen  nuotinnosmetodini  olen  koonnut  yllä  mainittujen  artikkelien  ja

esimerkkien  pohjalta.  Nuotinnosmetodini  pohjautuu  Takalon  esitysten  korvanvaraiseen

tulkintaan,  jonka  olen  esittänyt  graafisesti  soveltaen  länsimaisen  nuotinnostradition

keinoja.  Nuotinnosten  tekoon  olen  saanut  neuvoja  musiikin  maisteri  Ilona  Korhoselta.

Lisäksi  tutkimuksessani  käytetyt  nuotinnospohjat  perustuvat  hänen  suunnittelemaansa

runolauluesitysten  nuotinnospohjaan.  Korhonen  on  myös  nuotintanut  Erkki  AlaKönnin

taltioimia  Marina  Takalon  runolauluesityksiä,  joita  olen  tutkinut  muodostaessani  omaa

tulkintaani laulujen graafisesta esittämisestä.

Perusoletukseni  on,  että  Takalon  laulut  voidaan  tulkita  perustuvan  additiviiseen

pulssi sekä melodiarakenteeseen (ks. Jouste & Niemi 2002, 162–166). Toinen oletukseni

on,  että  Takalon  edustamaa  laulukulttuuria  voidaan  kutsua  synkronoimattomaksi,

monokroniseksi  musiikkityyliksi  (ks.  Jouste  &  Niemi  2002,  162).  Tämä  tarkoittaa  sitä,

että  laulaja  ei  koordinoi  säveliä  soittimella  tuotetun  sävelikön  mukaisesti.  Takalon

tapauksessa kalevalamittaisten laulujen modaalinen viitekehys perustuu neljään tai viiteen

toistensa päälle lisättyyn säveleen. Sävelikkö voi muistuttaa duuri tai molliasteikon viittä

ensimmäistä  säveltä,  mutta  sävelikön  intervallien  koot  eivät  pysy  vakioina.  Esitysten
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rytminen  olemus  perustuu  erilaisiin  rytmikaavoihin,  joiden  muotoon  vaikuttavat

esimerkiksi laulujen tekstien metriset ominaisuudet.

Jos esitykset analysoitaisiin koneellisesti saataisiin hieman toisenlainen näkökulma

esitysten  sävelikköihin,  niiden  sävelten  keskinäisiin  suhteisiin  sekä  esitysten  sävelten

todellisiin  kestosuhteisiin.  Tutkimuskysymyksieni  viitekehyksen  puitteissa,  olen  tullut

siihen tulokseen, että Takalon laulamat sävelet hahmottuvat tarpeeksi selkeinä sekä niiden

aikapulsaatio  (ks.  Jouste & Niemi 2002, 164) on  riittävän säännöllistä,  jotta ne voidaan

esittää graafisesti ikään kuin vakiotaajuuksina sekä kestoina.

Kunkin esityksen soivasta olemuksesta olen tulkintani pohjalta  tehnyt kuvailevan

runkonuotinnuksen. Säveltason olen kirjannut puolen sävelaskeleen tarkkuudella. Erilaiset

kiintoisat  säveltasojen  mikrotason  muutokset  olen  huomioinut  tietyissä  tapauksissa  –

kuten  asteikkojen  kolmannen  sävelen  kohdalla.  Jos  tietyn  sävelen  taso  on  hieman

korkeampi  kuin  nuottiin  merkitty  (tasavireinen)  sävel,  olen  merkinnyt  sen  ylöspäisellä

nuolella  (↑).  Säveltason  ollessa  nuottiin  merkittyä  säveltä  hieman  matalampi  olen

merkinnyt  sen  alaspäisellä  nuolella  (↓).  Pilkku  (,)  merkitsee  hengitystaukoa  tai  muuta

katkosta. Aikaarvojen osalta tarkkuus perustuu pääosin kahdeksasosan tarkkuuteen.

Nuotinnokset olen transponoinut siten, että kaikkien esimerkkien perussävel on g¹.

Perussävelen  olen  määritellyt  kappalekohtaisesti.  Takalon  laulamien  kalevalamittaisten

laulujen perussäveleksi voidaan määritellä melodian sävelikköjen matalin  sävel. Useassa

tapauksessa melodiat myös alkavat ja päättyvät sävelikön matalimpaan säveleen. Takalon

laulamissa  kalevalamittaisissa  lauluissa  ei  esiinny  perussävelen  alapuolisia  säveliä.

Nuottitulkintoihin ei ole merkitty perinteistä sävellajikohtaista etumerkintää. Yhdessäkään

Takalon  laulamassa  kalevalamittaisessa  laulussa  ei  melodia  nouse  viidettä  säveltä

korkeammalle. Useassa  tapauksessa  samassa kappaleessa voi  sävelikön  kolmas aste olla

huojuva eli suuri, pieni tai siltä väliltä.

Joissakin esimerkeissä olen viitannut sävelkorkeuksiin myös Oswald Kollerin (ks.

Väisänen  1949/1990,  105) kehittämällä  sävelten  numerointijärjestelmällä.  Kollerin

järjestelmän  mukaisesti  perussävel  saa  arvon 1,  asteikon  toinen  sävel  arvon 2  ja  niin

edelleen.  Tämän  työn  yhteydessä  Kohlerin  numerointijärjestelmään  viitattaessa  ovat

numerot esitetty aina kursiivilla erotuksena muista mahdollisista numerojaksoista.
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Laulujen  metrisen  rakenteen  olen  tulkinnut  siten,  että  tekstisäe  vastaa

melodiasäettä. Nuotinnoksiin en ole myöskään merkinnyt tahtilajeja.
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4. AINEISTON ANALYYSI

4.1. Kertovat laulut

Tässä luvussa analysoin neljä Marina Takalon laulua, joita kutsun kertoviksi lauluiksi (vrt.

Harvilahti  1992).  Juha  Pentikäinen  on  luokitellut  kyseiset  laulut  eeppisiksi  lauluiksi.

Seuraavissa  luvuissa  käsiteltäville  lauluille  on  yhteistä  se,  että  ne  ovat  ns. Olonjatädin

lauluja ja että niiden tekstisisältö muodostaa pitemmän juonellisen kokonaisuuden.

4.1. Annityttö ainut tyttö

Seuraavassa  luvussa  tarkastelen Marina Takalon Annityttö ainut  tyttö  laulun  toisintoja.

Vuosien 1960 ja 1962 toisinnot ovat Juha Pentikäisen tallentamia ja vuoden 1963 toisinto

puolestaan Erkki AlaKönnin kokoelmista.

Marina Takalon laulama Annityttö ainut tyttölaulu voidaan jakaa tarinan sisällön

perusteella neljään kehyskertojaksoon sekä yhteen tarinan kokoavaan jaksoon. Näitä viittä

erilaista  jaksoa  kutsun  tässä  yhteydessä  ”säkeistöiksi”.  Ensimmäiset  kolme  säkeistöä

kuvaavat  vuorollaan,  kuinka  Tuatto,  Muamo  ja  Veli  eivät  tahdo  laittaa  omaisuuttaan

pantiksi  ja  lunastaa  kaapattua  Annia venäläisten  venehestä,  karjalaisten  karpassusta.

Neljännessä  säkeistössä  lopulta  Ukkovaari  laittaa  kolme  laivaansa  pantiksi  ja  lunastaa

Annitytön. Viides säkeistö jakautuu teemaltaan kahteen erilaiseen osaan.  Ensimmäisessä

puoliskossa  Anni  ja  Ukkovaari  lähtevät  vauhdikkaasti  soutamaan  kohti  kotia.  Säkeistön

lopussa Annityttö kiroaa vanhempansa  ja veljensä menettämään omaisuutensa. Lopuksi

Anni toivottaa Ukkovaarin laivoille menestystä parhaaseen ajoaikaan.

Säkeistöt  jakautuvat  erilaisiin  kerronnallisiin  osiin:  kertoja  sekä  dialogi  tai

monologiosaan.  Kertojan  osa  on  säkeistön  alussa  ja  vuoropuheluosuus  –

lunastusneuvottelu  –  säkeistön  lopussa.  Viimeisen  säkeistön  loppuosa  on  Annitytön

kirousmonologia,  jota  edeltää  lyhyt  venematkan  kuvaus.  Säe  kerrallaan  etenevä

venematkaosio  on  muihin  säkeisiin  verrattuna  runoteemaltaan  selkeästi  erilainen.

Venematkaosiokatkelmien  säkeitä  löytyy  esimerkiksi  Kanteleen  synty  tyyppisistä
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runoista22.  Seuraavassa  esimerkissä  on  Erkki  AlaKönnin  tallentaman  Anni  tyttö  

toisinnon  litteraatio.  Tekstisäkeiden  jälkeen  tuleva  numerosarja  kertoo  säkeen

tavujakauman ja suluissa oleva numero ilmoittaa säkeen tavujen kokonaismäärän.

22 Esim. I1: 86. Vuonninen. Genetz II, n. 39.  1/8 1872 tai I1 624. Tsena. Sjögren n. 419.  1825.
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Esimerkki 4.1.a. Litteraatio Elina Sadeniemi. Annityttö ainut tyttö (AK 0817/02) vuodelta 1963.

I.

1. Anni tyttö ainut tyttö 2222  (8)
šoutau ja itköy 32 (6)
ympäri merer rantoja 35 (8)
venäläistev veneheššä 44 (8)
5. kar(i)jalaisten kar(a)pat’šussa  55 (10)
tulipa tuatto vaštah 322 (7)
tuattosen tuattosen 33 (6)
lunašta sie tytöistäs 43 (7)
milläpä mie si(n)ut lunastan 333 (9)
10. on siulla kol(o)mi hevoista 333 (9)
pane paraš panttih 222 (6)
en pane parašta 33 (6)
pane keskinkertahin’i 26 (8)
enkä pane keskinkertahista 226 (10)
pane sil’uen pahin 232 (7)
em pane pahinta 33 (6)
ennel luovun tytöštäni 224 (8)
ku omista hevosista 44 (8)

II.

19. Anni tyttöpä ainut tyttö 2322  (9)
šoutau ja itköy 32 (5)
ympäri merer rantoja 35 (8)
venäläistev venehe(h)ššä 44 (8)
kar(i)jalaisten kar(a)passussa 55 (10)
tulipa muamo vaštah 322 (7)
25. muamosem muamosel 33 (6)
lunašta sie tytöistä(h) 43 (7)
milläpä mie siut lunaštan 323 (8)
on siulla kolmi lehmöä 323 (8)
pane paraš panttih 222 (6)
30. em pane parašta 33 (6)
pane keškinkertahi(h)ni 26 (8)
enkä pane keškinkertahista 226   (10)
pane sil’uen pahin 232 (8)
em pane pahinta 33 (6)
ennel luovun tytöštä(h)ni 224 (8)
kun omista lehmistäni 44 (8)

III.

anni tyttöpä ainut tyttö 2322  (9)
šoutau ja itköy 32 (5)
ympäri merer rantoja 35 (8)
40. venäläistev venehe(h)sä 44 (8)
kar(i)jalaisten kar(a)passussa 55 (10)
tulipa vel’i vaštah 322 (7)
veikkosev veikkosel 33 (6)
lunašta(h) sie siskoistas 43 (7)

45. milläpä mie siut lunaštan 323 (8)
siulla on kol(o)me miekkua 333 (9)
pane paraš panttih 222 (6)
em pane parašta 33 (6)
pane keškinkertahi(h)n’i 26 (8)
50. enkä pane keškinkertahista 226 (10)
pane sil’uen pahin 232 (7)
em pane pahinta 33 (6)
ennel luovun si(h)skostan’i 224 (8)
kun omista mieko(e)istan’i 44 (8)

IV.

55. Anni tyttöpä ainut tyttö 2322  (9)
šoutau ja itköy 32 (5)
ympäri merer rantoja 35 (8)
venäläistev venehe(h)ssä 44 (8)
kar(i)jalaisten kar(a)pat’šussa 55 (10)
60. tul’ipa ukko vaštah 322 (7)
ukko[… ]sen ukkosel 33 (6)
lunašta sie tytöistäs 43 (7)
milläpä mie siut lunaštan 323 (8)
siulla on kol(o)mi laivua 333 (9)
65. pane paraš panttih 222 (6)
ukko pani paraham panttih 2232  (9)

V.

lähtimäpä ukkoni ka(h) kera šoutamah 4323 (12)
nenä joeku jout’t’šenena 224 (8)
perä kar(a)ju kuarnehe(h)na 234 (9)
70. tel’(i)jot tetrenä kukerti 333 (9)
pyyrimet pyinä vihe(h)lti 323 (8)
hankat hanhena hat’šatti 233 (8)
tullit tuttena tutisi 233 (8)
tuatoltan’i hevoset kuolko(o)m 432 (9)
75. parahah ajoaikah 34 (7)
moamoltan’i lehmät kuolko(o)m  422 (8)
parahah lypsyaikah 34 (7)
vel’(e)jeltän’i miekat sulakoom  523 (10)
parahah sotaaikah 34 (7)
80. ukollan’i laivat hyötykö(ö)m  423 (8)
parahah ajoaikah 34 (7)
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Kolme ensimmäistä säkeistöä koostuu 18 tekstisäkeestä, neljännessä säkeitä on 12

ja viidennessä 15. Vaikka  melodiasäkeiden  rajat  ovat  tietenkin hyvin  tulkinnanvaraisia,

yllä olevan kaavion perusteella vaikuttaa siltä, että Takalolla on laulua  laulaessaan ollut

mielessään jonkinlainen säkeistöllinen tapa jäsentää tekstiä.

Takalon toisinnon yleispiirteet

Tarkastelemani Anni  tyttö ainut  tyttö  runon  toisinnot ovat kokonaisrakenteeltaan hyvin

yhtenäisiä. Kussakin toisinnossa toteutuu viisisäkeistöinen muoto. Säejärjestys, säkeiden

muoto sekä tavumäärät säilyvät eri versioissa lähes muuttumattomina. Vaikka toisinnossa

on useita tavumäärältään eri pituisia säkeitä, runsas samankaltaisten säkeiden toisto sitoo

myös sävelmäsäkeen  rytmin  muuttumattomaksi laulun kokonaisuuden kannalta.

Suurimmat  erot  ilmenevät  toisintojen  melodioissa.  Säetasolla  voidaan

säkeistömuotoisen  laulun  tulkita  jakautuvan  pienempiin  osiin,  melodialle  alisteisiksi

säkeistöiksi. Seuraavassa esimerkki vuoden 1962 toisinnon ensimmäisestä säkeistöstä  ja

siitä  miten  säkeistö  hahmottuu  melodiasäkeen  mukaan.  Säkeistö  jakautuu  melodian

mukaan viiteen osaan (IV).

Esimerkki  4.1.b.  Ensimmäinen  säkeistö  Annityttö  ainut  tyttölaulusta  (SKS  A  551/3)  vuodelta  1962.,

tekstisäkeet (numerot 118 tahtien aluissa nuottiviivaston päällä) jaoteltuna melodiasäkeiksi (IV) :

I. Melodiasäe, sisältää kuusi tekstisäettä
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II. Melodiasäe, sisältää kolme tekstisäettä

III. Melodiasäe, sisältää kaksi tekstisäettä

IV. Melodiasäe, sisältää kolme tekstisäettä

V. Melodiasäe, sisältää neljä tekstisäettä
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Seuraavaan kaavioon olen kirjannut eri vuosien toisintojen kokonaisrakenteen ja

niiden sisäisen säejakauman melodiasäkeiden perusteella. Toisinnon vuosiluvun alla

oleva numerosarja ilmoittaa tekstisäkeiden jaksojen pituuden. Sulkuihin on merkitty

säkeiden kokonaismäärä sekä säejaksojen määrä:

Toisinnon vuosi   1960 (SKSÄ
A556/51)

1962 (SKSÄ
A551/3)

1963 (AK/0817/02)

1. säkeistö
säemäärä/
tekstisäejakauma

5+3+3+2+2+3
(yhteensä 18 säettä;
6 säejaksoa)

6+3+2+3+4
(yhteensä 18 säettä;
5 säejaksoa)

4+2+2+3+3+4
(yhteensä 18 säettä;
6 säejaksoa)

2. säkeistö
säemäärä/
tekstisäejakauma

6+2+3+2+2+3
(yhteensä 18 säettä;
6 säejaksoa)

4+4+3+2+2+3
(yhteensä 18 säettä;
6 säejaksoa)

2+2+2+2+3+2+2+3
(yhteensä 18 säettä;
8 säejaksoa)

3. säkeistö
säemäärä/
tekstisäejakauma

4+2+2+3+2+2+3
(yhteensä 18 säettä;
7 säejaksoa)

2+4+2+3+4+3
(yhteensä 18 säettä;
6 säejaksoa)

2+4+2+3+2+2+3
(yhteensä 18 säettä;
7 säejaksoa)

4. säkeistö
säemäärä/
tekstisäejakauma

2+4+2+4
(yhteensä 12 säettä;
4 säejaksoa)

3+3+3+2+1
(yhteensä 12 säettä;
5 säejaksoa)

6+2+4
(yhteensä 12 säettä;
3 säejaksoa)

5. säkeistö
säemäärä/
tekstisäejakauma

2+3+2+2+2+2+2
(yhteensä 15 säettä;
7 säejaksoa)

3+2+2+2+4+2
(yhteensä 15 säettä;
6 säejaksoa)

3+2+2+2+2+2+2
(yhteensä 15 säettä;
7 säejaksoa)

Melodiasäkeistojä  voidaan kuvata  myös  graafisella  kuvaajalla. Seuraavassa olen

tiivistänyt  vuoden  1962  toisinnosta  erilaiset  melodian  motiivihahmot  häivyttämällä

sävelmistä  rytmisen ulottuvuuden. Esimerkiksi sävelkulusta 112 334  tulee  tällöin 12 34

(vrt.  Väisänen  1949/1990,  105).  Alla  olevassa  taulukossa  on  vuoden  1962  version

ensimmäinen säkeistö taulukoituna tämän menetelmän mukaisesti. Yakselilla on sävelen

arvo 15, xakseli ei saa arvoa. Sävelarvot etenevät sitä pitkin vasemmalta oikealle kuten

perinteisessä  nuottikirjoituksessa.  Kuulokokemuksena  kenties  vastaavankaltainen  ilmiö

olisi,  jos  Lunastettavan  neidon  ensimmäinen  säkeistö  kuunneltaisiin  runsaasti

nopeutettuna.
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Esimerkki  4.1.c.  Vuoden  1962 Annityttö  ainut  tyttö  laulun  (SKSÄ  A  551/3)  ensimmäisen

säkeistön melodiajaksot kuvaajaan tulkittuna. Yakselille on merkitty sävelarvo (15). Xakselilla melodia

etenee kuten perinteisessä nuottikirjoituksessa vasemmalta oikealle. Aaltosulut  rajaavat melodiajaksot  (I

V). Kuvaajan alla olevat harmaat ja valkoiset suorakulmiot (18 kappaletta) merkitsevät tekstisäkeitä.

SKSÄ A 551/3
 I. säkeistö

0

1

2

3

4

5

6

Muuntelu

Muuntelun  osuus  Takalon  Lunastettavan  neidon  toisinnossa  on  huomattava.  Kolmen

ensimmäisen säkeistön tekstisäkeet (18 säettä) jakaantuvat kymmeneen osaan. Osat ovat

pituudeltaan  yhden,  kahden  tai  kolmen  säkeen  pituisia.    Jakauma  on  aina  samanlainen:

AB ABB A AB AB AB AB AB AB.

Melodiasäkeet  puolestaan  jakautuvat  säetasolla  jokaisessa  säkeistössä  omalla

tavallaan. Seuraavassa on esimerkkinä vuoden 1962 (SKSÄ A 551/3)  toisinnon kolmen

ensimmäisen säkeistön melodinen jakautuminen ja säkeistöjen sisäinen muuntelu.

I II III IV V
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Esimerkki  4.1.d.  Annityttö  ainut  tyttö  –laulun  (SKSÄ  A  551/3)  kolmen  ensimmäisen  säkeistön

melodiasäkeet,  esitettynä  Kohlerin  numerointijärjestelmän  avulla.  Tekstisäkeet  (Ts)  118  on  merkitty

tummennettuna kunkin säkeistön kohdalla vasempaan reunaan.

Ts  I. Säkeistö Ts  II. Säkeistö Ts  III. Säkeistö
1 13  31  22  12 1 11  34  53  23 1 11  35  53  44
2 3  54  3  2 2 4  54  4  23 2 4  53  2  1
3 33  54  4  44 3 44  53  4  53
4 22  35  54  45 4 32  33  32  11 3 34  53  4  53
5 33  21  22  11 4 44  43  22  11
6 22  11  2  1 5 23  53  43  53 5 32  43  22  11

6 44  53  4  2 6 32  42  1  1
7 1  55  5  23 7 4  53  4  53
8 44  53  42  2 8 21  22  21  1 7 4  53  4  53
9 44  53  22  1 8 44  32  12  1

9 11  34  54  23
10 32  43  2  23 10 54  43  2  12 9 44  53  4  2
11 32  43  2  1 11 21  44  2  1 10 44  53  4  21

11 43  44  1  1
12 3  54  4  53 12 4  53  4  53
13 23  53  43  21 13 44  32  12  11 12 4  52  4  52
14 23  42  12  11 13 44  53  42  11

14 23  54  43  53 14 44  53  44  11
15 23  53  4  4 15 44  53  2  1 15 22  11  2  1
16 5  34  5  34
17 44  53  44  22 16 4  53  4  53 16 4  53  4  53
18 22  11  22  11 17 44  53  44  22 17 44  53  44  22

18 22  11  22  11 18 22  11  22  11

Ensimmäinen melodiasäkeistö jakautuu melodiasäkeiden perusteella viiteen osaan

(6+3+2+3+4),  toinen  säkeistö  kuuteen  osaan  (4+4+3+2+2+3)  ja  kolmas  säkeistö  myös

kuuteen osaan (2+4+2+3+4+3). Kolmesta ensimmäisestä säkeistöstä ei löydy kovinkaan

montaa  täysin  samanlaista  melodiasäettä.  Joitakin  säännönmukaisuuksia  kuitenkin  on

nähtävissä. Lopuke 22 11 2(2) 1(1) tai sen variantti toistuu kaikissa säkeistöissä yhteensä

viisi kertaa. Kuusitavuinen q   e e  q  e e  säe tai viisitavuinen q  e e q  q säe  toistuu kaikissa

kolmessa  säkeistössä  samankaltaisena  yhdeksän  kertaa: 453453, 452452  tai 45321.

Kolmannessa säkeistössä 44534 alkuinen säe toistuu kuusi kertaa.

Annityttö  ainut  tyttölaulun  kaksi  viimeistä  säkeistöä  eroavat  aikaisemmista

jonkin verran:
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Esimerkki  4.1.e. Annityttö  ainut  tyttölaulun  (SKSÄ  A  551/3)  kahden  viimeisen  säkeen  melodiasäkeet,

esitettynä  Kohlerin  numerointijärjestelmän  avulla.  Tekstisäkeet  (Ts)  115  on  merkitty  tummennettuna

kunkin säkeistön kohdalla vasempaan reunaan.

Ts  IV. Säkeistö Ts  V. Säkeistö

1 11  34  53  44 1 44  53  44  22  32  1

2 44  53  4  1 2 44  53  42  11

3 33  32  1  11 3 44  53  42  11

4 11  34  53  44 4 44  53  44  1  3

5 53  44  32  11 5 44  53  43  1  1

6 22  11  2  1

6 44  53  44  1  3

7 1  53  4  52 7 44  53  42  1  1

8 44  53  21  1

9 44  53  44  1 8 34  53  42  11

9 44  53  4  1

10 44  53  44  2

11 44  52  1  1 10 44  53  42  11

11 44  53  4  2

12 44  33  4  1 12 44  53  42  11

13 44  53  4  1

14 43  53  43  22

15 44  53  22  2

Neljäs  säkeistö  on  tekstiltään  aikaisempia  säkeistöjä  lyhyempi,  sillä  Ukkovaarin

kanssa  ei  käydä  panttineuvottelua.  Melodiasäkeiden  perusteella  se  jakautuu  viiteen

(3+3+3+2+1)  tai  vaihtoehtoisesti  neljään  osaan  (3+3+3+3).  Viides  säkeistö  poikkeaa

edellisistä  lähes  täysin,  vaikka  saakin  saman  verran  melodiasäejaksoja  kuin  kolme

ensimmäistä.  Säkeistö  jakautuu  kuuteen  osaan  (3+2+2+2+4+2).  Kahdessa  viimeisessä

säkeistössä alkaa vakiintua melodiakaava 44 53 4 1, jolla on erilaisia variaatioita: 44 53

42 1 // 44 53 4 1 // 44 53 44 1.
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Hengitystaukojen suhde säe ja säkeistörakenteeseen

Takalon Annityttö  ainut  tyttölaulun  säe  ja  säkeistörakennetta  jäsentävät  myös

hengitystauot.    Seuraavaan  kaavioon on merkitty  samalla hengenvedolla  lauletut  säkeet

vuorotellen värjätyiksi tai värjäämättömiksi jaksoiksi. Tähti (*) merkitsee hengitystaukoa.

Tummennetut  ja  tummentamattomat  tekstialueet  merkitsevät  melodiasäejaksojen

vaihtelua:

Vuoden 1960 hengitykset
(SKSÄ A556/51)

Vuoden 1962 hengitykset
(SKSÄ A551/3)

Vuoden 1963 version
hengitykset (AK/0817/02)

Anni tyttö ainut tyttö
soutau ja itköy
ympäri meren rantoja
venäläisen venehe*ssä
kar’jalaisten karpassu*ussa
tulipa  tuatto vastah*
"Tuattosen tuattosen
lunastas sie tytöstäs"*
"Milläpä mie siun lunastan?*
 "On siulla kolme hevoista
pane pa*aras panttih
"En pane parasta"
"Pane keskinkertahini"
"En pane keskinkertahista"
"Pane silloin pahin*
"En pane pahinta
ennen luovun tytöstäni
ku omista hevosi*sta"
Anni tyttöpä ainut tyttö…

Anni tyttö ainut tyttö
soutau ja itköy*
ympäri meren rantoja
venäläisen venehyöh*ssä
karjalais*sen karpassussa
tulipa  tua*tto vastah*
"Tuattosen tuattosen
lunasta sie tytöstäs"*
"Milläpä mie siun lunastan?*
 "Siulla on kolme hevoista
pane paras panttih!*
"En pane parasta"
"Pane keskinkertahini"
"Enkä pane keskinkertahih*sta"
"Pane silloin pahin"*
"En pane pahinta
ennen luovun tytöstäni
ku omista hevos* ista”*

Anni tyttöpä ainut tyttö
soutau ja itköy
ympäri meren rantoja
venäläisen venehyöh*ssä
karjalaisten karpassussa
tulipa  tua*tto vastah
"Tuattosen tuattosen
lunastas sie tytöstäs"*
"Milläpä mie siun lunastan?
 "On siulla kolme hevoista
pane paras panttih!*
"En pane parasta"
"Pane keskinkertahini"
"Enkä pane
keskinkertahih*sta"
"Pane silloin pahin"
"En pane pahinta
ennen luovun tytöstäni
ku* omista hevosista"*

Huomioita  herättävä  piirre  on  se,  että  hengitysjaksot  ylittävät  säännöllisesti

säerajan  tai  jopa  säkeistörajan.  Hengitystaukojen  paikat  myös  vaihtuvat  koko  ajan.

