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1 Johdanto 

 

1.1  Syntysanat 

 

Vietin juhannuksen 2015 Kauhajoen Nummijärvellä Nummirock-

metallimusiikkifestivaaleilla
1
. Itseni kaltaista metallin suurkuluttajaa tapahtuman 

musiikillinen anti miellytti suuressa määrin, sillä tarjolla oli metallia tyylillisesti laidasta 

laitaan sekä kotimaisten että ulkomaisten yhtyeiden esittämänä. Minua eniten 

kiinnostaneiden esiintyjien joukkoon lukeutui kolme temaattisesti ja musiikillisesti 

muista yhtyeistä erottuvaa kokoonpanoa: suomalaiset Korpiklaani
2
 ja Moonsorrow

3
 

sekä Sveitsistä asti vierailemaan saapunut Eluveitie
4
. Nämä kolme yhtyettä lasketaan 

yleensä folkmetalli-alagenreen kuuluviksi, koska niiden musiikki ammentaa vaikutteita 

kansanmusiikista ja koska niiden sanoitukset käsittelevät usein eri näkökulmista 

kulttuuriperintöön liittyviä aihelmia, kuten vanhaa kansanuskoa, esikristillisiä yhteisöjä 

ja (myyttis-)historiallisia tapahtumia. Folkmetalli on oma henkilökohtainen 

suosikkisuuntaukseni metallin piirissä, ja se on saavuttanut myös kansainvälisesti 

merkille pantavaa suosiota viimeisen 10–15 vuoden aikana.  

   Minua ovat lukioikäisestä lähtien kiehtoneet ne sisällöt, joita folkmetalliyhtyeet 

lauluteksteissään tuottavat, muokkaavat ja välittävät. Olen palannut opintojeni varrella 

usein tämän aihepiirin äärelle; kirjoitin esimerkiksi kandidaatintutkielmani Korpiklaanin 

sanoitusten suomalaisen mieheyden diskursseista (Peltonen, 2013). Olen pohdiskellut 

folkloristiikan opiskelijan ja folkmetalliskenen jäsenen positioiden rajapinnalta käsin 

esimerkiksi folkmetallin asemaa osana folkloren representaation kysymyksiä 

populaarikulttuurisessa kontekstissa, kulttuuriperinnön merkityksiä ihmisille, 

nationalismin ja folkmetallin suhdetta ja folklore-elementtien vetovoimaa 

identiteetteihin ja mentaliteetteihin liittyvissä kysymyksissä, joten minuun vetosi 

vahvasti ajatus mahdollisuudesta osallistua pro gradu -tutkielman muodossa näihin 

keskusteluihin folkmetallista kulttuuri-ilmiönä. Tutkielman tekeminen on avartanut 

                                                 
1
 http://nummirock.fi/   

2
 http://www.korpiklaani.com/  

3
 http://www.moonsorrow.com/main.html  

4
 http://eluveitie.ch/  

http://nummirock.fi/
http://www.korpiklaani.com/
http://www.moonsorrow.com/main.html
http://eluveitie.ch/
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käsityksiäni folkmetallin moninaisista kulttuurisista ja sosiaalisista ulottuvuuksista, 

haastanut aiempia oletuksiani ilmiön eri piirteistä ja auttanut minua paikantamaan sen 

tukevammin kulttuuristen diskurssien verkostoon.  

 

 

1.2  Folkmetallin tutkimushistoria ja tutkielmani asemointi   

 

Metallimusiikkia on tutkittu tieteellisesti jo pitkään, mutta oikeastaan vasta 2000-luvun 

edetessä tämä akateeminen kiinnostus on saavuttanut selvästi aktiivisemman tason 

(Brown 2011: 218). Tämän kehityssuunnan vuoksi on viime vuosina käyty keskustelua 

siitä, voidaanko/tulisiko ”metallintutkimus” määritellä omaksi kentäkseen. Näkemyksiä 

tällaisen tutkimuskentän mahdollisista määritelmistä, orientaatioista ja piirteistä on 

useita (ks. esim. Weinstein 2011; Brown 2011), mutta joka tapauksessa yhteistyö ja 

intellektuaalisen pääoman jakaminen erilaisista akateemisista taustoista tulevien 

tutkijoiden keskuudessa on vahvistunut.
5
 Oman tutkielmani kannalta olennaista onkin 

juuri se, että tutkijoita on ilmaantunut monilta eri humanistisilta ja 

yhteiskuntatieteellisiltä aloilta tavoitteinaan tarkastella metallia erilaisista näkökulmista 

(Brown 2011: 232) ja osa heistä on valinnut kohteekseen nimenomaan folkmetallin. 

Folkmetallin tutkimus on kuitenkin yhä jokseenkin suppea ilmiö metallintutkimuksen 

kentällä
6
 siitä huolimatta, että genre on metalliyhteisön suosiossa ja tarjoaa metallin 

muista suuntauksista erottuvan yhdistelmän musiikillisia tyylejä ja temaattisia sisältöjä.  

   Folkloristiikassa ja etnologiassa metallin tutkimus on jäänyt vähäiseksi. Viime 

vuosina on kuitenkin tehty joitakin tutkielmani kannalta relevantteja tutkimuksia. 

Analysoin itse (Peltonen 2013) kandidaatintutkielmassani niitä tapoja, joilla 

folkmetalliyhtye Korpiklaani käsittelee musiikissaan suomalaista mieheyttä ja niitä 

diskursiivisia jatkumoita, joihin nämä tavat kiinnittyvät. Mikael Sarelin (2012) on 

vuorostaan tarkastellut väitöskirjassaan suomalaisen black metal –yhteisön sukupuoli- 

                                                 
5
 Keskeisenä esimerkkinä tutkijoiden yhteistyöstä voisi mainita International Society for Metal Music 

Studies -järjestön (ISMMS) toiminnan ja järjestön julkaiseman Metal Music Studies -lehden. 

Huomionarvoista on myös se, että ensimmäinen globaali metallintutkimuksen konferenssi pidettiin 

Salzburgissa, Itävallassa, marraskuussa 2008 (Scott 2010). 
6
 Folkmetallin tutkimuksen suhteellista vähäisyyttä havainnollistaa ISMMS:n kokoaman bibliografian 

lista metallintutkimuksen julkaisuista (https://www.ucmo.edu/metalstudies/metal_studies_home.html - 

vierailtu 3.3.2016).   

https://www.ucmo.edu/metalstudies/metal_studies_home.html
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ja maskuliinisuuskonstruktioita, ideologisia lähtökohtia, sekä ”pimeyttä” genreä 

hahmottavana käsitteenä.  

   Kun laajennamme fokustamme kulttuurintutkimuksen muille osa-alueille, on 

tuloksena heti huomattavasti suurempi määrä metallintutkimusta. Luonnollisestikaan 

kaikki tästä tutkimuksesta ei ole työni näkökulmasta olennaista, joten rajaan tähän 

katsaukseen ainoastaan ne tutkimukset, joissa joko tutkimuskohde ja/tai lähestymistapa 

ovat lähellä omiani. Aila Mustamon (2016) tuore väitöskirja vertailee black metal- ja 

folkmetallikulttuurien nationalismia ja kansakunnan representaatioita Suomessa ja 

Norjassa kulttuuriantropologian ja sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta. 

Korpiklaanin sanoitukset ovat kiinnostaneet itseni lisäksi muitakin kansanperinnettä 

tutkivia, sillä uskontotieteilijä Tami Hintikka (2011) vertaili pro gradu -tutkielmassaan 

yhtyeen kolmen kappaleen laulutekstien kansanuskon kuvauksia ja näissä teksteissä 

hyödynnetyistä aihelmista tehtyä akateemista tutkimusta. Renée Barbosa Moura (2014) 

analysoi pro gradu -tutkielmassaan suomalaisen folkmetallin kansallista kuvastoa 

yhtyeiden sanoitusten ja Facebook-sivujen avulla, yhdistellen digitaalisen kulttuurin 

teorioita semiotiikkaan ja folkloristiikkaan. Laajemmin folkmetalliin on kiinnittänyt 

huomiota esimerkiksi musiikkitieteilijä Aaron Patrick Mulvany jo vuonna 2000 pro 

gradu -tutkielmassaan, jossa hän pohtii kiehtovalla tavalla folkmetalliyhtyeiden 

musiikkia ja sanoituksia merkitysten välittäjinä muun muassa ”kansa”-käsitteen ja 

kulttuuriperinnön näkökulmasta. Kulttuurintutkija Karl Spracklen (2015) on puolestaan 

tutkinut folkmetallikuvastoa sukupuoli-, rotu- ja luokkakäsitteiden valossa.  

   Keskiajantutkija Ashley Walsh (2013) keskittyy tarkastelemaan pro gradu -

tutkielmassaan viikinkejä ja skandinaavista mytologiaa viikinkimetalliyhtyeiden 

sanoituksissa kulttuuristen representaatioiden, historiallisten diskurssien ja 

medievalismin käsitteen kautta, mikä on myös oman työni kannalta relevanttia. 

Skandinavian ja Englannin tutkija Imke von Helden (2010) on analysoinut Walshin 

tutkimusintressejä muistuttaen muun muassa pohjoismaisen mytologian 

representaatioita viikinkimetallissa. Eksplisiittisesti kalevalaisen näkökulman 

metallimusiikkiin tarjoaa kulttuurihistorioitsijoiden Kari Kallioniemen ja Kimi Kärjen 

(2009) artikkeli, joka käsittelee kalevalaisen aineksen hyödyntämistä 

populaarimusiikissa yleensä, mutta sisältää huomattavan määrän esimerkkejä 

nimenomaan metallimusiikin puolelta. Uskontotieteilijä Kennet Granholm (2011) on 

puolestaan tarkastellut black metal- ja neofolk -sanoituksista löytyviä uuspakanallisia 
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teemoja. Molemmat mainituista tyyleistä ovat läheisessä suhteessa folkmetalliin 

erityisesti laulutekstiensä kautta, mutta myös, koska ne (etenkin black metal) ovat 

folkmetallin kanssa musiikillisesti osittain päällekkäisiä. Black metalia musiikkityylinä 

ja kulttuurina on tutkinut myös uskontotieteilijä Benjamin Hedge Olson (2008) pro 

gradu -tutkielmassaan. Musiikkitieteen puolelta kiinnostavaa tutkimusta on Mulvanyn 

lisäksi tehnyt Robert G.H. Burns (2008), joka on artikkelissaan tarkastellut saksalaisia 

kansallisia symboleja ja merkitysjärjestelmiä Rammsteinin kappaleiden ja yhtyeen 

visuaalisen kokonaiskuvan avulla. 

   Jos liikumme hieman etäämmäs humanistisesta kulttuurintutkimuksesta 

yhteiskuntatieteiden puolelle, metallia käsittelevien tutkimusten määrä lisääntyy 

selvästi. Usein siteerattu teos on Keith Kahn-Harrisin (2007) äärimetallin, lähinnä black 

metalin ja death metalin, ja sitä ympäröivän yhteisön sosiologisia ulottuvuuksia 

analysoiva tutkimus. Yhtenä metallintutkimuksen perusteoksista voidaan pitää Deena 

Weinsteinin (1991) yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, jossa hän pyrkii 

kulttuurisosiologisin menetelmin muodostamaan kokonaiskuvaa metallikulttuurista. 

Tuoreemmassa artikkelissaan Weinstein (2013) on hahmotellut pakanametallin taustoja 

ja ominaispiirteitä. Lopuksi mainittakoon vielä ”The Metal Void: First Gatherings” 

(2010), kokoelma artikkeleita, jotka saivat alkunsa Salzburgissa, Itävallassa, vuonna 

2008 pidetystä metallintutkimuksen ensimmäisestä globaalista konferenssista, ”Heavy 

Fundametalisms: Music, Metal, and Politics”. Kokoelma sisältää 28 artikkelia laajalta 

skaalalta humanistisia ja yhteiskuntatieteellisiä aloja, mutta joukkoon mahtuvat myös 

psykologiaan ja informatiikkaan ankkuroituvat artikkelit.  

   Yllä esitellyistä teoksista voimme havaita, että valtaosa työni fokusta sivuavista 

tutkimuksista on kirjoitettu viimeisen yhdeksän vuoden aikana, mikä toiminee ainakin 

jossain määrin esimerkkinä laaja-alaisen metallintutkimuksen nuoresta iästä. Katsaus 

kuitenkin osoittaa myös sen, että näiden tutkimusten lähtökohdat ja tavoitteet tarjoavat 

sangen monipuolisen kokonaisuuden metallimusiikin ja -kulttuurin ymmärtämiseen 

tähtääviä näkökulmia. Tutkimusmenetelmät ovat keskittyneet erityisesti muusikkojen, 

fanien ja muiden skenen jäsenten haastatteluihin ja sanoitusten tarkasteluun. Tätä 

materiaalia on analysoitu erilaisia sosiokulttuurisia teorioita hyödyntäen keskittymällä 

muun muassa alakulttuuri-, skene- tai genrekäsityksiin (esim. Weinstein 1991; Kahn-

Harris 2007; Olson 2008; Mustamo 2016), sukupuoli-, luokka-, etnisyys- ja 

nationalismikysymyksiin (esim. Weinstein 1991; Burns 2008; Sarelin 2012; Peltonen 
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2013; Moura 2014; Spracklen 2015; Mustamo 2016), ajatuksiin globaalista, 

postmodernista, modernista ja traditiosta (esim. Mulvany 2000; Peltonen 2013) sekä 

näkökulmiin historiasta, kulttuuriperinnöstä ja uskonnosta (esim. Mulvany 2000; 

Kalliomäki & Kärki 2009; von Helden 2010; Granholm 2011; Hintikka 2011; Peltonen 

2013; Walsh 2013; Weinstein 2013; Moura 2014; Mustamo 2016). Tuloksena on ollut 

paljon uutta tietoa metallimusiikin ja sitä ympäröivän kulttuurin ominaispiirteistä.    

   Käydessäni läpi aiempaa metallintutkimusta tulin kuitenkin nopeasti siihen tulokseen, 

että sekä folkmetalli tutkimuksen kohteena että erityisesti folklorististen tiedon 

hyödyntäminen ovat harvassa, puhumattakaan nämä kaksi asiaa yhdistävästä 

tutkimuksesta. Folkloristinen lähestymistapa folkmetallin tarkasteluun voisi tuoda 

merkittävää lisäarvoa skenen syvälliseen ymmärtämiseen. ”Skenellä” tarkoitan 

holistisesti kaikkia niitä toimijoita, jotka ottavat osaa folkmetallin tekemiseen ja 

levittämiseen sekä folkmetallia koskevien tekstien ja diskurssien tuottamiseen ja 

välittämiseen (Kahn-Harris 2007: 15). Skenessä tapahtuva toiminta on heterogeenista ja 

kompleksista. Sen jäsenet voivat kuulua useampaan skeneen yhtä aikaa, ja nämä eri 

skenet voivat olla myös ajallisesti ja paikallisesti päällekkäisiä. (Sarelin 2012: 190.) 

Koen, että aiemmassa tutkimuksessa on selkeä aukko erityisesti metodeja ajatellen: 

folkmetallin kuuntelijoiden näkemykset genren keskeisten temaattisten elementtien 

merkityksistä eivät ole saaneet ansaitsemaansa huomiota. Johdonmukaisesti perusteltu 

analyysi siitä, millä tavoin folklorea ja historiaa vahvasti esiin tuovat sanoitukset ovat 

tärkeitä muillekin skenen jäsenille kuin muusikoille, on olematonta, vaikka katsoisin, 

että tämä seikka on merkittävässä asemassa pyrkiessämme arvioimaan folkmetallin 

luonnetta kulttuuri-ilmiönä ja vetovoimaa tämän päivän kulttuurisessa ja sosiaalisessa 

ympäristössä.  

   Folkmetallissa käsitellyt aiheet eivät ole syntyneet tyhjiössä vaan niiden kysyntä ja 

suosio perustuvat muun muassa niiden relevanssiin globaalia, kansallista ja lokaalia 

koskevissa kysymyksissä. Tähän viitekehykseen liittyvät keskustelut kansakunnasta, 

identiteetistä, historiasta ja kulttuurista ovat yhteiskunnallisten kysymysten keskiössä 

(post-)modernilla aikakaudella, jolloin kulttuuristen ja sosiaalisten ilmiöiden ja niitä 

koskevien käsitysten jatkuva pluralisoituminen, muuntuminen, yhteen nivoutuminen ja 

hämärtyminen asettavat maailmankuvamme uudenlaisten haasteiden eteen. 

Folkmetalliskene ei koostu pienestä tai eristäytyneestä harrastelijajoukosta, vaan varsin 

suuresta määrästä ihmisiä, joiden käsitykset edellä mainitun kaltaisista teemoista ovat 
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monimuotoisessa vuorovaikutuksessa laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin 

virtauksiin.  

   On perusteltua analysoida folkmetalliyhtyeiden sanoituksia myös siksi, että yhtyeet 

ovat verraten suuren suosionsa vuoksi saaneet merkittävän roolin kulttuuriperinnön 

välittämisessä kuuntelijoilleen ja siksi, että heidän historiasta konstruoimansa kuva 

antaa meille myös mahdollisuuden reflektoida muusikoiden näkemyksiä nyky-

yhteiskunnasta (Walsh 2013: 7, 11). Lisäksi tämän historiakuvan tulkinnan kautta 

voimme valottaa myös fanien näkemyksiä nykymaailmasta. Kuten yllä totesin, 

folkmetalliyhtyeiden sanoituksia on toki tarkasteltu aiemminkin (esim. Mulvany 2000; 

von Helden 2010; Hintikka 2011; Walsh 2013; Peltonen 2013; Moura 2014), mutta 

lisätutkimukselle on silti paljon tilaa. Omassa tutkielmassani pyrin realisoimaan tämän 

lisätutkimuspotentiaalin pyrkimyksessäni yhdistää kuuntelijoiden 

merkityksenantotapojen tarkastelu sanoitusten analyysiin. Folkloristiikka voi tarjota 

antoisia näkökulmia niihin tapoihin, joilla folkmetalliskene asettuu osaksi folkloren 

välittämisen kulttuurista jatkumoa.  