Vuosien  1960  ja  1963  toisinnoissa  hengitysjaksot  saattavat  olla  jopa  neljän  säkeen

pituisia. Hengitysjaksot eivät ole sidoksissa edes melodiasäkeisiin, vaan laulu jatkuu niin

kauan  kunnes  laulajan  on  pakko  hengittää.  Hengitystauko  voi  tulla  säkeessä  mihin

tahansa kohtaan. Hengitystaukojen vapaa sijoittelu on tyypillistä juuri varhaiskantaisissa

monokronisissa laulutyyleissä (Niemi 2002, 172; Jouste 2000, 182–184).
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Sävelet sulautuvat toisiinsa

Vuosien  1960  ja  1963  toisinnoissa  sävelikkö  koostuu  neljästä  sävelestä  g¹a¹b¹c²  ja

vuoden 1962 version sävelikössä on viisi säveltä g¹a¹b¹c²d².

Melodiasäkeistä  on  ensi  silmäyksellä  vaikea  löytää  varsinaista  melodista

säännönmukaisuutta.  Vuosien  1960  ja  1963  versioissa  melodiasäe  liikkuu  pääasiassa

sävelikön kolmen ensimmäisen sävelen väliä.  Sävelikön neljännellä sävellä melodia käy

harvemmin.  Sävelikön  perussävel  (g¹)  on  melodiasäkeiden  lähtösävel  ja  sillä  on  tärkeä

osuus  myös  lopukkeissa.  Suurin  osa  melodiasäkeistä  perustuu  sävelikön  toisen  ja

kolmannen  sävelen  vaihtelulle.  Vaikuttaakin  siltä,  että  neljännellä  sävelellä  ei  ole

varsinaista,  asteikon  kolmeen  ensimmäiseen  säveleen  verrattavaa  funktiota,  melodiaa

”kuljettavaa”.   Se on lähinnä ylöspäinen hyppy. Sillä on kuitenkin kuulokuvan kannalta

hyvin leimallinen osuus.

Vuoden 1962 versiossa sävelikkö on poikkeuksellisesti viiden sävelen  laajuinen.

Muiden  versioiden  tavoin  perussävel  (g¹)  on  vahvasti  läsnä  melodiasäkeiden  aluissa  ja

lopukkeissa.  Melodiasäkeiden  ydin  vaikuttaa  jälleen  muodostuvan  perussävelen  ja

sävelikön  korkeimman  sävelen  (d²)  väliin  jäävien  sävelten  (a¹b¹c²)  keskinäisestä

vaihtelusta. Mitä sitten melodiassa on tapahtunut, kun säveliä on tullut yksi lisää?

Olen tarkastellut sävelten keskinäisiä suhteita eri vuosien melodioissa laskemalla

kunkin vuoden toisintojen sävelten prosentuaaliset esiintymisosuudet.

Esimerkki  4.1.d.  Melodian  sävelten  prosentuaaliset  osuudet  melodiassa.  Sävelarvot  –  g¹a¹b¹c²d²  –

esitettyinä numeerisin arvoin (15):

Sävelaste 1960 1962 1963

5 – 11,8 % –

4 14,7 % 30,8 % 12,4 %

3 27,1 % 20,4 % 24,3 %

2 34,6 % 18,5 % 35,0 %

1 23,6 % 18,5 % 28,3 %
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Sävelten  prosenttiosuuksien  pohjalta  voidaan  tulkilta,  että  vuoden  1962

toisinnossa  asteikon  viides  sävel  ottaa  eräällä  tapaa  nelisävelisten  toisintojen  neljännen

sävelen  paikan.  Vuoden  1962  versiossa  melodiasäkeen  ytimen  muodostava  kolmen

sävelen  joukko  (a¹b¹c²)  prosentuaalinen  osuus  kaikista  sävelistä  on  hieman  kohonnut

(69%).  Vuonna  1960  perussävelen  ja  sävelikön  korkeimman  sävelen  väliin  jäävien

sävelten  (a¹b¹)  prosentuaalinen osuus oli  noin 61%  ja vuoden 1963 version vastaavien

sävelten osuus noin 59%.

Tarkasteltaessa  vuosien  1960  ja  1962  versioiden  sävelten  prosentuaalisia

osuuksia, vaikuttaisi siltä, että nelisävelisen melodian kolmannen sävelen prosentuaalinen

osuus  vastaisi  jokseenkin  seuraavan  vuoden  version  neljännen  sävelen  osuuksia.    Jos

vertaillaan  kolmen  vuoden  versioiden  kahden  ylimmän  sävelen  ja  niiden  alapuolelle

jäävien sävelien prosenttiosuuksia ilmenee, että niiden suhde on jokseenkin 40% : 60%.

Alla olevassa piirroksessa havainnollistan ilmiötä:

5

4 4 4

3 3 3

2 2 2

1 1 1
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Suurimmat  erot  eri  vuosien  versioissa  näkyvät  laulun  melodioissa.  Kuulokuvan

perusteella  esitykset  voidaan  tunnistaa  samaksi  kappaleeksi,  vaikka  melodia  muuntuu

laulun  edetessä.  Miten  melodiat  sitten  erottuvat  omanlaisekseen  sävelmätyypiksi  tai

sävelmäsukulaisiksi?  Yksi  sukulaisuutta  määrittävä  tekijä  on  melodian  rytminen  taso.

Vaikka sävelmä suhteessa tekstiin muuntautuu kussakin versiossa eri tavoin, on melodian

rytminen hahmo melko pysyvä. Rytminen pysyvyys liittyy luultavasti Takalon laulaman

runon  tekstiaineksen  muuttumattomuuteen.  Runohan  toteutui  säe  ja  säkeistötasolla

vuodesta  toiseen  lähes  identtisenä.  Säe  ja  säkeistötason  pysyvyys  pitää  myös

melodiasäkeen  rytmin hyvin yhdenmukaisena.  Seuraavassa  taulukossa olen hahmotellut

Annityttö ainut tyttö laulun rytmiset perussäkeet:

Esimerkki 4.1.f. Esimerkkejä eripituisten säkeiden metrisestä rakenteesta ja tekstin ja melodian painoista.
(+) painollinen, (o) painoton. Alleviivattu nuotti osoittaa melodiasäkeen painolliset sävelet.

Iskujalka 1. 2. 3. 4.
Kahdeksan tavua An Ni tyt tö ai nut tyt tö
tavupaino + O + O + O + O
sävelpaino e  e  e  e e  e  e  e

Seitsemän tavua Lu nas sa si ty tös täs 
tavupaino + O + O + O + o
sävelpaino e  e  e  e e  e  e

Kuusi tavua23 Veik ko sen veik ko sen
tavupaino + O o + O o

q e  e q e  e

Viisi tavua Sou tau ja it köy
tavupaino + O o + O

q e  e q q

Kymmenen tavua Enkä pane kes kin ker ta his ta
tavupaino + oo + O + O + O

xx  xx  e  e e  e  e  e

Yhteenveto

Lunastettavan  neidon  tarinatyyppi  on  hyvin  yleinen  ja  sitä  esiintyy  laajalti  ympäri

maailmaa.  Suomessa  toisintoja  on  satoja,  kaikilta  perinnealueilta.  Tarinatyyppi  on

23 Ensimmäisessä säkeistön vastaavaassa kohdassa säe muuttuu murteellisuuden vuoksi
kahdeksantavuiseksi: tuattosen tuattosen.
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mainittu jo H. G. Porthanin  alkujaan viidessä osassa ilmestyneessä De Poesi Fennicassa

(1766–1778). Kirjallisessa  muodossa  laulu  on  levinnyt  myös  arkkeina  sekä  Lönnrotin

Kantelettaressa.  (Asplund  1994,  529.)  Toisintojen  kirjo  on  kuitenkin  huomattava  ja

yhtymäkohdat  eri  toisintojen  välillä  saattavat  olla  hyvinkin  viitteellisiä.  Esimerkiksi

Marina Takalon laulaman Annityttö ainut tyttö toisinto poikkeaa olennaisesti Veneeseen

pyrkivä  neito  variantista.  (ibid.,  529).  Tämän  lisäksi  esimerkiksi  vuokinsalmilaisen

Domna  Huovisen  (1879–1956)  laulamaa  Kilpakosintarunoa  on  pidetty  lunastettava

neitotarinatyypin varianttina (ibid., 549–551).

Takalon toisinnon kaltainen Anni  tyttö esitys löytyy hänen tyttäreltään Stepanie

Kemovalta  (Kemova  2006)24.  Kemovan  laulun  teksti  on  lähestulkoon  täysin  identtinen

Takalon laulaman toisinnon kanssa. Kemova ei ole voinut oppia laulua äidiltään, sillä

Takalo oli antanut tyttärensä Hilippaveljensä kasvatettavaksi tämän ollessa puolivuotias

(Hyry  2005,  12).  Kemova  asui  suurimman  osan  elämästään  Kiestingissä.  Takalo  ja

Kemova  tapasivat  ensi  kertaa  vasta  vuonna  1960  silloisessa  Leningradissa  (SKSÄ  A

562/2).  Versioiden  yhtäläisyydet  saattavat  viitata  jonkinlaisen  pohjoisvienalaisen

toisintotyypin olemassaoloon.

Takalon  laulama Annityttö  ainut  tyttö  osoittautuu  analyysissä  yllättävän

monitahoiseksi.  Se  on  toisaalta  Kuusen  tekstilähtöisen,  mutta  myös  nykyisen

runolaulututkimuksen  yleisesti  hyväksymän25  aikakausiteoriamallin  (Kuusi  1963;

Asplund  1981,  19–20)  mukaan  nuorinta,  säkeistöllistä  kerrostumaa.  Toisaalta  siinä  on

myös  säepareittain  kulkevia  jaksoja  sekä  yksisäkeinen  –  toisesta  runoperheestä  lainattu

uuteen yhteyteen sommiteltu venematkaosio.

Musiikin  ja  tekstin  vuorovaikutusta  monimutkaistavat  hengitysjaksot,  eripituiset

ja  muuntelevat  melodiafraasit.  Melodia  ja  hengitysjaksot  eivät  siis  noudata  säerajoja.

Lisäksi  hengitysjakso  saattaa  ylittää  jopa  säkeistörajan,  minkä  välittömänä  seurauksena

melodiafraasi saattaa ylittää säkeistörajan.

24 Markku Nieminen haastatteli Stepanie Kemovaa Kiestingissä vuonna 1995.
25 Vrt. Laitinen 2006, 16–17. Vain historiantutkija Heikki Kirkinen (1988) on krittisesti tarkastellut Kuusen
aikakausiteoriaa.
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Musiikillisten piirteiden yhteenveto

Rytmityyppi Neliiskuinen 4/4

Sävelikkö (perussävelen
oletusviretaso on a¹= 440 Hz
mukainen):

14 (g¹a¹b¹c²)
15 (g¹a¹b¹c²d²)

Säkeitä: 81

Tavujakauma: 510, 12 5 = 4,9
6 = 17,3
7 = 17,3
8 = 35,8
9 = 13,6
10 = 9,9
12 = 1,2

Murrelmasäkeitä  7/81 = 8,6 %

Alkusointu: vahva/heikko/ ei
alkusointua

v = 60,5
h = 1,2
e = 38,3

Toistoon perustuvia säkeitä Kehyskerto = 90,1 %
Synonyyminen kerto = 7,4 %

Soiva perussävel 1960 = ~ Es
1962 = F ~ F#
1963 = ~F#

Tempo (vaihtelu eri vuosien
toisintojen välillä) M.M.

1960 = 7065 (laskee loppua
kohden)
1962 = 7375
1963 = 6570
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4.1.2. Pääskyynen on päivälintu

Maailman synty runo on hyvin yleinen runolauluaihelma kaikilla runolaulualueilla (mm.

Heinonen  2001)  Sisällöllisenä  yleisajatuksena  runossa  on  se,  että  pääskyläislepakko

munii munan, jonka hajotessa syntyy maailma kaikkine elementteineen.

Takalon toisinnossa särkyneestä munasta syntyy saari, jonka päälle kasvaa nurmi

sekä nurmen päälle kaunis neito. Neitoa käyvät kosimassa piispat, papit  ja herrat. Neito

torjuu  näiden  kosintayritykset.  Lopulta  paikalle  saapuu  NurmiTuoma,  joka  kaappaa

neidon rekeensä  ja  lähtee ajamaan hurjaa vauhtia Viipurin  linnan  läpi. Takalon  toisinto

päättyy tähän vauhdikkaaseen rekimatkajaksoon.

Pääskynen on päivälintu laulun eri vuosien toisintojen tekstisäkeiden määrät ovat

Takalolla  vakiintuneet.  Vuosien  1960  ja  1963  versioissa  säkeitä  on  40.  Takalon

esittämien  toisintojen  tekstisisältö  muistuttaa  paljolti  D.  E.  D.  Europaeuksen  Pieni

RunonSeppä teoksessa (1847) julkaistua 48säkeistä Maailmansyntyrunoa26:

26 (SKVR V3, liite)
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Esimerkki 4.1.2.a. Maailmansyntyrunon kaksi eri toisintoa. Vasemmalla Marina Takalon vuonna 1963
Erkki AlaKönnille laulama toisinto (AK 0816/08). Oikealla D .E. D. Europaeuksen Pieni Runon
Seppä teoksessa vuonna 1847 julkaistu  versio. Samankaltaiset säkeet on lihavoitu ja asetettu
horisonaalisesti kohdakkain.

Pääskynen on päivälintu. Marina Takalo.
AK 0816/08

1. Pääskynen on päivälintu
2. yölintu ol lepakkolintu
3. lentip on kesäisem päivän
4. syksysen yöm pimijänkin
5. etsipä maata maatakšensa

6. peltova pešämoakšensa
7. murtova mun’iekšensa
8. eipä löytä(m) maata maatakšenša

9. eip om peltova pešämoaksensa
10. eip om murtova mun’iekšen
11. lentip on korkiella mäjellä
12. korkijalla kukkulalla
13. näkipä laivan seiloavankin
14. punamaštom pur()jehtivan
l5. entipä laivam portahilla(h)
16. kemahti laivan keulalla
17. valo šev vaškisem pešäsen
18. mun’ip on kultaisen munasen
19. luat’ipa jumala šuuren tuulen
20. lännen korvalta lähätti
21. koatopa laivan kallellensa
22. sytäsip ol laivan syr(y)jällensä

23. meren mustahan mutahan
24. meren šakijon šavehen
25. šiitä | kašvo saari kašvo nur(u)mi

26. kašvo neito nur(u)men päähän

27. käytiimpä piispat käytiim papit
28. käytiimpo helarin hoikat herrat

29. eipä še neitonen niistä huol’in
30. tul’ipa nurmituoma(h)
31. otti šen neitoser rekehen
32. lyö ohjalla oritta
33. helyruoškalla hevoista
34. hevonej juoksi tie leven’i
35. tuikki tuomiset vempelet
36. paukkoi pat’viset jalakšet

37. ul(u)voi ovet uutel l’innan
38. vinkui viipuriv veräjä(t)
39. tuotapa neituo viijješšänšä
40. tuota kultoa kul’jettaissa

Pääskyläinen. D.E.D. Europaeus
1847: Pieni Runon–Seppä.

Pääskyläinen päivä lintu,
Yö lintu lepakko lintu
Lenteli kesäsen päivän,
Sykysyisen yön pimeän,
5. Etsi maata ma'ataksensa,
Lehtoa levätäksensä,
Peltoa pesiäksensä,
Murtoa muniaksensa;
Löynnyt ei maata ma'ataksensa,
10. Lehtoa levätäksensä,
Peltoa pesiäksensä,
Murtoa muniaksensa.
Lensi suurelle mä'elle,
Korkealle kukkulalle;
15. Näki laivasen merellä,
Punamaston purjehtivan,
Lensi laivan portahalle,
Laivan keulalle kemahti,
Valoi vaskisen pesosen,
20. Muni kultaisen munasen.
Toi Jumala suuren tuulen
Lännen kolkalta lähetti,
Laiva kaatui kallellensa,
Sysähysi syrjällensä.
25. Muna vierähti vetehen,
Pesä pyörähti perästä
Meren mustahan mutahan
Sakean saven sekahan.
Tuohon saari siunahusi,
30. Nuori nurmi saaren päälle,
Nuori neito nurmen päälle;
Tuota käivät kaikk' kosissa,
Käivät pipit, käivät papit,
Käivät hovin hoikat herrat,
35. Käivät Narvan nappisaksat,
Eipä neiti nuoille mennyt.
Tulipa viimen Nurmi Tuomas,
Otti neitosen rekehen,
Löipä ohjalla oritta,
40. Helmiruoskalla hevoista;
Hepo juoksi tie helisi,
Kangas kultainen kulisi,
Reki rautainen ramisi,
Vemmel piukki pihlajainen,

45 Ulvoit ukset Uuden#1 Linnan
Vinkuit Viipurin veräjät,
Tuota neittä vietäessä,
Kulta'a kul'ettaessa.
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Yhdenmukaisuus Takalon ja Europeuksen toisintojen välillä on ilmeinen. Lähes kaikki

Takalon neljäkymmentä säettä löytyvät Pienen RunonSepän versioista. Takalolla on vain

kaksi poikkeavaa säettä. Näidenkin säkeiden sisällöllinen vastaavuus on selkeä:

Esimerkki 4.1.2.b. Vasemmalla Takalon säkeet 35–36. Oikealla PienenRunonSepän säkeet 42–44:

35. tuikki tuomiset vempelet 42. Kangas kultainen kulisi,
36. paukkoi pat’viset jalakšet 43. Reki rautainen ramisi

44. Vemmel piukki pihlajainen

Folkloristi  Kati  Heinosen  mukaan  Pieneen  RunonSeppään  päätynyt  toisinto  on

maailmansyntyteeman  kaakkoiskarjalainen  variantti  (Heinonen  2001,  11).

Keruuretkillään Europaeuksella oli tapana jakaa julkaisuaan laulupalkkioksi lauluista.

Hän  myös  vaihtoi  sitä  elintarvikkeisiin.  Heinonen  arveleekin,  että  Europaeuksen

taltioima  ja  julkaisema  toisinto  on saattanut  vaikuttaa  inkeriläisiin  toisintoihin  (ibid.,

11).  Europaeus  matkusti  vuosina  1845–1846  myös  Vienan  Karjalassa.  Esimerkiksi

Kuolemanjärveltä  Europaeuksen  keräämät  Pääskyläistoisinnot  ovat  selkeästi  sukua

Pieneen RunonSeppään päätyneelle, tosin epäilemättä toimitetulle runolle (ks. SKVR

V3,  liite).  Näiden  tietojen  perusteella  on  kuitenkin  vaikeaa  selvittää,  mikä

Europaeuksen  osuus  on  ollut  maailmansyntyrunon  levittäjänä  tai  välittäjänä  Vienan

Karjalassa.

Marina  Takalo  kertoo  oppineensa  runon  Olonjatädiltään  (esimerkiksi  SKSÄ  A

550/19–20). Pentikäisen haastatellessa Marina Takaloa lauluista, joita vanhauskoisuus ei

suvainnut  ja  joista  tuli  räähkä  (SKSÄ  A  554/30),  toteaa  Takalo,  että Pääskynen  on

päivälintu on “Jumalan laulu”:

Siitä ei tietysti tule räähkä, kun siinä linnusta lauletaan. Eikö sekin kun vene kaatuu ole Jumalan

töitä? Siitä ei tule räähkä. (Pentikäinen 1971, 350.)

Toisessa  yhteydessä  Pentikäinen  toteaa,  että  Takalolla  ei  ollut  käsitystä

Maailmansyntyrunon  myyttisestä  funktiosta  ja  että  Takalo  vain  toisti  sanatarkasti
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lapsena oppimansa  ja arvostamansa runon  (Pentikäinen 1971, 346). Minkä merkityksen

Takalo  laululle  sitten  antaa  ja  mikä  on  toisaalta  ollut  runon  alkuperäinen  merkitys?

Takalo  kertoo  laulun  olevan  ”Jumalan  laulu”,  ja  siinä  myös  lauletaan  jumalan

luomuksista  ja  teoista. Myyttisestä maailman synnystä  toisinnossa ei ainakaan ole kyse.

Pääskysen  rikkoutuneesta  munasta  syntyy  saari,  jonka  päälle  kasvaa  neito,  joka

kaapataan.

Melodia

Takalon  toisintojen  melodia  noudattaa  kalevalamelodian 22–11lopukkeista

säeparikaavaa:

Nuottiesimerkki 4.1.2.c. Pääskynen on päivälintu vuodelta 1963. AK–0816/08. Säkeet 112.
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Tälle  ”kalevalamelodian”  toisinnolle  on  tyypillistä  nelisävelikkö  g¹a¹b¹c ²,  sekä

jälkisäkeessä  asteikon  kolmannen  sävelen  (b¹)  häilyminen  pienen  ja  suuren  terssin

välillä.  Perussävel  pysyttelee  jälleen  puolen  sävelaskeleen  kaistalla  F¹F#¹.  Tempo

pysyttelee  esityksien  alussa  ja  lopussa  lähes  samana.  Eri  vuosina  tempon  vaihtelu

sijoittuu välille q = 55–65.

Lisätavut (vrt. Heinonen 2005, 74–79) tai sanat kuten “ol” tai “omp”, muuttavat

melodiasäkeen  viisiiskuista  rytmikaavaa.  Tällöin  kahdeksantavuisesta  säkeestä  tulee

yhdeksäntavuinen:

Esimerkki 4.2.d. Toinen säe Takalon  laulusta Pääskynen on päivälintu. Ylimmällä  rivillä on merkitty

runojalat (IIV). Keskimmäisellä rivillä on melodiasäkeen painolliset iskut (16) ja painollisuudet (+ =

painollinen, 0 = painoton) .

Runojalka I.   II. III.   IV.

1.

+ 0

2.

+ 0

3.

+

4.

+ 0

5.

+

6.

+ 0

Painollinen

isku melodiassa

e e  e e  e e.  x  q e -

Tekstisäe yö lin  tu ol le pak  ko  lin  tu  

Ylimääräinen tavu ”ol” saa tässä tapauksessa aikaan sen, että Takalon on pakko lisätä

melodiasäkeeseen  yksi  ylimääräinen  kahdeksasosa,  jolloin  rytmi  väliaikaisesti

muuttuu. Seurauksena on variaatio, joka jakaantuu 2+3+2+2+2.

  Lisätavujen  puuttuminen  saattaa  puolestaan  lyhentää  rytmikaavaa.  Seuraavassa

esimerkissä esisäe on pidentynyt ja jälkisäe lyhentynyt:
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Esimerkki  4.1.2.e.  Vuoden  1960  Pääskynen  on  päivälintu  toisinnon  säkeet  31–32. Esisäkeen

tekstisäkeessä  on  yhdeksän  tavua  ja  melodiasäkeestä  tulee  väliaikaisesti  kuusiiskuinen.  Jälkisäkeen

tekstisäkeessä on seitsemän tavua ja melodiasäe on viisiiskuinen.

Melodinen  muuntelu  on  Takalon  toisinnoissa  melko  vähäistä.  Vuoden  1960

toisinnosta löytyy toisistaan hieman poikkeavia esisäemuotoja kuusi ja jälkisäkeitä neljä

kappaletta. Seuraavassa olen eritellyt erilaiset melodiasäkeet:

ESISÄKEEN MELODIA KPL
12 32 44 22 7
11 22 43 22 6
11 22 4 22 1
11 22 44 22 5
12 22 44 22 1
12 22 43 22 1
Yhteensä 20

JÄLKISÄKEEN MELODIA KPL
33 22 21 11 2
33 21 32 11 16
33 21 31 11 1
33 21 1 1 1
Yhteensä 20
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Murrelmasäkeet

Esimerkki  4.1.2.f. Pääskynen  on  päivälintu  laulun  eri  vuosien  toisinnoissa  samanlaisena  toteutuvat

murrelmasäkeet.  Harmaa  alue  osoittaa  säkeen  murrelmakohdan.  Kolmitavuinen e  q  e  –lopuke  on

erotettu mustalla.

Säe I. * II. III. * IV Säemuoto
Yö lin tu le  pak  ko lin tu2
e e  e e e.  x  q e

35

Len  tip on ke  soi  sen päi vän3
e e  e e e e  q e

332

Pel to a pe sä muak sen sa6
e e  e e e e q e

35

Mur  to va mu  niek sen sa7
e e  e e e   q e

34

Ei pon pel to va pe sä  muak  sen9
e e  e e e e e q e

234

Ei pon mur  to va mu niek  sen10
e e  e e e e q e

233

Len  tip on kor  kiel  la mä  jel lä11
e e  e e e e e q e

333

Ke mah ti lai van keu lal la16
e e  e e e e  q e

323

Va lo sen   vas  ki sen pe  sä sen17
e e  e e e e e q e

333

Mu  ni kul  ta sen mu na sen18
e e  e e e e q e

233

Län   nen kor  val ta lä hät ti20
e e  e e e e q e

233

Me ren mus  ta han mu ta han23

e e  e e e e q e
233

Me ren sa ki on sa ve hen24

e e  e e e e q e
233

Ot ti sen nei  to sen re  ke hen31

e e  e e e e e q e

333

He ly ruos  kal la he vois  ta33

e e  e e e e q e
233

He vo nen  juok  si tie le ve ni
34

e e e e e e e q e
324

Tuik ki tuo  mi set vem pe leet35

e e  e e e e q e
233

Pauk kui pat  vi set ja lak set36
e e  e e e e q e

233

Vin kui vii pu rin ve rä jät38

e e  e e e e q e
233
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Murrelmasäkeiden  yleisin  muoto  on  233,  joita  on  yhteensä  47,4  %  kaikista

Takalon  toisinnon  murrelmasäkeistä.  Säe  murtuu,  kun  toisen  iskualan  sana  on

kolmitavuinen.  Samalla  jälkisäkeen  lopuke  muotoutuu  rytmisesti  muotoon e q e, joka

toteutuu  myös  35  (10,5 %),  234  (5,2  %),  ja  333  (15,8  %)  muotoisissa  jälkisäkeissä.

Kaiken kaikkiaan kyseinen jälkisäkeen lopuketyyppi esiintyy neljätoista kertaa.

Yhteenveto

Lopuksi Takalon Pääskynen on päivälintu laulun yleispiirteet:

Rytmityyppi Viisiiskuinen 5/4

Sävelikkö (perussävelen
oletusviretaso on a¹= 440 Hz
mukainen):

14 (g1a1b1c1)
melodiasävelpari
lopuke: 22–11
jälkisäkeessä terssi häilyvä

Säkeitä: 40

Tavujakauma: 711 7,5 % 42,5 % 30 % 17,5 % 2,5%

Murrelmasäkeitä  47,5% (19/40)
yleisin murrelmasäemuoto: 233
(22,5%)

Alkusointu: vahva/heikko/ ei
alkusointua 50% / 22,5 % / 27,5 %
Toistoon perustuvia säkeitä 95 %

Hengitysjaksot Hengitys joka säkeen jälkeen

Soiva perussävel F ~ F#

Tempo (vaihtelu eri vuosien
toisintojen välillä) M.M.

n. 55 tai n. 65

Kahdeksantavuisten  säkeiden  määrä  on  hallitseva  –  yli  40 %.  Yhdessä

yhdeksäntavuisten  säkeiden  kanssa  niiden  osuus  on  yli  70 %  kaikista  säkeistä.

Murrelmasäkeiden osuus on myös suuri, lähes puolet kaikista säkeistä. Murrelmien osuus

jakautuu  lähes  tasan  esi  ja  jälkisäkeen  välillä.  Säkeet  ovat  voittopuolisesti  vahvan
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alkusointuisia. Toisto on niin ikään leimallinen piirre Takalon esityksessä. Lähestulkoon

kaikki säkeet perustuvat jollain tapaa toistoon:

etsipä maata maataksensa
peltova pesämoaksensa
murtova munieksensa

eikä löytä maata maataksensa
eip om peltova pesämoaksen
eip om murtova munieksen

4.1.3. Ironeiti impineiti

Tässä  luvussa  käsittelen  Marina  Takalon  laulamaa  eeppistä Ironeiti  impineiti  laulua.

Toisinto  vastaa  osin  niin  kutsutun  Hiidestä  kosinta  runon  alkuosaa  (Rausmaa  1964).

Takalon esitys on pituudeltaan 22 säettä.

Marina  Takalon  esityksen  tekstisisältö  on  seuraava:  Ironeiti  impineiti  kampaa

kaihoisana tukkaansa meren rannalla –tšukii piätään ja tšuruttelee. Kohta kampa putoaa –

tšurahtaa – mereen. Naaratessaan kampaansa merestä, hän löytää kamman sijaan kolme

hiusta:
Iro neit’i impi neit’i
tšuki piätä t’šuuruttel’i
šukan’i merehen t’šurahti
pyyvystelin šuahusteli(n)
empä löytän šuvaistan’i
löysinpä kol(o)me hivukšutta

Ironeiti  ei  voi  räähkäsanktion  takia  heittää  hiuksia  takaisin  mereen,  vaan

paremman keinon puutteessa hän päättää syödä hiukset.

panisin tuleh riähkä tulou
pan’isiv veteh riähkä tulou
pan’iv vašemeh poškipuoleh

Syötyään hiukset impineiti tulee raskaaksi. Lopulta hän synnyttää kolme poikaa:

siitä miun kupun’i korkosi
kupu korkue korttehuošta
vat’ša val(a)koe var(a)pasesta
šaimpa kol(o)mi kullaista pojais
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Loppuosassa runon kerronta hieman hämärtyy. Hiidestä kosinta tai kilpakosinta 

runojen toisinnoissa neidon synnyttämät kolme poikaa lähtevät Tuonelaan kosiomatkalle

ja  joutuvat matkan aikana  koettelemaan voimiaan  tulisessa  saunassa. Takalon  toisinnon

kylpemisteema muistuttaa tätä teemaa. Tulinen sauna motiiviin (ks. Rausmaa 1964, 23–

40)  tai niin kutsuttuun nuorennuskylpyyn (ibid., 30–34):

lämmitä kyly läikähytä
tammisilla lastusillah
hoapasilla hal(a)kosillah
pese piä kum pellovaš pivon’i
kakla kullankar(a)vallin’i

Viimeisissä  säkeissä  Iroa neuvotaan  pukeutumaan  palttinaiseen  paitaan,  joka  on

niin  ohut,  että  kuu  ja  päivä  paistavat  sen  lävitse  sekä  niin  valkoinen,  että  pimeä  metsä

siitä valaistuu:

pane paita piällä palttinaini
läpi kuun kuumottaja
läpi päiväm paistajain’i
pimiem met’šän pilkettäjä(h)

(AK 0830/02. Litteraatio: Elina Sadeniemi 2005)
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MELODIA

Laulun  melodia on  kalevalasävelmän  variantti,  sama  jota  Takalo  käyttää  Pääskynen  on

päivälintu  laulussa.  Jälkisäkeen  sävelikön  kolmas  aste  on  matala  koko  esityksen  ajan.

Laulu etenee säepareittain ilman esisäkeen toistoa. Esityksen soiva perussävel on e¹.

Esimerkki 4.1.3.a.  Marina  Takalon  laulama Ironeiti  impineiti  runo vuodelta 1963. Tallentaja  Erkki Ala
Könni. (AK 0830/01)
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Ironeiti impineitilaulun muuntelu on kauttaaltaan hienovaraista. Vuoden 1963 versiossa

on  pidentynyt 22lopukejakso  (säkeet  12–14),  jolloin  melodiasäe  ei  palaa  ollenkaan

perussävelelle:

Säkeet  Esisäe Jälkisäe
1.–2. 22   32   44   22  33   21   32   11
3.– 4. 22 43 22 22  33  32  21  11
5.– 6. 22 32 44 22  33   22   11   11
7.– 8. 11 23 44 22  33  22  11  11
9.–10 11 22 43 22  33  32  11  11
11.–12. 12 32 43 22 33  21  33  22
13.–14. 34 21 43 22 23  43  32  22

15.–16. 12 32 44 22  33  22  21  11
17.–18. 11 22 44 22  33  22  21  11
19.–20. 12   32 44 22  33  32  22  11
21.–22. 11 2 44 22  33  32  21  11

Erilaisia melodiasäekaavoja esisäkeestä löytyy yhdeksän kappaletta.

Esisäe Kpl

22 32   44 22 2

22 43   22   22 1

11 23   44 22 1

11 22 43 22 1

11 2(2)  44 22 2

12 32 43   22 1

12   32 44 22 2

34 21 43 22 1

23 43 32 22 1

Yhteensä 12
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Esisäkeen muuntelua esiintyy eniten kahdessa ensimmäisessä  iskualassa,  samoin

kuin  edellisessä  luvussa  käsitellyssä Pääskynen  on  päivälintu –kappaleen  toisinnoissa.

Jälkisäkeen melodiakaavoja on yhteensä seitsemän. Ensimmäinen iskuala on jälkisäkeen

staattisin.

Jälkisäe kpl

33 21 32 11 1

33   21   33   22 1

33 22 21 11 2

33   22   11   11 2

33   32 11 11 1

33   32   21   11 2

33   32 22 11 1

Yhteensä 10

Teksti  pysyy  tämänkin  esityksen  eri  vuosien  toisintojen  kohdalla  lähes

muuttumattomana.  Erkki  AlaKönni  taltioi  vuonna  1963  Ironeitilaulun  kahdesti.

Ensimmäisellä  otolla  ilmeisesti  nauha  loppuu  ja  laulun  viimeinen  säe  jää  laulamatta.

Tosin kummassakin esityksessä on saman verran säkeitä, sillä Takalo jättää vuoden 1963

esityksessä  laulamatta säkeen 11 jälkeen kertauksen “siitä mun vatsani val’kosi”. Tästä

syystä ensimmäisen esityksen jälkisäkeet muuttuvat vuoden 1963 toisinnossa esisäkeiksi.

Takalo kenties hieman hämmentyy muutoksesta, sillä seuraavat säkeet 12 – 14 hän laulaa

ikään kuin esisäkeinä.  Muuten esitys on tempoa ja sävellajia myöten hyvin samanlainen.

Vuoden 1962 (SKSÄ A551/2) versio poikkeaa AlaKönnin tallenteista siinä, että

sävelikkö on  laajempi,  viisi  sävelinen  g¹a¹b¹c²d²  (vrt. Annityttö ainut  tyttö  vuodelta

1962). Rytmityyppi on sama, joskin pisteellisiä, e. x yhdistelmiä on selkeästi enemmän.

Säemäärältään esitys on niin ikään samanmittainen kuin vuoden 1963 versioissa:
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Esimerkki 4.1.3.c. Takalon laulaman Iro neiti impi neiti runon toisinto vuodelta 1962, säkeet 16:

Tommo Saikon ja Tero Pestrikön versiot

Kiinnostava  vertailukohde  Takalon  esitykselle  löytyy  Väisäsen  vuoden  1915  kenttä

äänityksistä.  Marina Takalon ikäinen ruvalainen Tommo Saikko lauloi vahalieriölle Iro

neidin kolmijakoisella  rytmillä  viisiiskuisena.  Iskut  jakaantuvat kolmen  kahdeksasosan

yksiköihin (3+3+3+3+3). Esitys voidaan merkitä tahtiosoitukseltaan tahtilajiin 15/8.

Esimerkki 4.1.3.d. Laulaja Tommo Saikko. Nuotintaja A. O. Väisänen 1915.

Esitys  on  säveliköltään  sama  nelisävelikkö  g¹a¹b¹c²  kuin  Takalollakin.  Myös

jälkisäe  alkaa  kolmannelta  säveleltä.  Saikko  kertaa  esisäkeen.  Väisänen  ei  ole  –

tavoistaan  jostain  syystä  poiketen  –  merkinnyt  esityksen  soivaa  korkeutta  tai  tempoa.

Suomen Kansan Vanhat Runot antologiasta löytyy Saikon version teksti. Pituudeltaan se

on 53 säkeinen.

Väisäsen  Oulangan  matkalta  löytyy  myös  toinen  toisinto.  Sen  on  laulanut  73

vuotias Tero Pestrikö.
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Nuottiesimerkki  4.1.3.e.  Tero  Pestrikön  laulama  Ironeiti    toisinto.  Tallentanut  A.  O.  Väisänen  vuonna

1915.

Toisinnon rytmi on kolmijakoinen 6/4 (3+3) merkityllä rytmityypillä. Takalon

version tavoin Pestrikön laulama b¹ vaihtelee pienen ja suuren terssin välillä. Pestrikön

SKVRversion pituus on 65 säettä.

4.1.4. Kuulimpa kummat näin imehet – ryöstettyjen neitojen laulu

Tämä  on  laulu  isonvihan  ajoilta.  On  ennen  ison  vihan  aikaana  kulettu  sotilaat

ruottalaiset  vai  suomalaiset  siellä  venäjän  puolella  ja  karjalassa  ja  ryöstettyh  kaksi

tyttöä, sisarukset ja vietih kälyksikse taloh, veljeksille vaimoks. Heit piettih niin lujilla

että heijjän ei annettu välillä puhella. Toisella sisarella oli kolme lasta jo ja toisella ei

yhtään.  Se  lapsetoin  sisar  kulki  missä  lie  järvellä  niitä  ku  aina  haettii,  ni  kohtasi

velimiehen siellä. Sitte he sovittih että miten pitää siskolla ilmoittaa se asia että  nytte

hän  on nähny  velimiehen,  että  veli  on  tullu hakemaan.  Hän  tuli  kotiin niin hän  siite

laulo siskolla […](Marina Takalo 1962: SKSÄ A 551/1).

Näillä sanoilla alkaa Marina Takalon kenties omaperäisin tallennettu esitys – Kuulimpa

kummat  näin  imehet  eli  Ryöstettyjen  neitojen  laulu.  Laulussa  yhdistyy  suorasanainen

tarinankerronta  ja  kalevalamittainen  laulu.  Poikkeukselliseksi  esityksen  tekee  myös  se

että  sen  laulettu  osio  on  salakielinen  viesti,  jolla  ryöstetyt  neidot  kommunikoivat

keskenään ryöstäjien läsnä ollessa. Takalon toisinnon lisäksi harvinaisesta kappaleesta on
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taltioitu  vain  yksi  kokonainen  toisinto.  Sen  tallensi  Martti  Haavio  vuonna  1933

suojärveläiseltä Ogoi Määräseltä (Pentikäinen 1971, 351; Haavio 1935, 11.)

Esimerkki 4.1.4.a. Kuulimpa kummat näin imehet vuodelta 1962. Laulaja Marina Takalo SKSÄ A551/1.

Nauhoittanut Juha Pentikäinen. Litteraatio: Kati Heinonen 2005. [P] = Puhe, [L] = Laulu.

1. Kuulimp on kummat näin imehet
2. tänä päivänä käyvessäni
3. oltiimpo villeröt vesillä
4. moamol lapšet lainehilla
5. eipä luška luuve(h)tuul’i
6. eip on kol(o)ka koil’(l’)istuul’i
7. ennen kellon helyämistä
8. ennel lehel l’iikkumista
9. ennel löylyl lämpiemistä
10. sittempä luškau luuvehtuuli
11. sittemp on kolkkau koilistuuli
12. kuin on kellot helyämässä
13. kun ol löylyt lämpiemässä
14. kun ol lehtyt liikkumassa

[P]  Jo appevaari örjäsöyki jotta mitä nyt min’n’at siellä
hyrälöy. Myö vain teällä, laštena kanš laulelemma.”

15. jäypö on iijosen’i ikäväh
16. kaurosein kaikerehtimah
17. vassizeni vaikerehtimah
eipä ole [P] lapseton äiti, nai, šisko vaštoa [L]
18. eipä ole hätyä iijollasi
19. eip on kaihuo kaurollasi
20. eikä vaivoa vassillasi
21. siäl tuatom pöyväm piähyseh
22. leipä piippan’i kätehen
23. maitokuppin’i etehen
24. ukon šuavuilla šavuilla
25. vel’jen veštopenkerillä(h)

[P] N’iil l’ehmät tul’ivat kot’ih ja, miehet lähti šaunah, naiset
lähti lehmie lypšämäh, jättivät lypšynastiet, šeipähien nokkih
ja n’ii hyö karkasi(vat). (SKSÄ A551/1)

Martti  Haavio  kiinnitti  huomiota  laulun  teeman  harvinaisuuteen  artikkelissaan

“Ryöstettyjen neitojen laulu” vuonna 1935. Haavio on sitä mieltä, että Määräsen laulu on

kansainvälisestikin  verraten  poikkeuksellinen,  sillä  hän  ei  löytänyt  tarinalle  varsinaista

kansainvälistä vastiketta. Haavio toteaakin:

[Laulu] liittyy  erinomaisesti  erääseen  historialliseen  vaiheeseen:  heimosotien  aikaan.  Ja  juuri

tällaiseen historialliseen ympäristöön soveltuu salakielen käyttö,  johon koko runomuotoinen osa

rakentuu. (Haavio 1935, 20)

Haavio  varoo  kuitenkin  tekemästä  vähäisten  lähdetietojen  perusteella

johtopäätöstä  laulutyypin  karjalaisesta  alkuperästä.    Lisäksi  Haavio  hahmottelee

artikkelissa  tarinatyypin kansainvälisen viitekehyksen,  löytäen temaattisia vastaavuuksia

esimerkiksi Boccaccion Decameronesta. (Haavio 1935, 18 – 19.)

Salakielen  käyttö  lauluteksteissä  voidaan  liittää  sanatabuihin.  Tunnetuin

esimerkki  lienee  kiertoilmaisujen  käyttö  pyhistä  eläimistä,  kuten  sanan  “otso”  käyttö

karhusta puhuttaessa. Tämän tyyppiset kiertoilmaisut tai kerronnan hämärtämiset sanojen

tavujen paikkaa vaihtamalla ovat liittyneet kuitenkin ihmisen ja yliluonnollisen väliseen

dialogiin (ks. Niemi 2004, 29–30). Ryöstetyissä neidoissa ei ole kyse sanatabuista, vaan
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nimenomaan  kahden  osapuolen  välisestä  koodatusta  viestinnästä,  jonka  funktio  on  se,

ettei kolmannen osapuolen haluta ymmärtävän keskustelua.

Joitakin  mainintoja  vastaavanlaisesta  perinteestä  kuitenkin  löytyy.  Pertti

Virtaranta  kertoo  Kuivajärveltä  välitetyn  rajan  sulkeutumisen  jälkeen  vuonna  1922

itkusanoilla  uutisia  Vuokinsalmelle,  samalla  kun  huhuttiin  karjaa  tai  oltiin  nuotalla.

Venäläisille  rajamiehille  itkusanasto  oli  käsittämätöntä.  Virtarannan  mukaan  koodatun

kanssakäymisen  malli  on  hyvin  vanha,  ja  se  kumpuaa  suoraan  rajaseudun  perinteestä.

(Virtaranta 1993, 110–111.)

Pentikäinen  on  verraten  vähien  lähdetietojen  sekä  tekstivertailujen  perusteella

päätellyt,  että  Takalon  repertuaarissa  ryöstettyjen  neitojen  laulun  ohella Ironeiti

impineiti, Pääskynen  on  päivälintu  sekä Annityttö  ainut  tyttö  muistuttavat

tekstiainekseltaan  enemmän  “rajakarjalaista  kuin  vienalaista  laulutapaa”.  Tämän

perusteella  hän  päätyy  vielä  oletukseen,  jonka  mukaan  Nikitinien  suku  saattaisi  olla

lähtöisin  rajakarjalasta.  (Pentikäinen  1971,  351.)  Voidaanko  vain  muutamien  tai

pikemminkin  puuttuvien  runotekstien  pohjalta  kuitenkaan  vetää  johtopäätöksiä

rajakarjalaisesta laulutavasta?

Lauluun  liittyviä  yksityiskohtiakin  voi  pohtia  uudelleen.  Pentikäisen  (ibid.)

mukaan  tytöt  ryöstetään  Venäjälle  mutta Takalon  esityksen  puheosioiden  (esim.  SKSÄ

A551/1)  perusteella  kyseessä  olisivat  nimenomaan  ruotsalaisten  tai  suomalaisten

Karjalaan  kohdistuneista  ryöstöretkistä.  Samoin  Ogoi  Määräsen  esityksen

puhejaksossa(AK0377/20 & AK0385/01)27 ryöstäjät ovat ruotšeja28.

Tarkastelen  seuraavassa  vuosien  1960  ja  1963  versioita.  Esitykset  pysyvät

kokonaisuudessaan  melko  muuttumattomana.  Takalo  laulaa  ryöstettyjen  neidon  laulun

25säkeisenä. Puhejaksot pilkkovat esityksen kolmeen osaan. Laulu alkaa suorasanaisella

kerronnalla  ja  jatkuu  neljäntoista  säkeen  jaksolla,  jonka  jälkeen  tulee  kolmen  säkeen

laulujakso. Viimeinen jakso on pituudeltaan kahdeksan säettä.

27 Kyseiset nauhat ovat AlaKönnin tekemiä kopioita, ilmeisesti Martti Haavion vuonna 1933 tekemistä
haastatteluista.
28 Ruotšitermi on pejoratiivinen ilmaus, jota Karjalan ortodoksiväestö käytti Ruotsin valtakunnan
luterialaisväestöstä (esim. Klinge 1982, 12).
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Esimerkki  4.1.4.b.  Marina  Takalon  laulama Kuulimp  on  kummat  näin  imehet  (AK  0821/01).  Tallentaja

Erkki AlaKönni vuonna 1963.
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Murrelmasäkeiden osuus on noin neljännes kaikista säkeistä – yhteensä seitsemän

säettä. Murrelmista viisi osuu kolmannelle iskualalle ja kaksi toiselle iskualalle

Iskuala 1. 2. 3. 4. Säemuoto

1. säe Kuulimpon  kummat näin i mehet 323

3. säe Oltiimpon  ville röt ve sillä 333

15. säe Jäipon ijoi seni i kävä 243

16. säe Kauro sen kai kereh timä 35

17. säe Vassi seni vai kereh tima 45

24. säe Leipä piipa ni kä tehe 53

26. säe ukon suavuil la sa vuila 233

Jokainen  murrelmasäe  on  säemuodoltaan  erilainen.    Esitys  pysyttelee

kahdeksantavumitan puitteissa. Yleisin säemuoto on kahdeksantavuinen säe joita on 17.

Yhdeksäntavuisia  säkeitä  on  seitsemän  ja  kymmentavuisia  yksi.  Alkusoinnutus  on

esityksessä melko voimakasta. Vahvaa alkusointua – veljen  vestopenkerilläh – esiintyy

kaksitoista  kertaa. Heikkoa alkusointua – ennen lehen liikkumista – esiintyy kahdeksan

säkeen  verran.  Ilman  alkusointua  olevia  säkeitä  on  viisi.  Toiston  osuus  esityksessä  on

myös leimallinen. Toistoon perustuvia säkeitä on koko esityksessä 23.
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Esimerkki 4.1.4.c. Kuulimpa kummat näin imehet vuoden 1962 toisinnon toistojaksot.

MELODIA

Ryöstettyjen neitojen melodian rytmityyppi on perustaltaan viisiiskuinen. Iskut kuitenkin

jakautuvat  kolmijakoisiksi  yksiköiksi,  jolloin  melodiasäkeen  tahtiosoitukseksi  voidaan

merkitä  15/829.  Melodiasäkeen  kolmas  iskuala  saattaa  tosin  olla  myös  kaksi

kahdeksasosaa:

Esimerkki 4.1.4.d. Rytminen vaihtelu 33233/33333 vuoden 1963 versioissa:

29 Vaikka en olekkaan mitannut nuotteihin merkittyjen neljäsosataukojen oikeita pituuksia, pitää Takalo
niiden kohdalla melodian pulsaatioon sopivan tauon.

Säkeet  Tekstisäe Yhteensä

34 oltiimpo villeröt vesillä, moamol lapset lainehilla 2

56 eip on kol(o)ka koil’(l’)istuul’i, eipä luska luuve(h)tuul’i 2

79

ennen kellon helyämistä, ennel lehel l’iikkumista, ennel löylyl lämpiemistä 3

10–11  sittemp on kolkkau koilistuuli, sittempä luškau luuveht 2

12–14  kuin on kellot helyämässä, kun ol löylyt lämpiemässä, kun ol lehtyt liikkumassa 3

15–17  jäypö on iijosen’i ikäväh kaurosein kaikerehtimah vassizeni vaikerehtimah 3

18–20  eipä ole hätyä iijollasi, eip on kaihuo kaurollasi, eikä vaivoa vassillasi 3

22–23  leipä piippan’i kätehen, maitokuppin’i etehen
2

24–25 ukon suavuilla savuilla, vel’jen vestopenkerillä(h) 2
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Ainakin  taltiointien  perusteella  tämänkaltainen  15/8tyyppinen  säe  on

runosävelmistössä  melko  harvinainen.  A. O. Väisäsen mukaan  Karjalan  runosävelmistä

(Launis 1930) kyseistä rytmityyppiä löytyy 19 kappaletta.30

Laulu on muunnelma kalevalamelodiasta. Sävelikkö on pentakordi, g1a1b1c²

d².  Laulu  etenee  säepareissa 22–11lopukkeineen.  Muuntelu  on  tässäkin  laulussa  hyvin

hillittyä,  myös  eri  vuosien  versioiden  välillä. Perussäkeen  melodinen  yleislinja  näyttää

tältä:

Esisäkeen  melodia  alkaa  perussäveleltä  ja  nousee  usein  asteittain  –  kuten  tässä:

123  123  –    hyppää  viidennelle  sävelelle  ja  päätyy 22lopukkeeseen.  Jälkisäe  laskee

viidenneltä sävel säveleltä lopukkeeseen 11.

Ogoi Määräsen  ryöstettyjen neitojen laulu vuodelta 1933 – ”Hoi sano tsikko
sizaroni”

Ogoi  Määräsen  version  parisäkeiden 22–11lopukkeinen  melodia  perustuu  Takalon

version  tapaan  pentakordiin  g¹a¹b¹c²d².  Sävelikön  kolmas  aste  on  pääsääntöisesti

matala.  Melodiasäkeen  yleislinja  poikkeaa  Takalon  versioista  olennaisesti.  Melodia

polveilee esisäkeessä asteittain 22lopukkeeseen, siten että esityksen ensimmäisen säkeen

jälkeen  kaikki  esisäkeet  alkavat  sävelikön  viidenneltä  säveleltä,  muutamaa  poikkeusta

lukuunottamatta. Seuraavassa esimerkkinä säkeet 1–24:

30 Väisänen 1990/1944, 97, Launis (1930): KRSäv 256–7, 273, 288, 298, 302, 320, 334, 338, 378, 391,
396, 406, 494, 538, 540–1, 558, 568.
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Esimerkki  4.1.4.e.  Ogoi  Määräsen  laulama Hoi  sano  tšikko  sizaroni  (AK  0385/1).  Tallentaja

todennäköisesti Martti Haavio vuonna 1933.
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Yhteenveto – Marina Takalon ja Ogoi Määräsen toisinnot

Olen  lisännyt  sekä  Marina  Takalon  että  Ogoi  Määräsen  toisintojen  peruspiirteet  alla

olevaan taulukkoon:

Esimerkki 4.1.4.f.  Marina Takalon ja Ogoi Määräsen Ryöstettyjen neitojen laulun peruspiirteet:

Ryöstettyjen neitojen laulu Marina Takalo v. 1963 Ogoi Määränen v. 1933
Säkeitä 25 58
Säkeiden tavujakauma (%)
MT: 810
OM: 812

Kahdeksantavuiset: 68 %
Seitsemäntavuiset : 28 %
Yhdeksäntavuiset: 4 %

Kahdeksantavuiset: 56,9  %
Yhdeksäntavuiset: 25,9 %  / 10,3
%  / 5,2% /  1,7 %

Murrelmasäkeitä 28 % 41,4 %
Alkusoinnut: vahva / heikko / ei
alkusointua (%)

48 % / 32 % / 20 % 39,7 % /  31 % / 29, 3 %

Puhetauokoja 2 1
Hengitykset Joka säkeen jälkeen 30 hengitysjaksoa, 14 säettä
Rytmityyppi Viisiiskuinen 15/8 Viisiiskuinen 5/4
Sävelikkö / lopuke 15 / 2211 15 / 2211
Tempo M.M. n. 70 n. 116126
Perussävelen soiva korkeus
Soivan sävelen korkeus on a¹=
440 Hz viretasonmukainen

Eb – E A#  A

Toiston osuus säkeissä (%) 92 % 86,2 %

Takalon  ja  Määräsen  toisinnot  ovat  samankaltaisia  suhteessa  kahdeksan  ja

yhdeksäntavuisten  säkeiden  määrään  sekä  vahvaan  alkusointuisuuteen.  Molemman

toisinnot  perustuvat  viisiiskuiselle  5/4rytmityypille  ja 22–11lopukkeiselle

parisäevaihtelulle.    Kummankin  laulajan  esityksen  aikana  säveltaso  muuttuu  puolen

sävelaskeleen verran. Takalolla säveltaso nousee, kun taas Määräsellä se  laskee. Lisäksi

toiston osuus säkeiden kokonaismäärästä on kummallakin korkea.

Esitykset  eroavat  siinä,  että  Määräsen  toisinto  säemäärältään  pitempi.  Samoin

murrelmasäkeiden  osuus  on  Määräsellä  korkeampi.  Määräsellä  on  myös  enemmän

eripituisia  säevaihtoehtoja  sekä  hengitysjaksoja,  jotka  ovat  myös  pitempiä.    Ogoi

Määräsen esityksen tempo on huomattavasti korkeampi.
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Myös  Ryöstettyjen  neitojen  laulu  on  Takalon  isotäti  Olonjan  peruja.  Laulua  laulaessa

purskahtaa Takalo usein itkuun. Samassa yhteydessä –  kuten vuoden 1960 tallenteissa –

hän kertoo rajan toiselle puolelle jääneestä tyttärestä. Takalon tytärtä Stepanie Kemovaa

haastatellut Katja Hyry kertoo, että Kemova koki taitamistaan lauluista puolestaan Anni

tyttö  ainut  tyttölaulun  tärkeimmäksi  laulukseen  (Hyry  2005,  15).  Nämä  esimerkit

menetyksen kokeneesta äidistä  ja  itsensä hylätyksi kokeneesta tyttärestä antavat viitteitä

myös  siitä,  miten  lauluja  on  saatettu  hahmottaa  laulajakohtaisesti  –  samaistuttavissa

olevina elämänkohtaloina ja sitä myöten lohdullisina elämäkertoina.