   Pyrin tutkielmassani korjaamaan edellä mainittuja puutteita, tai vähintäänkin 

tarjoamaan tulevan tutkimuksen avuksi uutta lähdemateriaalia ja mahdollisimman 

huolelliseen analyysiin perustuvaa lisätietoa. Laajemmalla tasolla metallintutkimus 

ansaitsee huomiota, koska metalli on yksi merkittävimmistä, ja myös kiistellyimmistä, 

populaarimusiikin muodoista maailmassa (Granholm 2011: 516), joka, eritoten sen 

äärimmäisemmissä muodoissa, toimii musiikillisten innovaatioiden alustana, herättää 

keskustelua musiikin luonteesta ja määritelmistä ja toimii esimerkkinä kulttuurisesta 

monimuotoisuudesta populaarimusiikin kentällä (Kahn-Harris 2007: 6). Metallin 

fanikuntaa voisi kuvailla yhdeksi omistautuneimmista musiikkiyhteisöistä (Moberg 

2009: 113), mikä tuo mielenkiintoisen lisäulottuvuuden fanien näkemyksille genrestä. 

Metalli muodostaa myös yhden harvoista aidosti globaaleista musiikkiskeneistä, jolle on 

tyypillistä kansankuntien välinen paikallisten skenejen ja fanien verkostoituminen 

(Granholm 2011: 516). Mielestäni ei siis ole perusteetonta väittää, että metallimusiikin 

tutkimus on tarjonnut, ja tulee tarjoamaan, vastauksia monenlaisiin kysymyksiin 

yhteisöllisyydestä, kulttuurista ja yhteiskunnasta. Kun kysymys on skenestä, jossa on 

aktiivisesti ja monella tavoin mukana suuri määrä ihmisiä ympäri maailman, on monilla 

tutkimusaloilla paljon annettavaa ilmiön syvälliseen ymmärtämiseen. Kulttuurintutkija 

Michael Ryan (2010: 107) esittää, että populaarimusiikin läsnäolo elämämme 
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henkilökohtaisimmilla tasoilla vahvistaa sen kykyä vaikuttaa meihin sekä yksilöinä että 

yhteiskunnan jäseninä. Ryanin sanoma alleviivaa entisestään sitä potentiaalia, joka 

metallimusiikin tutkimuksella on kulttuuristen ja sosiaalisten ilmiöiden analyysin 

näkökulmasta.        

 

 

1.3  Tutkimuskysymykset, metodologinen perusta, ja tutkielman rakenne    

 

Pyrin tutkielmassani tuottamaan tietoa folkmetallin folklore- ja historia-elementtien 

roolista skenessä analysoimalla kuuntelijoiden merkityksenantotapoja ja yhtyeiden 

sanoituksia. Olen kiinnostunut siitä, miten genren kuuntelijat merkityksellistävät ja 

kontekstualisoivat folkmetalliyhtyeiden sanoituksissa hyödynnettyjä folklore- ja 

historia-aineksia, ja siihen, millaisista aihepiireistä ja millä tavoin yhtyeet nostavat 

ainesta sanoitustensa materiaaliksi. Fokuksessa ovat kuuntelijoiden näkemykset 

kyseessä olevien aiheiden henkilökohtaisista, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista 

merkityksistä. Tutkielman toinen taso tarkastelee skenen jäsenten diskursiivisesti 

tuottamaa kuvaa folkmetallista ja sen suhteesta skenen tekstuaalisiin sisältöihin ja 

laajempiin sosiokulttuurisiin konteksteihin. Yksinkertaistaen fokukseni kohdistuu 

yhtyeiden tarjoamaan kulttuuri-, perinne- ja historiakuvaan ja erityisesti heidän 

kuuntelijoidensa näkemyksiin tämän kuvan ominaispiirteistä ja merkityksistä heille ja 

muille. Toivon tämän lähestymistavan tuottavan lisätietoa folkmetallista kulttuuri-

ilmiönä sekä folkloren ja historian kontekstualisaation ja merkityksellistämisen 

prosesseista populaarimusiikissa.  

  Tutkielman teoreettisen kehyksen eräänlaisena alkutasona toimii Lauri Hongon 

artikkeli ”Folkloreprosessi” (1990). Hongon teesin keskiössä on käsitys folkloresta 

prosessimaisena jatkumona, jossa folklore saa vaihtelevia muotoja, funktioita ja 

merkityksiä erilaisissa historiallisissa ja sosiokulttuurisissa tilanteissa. (Honko 1990). 

Honko hahmottelee folklorelle kaksi elämää, joista ensimmäinen kuvaa folkloren 

”alkuperäistä”, idealisoitua kontekstia ja toinen folkloren representaatiota erillään sen 

alkuperäisestä kontekstista (Honko 1990). Folkmetallin tutkimisen kannalta on 

kuitenkin olennaista laajentaa Hongon mallia perinteen kolmannen elämän käsitteellä. 

Perinteen kolmatta elämää ovat hahmotelleet esimerkiksi Anna-Liisa Tenhunen 
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kirjassaan Itkuvirren kolme elämää (2006) ja Merja Leppälahti artikkelissaan ”Meeting 

Between Species: Nonhuman Creatures from Folklore as Characters of Fantasy 

Literature” (2011). Sen taustalla on ajatus folkloreprosessin jatkumisesta esittämisen ja 

kokoamisen tuolle puolen. Tämä on välttämätöntä tarkasteltaessa folkloren 

kontekstualisaatiota ja merkityksellistämistä folkmetallissa, koska skenessä folklorea ei 

ainoastaan koota ja esitetä vaan perinteen suhde sen aiempiin elämiin on hämärtynyt. 

Folkloren uudelleen tuottaminen ja tulkinta perustuvat myös esimerkiksi 

populaarikulttuurin konstruoimiin mielikuviin historiasta ja kansanperinteestä. Tämä 

kuvaa hyvin perinteen kolmannen elämän mallia. Hongon, Tenhusen ja Leppälahden 

ajatusten pohjalta analysoin folkmetallin ja folkloren suhdetta uniikkina diskursiivisena 

kokonaisuutena.  

   Toinen osa työni teoreettista perustaa rakentuu Greg Urbanin (Metaculture: How 

Culture Moves through the World, 2001) ja James Wilcen (Crying Shame: Metaculture, 

Modernity, and the Exaggerated Death of Lament, 2009) ajatuksille kulttuurin ja 

metakulttuurin suhteesta ja siihen tiiviisti liittyvistä modernin ja tradition käsitteistä. 

Urbanille metakulttuuri on kulttuuria kulttuurista eli esimerkiksi muita 

kulttuuriobjekteja refleksiivisesti kommentoivaa ja arvottavaa kulttuuria. Hänen 

teoriansa pyrkii havainnollistamaan kulttuurin välittymisen prosesseja, minkä kannalta 

keskeisiä käsitteitä ovat modernin, uuden luomisen, ja tradition, vanhan toistamisen, 

metakulttuurit ja niiden välinen dynamiikka. Wilce pyrkii itkukulttuureja 

tarkastelemalla syventämään Urbanin teoriaa metakulttuurista erityisesti esittämällä 

modernin ja tradition käsitteiden olevan monimutkaisemmassa suhteessa toisiinsa kuin 

Urban antaa ymmärtää.  

   Koska modernin ja tradition käsitteet ovat kulttuuri/metakulttuuri-dialektiikkaan 

ankkuroituvassa lähestymistavassani keskeisessä asemassa, hyödynnän myös Pertti 

Anttosen kirjassaan Tradition through Modernity: Postmodernism and the Nation-State 

in Folklore Scholarship (2005) esittämiä huomioita käsitteiden keskinäisestä suhteesta. 

Osana metakulttuuria nojaan Frogin tapaan käsitellä metamytologian käsitettä 

artikkelissaan ”Meta-Mythology and Academic Discourse Heritage” (2015). Frog 

määrittelee metamytologian mytologiaksi mytologiasta, millä hän viittaa mytologioita 

ympäröiviin diskursseihin, joita tuottaessaan ihmiset rakentavat kuvaa kyseisestä 

mytologiasta. Tällainen kuva voi perustua monentyyppisille diskursseille, esimerkiksi 

akateemiseen tutkimukseen ja populaarikulttuuriin. Käytän Frogin mallia folkmetallin 
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perinnesisältöjen tarkastelemiseen osana perinteen kolmatta elämää, mutta laajentaen 

sen koskemaan mytologian lisäksi kaikkea yhtyeiden sanoituksissa käsiteltyä folklorea 

ja historiaa.  

   Diskurssianalyysi toimii edellä esiteltyjä teoreettisia lähestymistapoja yhteen tuovana 

metodologisena tulkintakehyksenä. Diskurssianalyysi perustuu sosiaalisen 

konstruktionismin teorioille, joissa keskeistä on näkemys todellisuudesta sosiaalisessa 

kanssakäymisessä rakentuvana konstruktiona. Todellisuutta siis tuotetaan kielenkäytön 

kautta ja tämän prosessin ytimessä ovat diskurssit eli kielenkäytössä alati uudistuvien 

kielellisten merkityssysteemien eri muodot. (Jokinen, Juhila & Suoninen 1999.) 

Perinteen kolmas elämä, metakulttuuri, metamytologia ja moderni/traditio rakentuvat 

tästä perspektiivistä diskurssien verkostolle, jossa ihmiset tuottavat käsityksiä 

todellisuudesta ja sen sisältämistä ilmiöistä, tässä tapauksessa folkmetallista.  

   Edellä esiteltyjä teorioita sovellan kahteen erilaiseen aineistoon. Ensimmäinen osa 

aineistoani koostuu Helsingin yliopiston E-lomakkeen kautta välitetyllä kirjoituskutsulla 

folkmetallin kuuntelijoilta kerätyistä teksteistä, joissa he kertovat ajatuksiaan 

folkmetallista sekä sen teemojen merkityksistä henkilökohtaisella ja laajemmin 

kulttuuris-yhteiskunnallisella tasolla. Aineiston toisen osan muodostavat yhtyeiden 

sanoitukset, joita analysoin limittäin folkmetallin kuuntelijoilta kerättyjen tekstien 

kanssa. Sanoitusten analyysi kohdistuu niiden yhtyeiden sanoituksiin, joita vastaajat 

käsittelevät vastauksissaan. Asetan tutkielmassani nämä kaksi aineistotyyppiä 

vuoropuheluun keskenään, mutta kirjoituskutsuvastauksia painottaen.  

   Kerron luvussa 2 ensin lyhyesti siitä tavasta, jolla käytän folkloren käsitettä 

tutkielmassani. Sen jälkeen esittelen tutkielmani rajauksen kannalta välttämättömän, 

joskin joustavan, folkmetallin määritelmän sekä katsauksen genren historiaan. Lopuksi 

avaan positiotani tutkijana. Kolmannessa luvussa paneudun tarkemmin työni 

teoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin. Luku on jaettu eri teoreettisten ja 

metodologisten näkökulmien perusteella alalukuihin, joiden kautta pyrin rakentamaan 

yhtenäisen kuvan niistä tutkimustraditioista, johon folkmetallin tarkasteluni pohjautuu. 

Luvussa 4 esittelen aineistoni yksityiskohtaisesti ja pohdin niiden tarjoamia 

mahdollisuuksia sekä niiden problematiikkaa. Luvuissa 5-8 käsittelen ne keskeiset 

teemat, jotka aineiston systemaattinen analyysi on tuottanut: 5) folkmetalli muinaisten 

aikojen ja ikiaikaisen kulttuurin kuvastajana, 6) folkmetalli kulttuuriperinnön vaalijana 
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ja identiteetin vahvistajana, 7) folkmetallin ideologiset ulottuvuudet sekä 8) folkmetalli, 

ihmisyys ja nykyaika. Olen pyrkinyt rakentamaan jokaisen analyysilukuni siten, että 

lyhyen johdannon jälkeen seuraa kirjoituskutsuvastausten ja sanoitusten analyysi, ja 

luvun lopussa hahmottelen analyysin ja aiemman tutkimuksen pohjalta syntyneen 

kokonaiskuvan. Tutkielman lopuksi, luvussa 9, esittelen sen tuottamat johtopäätökset ja 

pohdin niiden laajempia merkityksiä ja jatkotutkimuspotentiaalia.  

 

2 Folkmetallin ominaispiirteet ja historia 

 

2.1 Folklore ja kulttuuriperintö 

 

Koska folkloren
7
 ja kulttuuriperinnön käsitteet ovat tutkielmassani olennaisessa osassa, 

koen tarpeelliseksi avata hieman niiden käyttöä jo ennen paneutumista folkmetallin 

esittelyyn. Käytän työssäni folkloren käsitettä laveasti kuvaamaan yhteisöllisiä ilmaisun 

ja viestinnän muotoja sekä näiden kautta synkronisesti ja diakronisesti välittyviä 

ajattelutapoja, merkityksiä ja kulttuurituotteita.
8
 Fokukseni on kuitenkin 

folkmetalliskenen jäsenille tyypillisissä folklorekäsityksissä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että viittaan folklorella pääasiassa sellaisiin kulttuuri-ilmiöihin, joista 

muodostuu aineiston pohjalta kuva traditionaalisina, vanhoina ja ylipäätään 

menneisyyteen kurkottavina. Näihin kuuluvat tavallisesti esimerkiksi myytit/mytologiat, 

pakanuus/kansanusko ja historialliset tarinat. Lisäksi folkloren käsitteeseen sisältyy 

tässä yhteydessä myös kulttuurisesti jaetut ja välitetyt käsitykset historiasta. Kyseessä 

on siis informanttien oma folkloren käsite eli se mitä kirjoituskutsuun vastanneet 

ihmiset folkloreksi nimeävät ja tunnistavat.  

   Kulttuuriperinnön käsite perustuu Barbara Kirshenblatt-Gimblettin (1995) teoriaan, 

jonka mukaan perintö (heritage) 1) on nykyinen kulttuurin tuottamisen muoto, joka 

kuitenkin turvautuu menneisyyteen, 2) on arvonsa menettäneisiin asioihin kulttuurista 

tai taloudellista lisäarvoa tuottavaa toimintaa, 3) tekee paikallisuudesta vientituotteen, 4) 

                                                 
7
 Käytän tutkielmassani ajoittain ”folklore”-termin rinnalla ”kansanperinne”-termiä, jolla viittaan 

samankaltaisiin sisältöihin.  
8
 http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/opiskelu/terminologia.htm#folklore 
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ei ole koskaan ongelmatonta, kun tarkastelemme sen konstruoimisen tapoja, ja 5) on 

luonteeltaan kuvitteellista riippumatta siitä, viittaako se todellisiin objekteihin. 

Tällainen määritelmä ei kahlitse kulttuuriperinnön tulkintaa liikaa, mutta sisältää kaiken 

olennaisen pohtiessamme folkmetallin asemaa folkloren välittämisen ja tulkinnan sekä 

menneisyyden ja nykyhetken kohtaamispisteessä.    

 

2.2 Folkmetallin määritelmästä ja aiheen rajauksesta  

    

Aloitan johdannon folkmetallin yleisiin piirteisiin tarkastelemalla yhtä keskeistä 

käsitteellistä ongelmaa, joka tulee lähes vääjäämättä vastaan folkmetallin tutkimuksessa. 

Se koskee folkmetalli-käsitteen suhdetta kahteen muuhun samankaltaisesta metallista 

usein käytettyyn käsitteeseen: pakanametalli ja viikinkimetalli. Näitä kahta käsitettä 

käytetään fanien keskuudessa ja akateemisessa tutkimuksessa usein vahvasti päällekkäin 

folkmetallin kanssa. Tässä kolmikannassa samat musiikilliset piirteet ja sanoitusten 

aiheet saattavat määrittelijästä riippuen kuulua minkä tahansa näistä käsitteistä alle, tai 

jopa kahden tai kolmen alle samanaikaisesti. Folkmetallin luonteen valottaminen 

luonnistuu kätevästi vertailemalla käsitteitä koskevia määritelmiä.  

   Folk-, pakana- ja viikinkimetalli-termien tarkastelu on tutkielmani kontekstissa 

luontevaa aloittaa ensin mainitusta. Viittasin jo alussa lyhyesti siihen, että 

folkmetalliyhtyeiden musiikki hyödyntää vaikutteita kansanmusiikista ja käsittelee 

sanoituksissaan folkloreen ja historiaan liittyviä aiheita. Metallin puolelta 

folkmetalliyhtyeiden tuotanto nojaa moniin eri tyylisuuntiin, black metalista aina power 

metaliin saakka. Aaron Patrick Mulvany (2000: 62) asettaa folkmetallille neljä 

olennaista kriteeriä, joista ainakin kahden tulisi täyttyä, jotta tiettyä yhtyettä voitaisiin 

uskottavasti kutsua folkmetalliksi: 1) kansanmusiikki-instrumenttien käyttö, 2) 

kansanmusiikkiin pohjautuvat melodiat, 3) folkloreen viittaavat sanoitukset ja 4) 

perinteiset tai kvasi-perinteiset rakenteet. Yhtyeet ammentavat etnisestä ja paikallisesta 

identiteetistä tavoitteenaan kytkeä itsensä ja yleisönsä menneisyyteen (Mulvany 2000: 

20).  

   Ashley Walsh (2013: 10, 22) kuvailee folkmetallia musiikiksi, jossa mihin tahansa 

metallin alagenreen yhdistetään usein syntetisaattorilla tuotettuja 
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kansanmusiikkielementtejä ja jonka sanoituksissa käsitellään miekka & magia -

tyyppistä fantasiaa, luontoa, myyttisiä olentoja, folklorea ja pakanuutta. Renée Barbosa 

Moura (2014: 32) esittää folkmetallin olevan musiikillisesti metallin ja kansanmusiikin 

yhdistelmä, jossa laulukielenä toimii usein paikallinen kieli englannin sijaan. Hän 

hahmottelee suomalaisen folkmetallin yleisimmät teemat seuraavasti: 1) sankarit, 2) 

magia, 3) seikkailu, 4) henkisyys, 5) sota ja 6) maa (2014: 57–58).
9
 Nämä teemat, joista 

selkeästi keskeisimmät ovat kolme viimeksi mainittua (2014: 81–82), sekä Mouran 

niihin sovittamat alakategoriat, voidaan helposti laajentaa koskemaan folkmetallia myös 

suomalaisten yhtyeiden ulkopuolella.  

   Sekä Mulvanyn, Walshin että Mouran määritelmät rakentuvat sen näkemyksen 

varaan, että ollakseen folkmetallia tietyn metalliyhtyeen täytyy yhdistää metalliin sekä 

kansamusiikkia, joko instrumenttien kautta tai melodioiden ja rakenteiden tasolla, että 

folkloreen ja jonkinlaiseen kulttuuris-etniseen identiteettiin pohjautuvia sanoituksia.
10

 

Mouran tekstissä nämä teemat sisältyvät tosin implisiittisesti abstraktimpien teemojen 

alle. Oma kokemukseni folkmetalliskenestä vahvistaa tätä näkemystä, sillä mikäli kaksi 

edellä mainittua kokonaisuutta yhdistyvät metalliyhtyeen musiikissa, sitä melkeinpä 

poikkeuksetta kutsutaan folkmetalliksi. Mikäli taas yhtye hyödyntää vain toista näistä 

kahdesta puolesta, sen määritteleminen folkmetalliksi ei ole lainkaan yhtä 

konsensuspohjaista.
11

 On tärkeää lisätä, että Mouran abstraktimmat tasot toimivat 

mainioina esimerkkeinä siitä, millaisiin laajempiin teemoihin kulttuuriperinnölliset 

aihepiirit folkmetallissa usein kytkeytyvät.  

   Millä tavoin vuorostaan pakanametalli tavallisesti määritellään? Artikkelissaan 

pakanametallista Deena Weinstein (2013: 58) aloittaa esittämällä, että pakanametallia ei 

voi kutsua koherentiksi musiikkityyliksi. Hän jatkaa, että musiikillisesti pakanametalli 

pohjautuu laajasti eri metallin tyylisuuntiin, joihin on yhdistelty esimoderneja 

instrumentteja, rytmejä ja melodioita, sekä vaihtelevia pakanuuteen perustuvia 

                                                 
9
 Mouran kategoriat perustuvat Derek Fewsterin (2006: 398) taulukkoon, jonka tarkoitus on kuvata 

suomalaiskansallisia piirteitä.   
10

 Myös Tami Hintikka (2011: 10) kuvailee folkmetallin perusolemusta hyvin samansuuntaisesti, mutta 

huomioi, että perinneinstrumenttien rooli tietyn yhtyeen musiikissa riippunee paljon jäsenten 

näkemyksistä sen suhteen, tulisiko musiikin pyrkiä heijastelemaan menneitä aikoja mahdollisimman 

vahvasti vai ennemminkin keskittyä tuottamaan folkmetallia modernille metallimusiikille tyypillisissä 

teknisissä puitteissa. Hän muistuttaa, että monien yhtyeiden päätökseen jättää perinneinstrumentit pois 

vaikuttaa todennäköisesti myös niiden soittamiseen vaadittu erityisosaaminen.    
11

 Karl Spracklen (2015: 366) tosin esittää, että paikalliseen kulttuuriin pohjautuvat 

kansanmusiikkivaikutteet eivät ole folkmetallille yhtä olennaisia kuin pakanuuteen/mytologiaan liittyvät 

sisällöt.  
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tekstuaalisia sisältöjä (2013: 58), jotka välitetään kuulijoille usein kyseessä olevan 

kulttuuripiirin paikallisella kielellä (2013: 65–68). Hän jakaa pakanametalliyhtyeet 

kolmeen ryhmään sen mukaan, millä tavoin pakanuus heidän teksteissään ymmärretään: 

1) uuspakanuudesta, kuten wiccalaisista ajatuksista, ammentavat yhtyeet, 2) kulttuurin 

juurille kurkottavat yhtyeet, joissa esikristilliset aiheet ovat dominoivia, ja 3) 

sovinistisen pakanuuteen nojaavat yhtyeet, joille keskeistä on pakanuuden liittäminen 

ideologisiin näkemyksiin, joissa tietyt ”ulkopuoliset” tahot nähdään uhkana omille 

etnisille juurille (2013: 58). Weinsteinin mukaan pakanametallin keskiössä on musiikin 

itsensä lisäksi vahvasti läsnä politiikka ja uskonto, mutta näiden tekijöiden merkitys 

vaihtelee suuresti yhtyeestä toiseen. Hän myös ottaa kantaa pakanametalli-termin 

käyttöön todeten sen olevan epäjohdonmukaista sekä päällekkäistä folkmetalli-termin 

käytön kanssa. Usein yhtyeitä kategorisoidaankin esimerkiksi muodossa 

”folk/pakanametalli”. (Weinstein 2013: 59.)  

   Weinsteinin määritelmä pakanametallille osuu hyvin lähelle Mulvanyn, Walshin ja 

Mouran folkmetalli-määritelmiä. Ainoa oleellinen ero liittyy tapaan, jolla Weinstein 

painottaa pakanuutta uskonnollisena käsitteenä folkloren käsitteen sijaan. Mutta koska 

huomattava osa folkmetallissa käsitellystä folkloresta liittyy tavalla tai toisella 

pakanuuden eri ulottuvuuksiin, ei tätäkään voi pitää perusteltuna syynä näiden kahden 

näkökulman varsinaiseen erottamiseen toisistaan. Mitä tulee Weinsteinin tapaan jakaa 

pakanametalli kolmeen ryhmään, se kuvaa varsin hyvin sitä kirjoa, joka pakanuuteen 

liittyviin lähestymistapoihin pakanametallissa sisältyy, joskin ryhmä 2) on oman 

havaintoni mukaan yleisin. On tosin syytä huomioida, että mainitut ryhmät eivät 

muodosta toisistaan selkeästi irrallisia kokonaisuuksia.  

   Lähden viikinkimetalli-termin tarkastelussa liikkeelle Ashley Walshin huomioista. 

Hän pohjustaa määritelmäänsä toteamalla varsin suoraviivaisesti, että termillä voi 

kuvata mitä tahansa metalliyhtyettä, jonka sanoituksissa viikingeillä on merkittävä rooli, 

mutta toteaa, että black metal ja folkmetalli ovat yleensä keskeisimmät musiikilliset 

elementit (2013: 9). Edelleen, Walsh asettaa viikinkimetallin keskeisiksi 

ominaispiirteiksi idealisoidun konstruktion kansallisesta, skandinaavisesta tai 

pohjoismaisesta historiasta, kristinuskon vastustamisen, ja luonnon sekä 

pakanauskontojen romantisoimisen; kaikki teemoja, jotka Walshin mukaan ovat 

läheisessä suhteessa toisiinsa (2013: 8). Usein juuri idea ”pohjoisesta” on 

viikinkimetalliyhtyeiden teemojen keskiössä: kansalliset piirteet jäävät taka-alalle pan-
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skandinaavisen konstruktion armottomien pohjoisten olojen karaisemista viikingeistä 

ollessa huomion keskipisteessä (Walsh 2013: 29).  

   Deena Weinstein (2013: 60) esittää, että viikinkimetalli oli pakanametallin 

ensimmäinen muoto, jota luonnehtii musiikillisesti kosketinsoittimien merkittävä rooli, 

perinneinstrumentit ja etnisesti omaleimaiset melodiat. Sanoitusten aihepiireiksi hän 

luettelee maskuliinisen tulkintakehyksen värittämät näkemykset skandinaavisesta 

muinaisuskosta, sankarillisesta viikinkihistoriasta ja kristinuskon vastustamisesta (2013: 

60). Imke von Helden kuvailee viikinkimetallia musiikillisesti vaikeasti määriteltäväksi 

ja monen muun metallin alagenren kanssa päällekkäiseksi genreksi, mutta paikantaa sen 

juuret black ja death metaliin ja toteaa sen olevan läheisessä yhteydessä 

pakanametalliin. Hän kuitenkin huomioi, että kansanmusiikkivaikutteet ovat 

viikinkimetallissa pienemmässä roolissa kuin pakanametallissa. von Helden 

hahmottelee viikinkimetallin aiheet paljolti Walshin ja Weinsteinin tavoin, mutta 

erittelee lisäksi vapauden, barbaarisen kesyttämättömyyden ja fantasiakuvaston 

viikinkimetallin olennaisiksi sisällöiksi, korostaen toisaalta myös genren ideologista 

heterogeenisuutta. (2010: 257–258.)  

   Näitä määritelmiä tarkastellessa voi havaita, kuinka, keskustelua folkmetallista ja 

pakanametallista mukaillen, musiikilliset tekijät määrittyvät mihin tahansa metallin 

suuntaukseen liitettyjen kansanmusiikkielementtien kautta (joskaan von Heldenin 

määritelmässä tämä kriteeri ei saa yhtä vahvaa roolia). Walshin, Weinsteinin ja von 

Heldenin viikinkimetallin teemoja koskevat määritelmät ovat myös varsin 

samankaltaisia keskenään, pieniä painotuseroja lukuun ottamatta. Teemojen käsittely 

eriää folkmetallista ja pakanametallista oikeastaan vain siltä osin, että viikinkimetallissa 

painotetaan skandinaavista tai pohjoismaista historiaa viikinkiajan kontekstissa. 

Maskuliinisuuskin tulee edellä esitellyissä viikinkimetallin määritelmissä vahvemmin 

esiin kuin folkmetallin ja pakanametallin kohdalla, mutta nähdäkseni se sisältyy 

implisiittisesti myös jälkimmäisten kuvauksiin. 

   Edellä esitetyt määritelmät eivät luonnollisestikaan ole ainoita, jotka folk-, pakana- tai 

viikinkimetallia koskien on esitetty, mutta mielestäni ne kuvaavat erinomaisesti sitä, 

kuinka päällekkäisesti termejä tavallisesti käytetään. Musiikillisten piirteiden ja 

teemojen kuvausten erot löytyvät lähinnä painotuksista ja sanavalinnoista, mutta 

keskustelusta syntyvä kokonaiskuva tuo kaikki kolme termiä vahvasti yhteen. 
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Ainoastaan viikinkimetallista syntyy kapea-alaisempi kuva, mutta sekin asettuu 

sujuvasti osaksi folk- ja pakanametallin laajempia kokonaisuuksia. Tähän argumenttiin 

perustuen tulen käyttämään tutkielmassani standardina termiä folkmetalli, johon 

sisällytän myös pakana- ja viikinkimetallin. Se, että valitsen tutkielmani päätermiksi 

folkmetallin pakanametallin sijaan, johtuu siitä, että katson ”folkin” antavamman 

osuvamman kuvan genrestä kuin termin ”pakana”. Folk-etuliite myös luonnehtii 

parhaiten sitä, mistä genren musiikillisessa puolessa on kyse. Yhden termin käyttö 

parantaa tekstin sujuvuutta eikä ainakaan tässä yhteydessä vahingoita tutkielman 

analyyttistä puolta. Työssä, joka keskittyisi vahvemmin folkmetallin musiikilliseen 

puoleen, saattaisi ongelmaksi nousta genrelle ominainen metallielementtien kirjo, mutta 

koska oma fokukseni on sanoituksissa ja niissä tuotetuissa diskursseissa, en koe 

tämänkään olevan lähestymistavalleni este. Tässä alaluvussa esitelty folkmetallin 

määritelmä kuvaa tutkielmani kohteena olevaa ilmiötä riittävän hyvin ja muodostaa 

työni aihepiirin rajauksen. Folkmetallin ulottuvuuksien syvällisempi pohdinta 

kirjoituskutsuvastausten ja sanoitusten valossa on analyysilukujen keskiössä.  

 

 

2.3  Katsaus folkmetallin historiaan 

    

Ei ole perusteetonta väittää, että folkmetallin juuret ulottuvat metallimusiikin historian 

alkuhämäriin saakka. Tällä en tarkoita ainoastaan sitä ilmiselvää seikkaa, että 

folkmetalli on syntynyt metallin monipuolistumisen myötä, ja ottaen vaikutteita 

aiemmin muotoutuneista tyylisuunnista, vaan erityisesti sitä, että esimerkiksi erilaiset 

pakanuuteen ja viikinkeihin liittyvät sisällöt ovat olleet metallissa läsnä jo alusta lähtien 

(Weinstein 2013: 59). Folkmetallin syntykontekstin kannalta olennainen ajanjakso oli 

1980-luku, jolloin niin kutsutut äärimetalli-alagenret alkoivat erottua omiksi 

tyylilajeikseen. Thrash, death, doom ja black metal profiloituivat kaikki omalla 

tavallaan, mutta kaikille oli yhteistä sekä musiikin että sanoitusten kehittyminen 

konventionaalisesta kohti äärimmäistä (Kahn-Harris 2007: 2-5). Folkmetallin historian 

näkökulmasta selkeästi merkittävin näistä alagenreistä on black metal.
12

 Black metal 

                                                 
12

 Renée Barbosa Mouran suorittama katsaus metallimusiikin tietokanta Metal-Archivesin 

(http://www.metal-archives.com/) genrekuvauksiin osoittaa, että mikäli folkmetalli on yhdistetty johonkin 

http://www.metal-archives.com/
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sisältää monenlaisia suuntauksia, mutta sen peruselementit voi kiteyttää seuraavasti: 

rosoiset, kirkunaa tai korinaa muistuttavat vokaalit, instrumenttien säröisyys, nopea 

tempo, ja näistä syntyvä kakofoninen äänivalli, sekä teemoina muun muassa anti-

modernius, anti-uskonnollisuus, satanismi, misantropia, pakanuus ja luonto (Walsh 

2013: 9-10; Olson 2008: 8-9; Kahn-Harris 2007: 4).
13

 Monet ensimmäisistä 

folkmetalliyhtyeistä pohjasivat musiikkinsa black metaliin ja myös heidän sanoitustensa 

sisällöt olivat monilta osin jatkumoa black metalissa jo käsitellyistä aiheista. 

Jälkimmäistä väitettä Walsh perustelee sillä, että black metalin anti-modernissa 

kontekstissa (uus-)pakanuus löysi roolinsa modernin kulttuurin etäännyttämisen 

keinona, satanismin tavoin erityisesti anti-kristillisyyden muodossa (2013: 22–23). 

Vaikutteita folkmetallissa on kuitenkin jo alusta asti otettu muistakin metallin 

alagenreistä.  

   Varsinaisesti omana alagenrenään folkmetallin voi katsoa syntyneen 1990-luvulle 

tultaessa, jolloin ensin ruotsalainen Bathory
14

 julkaisin albumin Hammerheart (1990) ja 

sen jälkeen englantilainen Skyclad
15

 debyyttinsä Wayward Sons of Mother Earth (1991) 

(Weinstein 2013: 60). Ensin mainittua on usein kutsuttu ensimmäiseksi viikinkimetalli-

albumiksi ja jälkimmäistä ensimmäiseksi folk- tai pakanametalli-albumiksi. 

Tämänkaltaisissa väitteissä on aina ongelmansa, mutta ne puhuvat omaa kieltään siitä, 

millaista kuvaa folkmetallin historiasta on metalliskenessä rakennettu. Kuten todettua, 

myyttis-historialliset aiheet ja paikallinen kulttuuriperintö olivat saaneet huomiota 

metalliyhtyeiden sanoituksissa jo ennen folkmetallin kehittymistä, mutta folkmetallissa 

nämä aiheet olivat alusta lähtien sanoitusten ytimessä ja niitä välitettiin uudenlaisin 

musiikillisin keinoin. 1990-luvun edetessä folkmetalliyhtyeitä alkoi ilmaantua 

vähitellen useista maista (kuitenkin vielä tässä vaiheessa lähinnä Euroopasta), mutta 

vasta 2000-luvulle saavuttaessa niiden määrä alkoi lisääntyä huomattavasti.
16

 2000-

luvulla folkmetalli alkoi saada vahvaa jalansijaa Euroopan ulkopuolella, erityisesti 

                                                                                                                                               
toiseen metallin alagenreen, se on useimmiten black metal (2014: 77–78). Pakanametallin osalta saman 

on todennut Deena Weinstein (2013: 64).  
13

 Mainitut lähteet, erityisesti Olsonin ja Kahn-Harrisin tutkimukset, analysoivat black metalia ja black 

metal -skeneä/kulttuuria yksityiskohtaisesti.    
14

 Thomas ”Quorthon” Forsbergin projekti, jonka aiemmalla tuotannolla oli vuorostaan merkittävä rooli 

black metalin syntyvaiheissa. Forsberg kuoli vuonna 2004 ja Bathory hänen mukanaan.   
15

 http://www.skycladmusic.co.uk/ 
16

 Tästä antaa osviittaa esimerkiksi Mouran graafinen esitys pohjoismaisten, folk/viking metal -termillä 

Metal-Archivesissa kuvattujen yhtyeiden albumien julkaisumääristä ajanjaksolla 1980–2013 (Moura 

2014: 58–59).   



 

20 

 

Yhdysvalloissa sekä Väli- ja Etelä-Amerikassa.
17

 Genren tunnetuimpien yhtyeiden 

joukkoon nousi pikkuhiljaa myös viisi suomalaista kokoonpanoa, Ensiferum
18

, 

Moonsorrow, Turisas
19

, Finntroll
20

 ja Korpiklaani (Weinstein 2013: 62; Walsh 2013: 

22).
21

 Uudella vuosituhannella folkmetallin suosion kasvu on näkynyt myös yhtyeiden 

intensiivisessä kiertuetiheydessä, folkmetallille omistettujen festivaalien 

organisoimisessa, suurten levy-yhtiöiden kiinnostuksessa ja folkmetalliyhtyeiden 

metallimediassa saamassa huomiossa (Weinstein 2013: 63–64).   