4.2. “LAPSIA SOUVATTAISSA TÄTÄ ESITTETIH AINA”

Lastenlaulut  ovat  pysyneet  Takalon  ohjelmistossa  aktiivisempina  kuin  muut  laulut.

Lauluille  on  ollut  selkeä  kulttuurin  muutoksille  vastustuskykyinen  funktio  –  lasten

nukuttaminen tai viihdyttäminen.   Kehtolaulut  tai  lastenlaulut olivat myös ainoat  laulut,

joita Takalon aviomies Olli Takalo suvaitsi kotona laulettavan  (Pentikäinen 1963, 30).

Varsinaisia kehtolauluja tai muita lasten viihdytyslauluja eli leikkirunoja Takalon

repertuaarin sisältyy Pentikäisen mukaan 16 kappaletta  (Pentikäinen 1968, 26). Vuonna

1971 Marina  Takalon  uskonto  kirjan  taulukossa)  Pentikäinen  tosin  ilmoittaa

kehtolaulujen  kokonaisluvuksi  21  (Pentikäinen  1971,  347).  Minulla  ei  ole  täyttä

varmuutta  siitä,  mistä  lukujen  eroavaisuudet  johtuvat.  Joka  tapauksessa  luku  eroaa

arkistoluettelossa mainituista esitysten määrästä.   SKS:n ja Tampereen AK kokoelmien

luetteloiden perusteella vuosien 1960–1966 välillä erilaisia kehto tai lastenlauluesityksiä

on  kahdeksan.    Täydennyskeruilla  ei  tämä  ilmeisesti  selity,  sillä  Pentikäinen  viittaa

jatkuvasti 1960luvun alun äänitteisiin. Suuri ero lukujen välillä selittyy kenties sillä, että

Pentikäinen on erotellut sellaisiin esityksiin sisältyvät runot omiksi yksiköikseen, joiden

aikana laulumelodia ei katkea tai mainittavasti muunnu.  Nämä puolestaan saattavat olla

hyvinkin lyhyitä, vain muutaman säkeen mittaisia katkelmia.
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Oppiminen

Takalo  oppi    myös  suurimman  osan  kehto  ja  lastenlauluistaan  isotädiltään  Olonjalta.

Toinen  varsinainen  kehtolaulun  oppimestari  on  Pentikäisen  mukaan  Takalon  aviomies

Olli  (1968,  30). Oulanka  –  Kiestinki artikkelin  taulukon  mukaan  Takalo  oppi  lisäksi

kaksi  laulua  isältään  Iivana  Nikitiniltä,  mutta  niistä  ei  käytettävissäni  olevan  aineiston

perusteella  ole  löytynyt  yksiselitteisiä  tietoja.  Kuten  on  muidenkin  Takalon  laulujen

kohdalla,  myös  kehtolaulujen  osalta  lopullinen  laulujen  oppimisen  historia  ja  muu

kontekstitieto jää vähäiseksi. Joka tapauksessa suurin osa kehtolauluistakin on ilmeisesti

opittu  aikavälillä  1890–1910.    Osittain  samaan  ajanjaksoon  kuuluu  myös  aviomieheltä

Olli Takalolta opitut laulut. (Pentikäinen 1971, 346.)

Katkelmien sommittelua

Takalon  laulamissa  kehto  ja  lastenlauluissa  huomio  kiinnittyy  erilaisten

runolauluelementtien  (säekatkelmat,  sävelmotiivikatkelmat,  eri  rytmityyppien

sommittelu)  sekoittaminen  toisiinsa.  Pentikäinen  on  kiinnittänyt  tähän  huomiota

nimenomaan  Takalon  kehtolaulujen  kohdalla  ja  asettanut  sommittelulle  sangen  suuren

painoarvon.  Tällainen  tilanne  on  esimerkiksi  “Souamme  soppeen”  nimellä  arkistoon

merkityn esityksen kohdalla vuodelta 1962 (SKSÄ A551/8).

Erittäin  pitkä,  säkeillä  “Souamme  soppeen”  alkava  kehtolaulu  on  usean  eri  runon  onnistunut
yhdistelmä. (SKS A 551/8). Siihen sisältyvät mm. Souan souan soutajaisen, Aa allin  lasta, nuku Nuku
nurmilintu, Tii tii tikanpoika, Uni ulkoa kysyypi. (Pentikäinen 1968, 27.)

Sommittelu  tai  aihelmien  uudelleen  järjestely  viittaa  epiikan  sommitteluun  (ks.  Lord

1960) tai “kertovan runon keinoihin” (ks. Harvilahti 1991).  Pentikäinen nimeääkin juuri

yhdistelyn “nykyajan” runonlaulannan olennaiseksi piirteeksi, perinteen reproduktioksi.

Runonlaulanta nykyaikana on luonteeltaan paitsi tradition säilyttämistä myös latenttina olevan

muistivaraston mieleen palauttamista ja irrallaan olevien runojen, motiivien ja säkeiden
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kokoamista ehyiksi runokokonaisuuksiksi. Tämä edellyttää hyvää muistia, muodon hallintaa sekä

runojen sommittelutekniikkaa.(Pentikäinen 1968, 27. )

Takalon kohdalla sommittelua kyllä tapahtuu, niin melodian kun tekstinkin osalta,

kuten  lauluesimerkkejä  lähemmin  tarkastellessa  huomaamme.  Takalo  kyllä  esittää

samassa  yhteydessä  mainitut  runot  (SKSÄ  A  551/8),  mutta  erikseen  seuraavassa

järjestyksessä. Numeroitujen sikermien välillä on joko miettimis tai puhetauko:

1) Souvappa soua soutajaise – souamma soppee

2) Aa aa allin lasta – Nuku nuku nurmilintu – Tii tii tikan poika

3) Unipa ulkoa kyselöy

Kappaleet  muodostavat  kolme  erillistä  kokonaisuutta,  jotka  eroavat  niin  melodialtaan,

kuin rytmityypeiltäänkin.

Souvvatusten anatomia

Takalon vuosina 1960, 1962  ja 1963 laulamat kehto  ja  lastenlaulut  jakautuvat metrisin

perustein kolmeen  luokkaan.   Perusjako voidaan  tehdä neli  ja viisiiskuisiin esityksiin.

Perusrytmityypit voivat kuitenkin järjestyä siten, että sama esitys sisältää sekä neli että

viisiiskuisia säkeitä.
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Esimerkki 4.2.a. Kehtolaulujen rytmityypit.

Rytmityyppi Nimi Esitysten vuodet

4/4 Oi hiiri hiikkoni 1962
4/4 Tuarisein muarisein 1962
4/4 Tullil lullil lasta 1962, 1963
5/4 Aa aa allin lasta 1962

5/4 Olipa ennen onnimanni 1962, 1963
5/4 Unipa ulkoa kyselöy 1962

4/4 & 5/4 Hiiri metsähän menevi 1962

4/4 & 5/4 Soutelemma joutelemma  1960, 1963

Esitysten  tekstit  pysyvät  eri vuosien versioiden  välillä melko  muuttumattomina,  lukuun

ottamatta Souamma  soppeen  tai Soutelemma  joutelemma–sikermää31.  Näin  melodian

osuus  laulujen  varioinnissa  korostuu.  Tässä mielessä  kehto  ja  lastenlaulut  muistuttavat

myös Takalon laulamaa Annityttö ainut tyttö –laulua.

Sävelmätyypit

Kuten rytmityyppienkin kohdalla, Takalon kehto ja lastenlaulut voidaan jakaa kolmeen

varsinaiseen  sävelmätyyppiin.  Jako  ei  ole  aivan  ehdoton,  sillä  joidenkin  esitysten  eri

vuosien versiot saattavat sisältää sävelmotiiveja kustakin luokasta.

31 myös Souvappa souva soutajaisen (SKSÄ A 551/8; 560/10).
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SÄVELMÄTYYPPI  I.  4/4. Esisäesäveljaksolopuke. Esim. Tuarisein muarisein (SKSÄ

A 551/51) säkeet 16 vuodelta 1962.

SÄVELMÄTYYPPI II. 5/4. Esisäejälkisäe 22–11 lopukkeella. Jälkisäkeessä terssi koko
vaihtelee. Esimerkki: Olipa kerran onnimanni (AK 0816/09) v. 1963.
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SÄVELMÄTYYPPI  III.  Rytmityyppi  5/4.  Esisäejälkisäevaihtelu, 22–11lopukkeella.

Jälkisäkeessä  ei  ole  terssin  suuruusvaihtelua.  Esimerkki: Unipa  ulkoa  kyselöy  (SKSÄ  A

551/10) säkeet 110 vuodelta 1962.

EDELLISTEN  YHDISTELMÄT.  Sävelmätyypin  I.  kaltainen  sävelmäjakso  suurella

terssilopukkeella. Lisäksi Esisäejälkisäevaihtelu 22–11lopukkeella. Esimerkki: Oi hiiri

hiikkone (SKSÄ A 552/17) säkeet 7–10 vuodelta 1962

Tarkastelen  seuraavaksi  lähemmin  kahta  esimerkkilaulua.  Ensimmäinen  niistä  on

lastenlaulu Tuarisein muarisein ja toinen kehtolaulu Soutelemma joutelemma.
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4.2.1. Soutelemma joutelemma vuodelta 1963

Kyseinen  kehtolaulusikermä  esiintyy  arkistoluetteloissa  myös  nimillä Souvappa  souva

soutajaisen tai Souvamma  soppeeh. Toisintojen  nimet  vaihtelevat  siitä  syystä,  että

esityksen  nimeksi  on  merkitty  aina  ensimmäinen  säe.  Samoin  esitysten  pituudet

vaihtelevat  jonkin verran  riippuen siitä, mitkä sikermän osat Takalo  laulaa. Esimerkiksi

vuoden  1963  versiot  (Soutelemma  joutelemma  AK  0830/04  ja  SKSÄ  A  562/2)  ovat

pituudeltaan  30  säettä.  Vuoden  1962  toisinto Souvamma  soppeeh  on  pituudeltaan  23

säettä ja vuoden 1960 toisinto Souvappa souva soutajaisen (SKSÄ A 560/1) on vain 19

säkeen pituinen.

Vuoden 1963 esityksessä on yhteensä 30 säettä, joista puolet on 4/4 ja puolet 5/4 

rytmityyppiä.  Yleisrakenne  koostuu  kolmesta  tekijästä  –  teemajaksoista  (T),

hengitystauoista  (H)  ja  säeparin  (AB)  sijoittumisesta  tekstiin  sekä  rytmiin,  jotka käyvät

ilmi seuraavassa taulukossa:

Esimerkki 4.2.1.a. Ylin rivi (T) osoittaa tekstin teemajaksojen vaihdokset (1.6.). Seuraavalla rivillä kulkee

melodiasäerivi (M), joka kertoo säeparien (AB) sijoittumisesta suhteessa tekstiin sekä rytmiin (R).

T 1. 2. 3. 4. 5. 6.

M AB AB AB AB AB AB BB BB BBB  BABB  ABB  AB  AB

R 55  54  44  44  44  44  44  44  555  5445 555 55  55

H 3 2 1 1  2 1  1 4 1 1 1 2 1 2 1 1  1 1  1 1 1

Rakenteen yleistasolla kulkee siis kolme toisiinsa limittynyttä kerrostumaa. Myös

hengitystauot (H) jaksottavat esitystä. Tässä esimerkissä hengitysjaksot ovat pituudeltaan

yhdestä neljään säettä. Hengitysjaksoja on yhteensä 21.
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SÄVELET JA TAVUT MELODIASSA

Kehtolaulun  sävelikkö  on  g¹a¹b¹c².  Sävelikön  kolmas  aste  on  pääsääntöisesti  pieni.

Perussävelen ohella sävelikön toisen ja kolmannen sävelen painoarvo korostuu selkeästi

verrattuna sävelikön muihin säveliin. Osittainen melodian säeparirakenne sitoo säkeiden

loput pääsääntöisesti 22–11lopukkeeseen.

Esimerkki  4.2.1.b.    Soutelemma  joutelemma  (AK  0830/04)  vuodelta  1963.  ABsäepari.  Säkeet  18.

Esimerkissä  nähtävillä  myös  kolmen  eri  runoaihelman  vaihtuminen:  1) Soutelemma  joutelemma  2)

Souvamma  soppee  ja  3) Annappa akka  tyttäres.  Jälkisäkeen  aloittavan  kolmannen  asteen  koko  vaihtelee

pienen ja suuren terssin välillä.
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METRI JA TAVUT

Säkeiden tavujakauma on seuraavanlainen:

Huomioita herättävää on kahdeksantavuisten säkeiden suhteellinen vähyys – niitä

on vain reilu kolmannes kaikista säkeistä. Melkein kaikki kahdeksan ja yhdeksäntavuiset

säkeet – hieman yli puolet kaikista säkeistä – ovat myös rytmityypiltään 5/4. Vain yksi

neliiskuinen säe on yhdeksäntavuinen ja yksi kahdeksantavuinen. Neliiskuisistä säkeistä

puolet  on  seitsemäntavuisia.  Neliiskuisten  säkeiden  lyhyys  ei  vaikuta  kuitenkaan

esityksen pulsaatioon. Seuraavaksi esittelen vielä esimerkit erilaisista säetyypeistä:

Viisitavuinen  säe  –  Säkeiden  kokonaismäärä  on  neljä.  Kaikki  viisitavuiset  ovat

tavujakaumaltaan muotoa 32.  Esimerkki säe nro 9 (AK 830/04):

Kuusitavuinen säe. Säkeiden kokonaismäärä esityksessä on kolme. Tavujakaumat 222 ja

42. Esimerkkisäkeen numero 11(AK 830/04), tavujakauma 42.

Seitsemäntavuinen säe. Yhteensä seitsemän kappaletta. Tavujakaumat 223, 322, 34, 43.

Esimerkkisäkeen numero 13 (AK 830/04) tavujakauma on 223.

Tavuja säkeessä:  5 6 7 8 9

Osuus % 10% 13% 23% 37% 17%
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Kahdeksantavuinen  säe.  Yhteensä  yhdeksän  kappaletta.  Tavujakaumat:  2222,    224,  44,

233, 323, 53. Esimerkkisäkeen numero 24 (AK 830/04) tavujakauma on 44.

Yhdeksäntavuinen  säe.  Yhteensä  viisi  kappaletta.  Tavujakaumat:  234,  243,  324,  333.

Esimerkkisäkeen 26 (AK 830/04) tavujakauma on 234. Lisätavu saLAmen.
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Esityksessä  on  myös  kaksi  viisiiskuista  säettä,  joiden  toinen  runojalka  on

metrisesti tihentynyt kolmisäkeiseksi. Melodian iskuala on puolestaan harventunut:

Huomiota herättävä havainto on se, että melodisesti täysin samanlaisia säkeitä on vain

muutamia.  Kuudessa  ensimmäisessä  säeparissa  22–11lopuke  toki  sitoo  rakennetta,

mutta  varsinaista  logiikkaa  on  ensi  alkuun  vaikea  hahmottaa,  vaikka  kuulokuva

kuulostaa  kuitenkin  täysin  loogiselta.  Muuntelu  voidaan  hahmottaa  paremmin,  kun

melodiaa  tarkastellaan  ilman  metristä  elementtiä.  Tällä  tavoin  voidaan  symmetriaa

havaita sekä säetasolla että pitemmissä jaksoissa:

Esimerkki 4.2.1.ci. Tiivistetyt melodiasäkeet I, II sekä IIV.

AB I:

3 3 3
2 2 2 2

1 1 1

AB II:

AB IIV:

II. III. IV. V.
4 4 4

3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

I. II III. IV.
Ah ven puap  poset(e)  pa ma ta
e  e q   e  xx e  e q

4 4
3 3

2 2 2
1 1
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4.2.2. Tuarisein muarisein vuodelta 1962

Vuonna  1962  Takalo  lauloi Tuarisein  muarisein laulun  35säkeisenä.  Laulun

nelisävelinen  g¹a¹b¹c².  melodiasäe on  esitelty  ylempänä  esimerkkinä  ensimmäisestä

kehtolaulusävelmätyypistä.    Laulu  etenee  pääosin  säe  kerrallaan,  jakautuen  neljään

esilaulusäkeen  jakamaan  jaksoon.  Jaksot  ovat  pituudeltaan  1)  yhdeksän  säettä,  2)

seitsemän  säettä,  3)  kolmetoista  säettä  sekä  4)  kuusi  säettä.  Runoaihelman  vaihdosta

laulussa ei edellisessä luvussa käsitellyn esimerkin tapaan tapahdu. Neljän jakson takia

esityksessä  on  neljä  esilaulusäettä  sekä  neljä  lopukesäettä.  Muut  säkeet  kulkevat

joutuisana “hokemana” tai loruna.

Esimerkki 4.2.2.a. Tuarisein muarisein (SKSÄ A 551/51) toinen jakso, säkeet 10–16.
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Toisessa jaksossa alkaa tekstinsisäinen tihentymäosuus, jossa kesuura jakaa

kysymyksen ja vastauksen omille puolille säettä:

I. II. III. IV.
… .Ken nämä on sro din?
Kirves nämä on sro din.
Missä on kirves? Kannon piässä.

2. Jakso:

Missä on kanto? Kas kessa.

Tämä  tihentymäjakso  kestää  kolmentoista  säkeen  verran,  jonka  jälkeen

kysymykseen “Milläpä sinne piäsis?” – tytön luokse taivaaseen  – vastataan neljän säkeen

verran.  Seuraavaan  kysymykseen  “Mitäkäh  siellä  ruatih?”  vastataan  kuuden  säkeen

verran.  Hokemasäe,  eli  yllämainittu  sävelmätyyppi  I,  tavataan  myös  kappaleissa Tullin

lullin  lasta  (esim.  SKSÄ  A  550/28;  551/58)),  Soutelemma  joutelemma  (esim.  AK

0830/04),  Oi  hiiri  hiikkoni  (AK  0830/03),  Hiiri  metsähän  menevi (AK  0830/03) sekä

Anni tyttö ainut tyttö –lauluissa (SKSÄ A 551/3; AK 0817/02).
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4.3. HÄÄLAULUT

Runolaulututkimuksessa  häälaulut  on  luokiteltu  funktionsa,  tekstisisältönsä  sekä

melodiansa  mukaan  omaksi  luokakseen.  Armas  Launis  tyypittelee  erään

venäjänkarjalaisen ”kokkovirren” omaksi luokakseen sen rakenteen perusteella:

Ensi iskualassa on tapahtunut supistus sekä kolmannen iskualan vahvassa ja neljännen iskualan
heikossa tahtiosassa laajennus. (Launis 1910, 228–229.)

Launis  ei  kuitenkaan  pohdi  sävelmän  ns.  kalevalaisista  perusmelodiatyypeistä

poikkeavaa omituisuutta sen enempää. Matti Kuusi (1963, 162) taas tuo esiin häälaulujen

tyylillisen  yhteyden  kokonaan  muihin  laululajeihin,  kuten  itkuihin  ja  karjalaisiin

joikuihin.  Tämä  on  tietenkin  perusteltua,  jos  häärituaalia  ajatellaan  erilaisten

perinnelajien  dialogista  muodostuvana  kokonaisuutena.  Asplundin  mukaan  rytmiltään

kolmijakoista masurkkarytmiä muistuttavaa rytmiä on pidetty eräänlaisena musiikillisena

murrelmasäkeenä (Asplund 1981, 26). Esimerkkitapauksena on vienalainen häälaulu:32

Esimerkki  4.3.a.Vienalainen  häälaulusävelmä (Asplund  1981,  26).  Tahtiosoitukseksi  on  merkitty  3+7/8,

jolloin säe katkaistaan keskeltä, kesuuran kohdalta. Esimerkki havainnollistaa hyvin häälauluille tyypillistä

kesuuran  jälkeisen  puoliskon  sävelten  ja  tavujen  välisten  suhteiden  melismaattisuutta.  Erityisesti

kolmannen iskualan nousun pidentyminen vaikuttaa olevan häälauluissa tyypillistä.

32 Asplund ei kuitenkaan anna viitetietoja, jotka selventäisivät kiintoisaa musiikillisen murrelmasäkeen
käsitettä (Asplund 1981, 26).
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Kalevalamittaisia häälauluja on tutkittu lähinnä vain yhtenä häärituaalin osana tai

häänäytelmän  osana  (mm.  Harva  1941;  Pentikäinen1971,  162–196;  Kuusi  1963,  166–

181;  Virtanen  1968,  29–31).  Suurin  osa  varhaisemmista  häälaulututkimuksista  onkin

rituaalin  tutkimusta  ja  sen  puitteissa  laulutekstien  sisällön  analyysiä  (ks.  Pentikäinen

1971,  ibid.,  162–196).  Häälaulut  ovat  yksi  pisimpään  elävässä  käytössä  sinnitellyt

kalevalamittaisten laulujen laji ja se säilyi myös niillä alueilla, joilta eeppiset runot olivat

jo  kadonneet  (ks.  Inha  1911,  232;  Virtanen  1968,  36).  Myös  Oulangasta  tallennettiin

lähinnä  epiikan  katkelmia  pitkien  häälaulujen  ollessa  käytössä  vielä  ainakin  vuoteen

1919luvulle asti (Pentikäinen 1971, 164).

Timo  Leisiöllä  (1999)  on  kokonaisvaltainen  näkökulma  karjalaisten  häälaulujen

tyylihistoriaan.  Leisiö  korostaa  artikkelissaan  häälaulujen  vanhakantaisuutta  ja  pohtii

häälaulujen  vaikutehistoriaa.  Hän  luo  myös  pitkälle  viedyn  näkymän  häälaulujen

kulttuurihistoriaan.  Hänen  mukaansa  häälaulut  palautuvat  tyylillisen  yhtenäisyytensä

puolesta ”johonkin kantakarjalaiseen yhteyteen”, jolloin karjalaiset olivat alkaneet kokea

olevansa oma heimonsa erotuksena suomalaisista, hämäläisistä, inkeroisista, vatjalaisista,

vepsäläisistä,  lappalaisista  ja  sloveeneista.  Leisiön  mukaan  kantakarjalaiset  ikään  kuin

merkitsivät  “omat  rituaalinsa  luomalla  omaperäisen  hääsävelmistön  yhteiskuntansa

jatkumisen  kannalta  häärituaalin  yhdeksi  symboliksi”  (Leisiö  1999,  65).  Häälaulut  tai

häissä  laulaminen  on  nähty  riittielementeiltään  toisaalta  muinaisena,  mutta  myös

epäsuomalaisena.

Taivaanjumalakotka sulhasen ja elämänpuun omena morsiamen symbolina eivät ole suomalaisia

keksintöjä,  eikä  ole  hevin  mitattavissa  oliko  tuontapaisten  riittitekstien  tekijöillä  edes  hämärää

käsitystä käyttämiensä symbolien yhteydestä myytilliskosmologiseen alkumaisemaan [...] Häissä

laulamisen tapa ei ainakaan liene nuorempi kuin kalevalamitta. (Kuusi 1963, 179.)
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Kati  Heinosen  (2005)  mukaan  epäsuomalaisuus  on  ollut  yksi  inkeriläisen  runolaulun

keruuhistorian paradokseja.

Venäläisyys  ja  suomalaisuus;  nykyaikaisuus  ja  muinaisuus;  turmeltuneisuus  ja  sivistyneisyys;

ortodoksisuus,  pakanuus,  lahkolaisuus  ja  luterilaisuus  olivat  niitä  usein  keskenään  ristiriitaisia

kriteereitä,  joilla  keruun  kohteita  vaihtelevin  tavoin  ja  tilanteen  mukaan  arvotettiin.  Venäjän

pääkaupungin  vieressä,  vuosisadat  venäläisten  kanssa  vuorovaikutuksessa  eläneiden  ihmisten

perinne oli kerääjien kannalta suomalaisen muinaisuuden rakennusainetta. (Heinonen 2005, 127

128.)

Luultavasti  samanlaisia  asenteita  on  kerääjillä  ollut  myös  vienalaisen  perinteen

suhteen.    Kiintoisaa  onkin,  ettei  Vienan  häälauluja  ole  koitettu  varta  vasten  osoittaa

suomalaiseksi  perinteeksi,  vaan  jopa  karjalaisten  omaperäiseksi  luomukseksi.  Kenties

häälauluja ei ole koettu samalla tapaa poliittisesti merkittäviksi, kuin muinaista myyttistä

menneisyyttä  luotaavat  mahdollisimman  eheät  sankariaihelmat.  Toisaalta  ehkä  juuri

räikeät  epäsuomalaisuudet  ovat  kenties  rajanneet  häälaulut  pois  runolaulututkimuksen

keskiöstä.

Mutta mitä nämä vaikutteet  sitten ovat  ja mistä ne  tulevat? Miten  ja mistä näitä

mahdollisia  vaikutteita  tulisi  sitten  etsiä?  Houkuttelevia  ja  jopa  ilmeisiä  tarkastelun

kohteita ovat LuoteisVenäjän säestyksettömät laulut kuten bylinat33  ja häälaulut,  joihin

palaan lyhyesti luvun lopussa.

HÄÄSÄVELMIEN MELODINEN HAHMO

Hääsävelmät  poikkeavat  olennaisesti  perinteisestä  runolaulukaavasta.  Sävelmät

jäsentyvät melodiselta mitaltaan 7/8tai  jopa 12/8tahtilajisiksi kolmijakoisiksi  jaksoiksi

tai  kolmijakoisia  elementtejä  sisällään  pitäviksi  kokonaisuuksiksi  (esimerkiksi  3+4,

3+3+3).  Merkillepantavaa  on  myös  melodian  ja  metrin  suhde.  Useimmiten  kahden

ensimmäisen  runojalan  aikana  eli  tekstisäkeen  ensimmäisellä  puoliskolla  ei  melodiasäe

33 ks. Väisänen 1946; Harvilahti 1992; Gorelov 2001.
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ole  vielä  edennyt  säkeen  puoleen  väliin.  Armas  Launis  (1910b)  on  esitellyt  seuraavan

sävelmän  artikkelissaan Runosävelmistä.  Sävelmä  on  tahtiosoitukseltaan  9/8  ja  se

voidaan jakaa kahdeksi 3+6/8 mittaiseksi jaksoksi, jossa kumpikin puolisko sisältää yhtä

monta (4+4) tavua (Launis 1910b, 228–229).

Esimerkki 4.3.b. ”Venäjänkarjalainen” hääsävelmä (Launis 1910b, 228229 ).

1.      2. 3 4.

Lenti  kokko koilta il moin

ee ee q. e  ee ee

12 31 3 55 43 21

Säkeen  kolmannessa  runojalassa  on  kaikille  häälauluille  tyypillinen  pidennys.

Pidennyksen  muoto  vaihtelee  (esim. q. e, q , h)  mutta  lähes  kaikissa  tarkastelemissani

häälauluissa  tämä  pidennys  on  olemassa  (esim.  Launis  1930,  sävelmät  39120).

Asplundin  käyttämä  musiikillisen  murrelmasäkeen  käsite  (Asplund  1981,  26)  on

aiheellinen  myös  siksi,  että  häälaulujen  osalta  kalevalamitan  peruselementit  eivät  toimi

enää  samalla  tavalla  kuin  perusmuotoisissa  lauluissa,  jotka  etenevät  tavupari  ja

säveltavupari kerrallaan.