   Nykyään folkmetalliyhtyeitä tulee eri puolilta maailmaa
22

 ja heidän musiikissaan ja 

sanoituksissaan kuvastuu maailman kulttuurien kirjo, ja ne tavat, joilla kunkin 

kulttuurin historiaa ja perinteitä konstruoidaan ja tulkitaan nykymaailman 

sosiokulttuurisia piirteitä vasten. Sanoitusten ajalliset ja paikalliset painotukset 

vaihtelevat hyvinkin rajattujen yhteisöjen kulttuurihistorian käsityksistä laajempiin 

kokonaisuuksiin, kuten ideaan muinaisesta pohjoisesta tai pohjoismaalaisuudesta. Tämä 

kansallisen ja lokaalin korostaminen on kuitenkin päällekkäistä metallimusiikin 

globaalin luonteen kanssa (Weinstein 2013: 73). Folkmetallissa nämä kaksi aspektia 

sulautuvat dynaamisesti yhteen muodostaen omintakeisen kokonaisuuden.   

 

2.4  Tutkijan ja folkmetalliskenen jäsenen kohtaamispisteessä 

 

Tutkijan henkilöhistorian ja subjektiivisten intressien rooli tutkimukseen vaikuttavina 

tekijöinä on ongelma, jota on käsitelty monipuolisesti eri tieteenaloilla. Niiden 

avaaminen lukijoille osana tutkimuksen taustoja on olennainen ulottuvuus tutkijan 

asemoinnissa, tutkimuksen painotusten ymmärtämisessä ja tutkimuksen 

kokonaisvaltaisessa arvioinnissa. Kuten jo tutkielman alussa totesin, folkmetalli on ollut 

                                                 
17

 Esimerkiksi Moura huomioi Socialbakers.com-sivustolta haetun tiedon perusteella, että suomalaisten 

folkmetalliyhtyeiden suurimmat fanikunnat löytyvät Yhdysvalloista ja Meksikosta (Moura 2014: 65). 
18

 http://www.ensiferum.com/ 
19

 http://www.turisas.com/site/ 
20

 http://www.finntroll-music.com/ 
21

 Ennen mainittuja yhtyeitä folkmetallin suomalaiseen historiaan oli jättänyt vahvan jälkensä Amorphis, 

joka ammensi kalevalaisista teemoista musiikkiinsa jo 1994 julkaistulla albumillaan Tales from the 

Thousand Lakes (Weinstein 2013: 62). Amorphiksen kategorisoimisesta folkmetalliksi on usein kiistelty 

metalliyhteisössä, koska kansamusiikkielementit ovat yhtyeen tuotannossa vähäisessä roolissa. 

Aihepiirien tasolla yhtyeen kutsuminen folkmetalliksi on mielestäni kuitenkin täysin perusteltua.  
22

 Joskin genren keskeisimmät alueet ovat tänäkin päivänä Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ja esimerkiksi 

Afrikan maista kotoisin olevia folkmetalliyhtyeitä on tietääkseni yhä hyvin vähän. Tämä tosin heijastelee 

myös metallimusiikin tilannetta kokonaisuudessaan.  
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tärkeä osa elämääni jo vuosia. Olen kuunnellut genreä aktiivisesti vuodesta 2007 ja noin 

vuoteen 2010 asti valtaosa kuuntelemastani musiikista oli sellaista, jonka voi edellä 

esiteltyjen määritelmien mukaan laskea folkmetalliksi. Tuon ajanjakson jälkeenkin 

folkmetallin rooli kuuntelutottumuksissani on ollut hyvin merkittävä. Folkmetallissa 

käytetään musiikillisesti sellaisia esteettisiä ja teknisiä keinoja, jotka vetoavat minuun 

voimakkaasti. Yhtä suuri rooli on genressä käsitellyillä aiheilla, jotka ovat siis tämänkin 

tutkielman fokuksessa. Olen ollut koukussa fantasiakirjallisuuden luomiin maailmoihin 

lapsuudesta saakka ja varttuessani huomasin samankaltaisia maailmoja löytyvän oman 

maailmamme historiasta ja perinteistä. Historiankirjat kuluivat käsissäni jo tuolloin, 

mutta folkmetalli tarjosi uuden ulottuvuuden maalaamalla kuvia samoista asioista 

yhdistettynä minua miellyttävään musiikkiin.  

   Vaikka folkmetallilla on ollut monella tapaa hyvin positiivinen rooli elämässäni, 

liittyy genreen piirteitä, jotka ovat askarruttaneet minua vuosien varrella. Merkittävä osa 

folkmetallisanoituksissa vastaan tulevista aihepiireistä ovat sellaisia, jotka ovat 

vahvassa kulttuurihistoriallisessa yhteydessä kansallisromanttisiin ja nationalistisiin 

diskursseihin ja mielikuviin. Nämä ulottuvuudet realisoituvat folkmetallissa 

luonnollisesti lukuisin eri tavoin, mutta äärimmäisenä esimerkkinä niistä ovat 

folkmetalliyhtyeet, joiden folklore- ja historia-elementit ovat keino äärinationalistisen, 

etnosentrisen ja rasistisen ideologian rakentamiselle.
23

 Hyvin ongelmallisena on nähty 

myös folkmetallin diskurssien rooli hegemonisen maskuliinisuuden ylläpitäjänä. 

Tuorein rasismia ja mieskeskeisyyttä koskeva kohu nousi syksyllä 2015 professori Karl 

Spracklenin folkmetallia koskevan artikkelin julkaisun myötä. Kyseisessä artikkelissaan 

Spracklen tarkastelee folkmetallia vapaa-ajan tutkimuksen ja semioottisen analyysin 

keinoin ja esittää, että genressä painotetaan vahvasti valkoisen miehen hegemonista 

asemaa muihin etnisiin ryhmiin sekä naisiin nähden.         

   Folkmetalliskene reagoi sosiaalisessa mediassa levinneeseen tutkimukseen 

voimakkaasti ja useimmat niistä kommenteista, joihin itse törmäsin, tyrmäsivät sen 

esittämät tulokset. Juuri tähän liittyy tutkijapositioni kannalta merkittävä huomio: 

tuomitsen itse rasismin ja sukupuolten välisen epätasa-arvon niiden kaikissa 

                                                 
23

 Nämä folkmetalliyhtyeet ovat vahvassa vuorovaikutussuhteessa niin sanotun NSBM-skenen (National 

Socialist Black Metal) yhtyeisiin, joihin heidät usein lasketaankin, mikäli black metal on musiikin 

keskeinen elementti. Esimerkiksi Benjamin Olson käsittelee NSBM:ää varsin kattavasti (2008: 98–120), 

joskin analyysin terävyyttä haittaa aika ajoin hänen varsin teatraalinen tapansa ruotia black metal -

kulttuuria.  
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muodoissaan ja olen aihepiiriä koskevan esiymmärrykseni pohjalta olettanut, että 

useimmat folkmetallia kuuntelevista ihmisistä ottavat itseni tavoin etäisyyttä sanoitusten 

äärimmäisempiin tulkintakehyksiin. Yksi tutkielmani keskeisistä intresseistä onkin 

haluni tarkastella tämän olettamuksen paikkansapitävyyttä. Tutkimuseettisestä 

näkökulmasta tämä sisäpiirisyys ja henkilökohtainen näkökulma ovat olennainen ja 

ohittamaton osa tutkimukseni lähtökohtia. Luonnollisesti pyrin tarkastelemaan aihetta 

niin avoimesti ja refleksiivisesti kuin suinkin pystyn, mutta lukijan tulee olla tietoinen 

taustalla vaikuttavasta esiymmärryksestä. Toisaalta esitän, että sisäpiirisyys tarjoaa 

myös tuoretta näkemystä skenestä, jota ulkopuolisella tutkijalla ei välttämättä olisi. 

Tutkielman yksi keskeisistä motivaatioista syntyy siis halustani tarkastella Spracklenin 

tutkimuksen tulosten kaltaisia väittämiä ja niitä kritisoivia näkemyksiä, ja peilata niitä 

toisiaan vasten folkloristisen tutkimuksen keinoin. Lyhyesti ilmaistuna olen 

motivoitunut lisäämään ymmärrystä minulle läheisestä musiikin genrestä, tavoitteenani 

tuottaa uutta tietoa koskien sitä, mikä genren sisällöissä loppujen lopuksi on 

merkityksellistä ihmisille ja miksi, ja miten nämä merkitykset kontekstualisoituvat 

sosiokulttuurisesti ja historiallisesti.  

 

3 Teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat: folkloren uudet vaatteet 

 

3.1 Folkloreprosessi ja perinteen kolme elämää  

 

Aloitan tutkielmani teoreettisen kehyksen tarkastelemisen Lauri Hongon (1990) 

folkloreprosessi-käsitteestä. Folkloreprosessi oli osaltaan puheenvuoro folkloristiikassa 

1970-luvulta 1990-luvulle vahvasti esillä olleeseen keskusteluun folklorismista eli 

perinteen soveltamisesta esimerkiksi kaupallisiin, viihteellisiin tai ideologisiin 

tarkoituksiin.
24

 Hongon käsite pyrkii havainnollistamaan folkloren ”elinkaarta”, johon 

myös folkloren soveltaminen edellä mainituilla tavoilla kuuluu. Honko lähtee 

artikkelissaan liikkeelle siitä, että folkloren kannalta relevanteimpana asiana ei tulisi 

pitää sen arkaaisuuden, kehittyneisyyden tai levinneisyyden astetta vaan sen yhteyttä 

                                                 
24

 http://www.helsinki.fi/folkloristiikka/opiskelu/terminologia.htm#folklorismi 
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kulttuuri-identiteettiin ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuden tunteeseen (Honko 1990: 99). 

Folkloreprosessin kannalta huomionarvoisia tutkimuksen kohteita ovat Hongon mukaan 

muun muassa informanttien ja tutkijoiden keskinäiset suhteet ja suhteet folkloreen, 

perinneyhteisön ja akateemisen yhteisön näkemykset folkloresta ja toinen toistensa 

intresseistä, perinneainesten muotoutuminen perinnettä hyödyntävien toiminnassa, 

perinteen kontekstualisointi uusissa yhteyksissä, pyrkimykset säilyttää, tutkia ja 

ymmärtää perinnettä, sekä perinteen suojeleminen, siitä hyötyminen ja sen merkitysten 

esiintuominen eri tavoin. Honko tiivistää, että folkloreprosessi on ”kaavamaistettu 

folkloren elämäntarina missä tahansa kulttuurissa”: se alkaa folkloren idealisoidusta, 

”alkuperäisestä” kontekstista ja päättyy käsityksiin folkloren merkityksistä 

nykyhetkessä. (Honko 1990: 102–103.)  

   Honko erittelee folkloreprosessille 22 vaihetta, joista vaiheita 1-12 hän kutsuu 

folkloren ensimmäiseksi elämäksi ja vaiheita 13–22 folkloren toiseksi elämäksi (Honko 

1990: 104–119). Ensimmäinen elämä viittaa folkloren rooliin yhteisössä elävänä 

traditiona, folkloren ja yhteisön vuorovaikutukseen yhteisön ulkopuolisten tahojen, 

kuten tutkijoiden, kanssa, folkloren kuvaukseen ja käyttöön niin yhteisön sisä- kuin 

ulkopuolellakin, sekä folkloren dokumentointiin, arkistointiin ja analyysiin (Honko 

1990: 104–113). On huomionarvoista ja ongelmallistakin, että Honko ei erota folklorea 

yhteisössä elävänä traditiona muista mainitsemistaan folkloren ensimmäisen elämän 

osa-alueista. Toisaalta kun ajattelemme folklorea prosessina, Hongon erittelemät 

perinteen kaksi elämää näyttäytyvät joka tapauksessa ennemminkin tutkimuksellisena 

välineenä erotella kauas folkloren idealisoidusta ensimmäisestä elämästä ajautuneet 

kontekstualisoinnin tavat aiemmista, välittömistä konteksteista, jolloin kahden elämän 

rajapinnasta tulee analyyttisesti katsottuna tärkeämpää kuin siitä, mitä elämät tarkalleen 

ottaen mallissa sisältävät. On kuitenkin syytä tarkentaa, että, tutkimuskohteeni 

luonteesta johtuen, viitatessani jatkossa folkloren ensimmäiseen elämään, tarkoitan 

lähinnä folklorea elävän perinneyhteisön osana tai kyseisestä folkloresta laadittuja 

dokumentteja.  

   Hongon (1990: 113–119) mukaan folkloren toinen elämä alkaa, kun se 

kontekstualisoidaan ensimmäisen elämän tavoista poikkeavasti, esimerkiksi arkistosta 

kulttuuripoliittiseen tai kaupalliseen käyttöön. Perinneprosessi ei etene ensimmäisestä 

elämästä toiseen elämään suoran jatkumon tavoin vaan folklorea välittävät ihmiset 

toimivat lähtökontekstiin nähden erilaisista lähtökohdista käsin tavoitellen erilaisia 
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asioita. Silloinkin, kun folklore palaa takaisin perinneyhteisöön, se on muuttanut 

muotoaan välissä tapahtuneen prosessin tuloksena. Lopuksi Honko esittää, että 

”folkloren aseman määrittely nykymaailmassa on tulos, jonka prosessimme tuottaa”.   

   Hongon käsite pohjustaa näkemystä folkloresta kontekstualisointien ja tulkintojen 

dynaamisena prosessina, joka toimii tutkielmani perusoletuksena. Folkloreprosessi ei 

kuitenkaan yksinään riitä selittämään folkloren roolia folkmetallissa, minkä vuoksi sitä 

on tärkeää vahvistaa perinteen kolmannen elämän käsitteellä. Perinteen kolmatta elämää 

ovat hahmotelleet esimerkiksi Anna-Liisa Tenhunen (2006) ja Merja Leppälahti (2011). 

Anna-Liisa Tenhunen tarkastelee tutkimuksessaan itkuvirsikulttuuria ja käyttää Hongon 

folkloreprosessia lähtökohtana itkuvirsiä koskevien käsitysten tarkastelulle ja itkuvirren 

kolmannen elämän analysoinnille. Itkuvirren ensimmäinen elämä viittaa rajakarjalaiseen 

itkuperinteeseen 1800-luvun lopusta 1900-luvun ensimmäisille vuosikymmenille, toinen 

elämä Suomessa asuneiden, Karjalasta kotoisin olleiden siirtolaisnaisten itkutraditioon, 

ja kolmas elämä itkuvirren vuosituhanteen vaihteessa tapahtuneeseen uuteen 

tulemiseen. Tenhunen kuitenkin painottaa, että itkuvirren kolme elämää eivät ole 

monoliittisia tai toisistaan selkeästi irrallaan olevia vaiheita. Perinteen elämät ovat siis 

Tenhuselle Hongon tavoin tutkimuksen väline, ja hänen fokuksensa kohdistuu ajan, 

ympäristön ja kontekstin muutosten näkymiseen itkukulttuurin piirteissä. (Tenhunen 

2006: 12–15.)   

   Tutkimuksensa yhteenvedossa Tenhunen esittää, että ensimmäisen elämän aikana 

itkuvirret opittiin enkulturaatioprosessin kautta niiden suullisessa perinneympäristössä. 

Itkuvirren kontekstit liittyivät lähinnä pienyhteisön eroriitteihin ja surun käsittelemiseen 

ja niitä esittivät karjalaiset naiset karjalan kielellä. Itkuvirrellä oli myös rituaalinen 

funktio: se toimi yhteisölle välittäjänä tämänpuolisen ja tuonpuoleisen maailman välillä, 

mikä vaikutti olennaisesti yhteisön menehtyneen jäsenen tuonpuoleiseen pääsyyn.
25

 

Itkuvirren toista elämää luonnehtii itkuvirren muistelukulttuuriin sidoksissa ollut rooli, 

ja itkuja esitettiin evakkojen juhlissa ja muissa tapaamisissa ilman rituaalista kontekstia. 

Niiden esittäminen perustui muistelulle ja uusien itkuvirsien sepittämisen opettelulle. 

Tenhunen esittää, että kolmannen elämän myötä itkuvirren esittämisen kontekstit ovat 

laajentuneet koskemaan esimerkiksi kursseja, perhejuhlia ja julkisia tapahtumia. 

Itkuvirren oppiminen tapahtuu opiskelemalla sitä kursseilla tai erilaisten audio- ja 
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 Tenhunen 2006: 50.  
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kirjallisten lähteiden avulla. Teemat ovat muuttuneet ja esittäjä voi olla kuka tahansa. 

Tenhunen kuitenkin osoittaa, että itkuvirren kolmas elämä on silti yhteydessä sen 

aiempiin elämiin: itkuvirret ovat yhä sanallisia valituksia, jotka toimivat tunteiden 

ilmaisemisen kanavana, esittäjät ovat yhä lähes poikkeuksetta naisia, yhteisö on yhä 

läsnä tunteiden käsittelyssä ainakin jollain tasolla ja traditioon kuuluu yhä dialogi 

muiden tahojen, kuten valtakulttuurin, akateemisen yhteisön ja median, kanssa. 

(Tenhunen 2006: 384–385.) Itkuvirren ensimmäisen elämän kulttuurimiljöö ei ole 

tehnyt paluuta kokonaisuudessaan, mutta osia siitä on hyödynnetty kolmannen elämän 

aineksina (Wilce 2009: 217, 221).    

   Merja Leppälahti on soveltanut perinteen kolmannen elämän käsitettä tarkastellessaan 

eri kulttuurien folkloresta peräisin olevien olentojen roolia fantasiakirjallisuudessa. 