MARINA TAKALON HÄÄLAULUT

Takalon  laulurepertuaarissa  häälaulut  muodostavat  oman  ja  muista  poikkeavan

laulutyyppiluokan. Häämelodioita on vain yksi, jolla (tai jonka variaatiolla) Takalo laulaa

molemmat  häävirret käeniskuvirsi eli  Kokko  lenti  koillisesta  ja  morsiamen

vastaanottolaulu Miero  vuotti  uutta  kuuta.  Laulut  ovat  osa  laajempaa  moniosaista

häänäytelmää.  (ks.  Pentikäinen  1971,  162–196.)    Kumpikin  laulu  jakautuu  erikseen

pienemmiksi  häänäytelmän  kohtauksiksi.  Sekä  kokkovirrestä  että  morsiamen

vastaanottolaulusta  on  useita  toisintoja  ympäri  Vienaa.  Takalon  laulamista  kahdesta

häälaulusta on taltioitu toisinnot viitenä eri vuotena.
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Seuraavassa  tarkastelen  Marina  Takalon  laulamaa Kokko  lenti  koillisesta –

häälaulun toisintoja kolmelta eri vuodelta. 34

4.3.1. Kokko lensi koillisesta

Pentikäisen  mukaan  Takalo  oppi  kokkovirren  Palaka  Issakovilta,  jonka  esityksen  on

tallentanut  A.  O.  Väisänen  vuonna  1915  (Pentikäinen  1971,  184).  Takalo  kertoo

laulaneensa  häissä  vasta  aikuisiällä  eli  oltuaan  jo  joitakin  vuosia  naimissa.  Pentikäinen

epäilee,  että  Takalo  on  ottanut  elementtejä  kokkovirteen  Issakovin  ohella  myös  muilta

laulajilta (ibid., 184). Tämä käy yksiin myös seuraavan haastattelukatkelman kanssa:

JP: “No keltä te olette oppinu sitte useimmat näistä [hää]lauluista”
MT: “Keltäkö?”
JP: “Nii”
MT: “En minä osaa sanua, näitä lauluja kun ennen, hiälauluja lauttettii, nih sitä ku kuuli toisilta ni
ne jäi aina päähä… kyllä häälaulut nämä joka elää siellä ni sommittelee, sitte ku on kuullu nih ite
päässää että näin se on ja näin” (SKSÄ A 557/4)

Takalon puheesta voisi  siis  päätellä,  että  häälaulujen esittäminen on  eräänlainen

jatkuva,  laulajakohtaisesti  muotoutuva  prosessi,  jossa  laulaja  yhdistelee  rakenne

elementtejä  oman  kompetenssinsa  mukaan.    Takalon  kommentti  on  siinä  mielessä

poikkeuksellinen,  että  tietoja  häälaulujen  oppimis  ja  luomisprosesseista  tai  laulujen

välittymisestä sukupolvelta toiselle on niukalti.

Marina Takalo laulaa kokkovirren ilman tekstisäkeiden kertauksia. Esitys katkeaa

osiin,  joko  häänäytelmää  selostavan  kommentin  (ilmeisesti  häänäytelmän  etenemistä

markkeeraavan esilaulusäkeen) tai muistelun takia.   Melodiasäkeet  jakautuvat kuitenkin

esilaulu  ja  perussäkeiksi.  Myös  joitakin  kiinnostavia  lauluesityksen  dramaturgian  tai

muun funktion kannalta epäselviä melodiamuunnoksia esiintyy. Yleisesti voidaan sanoa,

että esitykset ovat kunakin vuonna –  tyypillisen  takalomaisesti – melodisen  ja metrisen

muuntelun kannalta sangen muuntumattomia. Eri vuosina vain säveltaso, tempo ja jossain

34 Miero vuotti uutta kuuta –laulua en ole tässä yhteydessä analysoinut. Kappale on noin puolet pitempi
kuin Kokko lenti koillisesta, mutta on musiikkianalyysin kannalta muuten lähestulkoon identtinen.
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määrin  esilaulujen  melodiakaavat  muuttuvat,  mutta  pääpiirteittäin  toisinnot  ovat

samankaltaisia.

Myös laulujen tekstit toistuvat lähes identtisenä vuodesta toiseen. Pentikäinen on

tutkimuksessaan  yhdistänyt  Takalon  kokkovirren  eri  vuosien  toisintojen  tekstit  111  

säkeiseksi  “summaversioksi”.    Tarkastelen  seuraavaksi  kokkovirren  säkeiden

muodostamia  erilaisia  kokonaisuuksia  ja  jaksoja.  Esimerkistä  4.3.a.  ilmenevät  kolmen

vuoden versioiden perustiedot: säkeiden määrä, säkeiden väliin sijoittuvat tauot ja säkeen

sisälle sijoittuvat hengitystauot.

Esimerkki  4.3.a.  Marina  Takalo.  Kokko  lenti  koillisesta.  Säerakenne  eri  vuosina  sekä  Pentikäisen
tutkimuksessaan  hahmottelema  ideaalimuoto  (JP).  Lyhenteet:  (p)  puhetauko,  (e)  esilaulutauko,  (m)
muistelutauko sekä (k) nauhan katkeamisesta aiheutunut tauko.

Vuosi 1960
(SKSÄ A557/6)

1962 (A553/3)  1963
(AK–823/06
AK–824/01)

JP

Säkeiden määrä  96 93 104 111
Säkeidenväliset
tauot

5
(p: 1 e: 4)

4
(p: 2 e: 2)

9
p: 4 e: 3 m: 1 k:
1

4

Säkeensisäiset
tauot

Yht. 48 Yht. 51 Yht. 69 

Pentikäisen  hahmottelema  ideaalimuoto  ei  siis  sellaisenaan  kolmen  vuoden

variaatioiden  perusteella  toteudu.  Säemäärien  erot  ovat  suurimmillaan  11  säettä.

Säemäärä vaihtelee haastatteluprosessin edetessä, muttei mitenkään huomiota herättävällä

tavalla.  Säemäärän  muutokset  eivät  ole  suhteessa  säkeidenvälisten  tai  säkeidensisäisten

taukojen määrien kanssa (esim. 93 säettä 4 taukoa, 104 säettä 9 taukoa). Säkeiden sisäiset

tauot  ovat  hengitystaukoja,  jotka  osuvat  säännöllisesti  häälauluille  tyypillisen

pidentyneen kolmannen iskualan kohdalle, viidennen ja kuudennen tavun väliin.

Pentikäinen  jakaa  tutkimuksessaan  Takalon  kokkovirren  neljään  eri  jaksoon

sisällöllisdramaturgisin perustein.

1)  Ensimmäinen  jakso  (säkeet  129)  kuvaa  sulhasen  tuloa  ja  kihlontaa  eli  sitä  miten  koilisesta

liitävä kokko kaappaa kauneimman neidon.
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2) Toinen jakso (säkeet 30–62) kuvailee miten sulhasta tentitään samalla kuin morsianta puetaan

ja lakitetaan.

3) Kolmannessa jaksossa (säkeet 63–87) morsian viedään ulos hääväen seuratessa kannoilla.

4) Viimeisessä  eli  neljännessä  jaksossa (säkeet 88–111)  itkettäjät  ja  laulajat pyytävät  toimistaan

palkkaa.  Lisäksi  “kem  miun  virren  moittinou”  jaksossa  laulaja(t)  toivottavat  laulua  kohtaan

osoitetut  palautteen  perusteella  syntyväksi  joko  tyttö    negatiivinen  palaute    tai  poikalasta  

positiivinen palaute. (Pentikäinen 1971, 180.)

Takalo  jakaa  kokkovirren  häänäytelmän  dramaturgisen  kulun  mukaan  pitämällä

taukoa ja kertomalla mitä seuraavaksi on tulossa. Tällaisia puhetaukoja on tosin lähinnä

laulujen  alkupuolella.  Laulu  jaksottuu  kuitenkin  muunlaisiin  taukoihin,  kuten

miettimistaukoihin  tai  yskimiseen,  toisaalta  myös  laulun  kulkua  jäsentävään

esilaulusäkeen  aiheuttamaan  taukoon.  Esilaulu  ei  kuitenkaan  aina  välttämättä  aiheuta

taukoa.  Kappaleen  kokonaisrakenteen  perusteella merkityksellisiä  taukoja  ovat puhe  ja

esilaulutauot sekä tauottomat esilaulut tai melodiamuunnokset.
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Esimerkki  4.3.b.  Vuoden  1960  version  tauot  tai  tauottomat  esilaulusäkeet.  Tähti  (*)

merkitsee taukoa, (E) = esilaulu, (M) = muunnelma ja (E/M) = esilaulu tai muunnelma.

1. Puhetauko
Säkeet: 1112

Semp on haukkai ha*avulintu
“Nyt sulhaselta kysytäh”
(E): Mistäs tiesit teltamoisen

2. Esilaulutauko
Säkeet: 2728

makiet mar’jat o*oksasissa*
…
(E):Mitä istut isän poika

3.  Esilaulu/melodiamuunnos,  ei
taukoa
Säkeet: 3536

enpon pir’tin va*alakevuutta
(E/M): istun impineijon
ihaluutta (muunnos)

4. Esilaulutauko
Säkeet: 5960

Ajatusta annettuna
… Toivoet…
(E):Kiivas  oli kihlan otto

5. Esilaulu/melodiamuunnos, ei
taukoa
Säkeet: 6263

Rakas rahan o*otantakin
(E/M):Toivoit että on
päiväksi eli puolekse

6. Nauhankatkostauko
Säkeet: 7273

Kaksin vuosin katsottuna…
(Nauha katkeaa)
(E):Kaksin vuosin katsottuna

7. Esilaulu/melodiamuunnos
Säkeet: 7980

Suuren kiven
ja*auhojakse
(E/M): Vieköä vil’jomä…
Vil’jamättähällä

8. Tauko
Säkeet: 8889

Rahatointa la*aulamista
(yskii)
(E): Empon paljon tahtosi
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Esimerkki 6.1.c. Vuoden 1962 version tauot tai tauottomat esilaulusäkeet

1. Puhetauko
Säkeet: 11

mistäs tiesit te*
“Nyt sulhaselta kysytäh”
… teltamoisen

2. Puhetauko
Säkeet 1415:

sinisotkan suorinnehen
“Nyt sulhane vastaa:”
Siitäs tiesin teltamoisen

3. Esilaulu/melodiamuunnos, ei
taukoa
Säkeet: 3435

enpon pir’tin va*alakevuutta
(E/M):istun impineijon
ihaluutta

4. Esilaulutauko
Säkeet: 5758

Huolta päähän hoivattuna
Ajatusta a*annettuna
Kiivas  oli kihlan otto
…
(E):Ajatusta ahannettuna
Kiivas  oli kihlan otto

5. Esilaulu/melodiamuunnos, ei
taukoa
Säkeet: 6162

Rakas rahan o*otantakin
(E/M):Toivoit että on
päiväksi eli puolekse

6. Esilaulu/melodiamuunnos, ei
taukoa
Säkeet: 6667

Pois pojat uro*ohot ulos
(E/M): Naimakansa
kartanolla

7.
Esilaulutauko/melodiamuunnos
Säkeet: 8384:

(M): Suuren leivä… eivän
leipijaksi
…
(E): Kurkku kuivi kukkujalta
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Esimerkki 4.3.d. Vuoden 1963 version tauot tai tauottomat esilaulusäkeet

1. Puhetauko
Säkeet 910

semp on iski ilimalintu
 “Nyt kysytäh sulhaselta”
(E): mistäs tiesit tel’tamoisen

2. Puhetauko
Säkeet 1314

vihannan yle*ennehenkin
“nyt vastua sulhaani:”
Siitäs tiesin teltamoisen

3. Puhetauko
Säkeet 2930

Vaiko pir’tin va*alakevutta
“vastua sulhani:”
En istu isä*ännän hyvyyttä

4.  Esilaulu/melodiamuunnos,  ei
taukoa
Säkeet: 3334

enpon pir’tin va*alakevuutta
(E(M): istun impineijon
ihaluutta

6. Tauko
Säkeet 4849

Toista vasta kin*innastetah
“täs seisattele vähä”
(E): Toista vasta kihinnastetah

7. Esilaulutauko
Säkeet 5859

Ajatusta a*annettuna
…
(E):Kiivas  oli kihlanotto

8.  Esilaulu/melodiamuunnos,  ei
taukoa
Säkeet: 6162

Rakas rahan o*otantakin (61)
(E/M): Toivoit että on
pä*äiväksi eli puolekse

9. Puhetauko
Säkeet: 6566

Ilm on ikäpä*äiväsekse
“nyt sulhas kansa ajetah
ulos:”
(E): Pois pojat uro*ohot ulos

10. Esilaulutauko
Säkeet: 7071

Kaupattuina ka*ansoihina
… Elköä vie…
(E):Kaupattuina kahansoihina

11. Esilaulutauko
Säkeet: 8182

Suutijikse riä*ätijikse
… Paksun lei…
(E): Suuren leivän leipijaksi

12. Nauhankatkostauko
Säkeet: 8788

Rahatoinna la*aulamista
… Empä pal’jo… (nauha
loppuu)
(E): Empä pal’jon tahtoisi
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Säkeet katkeavat vielä pienempiin hengitysjaksoihin.

Esimerkki 4.3.e.   Säkeensisäiset   hengitystauot. Kokko lensi koillisesta vuoden 1963(AK 823/09) version
kolmesta  ensimmäisestä  jaksosta.  Värjätyn  ja  värjäämättömän  alueen  vaihtelu  esittää
hengitysjaksovaihtelua.

E: Kokko lenti koilisesta
iskulintu i*iliman alta
havulintu hua*avikolta
liitih linnan ikkunalla
katseleikse kiä*änteleikse
ku on kaunehin ka*assapäistä
ku on somin so*oromuskäistä
sempä kokko ko*opristalti
semp on iski ilimalintu
“Nyt kysytäh sulhaselta”
E: mistäs tiesit tel’tamoisen
tämän neijen ka*asvannehen
sinisotkan suo*orinnehen
vihannan yle*ennehenkin
“nyt vastua sulhaani”
E: Siitäs tiesin teltamoisen
tämän neijen ka*asvannehen
sinisotkan suo*orinnehen
vihannan yle*ennehenkin
noki nousi nuohorasena
savu paksusta* a pakeni
tämän neijen pahatsahista
pihjalikko oli pi*irtin iessä
katajikko oli ka*aivotiellä
pität oksat pihjalissa
makiet mar’jat o*oksasissa
Mitä istut i*isän poika
Istutko isä*ännän hyvyyttä
Vaiko emännä rahakkahutta
Vaiko sintsin si*ivohutta
Vaiko pir’tin va*alakevutta
“vastua sulhani”… ..

MELODIASÄKEET

Marina Takalon  kokkovirren  melodiasäe  on muodoltaan  yksisäkeinen.  Takalo  ei  kertaa

kuorosäkeitä,  kuten  esimerkiksi  oulankalaiset  laulajat  Palaka  ja  Nashtasia  Issakov35.

Kuten  yllä  jo  mainittiin,  laulu  katkeaa  pienempiin  osiin,  yleensä  joko  häänäytelmää

selostavaan  kommenttiin  (ilmeisesti  joko  häänäytelmän  etenemistä  merkitsevän

esilaulusäkeeseen) tai muistelun takia.

Melodiasäkeet  jakautuvat  esilaulu  ja  perussäkeiksi  sekä  näiden  varianteiksi.  Myös

joitakin  kiinnostavia  lauluesityksen  dramaturgian  tai  muun  funktion  kannalta  epäselviä

35 SKSÄ Fonokop 33:10 = Väisänen ph. 78 b). 1915 fonogrammi
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melodiamuunnoksia  esiintyy.  Yleisesti  voidaan  sanoa,  että  melodisen  ja  metrisen

muuntelun kannalta esitykset ovat kunakin vuonna melko staattisia.

Seuraavassa  esimerkissä  olen  poiminut  Takalon  kokkovirrestä  melodiset  ja

rytmiset perushahmot variaatioineen.

Esimerkki 4.3.f. Marina Takalon “Kokko lensi koillisesta” (SKSÄ A 553/1) säkeet 1, 15, 2, 4, 62 ja 82.

Allekkain on merkitty esilaulusäkeen (E1, E2), perussäkeiden (P1, P2) sekä muunnelmasäkeiden (M1, M2)

melodiasäevariaatiot:

E1:

E2:

P1

P2:

M1:

M2:
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Melodiakaavan staattisin osa on säkeen kaksi viimeistä  iskualaa  ja eritoten 4 32

13  kadenssi.  Perussäkeen kolmas  iskuala on hengitystauosta  riippuen  joko katkottu  tai

se jatkuu pidennettynä, jolloin hengitys tapahtuu vasta seuraavan säkeen puolessa välissä.

Perussäkeen  variaatiot  P1  ja  P2  jakautuvat  koko  laulun  aikana  kokonaismäärältään

suunnilleen  puoliksi.  Perusmuotoisia  säkeitä  on  kokkovirressä  eniten,  n.  90  %.    Loput

ovat joko esilaulu tai muunnelmasäkeitä.

SÄVELIKKÖ

Kokkovirren sävelikkö on pentakordi g¹ – a¹ – b  ¹ (h¹) – c² – d². Se ei kuitenkaan anna

täysin  oikeaa  kuvaa  sävelten  esiintymisestä  melodiasäkeissä.  Perusmuotoisen

melodiasäkeen olen tiivistänyt seuraavanlaiseksi säveljonoksi:

Asteikon  toinen sävel esiintyy perussäkeissä  säkeen  jälkipuoliskolla alaspäisessä

liikkeessä heikossa asemassa sekä melodian ja metrin kannalta painottomassa asemassa.

Perussäveltä  seuraa  useimmiten  hyppy  asteikon  kolmannelle  tai  neljännelle  sävelelle.

Melodiasäe  alkaa  ja  loppuu  perussävelen  yläpuoleiseen  säveleen;  alkaen  neljännestä

sävelestä  ja  päätyen  säkeen  lopussa  perussävelen  kautta  uuteen  nousuun  kolmannelle

sävelelle.  Säkeen  keskellä  melodia  käy  perussävelellä.    Perussävel  voi  olla  joko  pitkä

(q.e) tai  se  jakautuu  kahtia  (e ä e).    Esilaulusäkeessä  asteikon  toinen  sävel  esiintyy

tekstimetrin  kannalta  painottomassa  asemassa  ja  melodiasäkeen  kannalta  laskevassa

liikkeessä.

Esimerkki 4.3.g. Esilaulusäe Marina Takalon laulusta Kokko lensi koillisesta (SKSÄ A 553/1) säe 15
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Takalon eri vuosien esityksissä on  jonkin verran eroja, vaikka yleispiirteiltään  toisinnot

ovat samankaltaisia. Jokaisen esityksen tempot ovat suhteellisen korkeat, alimmillaan 85

ja korkeimmillaan noin 95 M.M. Sävellaji nousee jokaisessa esityksessä loppua kohden.

Säveltason  nousu  on  laajimmillaan  –  noin  kokosävelaskel  –  vuoden  1963  toisinnossa.

Vuosien  1960  ja  1963  toisinnot  ovat  sävelkorkeudeltaan  melkein  samalla  tasolla,  kun

vuoden 1962 versiossa soivan perussävelen taso on selkeästi korkeampi (G–A). Vuosien

1960 ja 1963 toisinnot ovat pituudeltaan yli 10 minuuttia, kun vuoden 1962  toisinto on

selkeästi lyhyempi.

Esimerkki 4.3.h. Kokko lenti koillisesta muunelmien  kesto, tempo ja soivan perussävelen taso (a¹ = 440
Hz).

Nauha Vuosi Kesto (min.)  Tempo
(M.M.)

Soiva
perussävel

SKSÄ A
557/6

1960 10:09 95–92 E–F

SKSÄ A
553/3

1962 08.21 95–93 G–A

AK
0823/06

1963 09:06 n. 85 Es–F

AK
0824/01

1963 01:35 n. 85 F

MELODIAN JA TEKSTIN SUHDE

Takalon kokkovirsi on hyvä esimerkki siitä, miten teksti ja melodia vaikuttavat toisiinsa.

Näiden  kahden  elementin  toisiinsa  kietoutumista  voidaan  havainnollistaa  vertailemalla

Pentikäisen  hahmottelemaa  tekstisäkeen  “normaalimuotoa”  ja  Takalon  laulussa

toteutuvaa tekstisäettä.
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Esimerkki  4.3.i. Esimerkkejä  tavumäärien  vaihtelusta  pelkistetyssä  tekstisäkeessä  ja  lauletussa  säkeessä.
Säejono  on  merkitty  numeroarvoin. Iskulintu  ilman  alta  siis  koostuu  nelitavuisesta  ja  kahdesta
kaksitavuisesta sanasta (422). Sulkuihin on merkitty säkeen kokonaistavumäärä. Hengitystauko on merkitty
tähdellä (*).  Viimeisessä sarakkeessa on merkitty lisätavujen laatu (tauko, lisätavu, liudentunut lisääänne).

Pelkistetty säe
(Pentikäinen)

Tavujakau
ma, (summa)

Laulettu säe
(Takalo)

Tavujakau
ma, (summa)

Lisätavut

Iskulintu ilman alta 422 (8) Iskulintu i*il(i)man alta 41*32 (10) tauko +
lisätavu

Havulintu huavikolta 44 (8) havulintu hua*avikolta 41*4 (9) tauko
Tämän neijen patsahista  224 (8) tämän neijen pa(ha)tsahista 225 (9) lisätavu
Makiet marjat oksasissa  324 (9) makiet mar’jat o*oksasissa 331*4 (11) liudennus

+
tauko

Vaiko pirtin valkevuutta  224 (8) Vaiko pir’tin va*alakevutta 231*5 (11) Liudennus
+ tauko +
lisätavu

Kahdeksan  tavun perusmuotoinen  säesysteemi  laajenee  yhdestä  kolmeen  tavuun

riippuen siitä, miten teksti ja melodiasäe kohtaavat. Esimerkiksi säe “Iskulintu ilman alta”

laajenee  kymmentavuiseksi,  sillä  ensin  hengitystauko  katkaisee  kolmannen  iskujalan

ensimmäisen  äänteen  “i”  erilleen  sanan  loppuosasta  “i*i(li)man”,  johon  Takalo  lisää

myös  lisätavun  “li”.    Takalo  myös  liudentaa  äänteitä,  kuten  säkeessä  “Makiet  marjat

oksasissa”.  ”Marjat”  sana  lausutaan  tällöin  “mar’jat”  (eli  melkein  marajat)  ,  mikä  on

suomen  kielelle  melko  vierasta.  Näin  ollen  pisimmät  tavupidennykset  syntyvät,  kun

kaikki  kolme  pidennysmuotoa  osuvat  samaan  säkeeseen:  “Vaiko  pir’tin

va*a(la)keeevutta”.  Takalon  yleisin  tapa  pidentää  tavua  on  kuitenkin  sanan  katkaisu

kolmannen iskujalan alusta.

PALAKA ISSAKOVIN TOISINTO

Väisäsen  vuonna  1915  tallentama  ja  nuotintama36  Palaka  Issakovin  esilaulama  ja

Nastashi Issakovin puoltama toisinto on kaksisäkeinen.

36 Väisänen n. 33  SKS KRA. Väisänen, A.O. b)33. 1915 tekstimuistiinpano säv. kok. n. 356; SKS KRA.
Väisänen, A. O e)356. 1915 – sävelmä phon 78 b); SKSÄ Fonokop 33:10 = Väisänen ph. 78 b). 1915 
fonogrammi.Väisäsen  on  merkinnyt  nuotinnokseensa  vain  kaksi  ensimmäistä  esisäettä.  Issakovin  78
säkeinen toisinto on kokonaisuudessaan litteroituna SKVR:ssä
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Esimerkki 4.3.j. Palaka Issakovin ja Nastashi Issakovin A. O. Väisäselle laulama ”Kokko lenti koillisesta”

(SKS KRA. Väisänen, A. O e)356. 1915 – sävelmä phon 78 b). Nuotinnos on A. O. Väisäsen nuotinnoksen

pohjalta kirjoittajan uudelleen tulkitsema.

Takalon  versio  noudattelee  kiintoisalla  tavalla  Issakovin  laulamaa  kokkovirttä.

Takalon esityksestä on tuntemattomasta syystä kuoron osuus pudonnut pois ja näin ollen

se  on  supistunut  yksisäkeiseksi.  Taukojen  jälkeen  uusi  tekstisäe  tosin  alkaa

melodiaesisäkeellä,  joka  periaatteessa  eroaa  vain  alkuosaltaan  muista  perusmuotoisista

säkeistä. Kummankin melodiasäkeen tahtilajiksi voidaan merkitä 8/4, jonka kesuura jakaa

puolestaan kahteen epäsymmetriseen osaan 3+5. Kaiken kaikkiaan Takalon ja Issakovin

versiot  toteuttavat  yleistä  vienalaista  melodian  ja  metrin  runolaulukaavaa  (ks.  Launis

1930, sävelmät 29–120).

Hääsävelmän  terssit  ovat  erityisesti  alaspäin  suuntautuvassa  liikkeessä

sävelkorkeudeltaan vaihtelevia. Terssin koko vaihtelee suuren ja pienen välillä.

Vaikka  toisinnot  eroavat  toisistaan,  lähemmin  tarkasteltaessa  vaikuttaa,  että

Takalo  on  sulauttanut  Issakovin  version  kaksisäkeisen  systeemin  ikään  kuin  yhteen

säkeeseen.  Esimerkiksi  Takalon  kokkovirren  vuoden  1962  versiossa  (SKSÄ  A  553/3)

kappaleen  ensimmäisen  säkeen  alkupuolisko  on  tulkittavissa  muotoon 42  43  2,  joka

vastaa Issakovin ensimmäisen jälkisäkeen alkupuoliskon muotoa. Samoin Takalon toisen

säkeistön alku vastaa Issakovin neljännen säkeen alkua. Eniten vastaavuutta versioilla  on

Takalon säkeen loppupuoliskon (kesuuran jälkeisen puolen) ja Issakovin kuorokertauksen

(jälkisäkeen) kesuuran jälkeisellä osalla.
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Esimerkki 4.3.k. Takalon toisintojen säkeiden ja Issakovin (1915) loppupuoliskot

Takalon säkeen loppupuolisko siis kaartaa ylöspäin liikkeellä 13 jatkuen 4. tai 5.

asteelle tai liikkeellä 45 ja loppuu 32 13 (tai harvemmin 32 12) kadenssiin. Issakoveilla

säkeen loppupuolisko kaartaa myös ylöspäin terssihypyllä 1–3 (mutta myös 1–4) käyden

perus  tai  asteikon  toisen  sävelen  kautta  neljännelle  asteelle  (1–4  tai 2–4)  ja  päättyy

kadenssiin 32  14.  Issakovien  neljännen  säkeen  loppupuolisko  kulkee  sävelarvoiltaan

lähes identtisesti:

13 5 32 14 (Issakov)

13 5 32 13 (Takalo)

Lisäksi Takalon version perusmuotoisen säkeen kesuuran ensimmäinen puolisko

(13 tai 14) 45 34 on puolestaan Issakovien perussäkeen alkupuoliskon peilikuva 43 54 41:

Marina Takalo:

13(3) 45 32 12

13 4 32 13

13 5 32 13

Palaka Issakov

14 24 32 14

13 5 32 14

13 14 32 14
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Tamara  Krasnopolskaja  (1987)  on  julkaissut  aineskokoelmassaan  vanhoja

venäläisiä  lauluja  Äänisen  pohjoisosan  Äänisenniemeltä.  Julkaisusta  löytyy  Takalon  ja

Issakovin toisintojen kaltainen melodia, Vernoto, vse prošli (Krasnopolskaja 1987, 24).