Leppälahti esittää, että Hongon lanseeraamat perinteen ensimmäisen ja toisen elämän 

kategoriat perustuvat käsitykselle folkloresta nimenomaan folklorena. Tämän 

perusajatuksen pohjalta Leppälahti määrittelee perinteen kolmannen elämän alkavan 

siitä, kun folkloren arvo folklorena jää taka-alalle ja etualalle nousee sen sisällön 

kiinnostavuusarvo sellaisenaan. Tästä on hänen mukaansa kyse fantasiakirjallisuuden 

folkloren käytössä. (Leppälahti 2011: 170.) Leppälahti etenee artikkelissaan 

tarkastelemaan folkloren roolia kahdessa suomalaisessa fantasiakirjassa. Hän päättää 

tekstinsä esittämällä, että folkloren rooli perustuu ensinnäkin siihen, että se on 

suurimmalle osalle kohdeyleisöstä ainakin jollain tavalla tuttua; sitä on helppo 

hyödyntää ja ymmärtää. Toiseksi, folkloresta tutuilla olennoilla on esimerkiksi 

luontosuhteeseen tai perinteiseen elämäntyyliin viittaavaa symbolista arvoa. Kirjoittaja 

voi siis käsitellä näitä teemoja folkloren kautta ilman, että hänen täytyy niitä 

eksplisiittisesti esitellä. Leppälahden mukaan voimme nähdä tässä folkloren kolmannen 

elämän, jossa folkloren autenttisuudella ei ole merkitystä. Lukijalle ei edes välttämättä 

ole ollenkaan olennaista se, tunnistavatko he folkloren folkloreksi. Riittää, että se on 

tuttua, kiinnostavaa ja esitysyhteyteen, tässä tapauksessa fantasiakirjallisuuteen, 

sopivaa. (Leppälahti 2011: 175.) 

   Tenhusen ja Leppälahden tutkimukset valottavat sitä prosessia, jossa perinnettä 

kontekstualisoidaan historiallisesti uudessa sosiokulttuurisessa ympäristössä. Sekä 

itkuvirren uusi tuleminen että folkloren käyttö fantasiakirjallisuudessa havainnollistavat 

tilanteita, joissa perinteen aiemmat kontekstit nivoutuvat yhteen sellaisten kontekstien 

kanssa, jotka eivät olleet kyseessä olevalle traditiolle entuudestaan ominaisia, luoden 
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uudenlaisia lähestymistapoja ja perinteen ilmenemismuotoja. Perinteen yhteydet sekä 

sen ensimmäiseen että toiseen elämään saavat uusia ulottuvuuksia, muuntuvat ja 

hämärtyvät. Merkitykset, funktiot ja performatiivisuus muokkautuvat eri toimijoiden 

käsissä eri tavoin ja siten perinne pluralisoituu entisestään sen kolmannen elämän 

aikana. Honko luonnehti folkloreprosessin tuottavan määrittelyn folkloren asemasta 

nykyhetkessä ja mielestäni perinteen kolmas elämä asettuu siksi varsin luontevasti 

folkloreprosessin jatkumoon. Tämä pätee kuitenkin vain osittain, sillä perinteen 

kolmannen elämän aikana, Leppälahtea mukaillen, folkloren asema ei edes välttämättä 

ole riippuvainen sen tiedostamisesta folkloreksi. Tästä näkökulmasta folkloreprosessin 

nykyvaihe sisältää pikemminkin erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin liittyvät folkloren 

rekontekstualisointitavat ja niiden suhteet aiempiin kontekstualisointeihin.   

   Esitän, että folkmetalli on mitä mainioin esimerkki ilmiöstä, johon folkloreprosessia ja 

sen osalta erityisesti perinteen kolmannen elämän teoriaa voidaan soveltaa 

ymmärryksemme lisäämiseksi. Perusolettamukseni on, että folkmetalliskenessä on 

kehittynyt omanlaisensa kulttuuriset ja sosiaaliset resurssit ja konventiot, jotka ovat 

kytköksissä skenessä hyödynnetyn folkloren aiempiin elämiin, mutta jotka ammentavat 

sisältöä, symboleja ja merkityksiä vähintään yhtä paljon populaarikulttuurissa 

välitetyistä folkloren representaatioista. Folkmetalliyhtyeet siis ankkuroivat, 

pinnallisemmin tai vahvemmin, folkloren käyttönsä folkloreprosessin ensimmäiseen ja 

erityisesti toiseen elämään, mutta muokkaavat, tulkitsevat ja merkityksellistävät sitä 

uusin tavoin, konstruoiden esimerkiksi Mouran (2014: 33) kuvailemia romantisoituja 

representaatioita muinaisesta menneisyydestä. Näiden tapojen luonnetta voidaan 

mielestäni ymmärtää kattavasti vain, jos tarkastelemme niiden yhteyttä 

populaarikulttuurin muilla osa-alueilla ja laajemmalla kulttuurisella tasolla tuotettuun 

puheeseen folkloresta. 

   Folkmetalliskenessä on rakentunut uniikki diskurssien verkosto, jossa folklorea 

koskevat käsitykset ovat alkaneet elää omaa elämäänsä. Tästä johtuen esimerkiksi 

aloitteleva folkmetalliyhtye voi toimia legitiiminä genren sisältöjen välittäjänä, vaikka 

yhtyeen jäsenet eivät olisi suoraan perehtyneet folkloren muotojen 

kulttuurihistoriallisiin konteksteihin tai edes populaarikulttuurin representaatioihin 

niistä. Samalla tavoin folkmetallin kuuntelijat voivat merkityksellistää sanoitusten 

perinnesisältöjä monin tavoin ilman tietoja kyseisten sisältöjen taustoista: Moura (2014: 
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54) argumentoi, että fanit tuottavat henkilökohtaisia, yhtyeiden sanoituksiin perustuvia 

käsityksiä muun muassa suomalaisesta mytologiasta.  

   Esitän, että folkmetallin osalta Leppälahden teesi siitä, että perinteen kolmannen 

elämän aikana folkloren tunnistaminen folkloreksi ei ole relevanttia, on ongelmallinen. 

Toisaalta genressä voidaan hyödyntää perinnesisältöjä ilman, että niiden historiallisia 

merkityksiä reflektoidaan (eli nojaudutaan suoraan ainoastaan genren omiin 

vakiintuneisiin diskursseihin), mutta toisaalta monille folkmetalliyhteisön jäsenille 

folklore-elementtien koettu autenttisuus on hyvin tärkeässä roolissa. Huomionarvoista 

kuitenkin on, että Mulvany (2000: 113–114) päätyi tutkimuksessaan siihen tulokseen, 

että fanien kokemus folkmetallin autenttisuudesta ei riipu sen representaatioiden 

todenmukaisuudesta vaan abstraktimmasta tarinan kokemuksesta. Tämä on 

mielenkiintoinen havainto, jonka implikaatioihin palaan analyysiosiossa. Joka 

tapauksessa perinteen kolmas elämä folkmetallissa kytkeytyy vahvemmin Tenhusen 

analyysiin itkuvirsistä, kun taas Leppälahden näkemys näyttäytyy turhan kapeana 

voidakseen kattavasti kuvata folkmetallia.    

   Kiehtovaa folkmetallissa, ja pitkälti populaarikulttuurin folkloren representaatioissa 

yleensä, on se, kuinka perinteen kolmannesta elämästä muodostuu itse asiassa erilaisten 

kontekstualisointitapojen intertekstuaalinen verkosto, jossa jotkut diskurssit saavat 

toisia vahvemman roolin. Folkloren hyödyntäminen tietyn kulttuuri-ilmiön puitteissa 

perustuu siis yhdistelmälle aiempia elämiä ja useita, toisistaan osittain eroavia 

määrittelyjä tuottavia folkloreprosessin nykyvaiheita. Tällaisena folkmetalli, kuten 

muutkin vastaavat kulttuuri-ilmiöt, tulee ymmärtää, jotta niiden monipuolinen luonne 

tulee esille niiden ansaitsemalla tavalla. Edellä käyty keskustelu folkmetallin suhteesta 

folkloreprosessin ja perinteen kolmanteen elämään toimii keskeisenä analyysiäni 

ohjaavana olettamusten joukkona, jota vasten tulen peilaamaan kirjoituskutsulla 

kerättyjä vastauksia ja yhtyeiden sanoituksia.  
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3.2 Metakulttuuri, moderni ja traditio 

 

Ymmärtääksemme paremmin niitä laajempia kulttuurisia ja sosiaalisia prosesseja, jotka 

ohjaavat perinteen kolmannen elämän rakentumista folkmetallissa, on antoisaa 

tarkastella niitä kulttuurin ja metakulttuurin dynaamiikan näkökulmasta. Näiden 

käsitteiden käyttö tutkielmassani pohjautuu Greg Urbanin (2001) ajatuksiin kulttuurista 

ja sen välittymisestä modernina aikana, mutta tuon mukaan keskusteluun myös James 

Wilcen (2009) näkemyksiä Urbanin väitteistä. Lisäksi hyödynnän Pertti Anttosen 

(2005) pohdintoja modernin ja tradition suhteesta, joka on keskeinen elementti myös 

Urbanin ja Wilcen analyyseissä.  

   Metakulttuurin käsittelemiseksi on määriteltävä ensin itse kulttuurin käsite. Urban 

katsoo kulttuurin olevan yksinkertaisimmillaan mitä tahansa sosiaalisesti opittua ja 

välitettyä abstraktia ainesta, joka ankkuroituu materiaalisiin
26

 asioihin ja siirtyy 

yksilöiden ja ryhmien välillä (2001: 2). Kulttuurisia asioita, niiden jatkuvuutta, 

muutosta ja keskinäisiä suhteita, arvioivat kyseessä olevaan sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen osallistuvat tahot ja tämä on Urbanin mukaan osa metakulttuuria eli 

kulttuuria koskevaa kulttuuria (2001: 3). Metakulttuurille ominainen kulttuurin tulkinta 

kohdistaa huomion kyseiseen kulttuuriseen asiaan, jolloin kiinnostus sitä kohtaan 

kasvaa ja sen välittyminen tehostuu. Toisaalta kulttuurinen asia saattaa edistää sitä 

koskevan metakulttuurin välittymistä. (Urban 2001: 4.) Urban tähdentää, että myös 

metakulttuurisen ja kulttuurisen asian keskinäinen suhde on olennainen välittymisen 

kanava, ja tässä materiaalisten ja ei-materiaalisten elementtien vuorovaikutuksessa 

kiteytyy hänen mukaansa kulttuurin välittymisen salaisuus (2001: 4-5). Metakulttuuria 

voi itsessään luonnehtia kulttuuriksi, joka siirtyy ajassa ja paikassa, mutta metakulttuuri 

myös kantaa mukanaan ideaa kulttuurista. Tämä idea voi esimerkiksi koskea kulttuurin 

arvottamista sekä sen kelpoisuutta ja relevanssia suhteessa kulttuurisen välittämisen 

prosesseihin. (Urban 2001: 30, 224.)  

   Urban jatkaa, että tilanne, jossa henkilö tai ryhmä välittää kulttuurista ainesta toiselle 

henkilölle/ryhmälle, on vain kulttuurin välittymisen yksinkertaisin muoto. 

Tavallisempaa on se, että yksittäinen toimija on omaksunut kulttuurisen elementin 
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usealta henkilöltä/ryhmältä eikä pelkästään kulttuuri-elementin yhden 

ilmenemismuodon kautta. Edelleen on mahdollista, että tiettyä ilmenemismuotoa ei 

voida johtaa ainoastaan yhdestä kulttuurisesta elementistä. Tällöin kyseinen 

ilmenemismuoto, Urbanin tekstissä ω, nähdään usein uutena kulttuurin muotona ja se 

ammentaa ainesta useista aiemmista ja näennäisesti erillisistä kulttuurisista 

elementeistä. (Urban 2001: 5.) ω ikään kuin konstruoi niistä kuvan toisiinsa liittyvien 

elementtien systeeminä pelkästään niihin viittaamalla. ω-kulttuurin kautta voimme 

havaita, että kulttuurin välittyessä ajallisesti ja paikallisesti se, mikä välittyy, on itse 

asiassa kokonainen kulttuurielementtien välinen verkosto. (Urban 2001: 6.) 

   Urban kuvailee modernia itsessään osaksi metakulttuuria. Modernin metakulttuuri 

pyrkii kulttuuri-elementtien ilmenemismuotojen suhteen määrittelemiseen ohjatessaan 

samalla kulttuuria kohti uusia ilmenemismuotoja. (Urban 2001: 6.) Tilanteessa, jossa 

uusi ilmenemismuoto nähdään osana tietyn yksittäisen abstraktin kulttuuri-elementin 

ilmenemismuotojen jatkumoa, esimerkiksi perinteenä välittyviä myyttitoisintoja, sitä 

tarkastellaan tradition metakulttuurina (Urban 2001: 5). Myös käsitys traditiosta 

metakulttuurina on pyrkimys vastustaa kulttuurin välittymistä hidastavia tekijöitä 

luomalla kulttuuria sen jatkuvuuden korostamisen kautta vahvistavaa voimaa (Urban 

2001: 19–20, 38). Metakulttuurin voi siis hahmottaa myös konkreettisempana, 

kulttuuria eteenpäin suuntaavana ja itsensä mukaiseksi muokkaavana voimana, joko 

modernin/uuden tai tradition metakulttuurina (Urban 2001: 37–38).  

   Modernin/uuden ja tradition metakulttuurit eivät kuitenkaan sulje toisiaan kokonaan 

pois. Nykymaailmassakin nämä metakulttuurit toimivat samanaikaisesti. (Urban 2001: 

42). Tradition metakulttuurille ominaista on se, että kun metakulttuuri saa toimijan 

toisintamaan kulttuurisen asian, osa metakulttuurin voimasta perustuu toimijan 

kiinnostukselle kyseiseen aiempaan kulttuuriseen objektiin. Modernin metakulttuurissa 

uuden kulttuurisen asian täytyy erottua aiemmista asioista ja täten myös 

metakulttuurisen asian täytyy erottua aiemmista metakulttuurisista asioista luodakseen 

kiinnostusta uutta kulttuurista asiaa kohtaan. Metakulttuurinen asia, esimerkiksi 

elokuva-arvostelu, reagoi kulttuuriseen asiaan, elokuvaan, ja tämän vuorovaikutuksen 

kautta metakulttuuriseen asiaan kanavoituu osa kulttuurisesta asiasta. Näin tämä osa 

liittyy metakulttuurin välittymisen kiertoon, eräänlaiseen kulttuurin välittymisen toiseen 

tasoon, ja samalla siirtää kiertoon osan kulttuuriseen asiaan kohdistuvasta 

kiinnostuksesta, joka voi sen jälkeen välittyä uuteen kulttuuriseen asiaan. Kulttuurinen 
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tieto voi tätä kautta välittyä ihmiseltä toiselle, vaikka vastaanottavat ihmiset eivät olisi 

olleet suorassa yhteydessä siihen kulttuuriseen asiaan, jota tieto koskee. (Urban 2001: 

225–226.) Urban esittää, että ajallemme on ominaista modernin metakulttuurin 

dominanssi, mutta juuri tämä dominanssi synnyttää tradition metakulttuurin 

vastavoiman, joka kurkottaa kohti katoavia kulttuurisia asioita ja kulttuurista 

pysyvyyttä. (2001: 232).  

   Myös James Wilce (2009) lähtee liikkeelle siitä, että (post-)moderni
27

 ja traditio 

kulkevat käsi kädessä. Kaikkialla diskurssit uusintavat jatkuvasti kuvaa modernin ja 

tradition vastakkainasettelusta. Niillä on voimaa silloinkin, kun niiden tiedostetaan 

itsessään pitävän yllä tätä asetelmaa. Moderni ja traditio ovat Wilcen mukaan kuitenkin 

saman asian kaksi puolta. Hän jatkaa, että moderni konstruoidaan paikallisesti hyvin 

monimuotoisin tavoin, mutta se myös realisoituu globaalina projektina erityyppisissä 

diskursseissa. (Wilce 2009: 11–12, 192.) Wilce on Urbanin kanssa yleisellä tasolla 

samaa mieltä modernin ja tradition metakulttuurien lainalaisuuksista, mutta kritisoi 

Urbania siitä, että hän ei onnistu järjestelmällisesti selittämään moderniin 

sisäänrakennettua taipumusta rekonstruoida traditiota pyrkiessään siitä diskursiivisesti 

erottautumaan (Wilce 2009: 174; Bauman & Briggs 2003). Wilce kirjoittaa, että 

modernissa elvytetään traditiota kontekstualisoimalla sitä metakulttuurisesti uusiin 

muotoihin (2009: 176).   

   Wilcen mukaan modernin ja tradition metakulttuurit eivät siis ole ainoastaan 

temporaalisesti samalla tasolla tapahtuvia prosesseja vaan saman ilmiön eri 

ulottuvuuksia. Hän pyrkii paikkaamaan Urbanin tutkimuksessa havaitsemiaan aukkoja 

hahmottelemalla metakulttuurin mallin, jossa keskeistä on modernin ja tradition 

dialektiikan dynaaminen jatkuvuus. Esimerkiksi hegemoninen, tietyn kielen häviämistä 

nopeuttanut kehityskulku saattaa antaa tietä kieltä elvyttävän politiikan suosimiselle tai 

yritys hävittää traditioita saattaa laukaista nostalgian tunteita (joskin Wilcen mielestä 

vain väliaikaisesti). (Wilce 2009: 179–180.) Esimerkiksi pyrkimyksiä itkukulttuurin 

tukahduttamiseen seurasi jotakuinkin sukupolvea myöhemmin halu elvyttää sitä (Wilce 

2009: 219). Wilce esittää, että pyrkimys moderniin ja uuteen ei koskaan tapahdu ilman 

ainakin jonkinasteista tradition ja konventionaalisuuden vaikutusta, mutta toisaalta 
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tradition elvyttämisen muodot ovat vääjäämättä vain etäisesti yhteydessä tradition 

alkuperäiseen kontekstiin (Wilce 2009: 187). On huomionarvoista, että modernin 

narratiivi nojaa yhtä lailla niin ”menetyksen” kuin ”edistyksen” käsitteisiin (Wilce 

2009: 193).  