Kyseessä  ei  kuitenkaan  ole  hääsävelmä,  vaan  ns.  venytetty  laulu  (ven. protjažnaja

pesnja).

Esimerkki 4.3.l. Vernoto, vse prošli. (Krasnopolskaja 1987, 24). Ensimmäinen säkeistö.

(Krasnopolskaja 1987, 24)

Laulu  on  rytmityypiltään  8/4  (3+3+2).  Vienalaisten  häälaulujen  tavoin

kahdeksantavuinen säe jakautuu melodiassa siten, että viiden ensimmäisen sävelen aikana

lauletaan  vastaavasti  viisi  tavua.  Loput  kolme  tavua  jakautuvat  kahdeksalle  sävelelle,

siten, että keskellä oleva sana vse jakaantuu kuuden sävelen alalle. Melodiakaava (4 33

11 43 21 43 21) muistuttaa melkoisesti sekä Issakovin että Takalon versioita. Näin ollen

vaikuttaisi  lupaavalta  etsiä  sävelsukulaisuuksia  myös  venäläisistä  säestyksettömistä

lauluista.
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5. TAKALON LAULUTYYPIT

Edellisissä  luvuissa  käsiteltyjen  runolauluesimerkkien  kautta  olen  tarkastellut  Marina

Takalon  runolaulurepertuaaria  ja  siihen  sisältyvien  laulujen  yleispiirteitä.

Pääkysymyksenäni siis oli, miltä Takalon laulut kuulostavat laulettuna? Miten laulut    ja

toisaalta Takalo laulajana sijoittuvat runolaulututkimuksen tuottamaan tietoon?

Ensimmäinen  kysymys  koski  laulujen  luokittelua.  Onko  Takalon  laulut

mahdollista  luokitella  musiikillisten  rakennepiirteiden  mukaan?  Erottuvatko  perinteiset

tai  toisaalta  Takalon  itsensä  nimeämät  laululajit  myös  sävelmiensä  puolesta  omiksi

luokikseen?

Tulkintani mukaan Takalo ei käyttänyt vakiintunutta lauluterminologiaa lauluista

puhuessaan,  kuten  Pentikäinen  on  esittänyt.37  Esimerkiksi  vuosien  1960,  1962  ja  1963

haastattelujen  perusteella  Takalo  ei  käyttänyt  termiä Kalevalan  laulut.  Aineiston

perusteella  voidaan  nimetä  kaksi  varsinaista  kalevalamittaisia  lauluja  koskevaa

laululuokkaa,  jotka  eivät  perustu  musiikillisiin  piirteisiin.  Luokat  ovat  1)  Olonjatädin

laulut  2)  Häälaulut.  Olonjatädiltä  opitut  laulut  pitävät  sisällään  eeppisiä  lauluja  sekä

kehto ja lastenlauluja.

Takalon laulut jakautuvat musiikillisin perustein kolmeen erilaiseen luokkaan.

1) Neliiskuinen melodia, jossa voi olla neljästä viiteen säveltä

2) Kalevalamelodian  kolme  variaatiota.  Useimmiten  viisiiskuisia,  lukuun

ottamatta  yhtä  viisiiskuista,  viiteentoista  kahdeksasosaan  jakautuvaa

melodiaa.  Säveliä  voi  olla  niin  ikään  neljästä  viiteen.  Omaksi

melodiatyypikseen  näyttää  erottuvan  variantti,  jossa  terssin  koko  vaihtelee

pienen ja suuren välillä.

3) Häälaulumelodia.  Kahdeksaniskuinen  melodia  jossa  on  viisi  säveltä.  Myös

tässäkin versiossa terssin koko vaihtelee pienen ja suuren välillä.

37 Toisaalta minulla ei ole ollut koko Takaloaineistoa käytettävissäni. Ensinnäkin minun oli otettava
huomioon pro gradu –työni rajat. Toiseksi aineiston keruuvaiheessa esimerkiksi TKUarkiston ja
KOTUKSEN Takaloaineistoista ei ollut sisällysluetteloita. Samoin Yleisradion ja MTV:n arkistoihin
pääsy oli vaikeata.
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Tahtilajien perusteella melodiatyypit limittyvät jonkin verran. Esimerkiksi kehtolauluissa

viisiiskuinen  sekä neliiskuinen  melodia  saattavat  esiintyä  samassa  esityksessä.  Takalo

saattaa  laulaa  saman  laulun  eri  versiot  joko  neli–  tai  viisisävelisenä.  Muuttumattomia

itsenäisiä melodiatyyppejä ovat häälaulu Kokko lenti koillisesta ja Kuulimpa kummat näin

imehet laulu,  joka  sisältää  jonkin  verran  esityksen  sisäistä  muuntelua. Annityttö  ainut

tyttö  laulun  melodiassa  voi  olla  neljä  tai  viisi  säveltä,  mutta  neliiskuisuus  säilyy

perussäkeistöissä  eri  vuosien  tallenteissa.  Ainoastaan  Annitytön  ja  Ukkovaarin

venematka osiossa on muutamia viisiiskuisia säkeitä. Lisäksi Oi hiiri hiikkoni on neli

iskuinen,  mutta  mukailee  kalevalamelodian 22–11lopukkeista  melodiakaavaa.

Seuraavassa käyn läpi eri melodiatyyppiluokat esimerkkien avulla.

I) NELIISKUINEN MELODIA. NELJÄ TAI VIISI SÄVELTÄ.

Takalo  käyttää  neliiskuista  neljä  tai  viisisävelistä  melodiaa Annityttö,  ainut  tyttö  

laulussa sekä kehto tai lastenlauluissa Oi hiiri hiikkoni, Tuarisein muarisein sekä Tullil

lullil lasta.

Annityttö  ainut  tyttö  laulu  jakautuu  viiteen  kerronnalliseen  säkeistöön  ja

säkeistöt puolestaan lyhempiin melodiasäkeisiin. Esimerkissä vuoden 1962 ensimmäisen

säkeistön ensimmäinen melodiasäe.

 Esimerkki 5.3.a. Ensimmäinen neliiskuinen melodiatyyppi Annityttö ainut tyttö (SKSÄ A 551/3).
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Esimerkki 5.b. Neliiskuinen melodiatyyppi, jossa sekä melodia että teksti mukailevat säeparikaavaa (22–

11).  Oi hiiri hiikkone (SKSÄ A552/17). Esimerkki on samalla myös kalevalamelodian variaatio.

Esimerkki 5.c. Tuarisein muarisein (SKSÄ A 551/51). Melodiasäkeet eivät noudata 22–11 kadenssia vaan

melodia jatkuu 2–3 tai 1–2 liikkeellä säkeestä toiseen.  Tästä syntyy ikään kuin lorumainen melodia, joka

kulkee säe kerrallaan muodostaen eräänlaisia lorujaksoja, jotka päätyvät useimmiten perussävelelle. Tässä

yhdeksän säkeen pituinen jakso:
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Myös Annitytto  ainut  tyttö  laulussa  on  samankaltainen  säe  kerrallaan  etenevä

jakso, kohdassa jossa Anni tyttö ja Ukkovaari soutavat jokea pitkin.

Esimerkki  5.d. Annityttö  ainut  tyttö  vuodelta  1962  (SKSÄ  A  551/3).  Tahdit  70–73  voidaan  tulkita

musiikillisiksi parisäkeiksi. Hengitykset (merkitty pilkulla) ylittävät säerajan:
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Veneosion  jälkeen  tapahtuu  jälleen  hienoinen  muutos  kohti  säeparimuotoista

laulua.

Esimerkki 5.e. Annityttö ainut tyttö vuodelta 1962 (SKSÄ A 551/3) tahdit 74–79:

Annityttö ainut tyttö laulu on erinomainen esimerkki erilaisten runokerrostumien

nivoutumisesta,  johon  myös  Asplund  on  viitannut  erityisesti  kehtolaulujen  osalta

(Asplund 1980, 86–87).



113

II. VIISIISKUISTEN MELODIOIDEN VARIAATIOT

II.a.  Viisiiskuinen  ja  nelisävelinen  melodia.  Asteikon  kolmas  sävel  on  häilyvä

jälkisäkeessä. Sävelmä päättyy 22–11lopukkeeseen. Kappaleet: Pääskynen on päivälintu

ja Ironeiti.

Esimerkki  5.f.  Pääskynen  on  päivälintu  (AK  0816/08)  tahdit  1–12.  Nelisävelinen  melodia,  jossa

jälkisäkeen alkava kolmas sävel häilyy pienen ja suuren välillä.
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II.b. Viisiiskuinen ja viisisävelinen melodia, jossa ei ole häilyvää terssiä. 22–11lopuke.

Myös  kappaleet Uni  se  ulkoa  kyselöy  (SKSÄ  A  551/08  &  557/10), Pääskynen  on

päivälintu.

Esimerkki 5.g. Ironeiti impineiti (SKSÄ A 551/2) tahdit 1–6. Viisisävelikkö. Melodian kolmas sävel pysyy

vakaana. Melodia etenee säepareittain.

II.c. Viisiiskuinen, viiteen kolmen kahdeksasosan ryhmään jakautuva melodiatyyppi.

Esimerkki 5.h. Kuulimp  on kummat näin  imehet  (SKSÄ A 551/1)  tahdit  1–6. Viisisävelikkö. Ei  häilyvää

kolmatta astetta. Säeparimuoto 22–11lopukkeella. Myös teksti lähenee säeparimuotoa.
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III. HÄÄLAULUMELODIA.

Kahdeksaniskuinen  viisisävelikkö.  Asteikon  kolmannen  sävelen  suuruus

vaihtelee pienen ja suuren terssin välillä alaspäisessä liikkeessä. Pidentyvä tavu keskellä

säettä. Kokkovirsi ja Miero vuotti uutta kuuta

Esimerkki 5.i. Kokko lenti koilisesta (SKSÄ A 553/3) tahdit 14.
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6. LOPUKSI – “Kelpaiko lauluiks?”

Tämän  työn  päätavoite  on  ollut  tarkastella  oulankalaisen  runolaulajan  Marina  Takalon

kalevalamittaisten laulujen soivaa olomuotoa.

 Yksi vääjäämätön tulos on tullut esiin jo pelkästään tämän kuuntelukokemukseni

aukikirjoittamisella:  Marina  Takalon  laulut  ovat  tämän  tutkimuksen  myötä  tulleet  ensi

kertaa musiikkianalyyttisen tarkastelun alaiseksi. Työskentelyprosessin myötä minun on

ollut  hedelmällistä  kokeilla  ja  toisaalta  opiskella  opinnäytetyön  puitteissa  sitä,  miten

Takalosta  muodostamani  kuva  runolaulajana  sopii  runolauluntutkimuksen  historian

saatossa otettuihin “mykkiin” kuviin ja kuvauksiin runonlaulajista.

Tutkimustyön  kuluessa  olen  törmännyt  kahteen  erilaiseen  ja  kahden  eri

aikakauden  tutkimusnäkökulmaan.  Ensimmäinen  näkökulma  oli  Juha  Pentikäisen

vuosikymmenen kestäneen tutkimusperiodin jälkeen muodostettu kuva laulajasta, jolla on

osin  yhteinen  ja  hyvin  dialoginen  historia  kerääjänsä  kanssa.  Nykyhetkessä  toimivan

runolaulututkijan silmin Pentikäisen tuottaman laulajakuvan kannalta on olennaista, että

laulajan  repertuaari  –  tässä  tapauksessa  runolaulujen  tekstien  osalta  –  näyttäytyy

mahdollisimman eheänä, ilman variaation aiheuttamaa häiriöhälyä. (ks. Harvilahti 1992,

26.)

Kiintoisan  vastaparin  tälle  eheyden  oletukselle  tuo  toinen  varsin  päinvastainen

näkemys,  joka  on  liitetty  runolauluun  jo  varhaisissa  kyseistä  lauluilmiötä  kuvailevissa

teksteissä  sekä  sittemmin  yleisesti  kansanmusiikin  tai  kansanomaisen  musiikin

olemukseen. Kyseessä on näkemys siitä,  että kansanmusiikin kenties perustuksellisin  ja

leimallisin elementti kuulonvaraisuuden ohella on muuntelu. (AlaKönni 1978, 346–347;

Saha 1995; Laitinen 1991.)

Siinä  missä kansallisromanttisen  aallon  viimeiset  jälkimainingit  –  kuten  Martti

Haavio  ja  Matti  Kuusi  –  Erkki  AlaKönniä  (Kivisaari  1986)  lainatakseni,  etsivät

alkumuotoja  ja  pysyvyyksiä  tekstistä,  ovat  nykyiset  runolaulututkijat  korottaneet

tarkastelun  alaiseksi  muuntelun  saman  ilmiön  lauletusta  muodosta.  Tunnistan  tämän

piirteen  hyvin  myös  itsestäni.  Juuri  muuntelu  on  itsellenikin  yksi  mielenkiinnon

herättävistä  kriteereistä,  jos  etsin  arkistoista  lauluja  –  tutkijana  tai  taiteilijana.

Staattisuuden ja muuntelun vastakkainasettelu tämän työn puitteissa on kuitenkin kenties
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liian raju. Mutta kuten Harvilahden mukaan K. V.  istov on todennut, kumpikin ääripää

on  yhtä  kaukana  todellisuudesta  (Harvilahti  1992,  22–23).    Jatkotutkimuksia  varten

muodostamani  oletukseni  ja  hypoteesini  on  se,  että  niin  muuntelulla  kuin

staattisuudellakin on oma merkityksensä   niin  tekstin, melodian  kuin näiden  summana

olevan runolaulun kannalta. 38

Takalon laulujen yleispiirteet suhteessa runolaulututkimuksen ideaaleihin

Runolaulututkimuksen  ideaaleiksi  kutsun  sellaisia  piirteitä,  jotka  on  nostettu  esiin

runolaulua  käsittelevissä  yleisesityksissä  (ks.  Asplund  1980;  Laitinen  2006)  tai  eri

aikakausien  tutkimuksissa  (ks.  Väisänen  1949)  runolaulajien  esityskäytännön  ja  itse

esitysten erityispiirteiksi. Tällaisia piirteitä ovat esimerkiksi laulajien melodiarepertuaarin

laajuus,  tekstisäkeiden  laajuus  sekä  yleisempien  laulun  yleispiirteiden

monikerroksellisuus  kuten  muuntelu,  murrelmasäkeiden  keskeinen  osuus,  pitempien

kokonaisuuksien  hahmottaminen  pienemmiksi  kokonaisuuksiksi,  sävelikön  kolmannen

sävelen häilyvyys ja niin edelleen.

1) Monikerroksellisuus – yhden laulajan polyfonia

Esimerkiksi kehtolauluissa (ks. luku 4.?.) ja Annityttö ainut tyttölaulussa (ks. luku 4.?.)

monikerroksellisuus  (vrt.  Laitinen  2004;  2006)  toteutuu  melodian  ja  rytmityyppien

muutoksissa  ja  tekstin  jaksottamisessa  suhteessa  säeparirakenteeseen  tai

hengitysjaksoihin. Myös melodialinjan pituus suhteessa säerakenteeseen vaihtelee.

Anni tyttö ainut tyttö laulussa on lisäksi Matti Kuusen aikakausiteorian  mukaan

ajateltuna  kolme  ajallista  kerrosta  (Kuusi  1963).  Laulu  perustuu  säeparille

(sydänkalevalainen vaihe), mutta säkeet muodostavat viisi säkeistöisiksi tulkittavaa osaa

(myöhäiskalevalainen vaihe). Viimeinen säkeistö pitää sisällään vielä yksisäkeisen jakson

ja on samalla katkelmaa vanhemmasta runotyypistä (varhaiskalevalainen vaihe).

38 Vrt. Kuusi 1963, 181184; Timonen 1982, 166167.
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2) Melodiarepertuaari

Takalo  käyttää  pääsääntöisesti  kolmea  varsinaista  melodiatyyppiä:  1)  neliiskuinen

“hokemamelodia”  2)  kalevalamelodian  muunnokset  (kolme  variaatiota)  ja  3)

häälaulumelodia.  Melodialuokkien  rajojen  jyrkkyys  vaihtelee.  Takalo  ei  koskaan  laula

Ironeidin  tarinaa  häälaulumelodialla,  hokemamelodialla  tai  kolmijakoisella

kalevalamelodialla.  Hääsävelmä  ei  myöskään  muutu  missään  vaiheessa  hokemaksi  tai

viisiikuiseksi  kalevalamelodiaksi.  Toisaalta,  kehtolaulumelodioiden  kohdalla  Takalo

yhdistelee  kahta  sävelmätyyppiä  ja  samassa  esityksessä  saattaa  olla  eri  esityskerroilla

neljä tai viisi säveltä (Annityttö ainut tyttö).

3) Litteroidun ja lauletun runon erot

Pentikäinen  on  muutamissa  tapauksissa  pyrkinyt  muodostamaan  Takalon  lauluista

eheämpiä  kokonaisuuksia,  kuin  mitä  ne  todellisuudessa  ovat.  Näin  oli  esimerkiksi

Soutelemma  joutelemma  –laulun  kanssa  (ks.  luku  4.2.1).  Pentikäisen  mainitsemaa

kokonaisuutta  ei  äänitteiltä  löytynyt.  Myös Kokko  lensi  koillisesta laulun  (luku  4.3.)

soivien esitysten säemäärä erosi Pentikäisen ilmoittamasta määrästä. Kokkovirren osalta

myös säkeiden tavumäärät olivat todellisuudessa suurempia, sillä Takalo pilkkoi säkeitä,

jolloin  säkeen  keskivaiheelle  tuli  yksi  tavu  lisää.  Myös Annityttö  ainut  tyttölaulun

toisinnoissa  oli  vähemmän  säkeitä  kuin  Pentikäisen  tutkimuksessaan  hahmottelemissa

perusmuodoissa.

Takalo runolaulajien joukossa

Takalo oli perinteen moniosaaja. Hän osasi useita kalevalamittaisia  lauluja, mutta myös

suunnattoman  määrän  muutakin  suullista  perinnettä.  Varsinaisesti  runolaulajaksi  hänet

nimitettiin ensi kertaa vasta vuonna 1956 Kuusamon kansalaisopiston Kalevalajuhlilla.

Tuolloin  Takalo  oli  66vuotias.  Takalon  laulurepertuaari  on  säemäärältään  suppeampi

verrattuna  monen  edeltävinä  aikoina  mestarilaulajiksi  nostettuihin  runolaulajiin  kuten

Arhippa  Perttuseen,  Larin  Paraskeen  tai  Anni  Lehtoseen.    Runolauluperinne  oli  1900



119

luvun  taitteessa  kuitenkin  jo  kovassa  muutospaineessa  verrattuna  aikaisempiin

vuosikymmeniin,  joten  edellisen  kaltainen  vertailu  ei  liene  tieteellisesti  kovinkaan

mielenkiintoista.  Laulurepertuaarinsa  puolesta  Takalo  vertautuu  muihin  vienalaisiin

toisen  maailmansodan  jälkeen  eläneisiin  1800luvun  lopulla  syntyneisiin  laulajiin.39

Kaiken  kaikkiaan  Takalo  todennäköisesti  pystyy  piirtämään  luotettavan  kuvan

runolauluperinteestä  1800luvun  lopun  ja  1900luvun  alun  Oulangassa  tai  yleisemmin

PohjoisVienassa.  Kokonaiskuvan  muodostaminen  edes  sellaisista  runolaulajista,  joiden

repertuaaria on kohtuullisesti tallennettu, vaatisi oman laajemman tutkimuksensa.

Systemaattinen  perustutkimus  on  runolaulujen  osalta  yhä  kesken.    Esimerkiksi

runolaulun  kulttuurihistoria,  laulujen  välittyminen  sukupolvelta  toiselle  tai  laulujen

oppiminen,  laajemmat  uudelleen  tulkitut  melodiaanalyysit,    muuntelun  tai  yksittäisten

laulajien  kokonaisrepertuaarien  tutkiminen  ovat  vasta  alullaan.40  Tällöin  on  hyvin

perusteltua  tutkia  monenlaisia  laulajia,  niin  hyviä,  huonoja  kuin  tavallisia  tai

omalaatuisiakin  ja  niin  edelleen.  Runolauluperinteen  yleiskuvan  tarkentamiseksi  on

lauluperinteen  laitaalueilla  olevien,  arveluttavaltakin  tuntuvien  laulujen  esittäjillä

varmasti  paljon  annettavaa.    Kuten  professori  Leisiö  toteaa  Euraasian  laulut  projektin

avajaisartikkelissaan

Lohdutukseksi  on  sanottava,  ettemme  me  suomalaisetkaan  näytä  paljon  ymmärtävän  omasta

kansanmusiikistamme (Leisiö 2001, 97).

Vaikka  tämän  työn  osalta  jätän  viimeisen  sanan  sanottavaksi  lukijalle,  haluan

vielä  lopuksi antaa  sananvuoron Marina Takalolle,  joka  informantin  roolinsa  tiedostaen

professori Pentikäiselle vuoden 1962 kevättalvella sanoiksi virkkoi:

“Kelpaiko lauluiks?”

39 Verrattuna esimerkiksi Domna Huovisen (AlaKönni 1964) tai Santra Remsujevan (Remsujeva 2001)
laulurepertuaareihin.
40 mm. Harvilahti 2004, 195.
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Litteraatiot

SKS LITTERAATIOT (Kati Heinonen &
Elina Sadeniemi)

Marina Takalo / SKS. A 550–562

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 550/19
26.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a550_14_31
[29:15]

JP: No jos me ruvettas välillä
laulelemmaa
MT: [L]

pääskynen om päivälintu
yölintu ol lepakkolintu
lentip on kesäsem päivän
šyksyisen yön pimijänkin
etsipä maata maataksensa
peltova pesämoaksensa
murtova munieksensa [7 isk.]
eikä löytä(m) maata maataksensa
eip om pelto(v)a pesämoaksen
eip om murtova munieksen
lentip on korkiella mäjellä [9 isk]
korkijalla kukkulalla
näkipä laivan seiluavankin
punamaštom purjehtivan
lentipä laivam portahilla
kemahti laivan keulalla
munipa ku
valopa vaskišem pesäsen [9]
munip on kultasen munasen [9]
luat’ipa jumala šuuren tuulen
lännen korvalta lähätti
kuatopa laivan kallellenša
sytäsip ol laivan šyr(y)jällensä
merem muštaham mutahan
meren šakijon šavehen
siitä | kašvo šaari kašvo nur(u)mi
kašvo neito nurmem päähän
käytiimpo piispat käytiim papit
käytiimpo helarin hoikat herrat
eipä se neito niistä huol’in
tulipa nurmituoma [6]

otti sen neitoser rekehen [9]
lyö ohjalla orihta [7]
helyruoškalla heboista
hevone(j) juokši tie leven’i
tuikki tuomiset vempele(t)
paukkoi patviset’ jalakse(t)
ul(u)voi ovet uutel l’innan
vinkui viipuriv veräjät
tuotapa neituo viijessänsä
tuota kultoa kul(u)jettaissa

MT: tuliko?
JP: no hyvinhän se tuli
MP: [nauraa]

[mielenkiintoinen, eri mittaisia säkeitä,
periytyy runonsepästä?]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 550/28
26.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a550_14_31

[kertoo kotiseudusta ja sieltä tuomastaan
ikonista. ”Mie pijän šen, yhtä kalliina,
šen, esinehen, ku itteni. Uškotko šen, että
še on, šitte vielä kotipuolen perintöä”,
itkee.  Vaihtaa puheenaihetta: vieläkö siihi
mahtuu, jos lyhkän’i laulu vielä
laulettaisiin]

[54:26]
[L]
tullimpa lullin lašta
vinkeripori vaštah
meri meni met’šäh
puu pukki šar(a)veh
pukit rumppuja l’yömäh
pikkuhiiret tanssimah
pikkulapset laulamah
lapim merer rannalla
sielläpä olutviinoja oštettiih [9]
lihat voissa keitettih
rahat pöytäh heitettih
[nauraa]
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[laulanut vähän väliä kuullut täti
vainajalta kuten muutkin tällaiset laulut.
Täti ei ollut naimisissa, antanut rukkaset
hakijalle, halon kouraan. JP:
laulettaisiinko muitakin kehtolauluja]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 550/30
26.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a550_14_31
[56:16]

JP: Laulettaisko me vielä näitä, muitakin
kehtolauluja?
MT: Mitempä še ol’i

[L]
aa aa allil lašta
pikkulinnum pientä poikoa
eipä ole isöä eikä äitie
kuka šua raukkoa hoiteloupi
kuimpa sie još kuolisit n’iin
harakkaiset(e) hauvan kaivais
pikkulinnut virret laulais
nukupa nuku nur(u)milintu
väsy väsy väštäräkki
nukuš kum minä nukutav
väšyš kum minä väsytä(n)
pientä lašta paipasilla
pientä lašta tuutusilla
t’ii t’ii t’ikampoika
kyl(y)vi hän t’iellä naurihie
tul’i še pahan’i paimenpoika
söi šen t’ikan naurihie
t’ikka še itkie t’il’l’ittelöy
paimempoika vain naurelou

[P] Šem pivuš še se oli
JP: Sehä oli komia laulua
MT: Še kyllä kelpaa lasta souvattaissa
lauluks [nauraa]. Komiaanhan mie laulan
ta [nauraa]. Pit(t)äis šaaha vitsiäkin väliin
pistöö [nauraa].

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu

A 551/1
27.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a551_01_26
[00:00]

JP: Jos me nyt ensiksi laulasimme sen
laulun sieltä, isov vihan ajoilta.
MT:  No joo. Tämä on laulu isov vihan
ajoilta. Ol’ ennen ison vihan aikana
kulettu, šotilaat, ru ruottalaisetko vai
šuomalaiset siellä venäjäm puolella ja
Karjalašša ja ryöštetty kaksi tyttöy
sisarukšet. Ja vietih, n(i)ät kälykšiskse,
taloh, vel’jeksillä vaimoks. Niitä
pi(j)ettiin niin luli, lujilla että heijän ei
annettu välillä(h) puhella(e). Toisella
sisarell oli kolme lašta jo ja toisella ei
yhtään. Še lapšetoin sisar kulki missä lie,
järvellä niin, velj, niitä kun aina hajettih ni
kohtasi velimiehet siellä. Šitte hyö šovittih
että miten pitäy, šiskolla ilmoittaa se
asi(j)a että nytte, hän on nähny velimiehet
että veli on tullu hakemah. Nin hän tuli
kotih ni šitte laulo, siskollah, että

[01:05]
[L]
kuulimp on kummat näin imehet
tänä päivänä käyvessäni
oltiimpo villeröt vesillä
moamol lapšet lainehilla
eipä luška luuve(h)tuul’i
eip on kol(o)ka koil’(l’)istuul’i
ennen kellon helyämistä
ennel lehel l’iikkumista
ennel löylyl lämpiemistä
sittempä luškau luuvehtuuli
sittemp on kolkkau koilistuuli
kuin on kellot helyämässä
kun ol löylyt lämpiemässä
kun ol lehtyt liikkumassa

[P] Jo appevaari örjäsöyki jotta mitä nyt
min’n’at siellä hyrälöy. Myö vain teällä,
laštena kanš laulelemma.

jäypö on iijosen’i ikäväh
kaurosein kaikerehtimah
vassizeni vaikerehtimah
eipä ole [P] lapseton äiti, nai, šisko
vaštoa [L]
eipä ole hätyä iijollasi
eip on kaihuo kaurollasi
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eikä vaivoa vassillasi
siäl tuatom pöyväm piähyseh
leipä piippan’i kätehen
maitokuppin’i etehen
ukon šuavuilla šavuilla
vel’jen veštopenkerillä(h)

[P] N’iil l’ehmät tul’ivat kot’ih ja, miehet
lähti šaunah, naiset lähti lehmie lypšämäh,
jättivät lypšynastiet, šeipähien nokkih ja
n’ii hyö karkasi(vat).
JP: [keneltä opittu?]
MT: [Ol’onatätiltä, isän vanha täti, lauloi
aina, lapset kuuntelivat, hukkui kun
Marina kahdeksan]
[jatk. seur]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 551/2
27.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a551_01_26
[04:37]
JP: laulettaisko me vielä jokin toinen
laulu, vaikka se Ironeiti Impineiti
MT: No vaikka niinkin [L]

iro neit’i impineit’i
šuki piätä t’šuuruttel’i
šukani merehe(n) t’šurahti
pyyvystelin šuahuštelin
enkä löytän šukaistan’i
löysimpä kol(o)me hivukšutta
pan’isin tuleh riähkä tulou
pan’isiv veteh riähkä tulou
pan’i vašemeh poškipuoleh
siitä miun kupun’i korkosi
siitä miuv vat’šan’i valkosi
kupu kor(o)k(u)e korttehuošta
vat’ša val(a)k(u)e var(a)pasešta
šaimpa kol(o)me kullaista poikaista
lämmitä kyly läikähytä
tammisilla laštusilla
hoapasilla hal(a)kosilla
peše piä kum pellovašpivoni
kakla kullankar(a)vallini
pe
pane paita piällä palttinaini
läpi ku,un kuumottaja
läpi päiväm paistajain’i

[oli myös tätivainajan lauluja, ei muilta
kuullut lauluja]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 551/3
27.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a551_01_26
[06:27]

MT: Laulamma, laulammako sen laulun
sen, annityttö?
JP: No jos me vielä laulettaa sekin.
MT: Sehän, on mukava laulu.
JP: Kyllä.
MT: [L]

anni tyttö ainut tyttö
šoutau ja itköy
ympäri merer rantoja
venäläistev veneheššä
kar(i)jalai#sten kar()pat’šossa
tul’ipa toat#to vaštah
tuattosen tuattose(i)l
lunašta sie tytöistäs
milläpä mie šiut lunaštan
siula on kol(o)mi hevoista
pane paraš panttih
em pane parašta
pane keskinkertahin’i
enkä pane keskinkertahi#sta
pane šiluen pahin
em pane pahinta
ennel luovun tytöštän’i
kun omista hevosi#sta
anni tyttöpä ainut tyttö
šoutau ja itköy
ympäri merer rantoja
venäläistev venehe#ssä
kar(a)jalaisten kar()pat’šussa
tulipa moamo vaštah
moamosen moamosel
lunašta sie tytöistäs
milläpä mie siut lunaštan
on siula kol()mi lehmöä
pane paraš panttih
em pane parašta
pane keškinkertahi#n’i
enkä pane keškinkertahista
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pane siluen pahin
em pane pahinta
ennel luovun tytöštän’i
kun omi#ista lehmistäni
anni tyttö ainut tyttö
šoutau ja itköy
ympäri merer rantoja
venäläistev venehe#ssä
kar(a)jalaisten karpaššossa
tul’ipa veli vaštah
veikkosev veikkosel
lunašta sie šiskoistas
milläpä mie siut lunaštan
siula on kolme miekkua
pane paraš panttih
em pane parašta
pane keskinkertahin’i
em pane keskinkertahista
pane si#l(u)en pahin
em pane pahinta
ennel luovun šiskoštan’i
kun omista miekoista#ni
anni tyttöpä ainut tyttö
šoutau ja itköy
ympäri merer rantoja
venäläistev venehessä
kar(i)jalaisten kar(a)paššossa
tul’ipa ukko vaštah
[P] ukkovaari [L]
ukkosen ukkosel
lunašta sie tytöistäs
milläpä mie siut lunaštan
siula on kol(o)me laivua
pane paraš panttih
ukko pan’i paraham panttih
lähtimäpä ukkon’i kansa šoutamah
keula joiku jout’šenena
perä kar(i)ju koarnehe#na
tel’(i)jot tetrenä kukerti
pyyrimet pyinä vihelti#i
hankat hanhena hat’šatti
tullit tuttena tutisi
tuatoltani hevoset kuolkoom
parahah ajoaikah
moamoltan’i lehmät kuolkoom
parahah lypsyaikah
vel’(i)jeltän’i miekat šulakoom
parahah šotaaikah
ukoltani
ukollan’i laivat hyötyköm
parahah ajoaikah

[P] Kato nyt šiin ol’i šanoma isä or rakaš
äiti or rakaš. Ei kukaan ollu niir rakaš kun
isoisä. Hän lunašti, mutta isä ei raški
luopua hep, luopua hevosista eikä, äiti

lehmistä, mutta ukko pani laivan, ja
lunašti tytön, mm. Tämmön’i tämä oli
laulu.

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 551/8a
27.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a551_01_26
[22:25]

[L]
šouvapa šouva šoutajaisej
još šaan šuure(n) hauvi(n)
annampa šuolet šoutajalla
peäm perämpitäjällä
keškipalat keittäjillä
šappi šal()men kiertäjillä
häntäjouhet’ joutavilla
šouvammapa šoppeh
airoset loppeh
mitäpä sieltä tulou
kivikalam poikasie
annapa akka tyttäreš
još še on mušta
kyllä sem muila muil’iu
pel’onain’i pesöy
rument’šaini rušottau
kesävesi valottau
šuurivuara on šur(u)kie
kommakko on kor(o)kie
alla vesi val(a)kie
sielä | kiiskiset(e) kimatah
ahvempoapposet pamatah
kuorehuiset ne kuvetah

[P] Mmmh
JP: Sehän oli kaunis laulu.
MT: Se ol, siinä o ahvenia ja kiiskiä niitä
[nauraa]
[lapsille, erityisesti pappa lauloi, oli
kaunis ääni]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 551/8b
27.2.1962
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SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a551_01_26
[24:17]

aa aa allil lašta
pikkulinnum pientä poikoa
ei ole isöä eikä äitie
kuka šua raukkoa so hoiteloupi
jošpa siekin kuolisit ni(h)
harakkain’i hauvan kaivais
pikkulintuset virrel laulais
nuku nuku nur(u)milintu
nukuš kum minä nukutan
väšyš kum minä väšytä(n)
pientä lašta paipasilla
tuutusilla lullusilla
tii t’ii tikampoika
kylvi t’iellä naurihin
tuli še pahan’i paimepoika
šöi šen t’ikan naurihi(h)
tikka še itkie til’l’ittelöy
paimempoika vain naurelou

[ei muista papan laulaneen, mutta lasten
kanssa lauloi, tätä edeltävä oli papan
mielilaulu]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 551/8c
27.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a551_01_26
[26:28]

unipa ulkoa kyselöy
unem poikanen porštuvašta
alta še akkunan anoovi
onko lapši kätkyvessä
pienonem peittojen sisässä
tule un’i ul(u)kosesta
unen poika porštuvašta
ajauvu akkunar rakosesta
pienel lapsem pieluksilla
vakavuisev voattevuisih
unuset unnuttelomah
makuset moan’ittelomah
ota lapši kelkkaseheh
vetele unikel(e)koilla(h)

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 551/50
28.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a551_50_53

JP: Nyt on jo kalevalam päivä ja, nyt eile
oli, tai tänä aamuna niissä lehissäkin niistä
kehtolauluista ni jos me alotettais
kehtolaulu
MT: No lauletaampa vain, lauletaampa
vain ensimmäiseksi tuo tullil lullil lasta
[L]

tullimpa lullil lasta
vinker(i)pori vaštah
meri meni met’šää(h)
puu pukki šar(a)veh
pukit rumppuja l’yömää
pikkuhiiret tanssimaa
pikkulapšet(e) laulamaa
lapim merer rannalla
sieläpä olutviinoja oštettih [9]
lihat voissa_(i) keitettih
rahat pöytää(h) heitettih

[tätivainajalta oppinut, kaikki laulut,
lauleli kun verkkoja ja nuottia paikkaili ja
kutoi. Ei osaa selostaa mikä laulussa on
vinkerpori, sanottiin sormustimesta,
sorminahka eli vinkerpori]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 551/51
28.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a551_50_53
[02:11]

[L]
tuariesem muariesem
muamoš kut’t’šuu kot’ih
aittasien alit’t’ši
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peltosiem perit’t’ši
yö pimikkä(i)#n’i
vesi vilukkain’i
korkiet nämä on kor(o)n’it’t’šaiset
libiet nämä lispit’šäiset
ken nämä om zrojin
kirves nämä om zrojin
missä on kir(e)ves kannom piässä
missä on kanto kaške#essa
missä on kaški tul’i poltti
missä on tul’i vesi ša#ammutti
missä ov vesi häkkö joi
miss o häkkö iskettih
missä ol l’ihat kukko n’okki
missä o kukko kukkaro#ssa
missä on kukkaro l’ippahašša
missä ol l’ipaš aitašša
missä on aitta nur(u)me(l)#la
missä on nur(u)mi neito n’iitti
missä on neito taivaha#šša
milläpä sinne piässäh
skammisilla jammisil#la
kir(i)javilla kor(o)jasilla
šoarapäillä šauvasilla
hoapasilla hal(a)kosilla
mitäkä sielä ruataa
šulkkuo šuletah
kamkkoa kuajetah
tyttärillä töppösikse
prihasilla kuššakoikse
papilla paijakše
tijakalla šopinokse

[P] Tijakka ol lukkari [tämäkin tädin
lauluja, vanhapiialla ei mennyt aika
ajatellessa miehen asioita vaan lauluja]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 552/1
28.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a552_01_19

[...] meillä ša(n)ottiin että

[P]
kullervo kalervom poika
šoitti suolla mättähällä
kajahutti kankahalla
kankaš še vaštahan kajahti

vuaraset vaštahan raikahti
kovalla korttehen äänelläh
šoi
torvisella šoittimella

[tämän enempää ei osaa, JP pyytää
laulamaan] [L]

kullervo kalervom poika
šoitti šuolla mättähällä
kajahutti kankahalla
kankaš še vaštahan kajahti
vuaraset vaštahar raikahti
kovalla korttehen äänelläh
juoksevalla rytišoittimella

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 552/16
28.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a552_01_19
[54:42]

[...kajahutetaan vain...]

[L]
oli ennen onnimanni
onnimannista malokki
malokista maitopönni
maitopönnistä pöperö
pöperöstä pöytärikki
pöytärikistä rimanto
rimannošta ristinšol(o)ki
ristinšolesta šopero
šoperosta šor(o)mikinnas
šor(o)mikintahan kiperö
kiperöštä kirjankannet
kirjankanšista kirikkö
kiriköššä nuoret miehet naimattomat
vielä viinaj juomattomat
punotah punaista köyttä
rautaköyttä rahnikoijah
millä meren šivuja šituo
kannallahta kuakistella
että meri tyynenä pyšysi
kannallakši kaunehena

[kaikki tätivainajan lauluja, tätä lauletah
Suomessa i lauluo, mutta ne kerrassah eri
lailla laulau]
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p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 552/17
28.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a552_01_19
[56:36]

[...]
[L]
oi hiiri hiikkon’i
missäkä sie kävelit
kävimpä kahešša kamari#issa
ketäpä sielä ol’i
ol’i nel’jä neitoista
mitäkä hyö ruattih
yksi kuto kultavyötä
toin’i lašta läikytte#el’i
kolmaš itki veijuo
turu
neljäš turu turu neituo

[P] Täm oli tämän pituni vain [oli lyhyt,
saa joku olla sitäkin]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 552/18
28.2.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a552_01_19
[57:25]

[L]
hiiri met’t’šähäm menevi
pikkukirveš kelkkani perässä
pikkukirveš kelkkasessa
katti istuu kannom piässä
minne hiihat hiiriparka
pikkukelkkani perässä
pikkukir(i)veš kelkkasessa
met’t’šäh hiihan
puuhusieni pienimäh
halkosieni kokuolomah
entä još puu piälläs lankieu

mie puuj juurilla
entä još näl(ä)kä tulou
mie syöm puusta lehtysie
a jos vat’šas puhaltau
mie puikolla puhkasen
a jos veri l’ähtöy
mie voijav voitimella
mistä siula voijetta
vanhan akav vakkaseh#sta
pilviskoukun tyttäreltä
nuorel lehmän nänniseštä

[P] Mm, heä šai voijetta [nauraa].

TÄSTÄ PUUTTUU
553/3  a553_01_03.mp3 [40:28] Kokko
lenti koilisesta
553/4 a553_04_18.mp3  Miero vuotti
uutta kuuta

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 554/28
1.3.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a554_24_43
[10:50]

[P: nauraa kun pyydetään joikumaan, se
on niin loilotusta, maanittelua JP:” jos me
yritettäs, kun se Väisänenkin niistä niin
tykkäs niistä”, hervotonta naurua, ”no ketä
myö nyt joikuisimma”, nauraa, annapa
mie joikusin sitä samaa mitä silloinkin
joiuin]

[L]
ta poavila poavila pajat’šoh
okam palkkivarsi ka joko siul on puapan’i
parennum parkkie myö#myöte
takana ta(ha)likkotaipah#leen
ee(he he) joohohohoho
[… jatkuu, pitkä joiku puavilasta, Ollin
enon pojasta, muut ovat joikuneet, Marina
on puapa joiussa]

p, m
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Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 555/8
1.3.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a555_01_22
[16:02]

JP: jos sie Marina nyt laulasit sen laulun
isov vihan ajoilta
MT: No totta še pitäise še alku kertuo
JP: Joo kerrotaan koko tarina
MT: Še on isov vihan aikana kulettu,
vihol’l’iset siellä, Karjalašš, ja vietih,
ryöštettih sitte talošta sisarukšet, viet’ih
kälykšikše taloh. Heitä nii lujilla pijettih
että niijen ei annettu välillä (ees)
puhuakkaan, ne ei šoatu kuj joššakin
šalapaikašša jotakin puhuo välillä.
Toisella sisarella o’i kakš lašta, kolme
lašta, toisel ei yhtää. Še lapsetoin sisar
missä lie kulkenu järvellä vai metässä vai
missä ni, se on, veli, niitä kun aina hajettih
niin velimies täh näki sielä, järvellä. Ni
hyö šovittih että miten pitäy, tämä
ilmouttoa sisarella, toisella, että hän on
nähnyn. Nii, šitte šovittih se laulu_i että
tällä lailla pitäy lauloa. Heän tuli kot’ih
sitte ja rupei laulamah sisarella että

[L]
kuulimp on kummat näin imehet
tänä päivänä käyvessäni
oltiimpo vil’l’eröt vesillä
moamol lapšet lainehilla
eipä luška luuve(h)tuul’i
eip on kol()ka koil’l’istuul’i
ennen kel’l’on helyämištä
ennel löylyl lämpiemištä
ennel lehel l’iikkumista
šittemp on luškau luuvehtuul’i
šittemp on kolkkau koil’(l’)istuul’i
kuin on kellot helyämäššä
kun ol lehtyt liikkumašša
kuin ol löylyt lämpiemäššä

[P] Jo appivaari örjäsöyki sieltä: mitä nyt
min’nat hyräelöy siel? Myös vain lastena
kans laulelemma. Še šitte, jolla ol lapšet
sisarella še laulau [L]

jäypä iijoseni ikäväh
kaurosen’i kaikerehtimah

vassisen’i vaikereht’imah
eipä ole hätyä iijollasi
eip oo vaivoa vassillasi
eikä kaihuo kaurollasi
jiäy tuaton pöyväm piähyseh
leipäpiippan’i kätehen
maitokuppin’i etehen
ukon šuavuilla šavuilla
vel’(i)jen veštopenkerillä

[P] N’ii l’ehmät tul’ivat kot’ih ja, miehet
lähti šaunah, naiset lähti lypšämäh ja,
noštivat lypšynastiet šeipähien nenih ja nii
he karkas. Še, tämän, kun šanot ei luška
luuvehtu(u)l’i tuul’i eikä kolka
koil’l’istuulin että, sillälailla piti ilmoittaa
ettei tule ennen ennenkun kylyššä ollah
miehet ja lehmät tullah. [ei tiedä mistä
tätivainaja on oppinut, lauloi verkkoja ja
nuottia kohentaessa. Marina ei laulanut
kuin joskus ajatuksissaan, sitten omia
lapsia souvattaessa alkoi laulaa]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 555/9
1.3.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a555_01_22
[24:37]

JP: Laulasitko sie Marina vielä jonku,
toisel laulun, sen vaikka sen Ironeiti
impineiti
MT: No vaikka laulasin [hymähtää]

[L]
iro neit’i impineit’i
suki piätä t’šuuruttel’i
šukani merehen t’šurahti
pyyvvyštelin šuahušteli(n)
empäš löytän sukaistan’i
löysimpä kol(o)me hivukšutta
panisin tuleh riähkä tulou
panisiv veteh riähkä tulou
panimpa vasemeh poskipuoleh
siitä miun kupun’i korkosi
siitä miuv vat’t’šani val()kosi
kupu kor(o)kue korttehuošta
vat’t’ša val(a)kue var()pasešta
šaimpa kol(o)me kullaista poijaista
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lämmitä kyly läikähytä
tammisilla laštusilla
hoapasilla hal(a)kosilla
pese pää kum pellovaspivon’i
kakla kullankar(a)val’l’in’i
pane paita piällä palttinainen
läpi ku(,)un kuumottaja
läpi päiväm paistajain’i
pii läpi pimiem met’šäm pil()kettäjän’i

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 555/42
2.3.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a555_29_46
[39:42]

JP: No ookkos sie semmoita laulua
kuullut että ois siis surma kulkenu suota
myöte
MT: Olen. Vaan ei se oo pitkä laulu.
JP: Jos sie laulasit sen?
MT: [L]

kurliilu kurliilu
tule surma šuota myöt’e
täyti tauti talvit’eitä myö#te
tytärlapšet tappakaa
poikalapšet jättäköön
moalta marjampoimijaiset
karpaloijen kantajaiset

[P] kurki niät sie laulau jotta, tulis
kuolema šuota myöte tauti talvit’eitä
myöte että tytärlapšet tappais, että kun ne
šuo šuolta moalta marjat poimou ja
šuolta karpalot kantau ja poikalapšet
jiätäis että kun, ne ei marjoja poimet. Se
on sen pivuš vai.

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen, Leena Koivu
A 555/44
2.3.1962
SKS, Helsinki
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä

a555_29_46
[43:00]

MT: [...] mutta šemmosta vain olen
kuullun että tuaš kum mu äiti laulau ku
hänell on tyttö, nin pitäis antoa hyväh
paikkah mieheläh, isoh taloh, (ni) hiän
laulau sitte

[P]
kunne annan anniseni
kunne annan anniseni
antasim mie siut korpelah
korpelaš on korvot suuret
korvojen alla kuoletetah
kunne annan annisen
kunne annan annisen
antasim mie siut repolah
repolaš on renkit suuret, niinkun pöntöt
suuret
renkien alla riuvutetah
kunne annan annisen
kunne annan annisen
annan an sinne annisem
missä šata savuja noušou
tuhat tulija tuikkaa

[JP suostuttelee laulamaan vaikka on
lyhyt]

[L]
kunne annan annisen’i
kunne annan anniseni
antasin siut korpelah
korpelaš on korvot šuuret
korvojen alla kuoletetaa
kunne annan anniseni
kunne annan anniseni
antasin siut repolah
repolaš on tre renkit šuuret
renkien alla riuvutetah
kunne annan annisen’i
kunne annan annisen’i
sinne annan annisen’i
mistä šata šavuja noušou
tuhat tulija tuikkau

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen
A 560/19
21.8.1961
Kuusamo, Heikkilä
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Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a560_01_31
[41:34]

[L]
šouvamma šoppeh
airoset loppeh
ketäpä sieltä tulou
kivikalam poikasie
annapa akka tyttäreš
jos še on mušta
kyllä šem muila muiliu
pel’onaini pesöy
rument’šaini rušottau
kesävesi valottau
šoutelemmapa joutelemma
joven suit’t’ši jär(e)vem päit’t’ši
ahvenev vat’t’šojen al’it’ši
šuurivuara on šur(u)kie
kommakko on kor(o)kie
alla vesi val(a)kie
sielä kiiskiset(e) kimatah
ahvempuappuset_i pamatah
kuorehuiset ne kuvetah

[P] Ol’iko hyvä?
[oppinut pitkin matkoa, tätivainajalta,
voisi vielä jatkaa seuraavalla laululla]

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen
A 560/20
21.8.1961
Kuusamo, Heikkilä
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a560_01_31
[43:02]

[siihi sev vielä vois jatkoa että… ] ta

[L]
šouvapa šouva šoutajaisen
još šoa
još šoamma šuure(n) hauvin
annampa šuolen šoutaji#illa
piäm perämpitäjällä
keškipalat keittäjillä
makšat moalta kat’t’šojilla
šappi šal()men kiertäji#illä
häntäjouhet(e) joutavilla [pieni tauko]

ajeloupa še kerkuttelou
hevosella hir(i)visellä
kalahauvin kar(a)vasella
šiijan šuuren šilevyöllä

[P] no niin, šiinähän šitä jua on.

p, m
Oulanka, Kuusamo
Taavonkylä
Juha Pentikäinen
A 562/2
10.7.1963
Kuusamo, Heikkilä
Marina Takalo, o.s. Niktin
s. 3.8.1890 Oulangan Taavonkylässä
a562_02_10

JP: [päiväys ja informanttitiedot...] Nyt ov
vielä muistissa niitä, kehtolauluja vähän
lissää
MT: [L]

šoutelemma joutelemma
joven šuit’t’ši jär(e)vem päit’t’ši
ahvenev vat’t’šojen al’it’t’ši
šouvamma šoppeh
airoset loppeh
pyyrimessä pyl(y)kkäy [tauko]
annappa akka tyttäreš
još še on mušta
kyllä šem muila muiliu
pel’onaini pesöy#öy
rument’šaini rušottau
kesävesi valottau
šoaressa ruškie
kommakko on kor(o)kie
alla vesi val(a)kie
sielä kiiskiset(e) kimatah
ahvempuappuset_i pamatah
kuorehuiset ne ku(v)etah
šouvapa šouva šoutajaisej
još šoan šuure(n) hauvin
niin annan šuolet šoutaja#lla
piäm perämpitäjällä
keskipalat(a) keittäjäl#lä
makšat moalta kat’t’šojalla
šappi salmen kiertäjällä
häntäjouhet(e) joutavalla
ajelou hän kerkuttelou
hevosella hir(i)visellä
kalahauvin kar(a)vasella
šiijan šuuren silevyöllä
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AKkokoelman litteraatiot

Litteroinut  Elina Sadeniemi

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0816/08
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi, Kati Heinonen 2005

AK: Mitäs runoja häl lauloi yleens(ä)?
MT: No hän näitä laulo kaikkie šemmosie, hän
laulo ensinkin, laulaa (e)nemmäs(i)en että
pääskynen on päiväl’intu.
AK: Missäs yhteydessä tätä laulettiin yleensä?
MT: Ne vain l_hiän, kaikessa, vapautessah
laulel’i töitäh tehessä, käsitöitäh.
AK: Niin. Jos siä [ny]t laulaisit sen.

[L]
pääskynen on päivälintu
yölintu ol lepakkolintu
lentip on kesäisem päivän
syksysen yöm pimijänkin
etsipä maata maatakšensa
peltova pešämoakšensa
murtova mun’iekšensa
eipä löytä(m) maata maatakšenša
eip om peltova pešämoaksensa
eip om murtova mun’iekšen
lentip on korkiella mäjellä
korkijalla kukkulalla
näkipä laivan seiloavankin
punamaštom pur()jehtivan
lentipä laivam portahilla(h)
kemahti laivan keulalla
valo šev vaškisem pešäsen
mun’ip on kultaisen munasen
luat’ipa jumala šuuren tuulen
lännen korvalta lähätti
koatopa laivan kallellensa
sytäsip ol laivan syr(y)jällensä
meren mustahan mutahan
meren šakijon šavehen
šiitä | kašvo saari kašvo nur(u)mi
kašvo neito nur(u)men päähän
käytiimpä piispat käytiim papit
käytiimpo helarin hoikat herrat
eipä še neitonen niistä huol’in
tul’ipa nurmituoma(h)
otti šen neitoser rekehen

lyö ohjalla oritta
helyruoškalla hevoista
hevonej juoksi tie leven’i
tuikki tuomiset vempelet
paukkoi pat’viset jalakšet
ul(u)voi ovet uutel l’innan
vinkui viipuriv veräjä(t)
tuotapa neituo viijješšänšä
tuota kultoa kul’jettaissa

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0816/09
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

AK: Nii. Keltä olet tämän  seuraavan oppinut?
MT: Tätiltä.
AK: Samalta tädiltä.
MT: Samalta tätiltä.
AK: Nii.
MT: Jo v(u)oit laulaa?
AK: No joo voit.

[L]
olipa ennen onnimanni
onnimannista malokki
malokista maitopönni
maitopönnistä pöperö
pöperöštä pöytärikki
pöytärikistä rimanto
rimannošta ristinsol(o)ki
ristinšolesta šopero
šoperosta šor(o)mikinnas
šor(o)mikintahan kiperö
kiperöštä kirjan kannet
kirjan kanšista kirikkö
kirikössä nuoret miehet naimattomat
vieläpä viinaj juomattomat
punotah punaista köyttä(h)
rahnikoijah rautaköyttä(h)
millä meren sivuja šituo(h)
kannallahta kuakistella
että meri tyynenä pyšysi
kannallaksi kaunehena

CD1:03
Oulanka
Erkki AlaKönni
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AK 0816/10
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

AK: Lauletaanko še joka paikašša šamalla
tavalla tämä?
MT: Meillä joka paikašša laulettih mutta
Šuomessa lauletah eri lailla.
AK: Jaa, miššä šiä oot kuullu tätä Šuomešša
laulettava
MT: Minä oon nuin, joškus nuin, kun minä
laulan ni sitte jotku laulau, mutta ne eri lailla
laulau še,
AK: ai
MT:    ja ei niil ole kum uuvel šana
AK: No mikä tarkotuš tällä, on, mihinkä sitä
käytettiin sielä, kotipai
MT: Ei ku vain näin, nuin, tuoššah lauleltiih.
AK: Eiks lapsille sitä eriko[isesti]
MT: Lapšie, šouvvettua(i)ssa ja, lapšie
nukuttua(i)ssa ja, lapšilla laulettihi että anna
kuunneltais(sa) et še oli tuommon’i vail laulu. Ja
minä en oššaa šanuo kuka šen on kekši(n) vai täti
vainaja šitä laulo aina, meillä lapšillah
AK: Nii, missäs lapši šillon oli kun sitä laulettii
MT: No toisinain ol’i, kätkyöššä ja šouvatiit ja
toisinain oli, istu lattijalla kun käškil jo oli šen
verran älyvä että laula nyt, äiti laulu ja šemmosie
ja, ni, vaikka mitä niill šitteh, ni piti lauloa, kum
mi tuli laulu še piti lauloah [nauraa].