   Niin ikään Pertti Anttosen (2005) tutkimuksen lähtöpisteenä toimii ajatus siitä, että 

tradition ideaa ei voi erottaa modernin käsitteestä ja kokemuksesta. Hän esittää, että 

traditio on modernille diskursiivisesti konstruoitu vastakohta ja itsessään moderni 

metafora kulttuurin jatkuvuudelle ja historian kaavamaistamiselle. Anttonen jatkaa, että 

keskustelu tradition käsitteestä ja niistä sosiaalisista prosesseista, jotka voidaan katsoa 

traditionaalisiksi, tulee ymmärtää osaksi sosiaalisesti konstruoituja diskursseja 

modernista. Näistä lähtökohdista hän toteaa, että se, mikä nähdään traditionaalisena, 

tuodaan osaksi modernia sosiaalista pääomaa modernien käsitteiden ja diskursiivisten 

keinojen avulla.  Vaikka modernin on klassisesti nähty hävittävän traditionaaliset 

kulttuuri-ilmiöt, se itse asiassa luo ne käsitteellisesti ja diskursiivisesti ja tekee tradition 

käsitteestä modernin tuotteen. Siksi sekä traditio että sen representaatio ovat moderneja 

siitä huolimatta, että ne merkityksellistävät ei-modernia. Tästä erottamattomuudesta 

seuraa se, että modernit diskurssit ei-modernista ovat samalla moderneja diskursseja 

modernista. Anttonen huomauttaa, että modernin ja tradition suhde on myös keskeinen 

osa folkloren määrittelemisen, tutkimuksen ja käytön problematiikkaa. (Anttonen 2005: 

12–14.)  

   Edellä esiteltyihin ajatuksiin perustuen koen metakulttuurin, modernin ja tradition 

käsitteiden sisältävän merkittävää analyyttistä potentiaalia tarkastellessamme 

folkmetalliskenen kontekstualisaatio- ja merkityksellistämisprosesseja. Folkmetalli 

näyttäytyy tässä valossa ilmiönä, jonka sisällöt muotoutuvat perinteen kolmanneksi 

elämäksi metakulttuuristen prosessien tuloksena. Lisäksi skenessä tuotettuihin 

diskursseihin folkloresta ja historiasta vaikuttaa voimakkaasti modernin ja tradition 

(metakulttuurien) dynaaminen vuorovaikutussuhde. Oletuksenani on, että 

folkmetalliskenessä vaikuttavat Wilcen teesien mukaisesti sekä modernin että tradition 

metakulttuurit, joiden viitekehyksessä folklore- ja historia-aiheet saavat erilaisia ja 

monimuotoisia ulottuvuuksia. Nähdäkseni perinteen kolmannen elämän voi hahmottaa 

metakulttuurin, alla esitellyn metamytologian ja modernin/tradition lainalaisuudet 

yhdistäväksi kokonaisuudeksi, jonka tuloksena on folkmetallin kulttuuri-ilmiö.   
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3.3 Metamytologia 

 

Keskustelu metakulttuurista ja perinteen kolmannesta elämästä tarjoaa puitteet 

metamytologian käsitteen tarkastelulle. Metamytologia, siten kuin Frog (2015) on sen 

määritellyt, auttaa ymmärtämään niitä tapoja, joilla metakulttuuri ja perinteen kolmas 

elämä vaikuttavat folkmetallidiskursseihin. Käsite tulee tutkielmassani ymmärtää 

Frogin oman lähestymistavan mukaisesti mytologiaksi mytologiasta (Frog 2015: 100), 

Urbanin metakulttuuri-käsitteen ideaa heijastellen. Ennen syventymistään 

metamytologian luonteeseen Frog esittää, että myytti on merkityksen ominaisuus, joka 

määrittelee ne objektiivisesta todellisuudesta riippumattomat tavat, joilla prosessoimme 

merkkejä (2015: 100). Frog jatkaa, että metamytologia viittaa mytologiaa koskevien 

diskurssien mytologisointiin, josta voi erottaa kaksi laveaa tyyppiä: emic- ja etic-

metamytologiat. Näistä erityisesti jälkimmäinen on kiinnostava tämän tutkielman 

kannalta. Etic-metamytologia kuvaa ”toiseutetun” mytologian mytologisointia. Tämän 

voi Frogin mukaan ymmärtää tietyn ryhmän yhteisenä sosiaalisena panostuksena 

”toiseutettuun” mytologiaan symbolien ja viitekehysten lähteenä, jota ryhmä voi 

hyödyntää esimerkiksi kulttuuriperinnön konstruoinnissa (kuten Kalevalan 

tapauksessa). Frog tähdentää, että tällainen toiminta ei ole riippuvaista nationalismista, 

sillä muun muassa skandinaavisen ja kreikkalaisen mytologian vahva läsnäolo 

länsimaisessa kulttuurissa on mahdollistanut näitä mytologioita koskevien populaarien 

metamytologioiden synnyn. Tällä hän tarkoittaa sosiaalisia konstruktioita 

mytologioiden luonteesta, esimerkiksi niiden merkityksistä ja relevanssista, jotka 

antavat työkaluja niiden ymmärtämiseen. (Frog 2015: 100–101.)  

   On tärkeää huomioida, että metamytologiat saattavat olla hyvinkin erkaantuneita 

niistä emic-aineksista, joiden ympärille ne diskursiivisesti muotoutuvat. Etic-

metamytologian kulttuurinen voima on kuitenkin sidoksissa siihen, kuinka hyvin sen 

nähdään kuvaavan sitä toiseutettua mytologiaa, johon se viittaa. Metamytologiat eivät 

myöskään ole sen enempää heterogeenisia keskenään kuin mytologiat ja niitä 

konstruoivien yhteisöjen ja verkostojen vaihtelevuus tuottaa potentiaalisesti suuria eroja 

populaarien ja akateemisten metamytologioiden välille. (Frog 2015: 101.) 

Mytologioiden mytologisointiin liittyvät esimerkiksi käsitykset sen sisällöstä, 

homogeenisuuden asteesta ja sitä koskevien tietojen autenttisuudesta. Metamytologia 
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rakentuu tällaisten mytologiaa kommentoivien diskurssien jatkumolle. (Frog 2015: 103–

104.)  

   Frogin lähestymistapa metamytologian käsitteeseen on tutkielmani kontekstissa 

hyödyllinen, koska se auttaa selittämään sitä, miksi metakulttuuri ja perinteen kolmas 

elämä ovat folkmetalliskenessä tuotettujen diskurssien kannalta tarpeellisia näkökulmia. 

Mytologioiden ympärille rakentuvien diskurssien mytologisointi kuvaa erinomaisesti 

metakulttuurin luonnetta arviona kulttuurista: mytologian merkityksiä, autenttisuutta ja 

relevanssia määritellään, ja nämä diskursiiviset toimet vaikuttavat siihen, millä tavoin 

mytologiaa koskevat käsitykset välittyvät tai vaipuvat pimentoon. Katson, että 

tutkielmani kontekstissa on perusteltua laajentaa metamytologian premissit koskemaan 

kaikkea folkmetalliyhtyeiden sanoituksissa hyödynnettyä folklorea. Soveltaen 

folkmetalliyhtyeiden tavat kuvata folklore-elementtejä sanoituksissaan rakentuvat 

folkmetalliskenen näitä elementtejä koskevalle diskursiiviselle perinnölle. 

Folkmetalliskene käsittelee sanoituksia siis folkmetallin oman metamytologian lävitse, 

jonka kautta folklore-elementteihin kiinnitetään merkityksiä perustuen genren 

käytäntöihin, populaareihin käsityksiin, kulttuurisiin diskursseihin ja akateemiseen 

tutkimukseen. Kyse on niistä tavoista, joilla folklore-diskursseja käsitellään ja sitä 

kautta muokataan ja/tai vahvistetaan sopimaan kunkin yhtyeen ja koko skenen 

kokonaiskuvaan.  

 

   

3.4 Diskurssianalyysi 

 

Analyyttiset lähtökohtani pohjautuvat metodologisesti diskurssianalyysiin, jossa 

keskeisenä teoreettisena ajatuksena on sosiaalinen konstruktionismi eli käsitys 

todellisuuden rakentumisesta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Diskurssianalyysi 

suuntautuu kielenkäytön tarkastelemiseen toimintana, joka rakentuu sosiaalisissa 

prosesseissa ja tuottaa sosiaalista todellisuutta (Jokinen & Juhila & Suoninen 1999: 17). 

Tälle toiminnalle keskeistä ovat ne tavat, joilla ihmiset kuvaavat ja perustelevat erilaisia 

ilmiöitä (Jokinen et al. 1999: 18). Analysoin kirjoituskutsun vastauksista ja 

folkmetalliyhtyeiden sanoituksista löytyviä diskursseja eli kielenkäytössä alati 
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uusiutuvien kielellisten merkityssysteemien eri muotoja (Jokinen et al. 1999: 67). Kuten 

on jo käynyt ilmi, en kuitenkaan käsittele diskursseja yleensä vaan nimenomaan 

sellaisia diskursseja, joita teksteissä tuotetaan folklore-elementtien merkityksistä 

kirjoittajille, kulttuurille ja yhteiskunnalle. Näitä diskursiivisia aineksia uusinnetaan 

tietoisesti tai tiedostamattomasti (Suoninen 1999: 24). Tekoja, ilmiöitä ja asiantiloja 

voidaan kuvata monin tavoin eivätkä nämä kuvaukset ole lähtökohtaisesti toinen 

toistaan todempia (Suoninen 1999: 18). Näitä diskurssianalyysin kohteena olevia 

kuvauksia voidaan kutsua esimerkiksi selonteoiksi ja ne ylläpitävät ja muuntavat niitä 

samaisia diskursseja, joista irtautumista tai joiden uudelleen tuottamista ne perustelevat 

(Suoninen 1999: 20–22). Tutkielmani kohteena ovat siis selonteot, jotka kommentoivat 

kirjoituskutsuvastausten ja yhtyeiden sanoitusten folklore-diskursseja.  

   Selonteot eivät kuitenkaan ole olemassa riippumattomina vaan ne ovat laajemman 

sosiaalisen kanssakäymisen kautta yhteydessä selontekojen verkkoon (Suoninen 1999: 

26). Tämä on juurikin se laajempi sosiaalinen ja kulttuurinen taso, johon pyrin 

yksittäiset selonteot yhdistämään. Selonteot tuotetaan monitahoisessa 

vuorovaikutussuhteessa toimijan, hänen välittömän vuorovaikutuspiirinsä ja laajemman 

sosiaalisen ja kulttuurisen tason välillä, joten on olennaista tarkastella selontekoja 

näiden tasojen risteyksessä (Suoninen 1999: 28–29). Tähän kokonaisuuteen liittyy myös 

historiallinen näkökulma diskurssien vuorovaikutusprosesseihin, joissa vaikuttavat sekä 

merkitysten vakiinnuttamisen että merkitysten uusimisen ja häivyttämisen tendenssit 

(Jokinen 1999: 39). Historiallinen näkökulma on tärkeä osa folkmetallitekstien 

diskurssianalyysiä, sillä se on erottamaton osa tutkimusintressejäni, jotka kohdentuvat 

folkmetalliskenen jäsenten käsityksiin folkloreprosessista. 

   Diskurssianalyysi tarjoaa myös hienovaraisempia metodisia työkaluja tekstien 

tarkastelemiseen. Lähtöpisteenä on sen analysointi, millä sanastoilla (ts. mihin 

tulkintarepertuaareihin nojautuen) kohdetta kommentoidaan (Suoninen 1999: 18). 

Tämän jälkeen seuraa syvällisempi erittely siitä, millaisina kielellisinä tekoina tämä 

prosessi tapahtuu (Suoninen 1999: 18–19).  Tulkintarepertuaarit eivät nouse selonteoista 

automaattisesti vaan ne saattavat vaihdella huomattavasti jopa vakiintuneen oloisessa 

diskurssissa, jolloin on tarpeen pohtia sitä, millaiset sanastot ovat hyväksyttyjä ja 

toimivia eri tilanteissa ja konteksteissa (Suoninen 1999: 107–109). Vakiintuneisuuden 

aste on tässä analyysissa keskeinen elementti, koska diskurssianalyyttisestä 

näkökulmasta jopa vankoilta faktoilta vaikuttavat asiat ovat itse asiassa syvään 
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juurtuneita merkityksiä. Silti selontekojen vakuuttavuus perustuu muun muassa siihen, 

kuinka vakiintuneisiin merkityssysteemeihin ne voidaan kytkeä; realiteeteiksi katsotut 

merkitykset voimistavat selontekojen retorista tehoa. (Suoninen 1999: 30–31.) Selonteot 

muotoutuvat jatkuvassa dynaamisessa prosessissa, jossa jokainen selonteko asemoituu 

edellisten selontekojen kautta. Jokainen yksityiskohta saattaa vaikuttaa myöhempiin 

selontekoihin ja siksi selontekoja on syytä tarkastella huolellisesti ja mahdollisimman 

avoimesti. (Suoninen 1999: 104.) Lopuksi on todettava, että tältä pohjalta myös käsillä 

oleva tutkielma tulee nähdä yhtenä diskursiivisena puheenvuorona puheenvuorojen 

jatkumossa (Jokinen et al. 1999: 85). 

   Diskurssianalyysin funktio tutkielmassani on tarjota metodologinen perusta perinteen 

kolmannen elämän, metakulttuurin, modernin ja tradition sekä metamytologian 

tarkastelulle. Diskurssianalyysi toimii siis työkaluna, jonka välityksellä pyrin 

peilaamaan aineistoista löytyviä tutkimuskysymysteni kannalta kiinnostavia elementtejä 

teoreettista viitekehystäni vasten. Metakulttuuriset arviot, perinteen kolmannen elämän 

rakentuminen sekä modernin ja tradition käsitteiden dynaaminen suhde perustuvat 

diskurssien verkostolle. Tämä keskeinen ajatus on taustalla analyysimetodissani, jonka 

käyn läpi seuraavassa luvussa.  

 

4 Aineisto ja metodi: ikkuna folkmetalliskeneen  

 

4.1 Kirjoituskutsuvastaukset 

 

Ensimmäisen ja olennaisemman osan aineistoani muodostavat folkmetallin 

kuuntelijoilta kirjoituskutsulla
28

 kerätyt tekstit, joissa he pohtivat folkmetallin luonnetta 

ja sen musiikillisten ja sanoituksellisten elementtien merkityksiä itselleen sekä 

laajemmin kulttuurille ja yhteiskunnalle. Valitsin kirjoituskutsun 

aineistonhankintatavaksi, koska olin kiinnostunut nimenomaan folkmetallia 

kuuntelevien ihmisten folkmetallia ja folkmetalliyhtyeiden sanoituksia koskevista 

näkemyksistä. Tutkielmaa suunnitellessani toinen harkitsemani vaihtoehto oli 

                                                 
28

 LIITE 1.  
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haastattelujen tekeminen, mutta päädyin kirjoituskutsuun siksi, että vaikka vastaukset 

saattaisivat jäädä lyhyemmiksi ja menettäisin mahdollisuuden pyytää haastateltavilta 

niihin tarkennuksia, pystyisin keräämään suhteellisen vaivattomasti anonyymejä 

tekstejä eri lähteistä. Koin suuremman määrän lyhyempiä tekstejä olevan 

tutkimusintressieni näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin pienemmän määrän 

haastatteluja, koska uskoin pystyväni tavoittamaan kirjoituskutsun kautta edes 

välähdyksiä jonkinlaisista suuremmista linjoista. 

   Kirjoituskutsun laatiminen osoittautui yllättävän haasteelliseksi. Keskeisin syy tähän 

oli se, että vastausten tuli olla sellaisia, jotka tarjoaisivat tutkimuskysymysteni kannalta 

relevanttia aineistoa, mutta samalla kirjoituskutsun ohjeiden sellaisia, jotka 

johdattelisivat vastaajia mahdollisimman vähän. Kyse on toki erityisesti laadullisen 

tutkimuksen aineistonhankinnalle hyvin tyypillisestä ongelmasta, jota ei voi 

käytännössä koskaan aukottomasti ratkaista. Minulle tämä ongelma näyttäytyi erityisesti 

siinä, miten kuvailisin kutsussa folkmetallia ja folklorea. Ajatukseni oli ankkuroida 

kuuntelijoiden merkityksellistämis- ja kontekstualisointitapojen tarkastelu heidän omiin 

käsityksiinsä siitä, mitä folkmetalli on ja millaisia aiheita sen piiriin kuuluu. Siksi 

minun tuli pyrkiä mahdollisimman joustavaan ennakkomääritelmään genrestä ja siitä, 

mitä folklore genren kontekstissa tarkoittaa. Toisaalta taas ymmärsin, että olisi 

välttämätöntä asettaa vastaajille tietyt raamit, jotta saisin tutkimukseni kohdennettua 

minua kiinnostaviin ilmiöihin.  

   Päädyin tavoittelemaan eräänlaista etic- ja emic-näkökulmien yhdistelmää. Käytin 

kirjoituskutsussa termiä folkmetalli ja ilmoitin, että olen etsimässä tietoa 

folkmetallisanoitusten kansaperinne- ja historia-aiheista ja niiden merkityksistä 

kuuntelijoille. Sen jälkeen listasin esimerkkejä siitä, mitä nämä aiheet voisivat muun 

muassa olla. Valikoin listaan niitä folkloren muotoja, joiden merkityksellistämistä ja 

kontekstualisointia halusin erityisesti tutkia eli vanhoiksi nähtyjä perinteitä. Kannustin 

kuitenkin vastaajia pohtimaan folkmetallin määritelmää ja sen aihesisältöjä omasta 

henkilökohtaisesta perspektiivistään. Ratkaisuni rajasi todennäköisesti vastaajien 

pohdinnan skaalaa, mutta toisaalta sen pohjalta saamani vastaukset kohdistuivat 

sellaisiin folkloren muotoihin, jotka olivat kiinnostukseni keskipisteessä. Monet 

vastaajat kuitenkin myös reflektoivat määritelmiään eivätkä kahlinneet itseään antamiini 

esimerkkeihin.  
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   Kirjoituskutsusta muotoutui lopulta noin sivun mittainen, ja siihen kuului johdanto-

osa, esimerkkejä vastaamisen lähtökohdista, vastaamisen tekniset ohjeet ja vastausten 

arkistoimiseen liittyvät tiedot. Vastaamisen lähtökohtia koskevat esimerkit olivat yhtä 

lukuun ottamatta kysymysmuodossa ja niitä oli yhteensä seitsemän:  

1) Miten määrittelisit folkmetallin? Mitkä folkmetalliyhtyeet, -albumit tai -kappaleet 

mielestäsi parhaiten edustavat folkmetallia, ja miksi? 