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0817/01
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

AK: Sinull on jotakin muitakin lauluja sitte
vielä
MT: No on miulla seh,
AK: tullil lullil
MT: tullil lullil laštah [L]

tullimpa lullil lasta
vinkeripori vastah
meri meni met’šääh
puu pukki saraveh

pukit ru(m)ppuja l’yömääh
pikku hiiret tanssimah
pikku lapset laulamah
lapim merer rannalla
sieläpä olutviinoja oštettih
lihat voissa keitettih
rahat pöytäh heitettih

AK: Niin, mitäs šinulla on
MT: šanopa nyt(te)h

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0817/02
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

AK: Nii, šehän ol(i) kauniš[katko???]
MT: [L]

anni tyttö ainut tyttö
šoutau ja itköy
ympäri merer rantoja
venäläistev venehe#ššä
kar(i)jalaisten kar(a)pat’šussa
tulipa tuat#to vaštah
tuattosen tuattosen
lunašta sie tytöistäs
milläpä mie si(n)ut lunastan
on siulla kol(o)mi hevoista
pane paraš panttih
en pane parašta
pane keskinkertahin’i
enkä pane keskinkertahi#sta
pane sil’uen pahin
em pane pahinta
ennel luovun tytöštäni
ku# omista hevosista
anni tyttöpä ainut tyttö
šoutau ja itköy
ympäri merer rantoja
venäläistev venehe(h)# ššä
kar(i)jalaisten kar(a)passussa
tulipa muamo vaštah
muamosem muamosel
lunašta sie tytöistä(h)
milläpä mie siut lunaštan
on siulla kolmi lehmöä
pane paraš panttih
em pane parašta
pane keškinkertahi(h)#ni
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enkä pane keškinkertahista
pane sil’uen pahin
em pane pahinta
ennel luovun tytöštä(h)#ni
kun omista lehmistäni
anni tyttöpä ainut tyttö
šoutau ja itköy
ympäri merer rantoja
venäläistev venehe(h)#sä
kar(i)jalaisten kar(a)passussa
tulipa vel’i vaštah
veikkosev veikkosel
lunašta(h)# sie siskoistas
milläpä mie siut lunaštan
siulla on kol(o)me miekkua
pane paraš panttih
em pane parašta
pane keškinkertahi(h)#n’i
enkä pane keškinkertahista
pane sil’uen pahin
em pane pahinta
ennel luovun si(h)#skostan’i
kun omista mieko(e)istan’i
anni tyttöpä ainut tyttö
šoutau# ja itköy
ympäri merer rantoja
venäläistev venehe(h)#ssä
kar(i)jalaisten kar(a)pat’šussa
tul’ipa ukko vaštah
ukko
[P] ukkovaari [L]
sen ukkosel
lunašta sie tytöistäs
milläpä mie siut lunaštan
siulla on kol(o)mi laivua
pane paraš panttih
ukko pani paraham panttih
lähtimäpä ukkoni ka(h)# kera šoutamah
nenä joeku jout’t’šenena
perä kar(a)ju kuarnehe(h)#na
tel’(i)jot tetrenä kukerti
pyyrimet pyinä vihe(h)#lti
hankat hanhena hat’šatti
tullit tuttena tutisi
tuatoltan’i hevoset kuolko(o)m
parahah ajoaikah
moamoltan’i lehmät kuolko(o)m
parahah lypsyaikah
vel’(e)jeltän’i miekat sulakoom
parahah sotaaikah
ukollan’i laivat hyötykö(ö)m
parahah ajoaikah

MT: Kelpaiko lauluks

Oulanka

Erkki AlaKönni
AK 0817/05
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

[Selostus seuraavan laulun oppimisesta. MT
kertoo kuinka opetteli Kemissä pyynnöstä
laulamaan Väinämöisestä miniänsä avulla
Kultaisten iän kerhon vieraita varten. Miniä oli
laulukirjan avulla sanellut viisi kertaa, jonka
jälkeen se oli MT:n muistissa.]

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0817/06
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

[L]
kamarat kohotkohon
lakim pääštä laskematta(h)
kynnykset alentyköhön
kenkänkannan koškematta(h)
pihtipuolet välttyköhön
ovet ilman auvetkohon
vierahan tupa(a)h tullessa
astuessa aimo miehen
kerra. yhtehen yhymmä
toisetkin me toisihimme
täälä väinölän ahoilla
kalevalan kankahillah
ter()vepä nyt tultuvamme
juhla šuuri vierahamme
[tauko]
meitän s
šuurej juhlamme iloksi
päivän kuulun kunni(j)akšeh

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0821/01
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005
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AK: Nii. Isonvihan ajoiltako vai mitä?
MT: Joo. Täm ol laulu isonvihan ajoilta,
isovvihan aikana vietih, viholliset, kaksii
sisarukšie, ja vietih kälykšistä taloe, ja heitä
pijettiih niil lujilla että, heijän ei annettu välilläh
puhuokaah. Toisel oli jo kolmi lasta mutta toisell
ei yhtä(ä)l. Lapseto(i)n sisar kulki missä lienöy,
järvellä vai maalla vai missä nii, niitä kun aina
hajettiih ni, kohtasi velimiehešään sielä. Hyö
šopi sitte että miten pitäy ilmouttoa sisarella.
Hän ku tul’i kot’ih ni hän sitte, laulo että [L]

kuulimpa kummat näin imehet
tänä päivänä käyvessäni
oltiiv villeröt vesillä(h)
moamol lapšet lainehil’l’ah
eipä luška luuvehtuuli
eip on kol(o)ka koel’istuuli(h)
enne [nielaisee] en kellon helyämistä(h)
ennel löylyl lämpiemistä(h)
ennel lehel liikkumistä(h)
sittempä luškau luuvehtuul’i
šittempä kolkkau koel’istuuli
kuin ol lehtyt liikkumassa
kun on kellot helyämässä
kuin ol löylyt lämpiemässä

[P] jo appivaari örjäsöyki että mitä nyt minnat
siellä hyryälyy? Myö vain lastena kanš
laulelemma, sitte laulau jolla ol lapset ni se nytte

[L]
jäypä iijasen’ ikäväh
kaurosen’i kaikerehtimah
vassisen’i vaikerehtimah

[P] toinev vaštoau

[L]
eipä ole hätyä iijollasi
eip on kaihuo kaurollasi
eip ov vaivoa vassillasi(h)
jäy | tuatom pöyväm piähyseh
leipäpiippan’i kätehen
maitokuppin’i etehen
ukon šoavuilla šavuilla(h)
vel’jen veštopenkerillä(h)

[P] nii l’ehmät tul’ivat kot’ih, naiset l’ähti ly,
miehet l’ähti šaunah, ja naiset l’ähti lypšämäh, ja
jättivät lypšynaštie aštiet seipähien nokkih ja he
karkasivat.

Oulanka

Erkki AlaKönni
AK 0823/06
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

MT: Ja šitte, šitte pijetti(h) häät šiihe mallih että,
tuli se lakim piähälaitantah. Šammuttele vähä
AK: Mitäs sinä nyt laulat?
MT: Ja sitte, kul lakim piähä tuli laitanta šitte
laulettih että

[L]
kokko lenti koilisesta
iskulintu i#il(i)man alta
havulintu hua#avikolta
liitih linnan ikkunalla
katselekše kiä#äntelekše
ku o kaunehin ka#assapäistä
ku on šomin šo#(o)r(o)muškäistä
sempä kokko ko#opristalti
šempä iski il(i)malintu

[P] nyt kyšytäh šulhaselta

[L]
mistäs t’iesit tel(e)tamoisen
tämän ne(i)jen ka#asvannehe
sinišotkan šuo#orinnehe
vihannan yle#ennehenki

[P] nyt vaštoau sulha(a)n’i

[L]
siitäš tiesin teltamoisen
tämän ne(i)jen ka#asvannehe
sinišotkan šuo#orinnehe
vihannan yle#ennehenki(n)
noki nousi nuo(ho)rasena
šavu pakšušta#a paken’i
tämän neijem pa(ha)t’šahista
pihjalikko ol’i pi#ir(i)tin eissä
katajikko oli ka#aivot’iellä
pitat okšat pihjalissa
makiet mar(a)jat o#okšasissa
mitä istut i#isäm poika
istutko isä#ännän hyvyyttä
vaiko emännär ra(ha)kkahutta
vaiko sint’šin si#ivovutta
vaiko pir(i)tiv va#al(a)kevutta

[P] vaštau sul(u)han’i
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[L]
en istu isä#ännän hyvyyttä
emp on emännär ra(ha)kka(h)utta
enkä sint’šin si#ivovutta
emp om pir(i)tiv va#al(a)kevutta
istun impiveijon ihaluutta [ylim. isk.]
kanavarren ka#aunehutta
šormuškäjen šo#omevutta
istuit viikon i(hi)stu_i viel’ä
vuotit viikov vuo#ta_i viel’ä
ei ole val(a)mis val(a)vat’t’ime(he)s
ei val(a)mis val(a)ve a(ha)tettava(s)
vast o(n)# jal(a)ka kenkittynä
toista vasta ke#enkitetää(h)
istuit viikon i(h)#istu_i vielä
vuotit viikov vuo(h)#ota_i vielä
ei ole val(a)vis val(a)vattime(he)s
ei val()mis val(a)va#atettavas
vasta käsi on ki(hi)nnastettu
toista vašta ki#innasteta(h)

[P] seisauttele väh(ä) [katko???]

[L]
toista vašta ki(hi)nnastetah
istuit viikon i(hi)stu_i vielä
vuotit viikov vuo#ta_i vielä
ei ole val(a)mis val(a)vat’t’ime(he)s
ei val()mis val(a)va#atettavas
vast on pal(a)mikko pal(a)mikoitu
toista vašta pa#al(a)mikoijah
lakki piähä ol’i la(ha)itettuna
huolta päähä oli ho#oivattuna
ajatušta a(h)#annettuna
to(i)
kiivas olit kihlanottoo(h)
kärkäš kätes a#annantahki
rakaš rahan o#otantahkin
toevoit että om pä#äiväkse eli puolekse [ylim.
isk.]
eikä päiväkse ei#eikä puolekse
ilmo ikä päiväsekše
ilmo ikä pä#äiväsekše

[P] nyt sulha(i)skansa ajetah uloš

[L]
pois pojat uro#ohot uloš
naimakansa ka#artanolla
pität miehet pir(i)tistän’i
viekää neit’i myö#ötihinä
kaupattuna ka#anšoihina
elköä vie
kaupattuna ka(ha)nšoihina
rahoilla on o#oštettuna
tuhansi(l) luna(h)#aštettuna

kolmiv vuosin ko(ho)t’šottuna
kaksiv vuosin ka#at’šottuna
el’köä vieköä me#eijän neit’ie
pakšun par(a)ki(n) šu#urvojakše
šuuren kivej ja#auhojakše
vieköä vil(i)ja mä(hä)ttähällä
isänniksi e#emänniksi
suut’ijiksi riä#ät’ijikse
pakšul leiväl le
šuurel leiväl leipojiksi
paksul leiväm pa#aistajikse
kurkku kuij(i)vi ku#kkujalta
laki lankesi la#aulajalta
kullatointa kukkumista
rahatointa la#aulamista
empä pal()jon

[katko, jatkuu seuraavalla raidalla]

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0824/01
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

[L] pä pa
AK: Ei vielä, nyt vasta, no nii
MT: Joo [L]

empä pal(i)jon tahtosi kun
kopeikka koko#o šanalta
polttina puole#elta šanua
kriuna kiel’ien kiä(h)änt’imistä
alttina kylä(hä)n akoilta
polttina kylä#äm pojilta
kem miuv virrem moi#eittinoun’i
sillä tyttö šy#yntyköhöm
pajapö(lö)kym pa(ha)kšuvu(j)inen
tervaškannom mu#uštevuine(n)
tervašut’in te#erävyinen
kem miuv virren kiittänöyni
šillä poika šy#yntyköhön
merer ruuvor ru#uškevuini
meren kaislan ka(ha)unehuini
meren korttehen ko#or(o)kevuini
merev vuahuv val(a)kevuinem

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0824/02
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1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

AK: No nii, mi
MT: Šitte kun, ol’i ajettu šulhaskansa uloš, ja
mentiih ja, tämä laulu loppu, šitte, isä ottau
tyttösäm, siitä piäm lakimpanopaikalta arkulla
kun o istumassa tyttö ja lakki laitetah piäh(ä), isä
ottau tyttösä ja viey sitte, šulhaiskanšalla reil luo.

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0824/04
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

[Haastattelua edellisen laulun laulutavasta ja
muusta häänvietosta.]
AK: Minä vain kysyisin että kuinka tämä virsi
esitetään, onks se kuorossa vai yksit
yksittäislauluna?
MT: No kyllä toisinain kuorossa esitetäh još on
enämpi väkie ni kuorošša esitetäh mutta još on
vähempi ni šitte, još on ykš vain ni sitte ykši
esittäy
AK: Nii, no jos kuorossa esitettih ni oliko
miehetki mukana 
MT: Eih. Eihän niitä miehiä šemmosiin asioh
otettu [nauraa]
AK: Jaah. Mutta silloin ku oli naimakansa vielä
šišällä ni saattoko miehet laulaa sitä mukana?
MT: Ei ne, vaikka oli šišällä naimakansa nin ei
ne, tätä lauluo ei laulettu
AK Mutta naiset?
MT: Naiset vai(n).
AK Laulokos se tytöt, vai naineet naiset.
MT: no kyllä ne, tytös joskus mutta harvinais,
eihän ne tytöt joutaneet laulamah kun n’iijem piti
kisata häitä.
AK Ai ne kisas samaan aikaan
MT: joo šamaan aikah ne kisas kun oli isot pirtit
niin ne kisasi höyryytti jos ei pirtissä sopin nii
porstuat kun ol’i nii porstuassa kisasivat. Iluo
pijettih.
[...]

Oulanka

Erkki AlaKönni
AK 0830/01
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

[L]
iro neit’i impi neit’i
šuki piätä t’šuuruttel’i
sukan’i merehen t’šurahti
pyyvyštel’in šuahuštel’in
emp ou löytän šuvaistan’i
löysin kol(o)me hivukšutta
panisin tuleh riähkä tulou
panisiv veteh riähkä tulou
pan’iv vašemeh poškipuoleh
siitä miun kupun’i korkosi
siitä miuv vat’šani val(a)kosi
kupu kor(o)kue korttehuošta
vat’ša val(a)kue varpasesta
šaimp on kol(o)mi kullaista pojaista
lämmitä kyly läikähytä
tammisilla laštusilla
huapasilla hal(a)kosilla
pese piä kum pellovašpivoni
kakla kullankar(a)vallin’i
pane paita piällä palttinaini
läpi ku,un kumottaja
läpi päiväm paistajain’i

[tavallista pidemmät säkeet myös lauletaan
pidempinä]

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0830/02
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

AK: Marina Takalo, ešittää nyt runon.
MT: [L]

iro neit’i impi neit’i
šuki piätä t’šuuruttel’i
šukan’i merehen t’šurahti
pyyvystelin šuahusteli(n)
empä löytän šuvaistan’i
löysinpä kol(o)me hivukšutta
panisin tuleh riähkä tulou
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pan’isiv veteh riähkä tulou
pan’iv vašemeh poškipuoleh
siitä miun kupun’i korkosi
kupu korkue korttehuošta
vat’ša val(a)koe var(a)pasesta
šaimpa kol(o)mi kullaista pojaista
lämmitä kyly läikähytä
tammisilla lastusillah
hoapasilla hal(a)kosillah
pese piä kum pellovaš pivon’i
kakla kullankar(a)vallin’i
pane paita piällä palttinaini
läpi ku,un kuumottaja
läpi päiväm paistajain’i
pimiem met’šän pilkettäjä(h)

[tavallista pidemmät säkeet myös lauletaan
pidempinä]

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0830/03
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

AK: Miksikähän tätä virttä šanotaan tätä
seuraavaa?
MT: No tämä on e, tuariese muariese muammoš
kut’t’šuu kot’ie. [L]

tuariesem muariesem
muamos kut’t’šuu kot’ih
aittasien alit’t’ši
peltosien perit’t’ši
yö pimikkäin’i
vesi vilukkain’i
kor(o)kiet nämä on kor(o)nit’šaiset
lipiet nämä ol lispit’šä#set
ken nämä on zrojin
kirveš näm on zrojin
missä on kir()veš kannom piässä
missä on kanto kaskessa
missä on kaški tuli poltti
missä on tuli vesi ša#ammutti
missä ov vesi häkkö joi(h)
miss on häkkö iskettih
missä lihat kukko n’okki
missä on kukko kukkaro(h)#ssa
missä on kukkaro l’ippahassa
missä ol l’ipas aitassa
missä on aitta nur(u)me(h)#

missä on nur(u)mi neito n’iitti
missä on neito taivaha(h)#ssa
milläkä sinne piässäh
skammisilla jammisilla
kir(i)javilla kor(o)jasi#*lla
šuarapäillä šauvasilla
hoapasilla hal(a)kosilla
mitäkä siellä ruataa
šulkkuo šuletah
kampk(k)oa kuajetah
tyttärillä töppösikse
prihasilla kuššakoikse
papilla pai#jakse
tijakalla šopinokše
[katko]

AK: No ni

[L]
oi hiiri hiikkon’i
o(e)i kasi kaakkon’i
missäkä šie kävel’i(t)
kävimpä kahešša kamarissa
oli sie
ketäkä siellä ol’i
ol’i nel()jä neitoista
mitäkä hyö ruattih
yksi kutoo kultavyötä
to(e)in’i lašta läikytte(h)#l’äi
kolmaš itki veijuo
neljäš turu turu neituo

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0830/04
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

AK: Lapsellaulu.
MT: [L]

š(o)
šoutelemma joutelemma
joven šuit’t’ši jär(ä)ven päit’t’ši
ahvenev vat’šojen alit’t’ši
šouvamma šoppeh
airoset loppeh
mitäkä sieltä tulou
kivikalam poikasie
annappa akka tyttäres
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još še om mušta
kyllä šem muila muiliu
pel’onain’i pešöy
rument’šain’i rušottau
kesävesi valottau
[tauko]
šouv
šoarešša ruškie
kommakko on kor()kie
alla vesi val(a)kie
šiellä kiiskiset(e) kimatah
ahvempuappuset pamatah
kuorehuiset ne kuvetah
šouvapa šouva šoutajaisen
jos šoan šuuren hauvin
annampa šuolet šoutajalla
piäm perämpitäjällä
keškipalat keittäjällä
häntäjouhet joutavilla(h)
šappi sal(a)men kiertäjillä(h)
ajelou hän ker(e)kuttelou
hevosella hir(i)visellä
kalan hauvin kar(a)vasšella(h)
šiijan šuuren šilevyölläh

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0830/05
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

AK: Missäs yhteydessä tätä nyt ešitettiin sitten
tätä?
MT: Laš lapšie šouvattaessa, tätä esitettih aina
[nauraa].

Oulanka
Erkki AlaKönni
AK 0830/06
1963

Marina Takalo, o.s. Nikitin
S. 3.8.1890, miehen nimi Nikitin, vuodesta 1920
Takalo
Elina Sadeniemi 2005

[L]
minne hiihat hiiri parka
met’šäh hiiham
pikkukelkkani peräššä
pikkukirveš kelkkasešša
katti istu kannom piässä
minne hiiri hiihat
met’šäh hiihan
pikkukelkkani peräššä
pikkukir()veš kelkkasešša
mitä šielä ruatamah
puitan’i karsimah
okša
puitani pien’imäh
okšasien’i kokuomah
entä jos pu,u piälläs lankiu
mie puuj juurilla
entä još näl(ä)kä tulou
mie puista šyön puušta lehtysie
ai još vat’šas puhaltau
mie puikolla puhkaše(n)
a još veri l’ähtöy
mie voijav voitimeh#lla
mistä siula voijetta
vanhan akav vakkasesta
pilviskoukun tyttäreltä
nuorel lehmän nänniseštä

[P] ei tämä lähten nuotillah oikei(j)h (i) miula
nyt [nauraa]
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# Nauha Vuosi Sisältö Kerääjä / Paikkakunta Kesto (min.) Tempo M.M. Sävellaji (alkuloppu)

1 A 550/19 1962 Pääskynen ol' päivälintu Juha Pentikäinen & Leena Koivu / Helsinki 03:28 6062 Fis

2 A 550/28 1962 Tullinpa lullin lasta Juha Pentikäinen & Leena Koivu / Helsinki 00:37 8480 Fis

3 A 550/30 1962 Aa aa allil lašta Juha Pentikäinen & Leena Koivu / Helsinki 01:21 7571 Fis

4 A 551/1 1962 Ryöstettyjen neitojen laulu Juha Pentikäinen / Helsinki 02:43 5553 F

5 A 551/2 1962 Ironeiti, impineiti Juha Pentikäinen / Helsinki 01:33 7570 F

6 A 551/3 1962 Lunastettava neito” Juha Pentikäinen / Helsinki 04:51 7375 FFis

7 A 551/8 1962 Šouvapa šouva šoutajaisej Juha Pentikäinen / Helsinki 01:15 8580 E

8 A 551/8 1962 Aa aa allil lašta Juha Pentikäinen / Helsinki 01:20 7775 E

9 A 551/8 1962 Unipa ulkoa kyselöy Juha Pentikäinen / Helsinki 01:01 7476 Es/E

10 A 551/50 1962 Tullilinpa lullin lasta Juha Pentikäinen / Helsinki 00:37 8580 n. Fis

11 A 551/51 1962 Tuarisein, muarisein Juha Pentikäinen / Helsinki 02:10 75 F

12 A 552/16 1962 ”Oli ennen Onnimanni” Juha Pentikäinen & Leena Koivu / Helsinki 01:18 8780 E/FF

13 A 552/17 1962 ”Oi hiiri hiikkoni” Juha Pentikäinen & Leena Koivu / Helsinki 00:38 82 F/Fis

14 A 552/18 1962 ”Hiiri metsähän menevi” Juha Pentikäinen & Leena Koivu / Helsinki 01:24 7678 Fis

15 A 553/3 1962 Kokko lenti koillisesta” Juha Pentikäinen & Leena Koivu / Helsinki 08:21 9593 GA

16 A 553/4 1962 Miero vuotti uutta” Juha Pentikäinen & Leena Koivu / Helsinki 18:56 90 FisAB

17 A 555/8 1962 ”Ryöstettyjen neitojen laulu” Juha Pentikäinen & Leena Koivu / Helsinki 03:53 5055 E

18 A 555/9 1962 ”Ironeiti, impineiti” Juha Pentikäinen & Leena Koivu / Helsinki 01:49 72 E

19 A 556/50 1960 ”Pääskynen on päivälintu” Juha Pentikäinen / Kuusamo 03:38 55 Fis

20 A 556/51 1960 Lunastettava neito” Juha Pentikäinen / Kuusamo 05:12 7065 Es

21 A 556/52 1960 ”Ryöstettyjen neitojen tarina” Juha Pentikäinen / Kuusamo 04:01 50 E

22 A 556/53 1960 Ironeiti, impineito” Juha Pentikäinen / Kuusamo 01:46 7065 Es

23 A 556/54 1960 ”Tuarisein,muarisein” Juha Pentikäinen / Kuusamo 02:16 6569 E

24 A 556/55 1960 ”Olip’ on ennen onnimanni” Juha Pentikäinen / Kuusamo 01:18 9585 D

25 A 556/56 1960 ”Oi hiiri hiikkoni” Juha Pentikäinen / Kuusamo 00:35 9183 EsE

26 A 556/59 1960 "Miero vuotti uutta kuuta" Juha Pentikäinen / Kuusamo 20:59 7482 EG

27 A 557/6 1960 Kokko lenti koillisesta” Juha Pentikäinen / Kuusamo 10:09 9592 EF

A 557/10 1960 Kehtolauluja: Juha Pentikäinen / Kuusamo 02:31

28 Uni se ulkoa kyselöy 00:00 57 Es

29 Nuku nuku nurmilintu 00:00 64 Es

30 Aa aa allil lasta 00:00 66 Es

31 A 557/11 1960 Tullinpa lullin lasta Juha Pentikäinen / Kuusamo 00:48 73 Es

32 A 560/10 1961 Souvamma soppee Juha Pentikäinen / Kuusamo 01:10 8881 EF

33 A 560/10 1961 Souvappa soua soutajaine Juha Pentikäinen / Kuusamo 00:58 79 F

34 AK/0816 1963 08 Runolaulu "Pääskynen on päivälintu". Erkki Ala–Könni / Kemi 04:22 n. 55 FFis

35 AK/0816 1963 09 Lastenlaulu "Olipa ennen onnimanni". Erkki Ala–Könni / Kemi 01:48 n. 66 n. Fis

36 AK/0817 1963 01 Kehtolaulu "Tullinpa lullin lasta". Erkki Ala–Könni / Kemi 00:58 n 66 n. Fis

37 AK/0817 1963 02 Lunastettavan neidon laulu "Anni tyttö, ainut tyttö". Erkki Ala–Könni / Kemi 05:29 n. 6570 n. Fis

38 AK/0821 1963 01 Laulu isonvihan ajalta "Kuulinpa kummat, näin imehet" ja selostus sisällöstä.Erkki Ala–Könni / Kemi 03:39 n. 5055 n. Es

39 AK/0823 1963 06 Häälaulu "Kokko lensi koillisesta" (jatkuu seuraavassa nauhassa).Erkki Ala–Könni / Kemi 09:24 n. 85 n. EsF

40 AK/0824 1963 01 Häälaulu "Kokko lensi koillisesta". Erkki Ala–Könni / Kemi 01:39 n. 85 n. F

41 AK/0829 1963 08 Runolaulu "Ironeiti, impi neiti" (katkelma). Erkki Ala–Könni / Kemi 00:00 **

42 AK/0830 1963 01 Runolaulu "Ironeiti, impi neiti". Erkki Ala–Könni / Kemi 01:30 n.8075 E

43 AK/0830 1963 02 Runolaulu "Ironeiti, impi neiti". Erkki Ala–Könni / Kemi 01:44 n.7570 E

44 AK/0830 1963 03 Runolaulu "Tuarise, muarise". Erkki Ala–Könni / Kemi 02:23 n.6677 E

45 AK/0830 1963 03 Oi hiiri hiikkone Erkki Ala–Könni / Kemi 00:44 n. 69 EF

46 AK/0830 1963 04 Soutelemma joutelemma Erkki Ala–Könni / Kemi 0:02:18 n. 6462 E

47 AK/0830 1963 04 Minne hiihät hiiri parka Erkki Ala–Könni / Kemi 0:01:33 n. 80 F

YHTEENSÄ 2:30:07

MARINA TAKALON KALEVALAMITTAISET LAULUT VUOSILTA 1960–1963