2) Kuinka aktiivisesti kuuntelet folkmetallia? Mitä folkmetalliyhtyeitä kuuntelet/olet 

kuunnellut? 

3) Mitkä asiat Sinua folkmetallissa viehättävät eli miksi kuuntelet kyseistä genreä? 

Mikäli Sinua viehättävät folkmetallissa sanoitusten aiheet, mitä nämä aiheet ovat ja 

miksi koet ne tärkeiksi? 

4) Millaisena näet Sinulle tärkeiden aiheiden roolin folkmetallissa koko genren tasolla? 

5) Miten näiden aiheiden käsittely folkmetallisanoituksissa eroaa aiheiden käsittelystä 

muissa tuntemissasi käsittely-yhteyksissä? 

6) Onko folkmetalliyhtyeiden sanoituksissa hyödynnetyillä aiheilla mielestäsi laajempaa 

kulttuurista tai yhteiskunnallista merkitystä nykypäivänä? 

7) Kerro mahdollisista muista mieleen tulevista, folkmetalliin ja kulttuuriperintöön 

liittyvistä ajatuksistasi. 

Esimerkkilähtökohdat liikkuvat genren määrittelemisen peruskysymyksestä kohti 

syvempien merkitysten avaamista tähtääviä kysymyksiä. Suurin osa vastaajista vastasi 

nimenomaan yllä olevien seitsemän kohdan kautta. Ainoastaan esimerkkikysymys 4) 

vaikutti olevan selkeästi ongelmallinen. Kaksi vastaajaa totesi suoraan, että he eivät 

ymmärtäneet kysymystä täysin ja jotkut kertoivat käsitelleensä asiaa edellisten 

kysymysten yhteydessä. Kysymyksen idea oli saada tietoa siitä, tekevätkö kuuntelijat 

folkmetallin osalta eroa heille henkilökohtaisesti tärkeiden aiheiden ja genren 

keskeisiksi sisällöiksi ylipäätään nähtyjen aiheiden välillä. Osa kyllä käsitteli tätä eroa, 

mutta näin jälkikäteen katsottuna kysymykset 1) ja 3) kattavat yhdessä saman teeman 

varsin hyvin. Valintani käyttää folkmetalli-termiä ilman mainintaa pakana- ja 

viikinkimetallista vaikutti vastauksiin mahdollisesti ainakin siten, että vastaajat 

saattoivat rajata vastauksistaan pois yhtyeitä, joiden käsittelemät aiheet ovat tutkielmani 
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kannalta relevantteja, mutta eivät heidän näkemystensä mukaan kuuluneet folkmetalli-

käsitteen piiriin. Jotkut vastaajat toisaalta kommentoivat näiden termien keskinäisiä 

suhteita vastauksissaan. Folkmetalli-termin käyttö ei nähdäkseni rajoittanut 

mahdollisuuksiani saada tutkimuskysymyksiini kohdistettuja vastauksia ja se saattoi 

selkeyttää kirjoituskutsua ja suitsia aineiston liiallista rönsyilemistä.  

   Esimerkkilähtökohtien jälkeen esittelin vastaamisen teknisiä ohjeita, yliopiston E-

lomakkeen toimintaa ja sisältöä, anonymiteettia ja vastausten tallentamista. E-

lomakkeeseen itseensä sisällytin ainoastaan taustatietojen (syntymävuosi, sukupuoli ja 

koulutustausta) keräämisen ja kysymyksen siitä, sallivatko vastaajat vastaustensa 

arkistoinnin Suomalaisen kirjallisuuden seuraan
29

 vai eivät (jolloin vastaukset olisivat 

jääneet minun haltuuni). Olin ollut jo kirjoituskutsun valmistelemisvaiheessa yhteydessä 

SKS:ään ja sopinut heidän kanssaan, että toimitan heille ne vastaustekstit, joiden 

lähettäjät antoivat luvan SKS:ään arkistoimiseen. Itse kirjoituskutsun päätin levittää 

erillisenä tekstinä, jossa oli ohjeet vastauksen tallentamiseen tekstitiedostona E-

lomakkeen liitteeksi. Kutsun lopuksi kerroin vielä, mistä valmiin tutkielman voi lukea, 

ja rohkaisin vastaajia kirjoittamaan aiheesta mahdollisimman paljon ja itselleen 

sopivalla tyylillä.  

   Julkistin kirjoituskutsun lopulta marraskuussa 2015. Kutsun pääasiallisena 

levittämiskanavana toimi Facebook ja jaoin kutsun tekstinä, johon oli liitetty linkki E-

lomakkeeseen vastaajan taustatietoja ja tekstitiedoston tallentamista varten. 

Facebookissa jaoin kutsun omalla seinälläni sekä lyhyen ajan sisään seuraavien 

metalliin keskittyvien korkeakoulujärjestöjen ryhmissä: Helsingin yliopiston raskaan 

musiikin ystävät (HYRMY)
30

, Aalto-yliopiston Metal Club Mökä
31

, Jyväskylän 

Yliopiston Raskaan Musiikin Yhdistys (JYRMY)
32

, Turun yliopiston raskaan musiikin 

ystävät (TYRMY)
33

, Tampereen Yliopiston Raskaan Musiikin Ystävien Seura 

(TYRMÄYS)
34

 ja Oulun yliopiston raskaan musiikin ystävät (ÖRMY)
35

. Jaoin kutsun 

myös yli 11000 jäsenen Finnish Heavy Metal Fans -Facebook-ryhmässä
36

 sekä 
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 http://www.finlit.fi/ 
30

 http://www.hyrmy.org/ 
31

 http://www.mcmoka.fi/ 
32

http://www.jyrmy.org/  JYRMY:n osalta laitoin kutsun sekä heidän Facebook-ryhmään että Facebook-

sivulle.   
33

 http://www.tyrmy.net/tiedotteet/ 
34

 http://tyrmays.blogspot.fi/ 
35

 http://ormy-ry.blogspot.fi/ 
36

 https://www.facebook.com/groups/218371351541027/ 

http://www.jyrmy.org/
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Helsingin yliopiston folkloristiikan ja kansatieteen ainejärjestö Nefa-Helsinki Ry:n ja 

Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo Ry:n sähköpostilistoilla. Apunani oli myös 

joukko Facebook-kavereitani, jotka jakoivat kutsun seinillään, ja folkmetalliyhtye 

Vetten äpärät
37

, joka ystävällisesti julkaisi kutsun omalla Facebook-sivullaan. 

Myöhemmin olin yhteydessä myös musiikkimedia Kaaoszinen
38

 päätoimittajaan, joka 

suostui avuliaasti julkaisemaan tutkielmaani koskevan jutun
39

 Kaaoszinen kotisivuilla ja 

Facebook-sivulla. Tammikuussa laitoin kutsuni vielä Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston Pikametallimiehet-järjestön
40

 Facebook-ryhmään ja Imperiumi-

metallimedian Messulauta-foorumille
41

. Useimpiin edellä mainituista paikoista jaoin 

kutsuni kolme kertaa, marraskuussa, joulukuussa ja tammikuussa.  

   Jaettuani kirjoituskutsun Facebookin kautta ensimmäistä kertaa marraskuun 

puolivälissä, minulle valkeni nopeasti, että kutsun jakaminen erillisenä tekstinä aiheutti 

hämmennystä. Tämän vuoksi päätin marraskuun lopulla siirtää koko kirjoituskutsun E-

lomakkeeseen. Näin jakelu selkeni ja helpottui halukkaiden pystyessä jakamaan pelkän 

linkin, jonka takaa kaikki tarvittava informaatio oli löydettävissä. Joulukuun alussa 

lisäsin kutsuun vielä kaksi lihavoitua lausetta, joissa korostin, että esimerkkikysymyksiä 

ei ole pakko käyttää ja että tekstille ei ole pituusvaatimuksia. Tämä kirjoituskutsun 

lopullinen muoto on lisätty tutkielman loppuun liitteeksi ja se oli käytössäni myös 

Kaaoszinessa julkaistussa jutussa.  

   Suljin E-lomakkeen vastaajilta helmikuun lopulla. Vastauksia kertyi yhteensä 18kpl
42

, 

joista yksi on kirjoitettu ruotsiksi ja muut suomeksi. Tekstien yhteenlaskettu sivumäärä 

on noin 25 sivua
43

 ja vastausten pituudet vaihtelivat noin puolesta sivusta yli kolmeen 

sivuun. Vastaajista yhdeksän on naisia ja yhdeksän miehiä
44

 ja he ovat syntyneet 

vuosien 1972 ja 1996 välillä. Heidän koulutustaustojensa jakauma on seuraavanlainen: 
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 https://www.facebook.com/vettenaparat 
38

 http://kaaoszine.fi/ 
39

 http://kaaoszine.fi/folk-metalia-koskevaan-kyselyyn-etsitaan-vastaajia/ Kirjoitin jutun itse ja lähetin sen 

toimitukseen, jossa sitä editoitiin hieman ennen sen julkaisemista 9.12.2015.  
40

 http://www.pikametallimiehet.org/ 
41

 http://lauta.imperiumi.net/ 
42

 Lisäksi sain vastauksina myös kuvatiedoston karjalanpiirakasta sekä ”tästä maksan” -sanoilla 

otsikoidun tiedoston, joka sisälsi lyhyen runon. Nämä vastaukset kenties kertovat omaa kieltään 

vastaajien suhtautumisesta tutkimukseeni ja aiheeseeni, mutta mainittakoon ne tässä pienenä 

kevennyksenä.  
43

 Tämä on suurpiirteinen luku, joka ei ota huomioon vastausten vaihtelevien fonttikokojen, rivivälien ja 

muiden tekstiasetusten vaikutusta.   
44

 E-lomakkeessa oli kolmantena vaihtoehtona ”En halua määritellä”, mutta sitä ei valinnut yksikään 

vastaajista.  
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kaksi ammattitutkinnon suorittanutta (AT), kolme ylioppilasta (YO), kolme 

ammattikorkeakoulututkinnon suorittanutta (AMK), kaksi alemman 

korkeakoulututkinnon suorittanutta (AKK) ja kahdeksan ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittanutta (YKK).
45

  Kaikki vastanneet antoivat 

suostumuksensa vastausten arkistoimiseen Suomalaisen kirjallisuuden seuraan. Kolme 

vastaajaa, joista jokaisen tunnen henkilökohtaisesti, ilmoitti minulle vastanneensa 

kirjoituskutsuun ja E-lomakkeeseen tehtyjen tallennusten pieni volyymi sekä sinne 

tallennetut taustatiedot tekivät käytännössä mahdottomaksi sen, että olisin voinut välttyä 

yhdistämästä tiettyä vastausta tiettyyn henkilöön. Tämän lisäksi yksi vastanneista oli 

lisännyt vastaukseen nimensä ja yksi vastaaja yhdistyi tekstiinsä hänen kommentoitua 

kutsuani kaverini Facebook-seinällä; mainittua kahta vastaajaa en kuitenkaan 

henkilökohtaisesti tunne.  

   Näin muodostui kolme kategoriaa, joista ensimmäinen on tutkijapositioistani 

katsottuna täysin anonyymit vastaukset, toinen sisältää vastaukset, joiden kirjoittajan 

tiedän nimeltä, mutta joita en tunne, ja kolmas sisältää vastaukset, joiden kirjoittajan 

tunnen. Tilanne edellytti minulta korostettua refleksiivisyyttä tulkintojen suhteen, jotta 

vastaukset eivät asettuisi poikkeavaan asemaan toisiinsa nähden. Minun on 

luonnollisesti mahdotonta kokonaan häivyttää omaa suhdettani tuntemiini vastaajiin, 

mutta pyrin parhaani mukaan analysoimaan vastauksia itsensä tekstien ja annettujen 

taustatietojen perusteella, välttäen tekemästä tulkintoja muun tiedon pohjalta. 

Jälkikäteen ajateltuna olisin kenties voinut sisällyttää ohjeisiini pyynnön olla lisäämättä 

vastauksiin nimiä ja olla ilmoittamatta minulle vastaamisesta, mutta tämä ei tullut 

mieleeni kutsua tehdessäni eikä se olisi käytännössä siltikään välttämättä estänyt 

ongelmaa muodostumasta.  

   Kirjoituskutsuvastauksia analysoidessa on tärkeää pitää mielessä, että tekstiaineistot 

eivät ole koskaan homogeenisia vaan eri tekstien taustalla on aina monenlaisia 

tavoitteita, käsityksiä ja konteksteja (Lakomäki, Latvala & Laurén 2011: 21). 

Kirjoituskutsuaineistoni ei rakentunut tasaisesti eri taustoista tulevien ihmisten 

vastauksille, mutta tämä ei ollut tavoitteenanikaan. Tiedostin alusti asti, että 

jonkinlaisen koko folkmetallin kuuntelijoiden joukkoa edustavan otoksen kokoaminen 

olisi tämän tutkielman puitteissa sekä pitkälti mahdotonta että tarpeetonta. Vastaajien 
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taustoja tarkastellessamme voimme nähdä, että valtaosa on korkeakoulututkinnon 

suorittaneita, joko yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Kahdeksalla heistä on 

ylempi korkeakoulututkinto. Tämä johtuu todennäköisesti ainakin osittain siitä, että 

jaoin kutsua aktiivisesti erityisesti akateemisten metallijärjestöjen sosiaalisen median 

sivustoilla. Toisaalta esimerkiksi näkyvyydeltään ylivoimaisesti merkittävin 

kirjoituskutsuni julkaisualusta oli Kaaoszine, jota seuraa tuhansittain erilaisista 

taustoista tulevia ihmisiä ja jonka kohdeyleisöä ei ole rajattu tiettyyn ihmisryhmään 

(paitsi raskaamman musiikin kuuntelijoihin).  

   Tutkielmani päämääränä ei ole pyrkiä tekemään pitkälle vietyjä yleistyksiä 

folkmetalliskenestä vaan antamaan esimerkkejä niistä tavoista, joilla folkloreen ladataan 

skenessä merkityksiä. Tulen esittämään joitakin hieman laaja-alaisempia tulkintoja 

skenestä, mutta luonnollisesti vain analyysini ja aiemman tutkimuksen antaessa siihen 

mahdollisuuksia. Aineistoni vaatii ottamaan analyysissä huomioon vastaajien korkean 

koulutustason lisäksi muun muassa sen, että vastaukset edustavat tietynlaista painotusta 

sen suhteen, ketkä ovat kokeneet kirjoituskutsuuni vastaamisen merkitykselliseksi, 

kiinnostavaksi ja tarpeeksi motivoivaksi. On myös mahdollista, että vastaajat ovat 

tietoisesti tai tiedostamattomasti antaneet kysymysteni johdatella vastauksia tai ovat 

vastanneet mitä ovat olettaneet minun haluavan kuulla. Kenties he ovat jättäneet pois 

seikkoja, jotka ovat katsoneet liian henkilökohtaisiksi tai vaikkapa näkemyksiä, jotka he 

ovat kokeneet liian voimakkaiksi tutkielmani kontekstiin. Myös se positio, josta käsin 

minun on koettu vastauksia tarkastelevan, on saattanut houkutella tai kääntää pois 

vastaajia. Tähtään kuitenkin analyysissäni siihen, etten tulkitse näitä asioita ilman 

aineistoista löytyviä perusteita.   

   Refleksiivisyyden rooli on avata sitä problematiikkaa, mikä tämäntyyppiseen 

aineistoon sisältyy, ja muistuttaa siitä, että tietyt tekijät jäävät väistämättä analyysin 

ulkopuolelle. On myös pidettävä mielessä, että minä itse tutkielman tekijänä annan 

merkityksiä vastauksissa käsitellyille asioille, eivät ainoastaan aineiston tuottajat (Paal 

2011: 167–168). Lisäksi kirjoitan tutkielmaani ja kontekstualisoin aineistoani omista 

subjektiivisista ja tilannesidonnaisista lähtökohdistani käsin, mihin vaikuttavat 

esimerkiksi henkilökohtainen historiani ja taustaoletukseni (Hynninen 2011: 289–291). 

Tästä aiheutuvaa potentiaalista merkitysten sekoittumista toisiinsa pyrin vähentämään 

kirjoittamalla argumenttini huolellisesti auki. Koska tutkimuksella on vääjäämättömästi 

subjektiivinen ulottuvuutensa, se ei ole koskaan arvovapaata (Tuomi & Sarajärvi 2003: 
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69–70). Sisäpiiriläisen asema varustaa minut etukäteisymmärryksellä folkmetalliskenen 

konventioista, mutta minulta saattaa samanaikaisesti jäädä katveeseen näkökulmia, jotka 

”ulkopuolisen” olisi helpompi havaita. Toisaalta mielenkiintoinen kysymys on myös se, 

näkevätkö kirjoituskutsuun vastaajat tai tutkielmani lukijat minut samalla tavalla 

sisäpiiriläisenä kuin millaiseksi itse itseni koen. Alaluvussa 2.4. pyrin avaamaan omaa 

tutkijapositiotani, jotta lukijat voivat itse arvioida sen vaikutusta analyysiin ja 

päätelmiin.  

   Kirjoituskutsulla kerätty aineisto soveltuu varsin hyvin tarjoamaan vastauksia 

tutkimuskysymyksiini. Soveltuvuus vaihtelee jonkin verran vastausten välillä, koska osa 

vastaajista ei pohtinut kovin kattavasti folkmetallin sisältöjen merkityksiä (keskittyen 

enemmän folkmetallin
46

 määrittelemiseen genrenä), kun taas osa kirjoitti paljonkin 

niihin liittyvistä ajatuksistaan. Yleisesti ottaen aineisto on kuitenkin hyvin 

mielenkiintoinen sekä hyödyllinen tarkastellessamme sitä, millä tavalla folkmetalli ja 

sen rooli nähdään kuuntelijoiden keskuudessa. Vastaajista moni on aktiivisia 

folkmetallin kuuntelijoita, mutta joukossa on myös ihmisiä, jotka kuuntelivat sitä 

enemmän nuorempina ja nykyään lähinnä nostalgiasyistä. Näin vastaukset antavat 

mahdollisuuden ottaa huomioon myös vastaajien etäisyyden ilmiöön. Aineisto sisältää 

huomattavan määrän viittauksia folkmetallin sisältöjen laajempiin kulttuurisiin ja 

yhteiskunnallisiin merkityksiin ja useat vastaajat reflektoivat folkmetallia ilmiönä 

erilaisista, mutta yhtäkaikki analyysin kannalta arvokkaista näkökulmista. 

 

 

4.2 Sanoitukset 

 

Aineiston toisen osan muodostavat folkmetalliyhtyeiden sanoitukset. Sanoitusten rooli 

työssäni on tarjota esimerkkejä siitä, millaisiin folkloren ja historian representaatioihin 

kirjoituskutsuun vastanneiden folkmetallin kuuntelijoiden käsittelemät kysymykset 

pohjautuvat. Kirjoituskutsuvastausten peilaaminen sanoituksia vasten syventää kuvaa 

siitä, miten aihelmat ja merkitykset liikkuvat folkmetalliskenessä ja miten niitä 

kontekstualisoidaan kummassakin aineistossa. Sanoitukset ovat tärkeä kiinnekohta, jolle 
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vastaajien merkityksenannot perustuvat, mutta toisaalta yhtyeet puolestaan tuovat 

folklore-aineksia sanoituksiinsa vaihtelevista lähteistä. He rakentavat representaationsa 

myös folkmetalliskenen konventioille eli muun muassa yleisön odotusten tai oletettujen 

odotusten mukaisesti.   

   Tutkielman pituusrajoitukset vaativat minua luonnollisesti rajoittamaan tiukasti 

analysoitavien sanoitusten määrää. Tämän vuoksi minun oli kehitettävä jokin tapa, jolla 

pystyisin suuntaamaan huomiota tutkimuskysymysteni ja kirjoituskutsuvastausten 

kannalta oleellisiin sanoitusteksteihin. Oleellisella tarkoitan tässä sitä, että valitut 

sanoitukset pystyisivät välittämään mahdollisimman monipuolisen kuvan folkmetallille 

tyypillisistä folkloren käyttötavoista. Peruslähtökohtana tuli siis olla se, että 

analysoimani sanoitukset käsittelisivät nimenomaan niitä folkloren muotoja, teemoja ja 

aiheita, jotka ovat kirjoituskutsuvastausten ytimessä. Koin, että paras tapa rajata 

tehokkaammin tarkastelemiani sanoituksia olisi keskittyä niihin yhtyeisiin, joita 

kirjoituskutsun vastaajat teksteissään luonnehtivat folkmetallia parhaiten 

määritteleviksi. Tarkastelin suurimmaksi osaksi sellaisten yhtyeiden sanoituksia, jotka 

mainittiin vastauksissa useita kertoja, tuoden välillä keskusteluun mukaan myös 

harvemmin mainittuja yhtyeitä. Valitsin näistä analyysin kohteeksi sanoituksia, jotka 

mielestäni parhaiten peilasivat kirjoituskutsuvastauksissa käsiteltyjä folkmetallin aiheita 

ja teemoja. Vaihtoehtoja oli luonnollisesti yhä valtavasti, mutta koen, että valitsemani 

sanoitukset edustavat varsin hyvin folkmetallin folkloren representaatiota ja 

kontekstualisaatiota, viitaten nimenomaan folkmetalliin sellaisena kuin se nousee esiin 

vastaajien teksteistä.  

   Kirjoituskutsuvastauksissa mainitaan esimerkkeinä folkmetallista kaiken kaikkiaan 50 

yhtyettä. Lisäksi moni kirjoittaja ottaa esille rajatapauksia, joiden suhde genreen ei 

heidän mielestään ole selkeä tai joiden he katsovat olevan vain osittain folkmetallia. 

Edellä mainituista 50 yhtyeestä 23 määritellään folkmetalliksi useammassa kuin 

yhdessä tekstissä, yhdeksän vähintään viisi kertaa ja viisi vähintään puolessa teksteistä. 

Kymmentä yhtyettä luonnehditaan sekä folkmetalliksi että rajatapauksiksi, vastaajasta 

riippuen. 50 folkmetalliksi luokitellusta yhtyeestä kahdeksantoista on suomalaisia ja 

useimmiten (yli viisi kertaa) mainituista yhtyeistä viisi on suomalaisia. 

Folkmetalliyhtyeitä mainitaan yhteensä yhdeksästätoista eri maasta.  
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   Yleisin folkmetalliksi määritelty yhtye on Korpiklaani, joka mainitaan kolmessatoista 

vastauksessa (ja lisäksi yhdessä rajatapauksena). Seuraavaksi eniten mainintoja saavat 

Ensiferum (12 + 1 rajatapaus), Finntroll (11), Turisas (9 + 3 rajatapausta), Moonsorrow 

(9 + 1 rajatapaus), Eluveitie (7), Arkona
47

 (6), Metsatöll
48

 (5) ja Týr
49

 (5). Suomalaisten 

yhtyeiden vahva edustus oli odotettavissa kirjoituskutsun suomenkielisyyden ja 

suomalaisen kohdeyleisön vuoksi. Lisäksi voimme havaita, että viisi eniten mainintoja 

saanutta yhtyettä ovat juuri ne samat, jotka tulivat folkmetallin historiakatsauksessa 

esille eniten menestystä saavuttaneina suomalaisina yhtyeinä. Tästä voimme päätellä, 

että myös kyseisten yhtyeiden suosio on voinut vaikuttaa heidän vahvaan edustukseensa 

vastauksissa. Edellä mainitut yhtyeet saavat eniten huomiota sanoitusanalyysissä, mutta 

analyysini ei rajoitu yksinomaan niihin, vaan valikoin mukaan myös muita vastauksissa 

mainittuja yhtyeitä.  

   Sanoitusten tarkastelu asettaa analyysille erilaiset lähtökohdat kuin 

kirjoituskutsuvastaukset. Olen pyrkinyt tutkimaan sanoitusten taustalla olevaa 

diskurssien verkostoa ja sitä kautta analysoimaan niissä tapahtuvia 

kontekstualisaatioprosesseja. Koska en ole haastatellut yhtyeiden jäseniä, jouduin 

jättämään varsinaisen intention tarkastelun työni ulkopuolelle. Keskityin sanoitusten 

diskursiivisiin taustoihin suunnaten analyyttisen valokeilan niihin diskursseihin, jotka 

tulevat esille myös kirjoituskutsuvastauksissa. Uskon, että nimenomaan tämä 

dynaaminen, kaksiosainen näkökulma, joka perustuu sanoitusten ja vastaustekstien 

vuorovaikutukselle, on antanut mahdollisuuden folkloren roolin avaamiseen 

folkmetallissa. Sanoitukset ovat tärkeitä monille kutsuuni vastanneille ihmisille ja se jo 

yksistään riittää perusteluksi niiden huolelliselle analyysille.  

 

 

4.3 Analyysimetodi 

 

Kirjoituskutsuvastausten osalta analyysini ensimmäinen vaihe oli lukea vastaukset 

muutaman kerran läpi saadakseni suurpiirteisen kokonaiskuvan aineistosta ja sen 
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ominaispiirteistä. Sen jälkeen luin vastaukset useita kertoja läpi huolellisemmin, pyrkien 

kiinnittämään huomiota toistuviin teemoihin ja diskursseihin. Tässä vaiheessa otin myös 

toisenlaisen näkökulman käyttööni ja ryhmittelin vastausten poikki kokonaisuuksia, 

jotka jakautuivat kirjoituskutsuni kysymysten perusteella. Kun olin saanut lähiluvun 

avulla tarpeeksi kattavan kuvan siitä, millaisia laajempia osa-alueita ja aspekteja 

aineisto sisälsi, siirryin käyttämään QSR International -yrityksen
50

 laadullisen 

tutkimuksen työkaluksi kehitettyä NVivo 11 -ohjelmistoa. NVivo on tarkoitettu teksti- 

tai multimedia-aineiston organisoimisen ja analyysin helpottamiseen ja se tarjoaa tukea 

aineiston järjestelemiseen, kartoittamiseen, luokittelemiseen sekä aineistonsisäisten 

yhtäläisyyksien ja erojen paikantamiseen.  

   NVivo-ohjelmistolla on mahdollista suorittaa hyvin yksityiskohtaista aineiston 

erittelyä, mutta itse hyödynsin sitä kirjoituskutsuvastauksissa havaittavissa olevien 

teemojen identifioimiseen ja niiden keskinäisten suhteiden ja yleisyyden tarkasteluun. 

Kävin kirjoituskutsuvastauksia tarkasti läpi, kunnes olin pystynyt luokittelemaan 

aineistosta laajuudeltaan vaihtelevia teemoja ja näkökulmia. Tämän vaiheen jälkeen 

kävin kaikki luokitteluni läpi ja kirjasin niistä ylös havaintoja ja ajatuksia, joihin 

perustin analyysini. Tarkastelin näitä luokitteluja myös suhteessa toisiinsa ja vastauksiin 

kokonaisuuksina. Aineiston erittelyn ja tarkastelun tavoitteena oli paikantaa aineistosta 

diskursseja ja tarkemmin niitä kielellisiä tapoja, joilla vastaajat kuvasivat erilaisia 

ilmiöitä ja perustelivat näkemyksiään. Tätä kautta pääsin käsiksi siihen, miten vastaajat 

osallistuivat diskurssien vakiinnuttamiseen, uusimiseen ja häivyttämiseen. Tuloksena oli 

tulkintoja vastaajien folkmetallia ja folklorea koskevista selonteoista. Tuotin metodin 

avulla neljä pääteemaa, joihin kiteytyy aineiston tutkielmani tavoitteiden kannalta 

olennaisin sisältö. Analyysiluvut on rakennettu näiden teemojen varaan.  

   Kuten yllä kävi ilmi, analyysin kohteeksi valitsemani sanoitukset määräytyivät 

osittain kirjoituskutsuvastausten ja osittain oman arvioni perusteella. Kävin sanoituksia 

tarkasti läpi analysoiden niissä tuotettuja diskursseja sekä tarkempia selontekoja, joilla 

yhtyeet kuvasivat käsittelemiään teemoja ja aihepiirejä. Pyrin paikantamaan löytämäni 

diskurssit yhtyeiden tuotannosta syntyneeseen kokonaiskuvaan ja edelleen 

reflektoimaan niitä folkmetallin konventioita ja laajempia sosiokulttuurisia tasoja 

vasten. Samalla asetin ne vuoropuheluun kirjoituskutsuvastausten ja aiemman 

                                                 
50

 http://www.qsrinternational.com/ 



 

46 

 

tutkimuksen kanssa, pyrkien muodostamaan dynaamisen kuvan näiden osa-alueiden 

vuorovaikutuksesta. Koska useimpien kappaleiden sanoitukset ovat liian pitkiä, jotta 

olisin voinut sisällyttää ne kokonaisuudessaan tekstiin, valikoin niistä osia, jotka 

parhaiten havainnollistavat keskeisiä diskursseja ja teemoja. Nämä osat toimivat 

analyysiosion toisena tukipilarina, joskin työni painopiste on tilan puutteen vuoksi 

kirjoituskutsuvastauksissa.   

 

5 Analyysi: folklore ja historia folkmetalliskenessä 

 

5.1 Folkmetalli muinaisten aikojen ja ikiaikaisen kulttuurin kuvastajana 

 

5.1.1 Menneisyys folkmetallin silmin 

 

Yksi folkmetalliyhtyeiden sanoitusten selkeimmistä piirteistä on yhtyeiden tavat 

konstruoida mielikuvia ja tarinoita menneestä ja traditionaalisiksi nähdyistä kulttuuri-

ilmiöistä. Nämä konstruktiot ovat erottamattomasti sidoksissa populaareihin 

diskursseihin folkloresta ja historiasta. Käsillä olevassa luvussa tarkastelen 

kirjoituskutsuvastausten ja niissä käsiteltyjen folkmetalliyhtyeiden sanoitusten valossa 

folkmetalliskenessä tuotettuja diskursseja menneestä ajasta ja kulttuurihistoriasta. 

Useissa vastauksissa nousee esiin ajatus folkmetallista väylänä kertoa tarinoita, joiden 

ympärille kuvaukset menneisyydestä ja kulttuurista kietoutuvat. Näillä kuvauksilla 

nähdään olevan monia merkityksiä, mutta yksi yleisimmin mainituista on niiden 

potentiaali välittää tietoa ja syventää ymmärrystä omasta kulttuurista ja historiasta. 

Myös sanoituksissa tuotettujen kuvausten autenttisuus herättää vastaajien keskuudessa 

paljon keskustelua.  

   Vastaaja M – 1981 – YKK pohtii folkmetallin menneisyyskuvaa seuraavasti: 

Sanoitukset voivat kertoa vanhoja tarinoita, kuvastaa mennyttä maailmaa ja sen ihmisiä. 

Tokihan perinteistä voi muutenkin lukea, mutta musiikki on tapa fiilistellä tai jollain 

tapaa pyrkiä kokemaan niitä itse. Laulamalla ja tarinoillahan tietoa on ikiajat välitetty. 

(M - 1981 – YKK) 
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Folkmetalli ja sen sanoitusten folklore- ja historia-aiheet toimivat eräänlaisena kanavana 

avata mennyttä maailmaa sellaisten tarinoiden kautta, joiden juuret ovat tuossa 

maailmassa. Näin folkmetalli asettuu osaksi niiden samojen perinteiden jatkumoa, joista 

se kertoo; sekä sisällöllisesti että esittämistavaltaan. Moura (2014: 13) kirjoittaa, että 

musiikin kulttuurin yhtenä muotona voi kokea monin eri tavoin, joista jokainen yhdistää 

meidät musiikin ”ulkopuolisiin” asioihin, tässä tapauksessa perinteisiin. Tälle 

vastaajalle historiallisen tiedon välittyminen laulamalla on folkmetallin ytimessä, mikä 

käy ilmi myös hänen kuvatessaan Eluveitien Helvetios-albumin (2012) päättävää 

”Epilogue”-kappaletta kenties parhaimmaksi esimerkiksi folkmetallin sielusta:  

When I reminisce about all those years of tribulation, I mostly remember our songs  

We died, and our blood seeped away on the battlefields;  

but our songs survived, together with those of us that returned  

And as they too will die one day, our songs will live on, and will be sung by our 

children 

And by our children's children  

This is how we will be remembered  

This is who we were 

Helvetios 

 

Johtoajatuksena on, että perinteenä sukupolvelta toiselle säilyneet laulut kantavat 

mukanaan kansan ja yhteisön olemusta ja identiteettiä, jotka ovat kietoutuneet tarinoihin 

muinaisista vaikeista ajoista. Näiden laulujen välittyminen eteenpäin mahdollistaa koko 

kansan olemassaolon jatkumisen. On esitetty, että kansallisromanttisissa tavoissa kuvata 

mennyttä myyttisyyden ja historian välinen raja hämärtyy, koska myytistä rakentuu 

ikään kuin historian poeettinen muoto, jossa nähdään arkkityyppisten motiivien kautta 

kiteytyvän tietyn yhteisön syvällinen ja yksilöllinen olemus (Smith 1999: 66; Walsh 

2013: 30). Tämänkaltainen myyttishistoriallinen menneisyysdiskurssi on folkmetallissa 

yleistä ja yllä lainatussa vastauksessa sekä Eluveitien laulutekstissä se näyttäytyy 

implisiittisenä käsityksenä tarinoista, jotka kuljettavat mukanaan näitä arkkityyppisiä 

motiiveja. Folkloren merkitys syntyy sen kyvystä toimia voimallisena kulttuurihistorian 

ja yhteisöllisten siteiden ymmärtämisen työkaluna.           

   Vastaajaa M – 1989 - YO folkmetalliyhtyeiden kappaleissa viehättää niiden 

ainutlaatuinen tapa käsitellä vanhoja perinteitä:  
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Sanoitusten osalta kiehtovia ovat ns. ”uudelleenpuetut”, aidot kansantarinat ja laulut, 

erityisesti esim. Týr:in tuotannossa. Näissä usein herää eloon pala historiaa ja kulttuuria 

erityisen aidolla tavalla; metallimusiikki tuntuu palvelevan säestystä tehokkaasti. (M – 

1989 – YO) 

 

Historia ja kulttuurin herättäminen eloon tapahtuu uudenlaisen tulkinnallisen kehyksen 

läpi, jossa metallimusiikin keskeinen funktio on vahvistaa tarinoita luomalla niille tuore, 

moderni ulottuvuus. Färsaarelaisen Týrin tuotannossa kansanlaulujen uutta tulkintaa 

edustaa esimerkiksi ”Sinklars Visa” (Land, 2008), joka on norjalaiseen kansantarinaan 

perustuva färsaarelainen kansanlaulu (Ashby & Schofield 2015: 503). Týrin albumeilla 

tällainen perinteisten sävelten ja sanoitusten uudelleentulkinta on yleisempää kuin 

useimpien folkmetalliyhtyeiden tapauksessa, mutta se toimii hyvänä esimerkkinä 

yhdestä mahdollisesta tavasta, jolla folkmetalliyhtyeet hakevat yhteyttä perinteisiin. 

Yllä olevassa aineistolainauksessa on nähtävissä ajatus siitä, että perinteiset laulut ovat 

kadonneet ihmisten elämästä ja nykykulttuurista, mutta ne on silti mahdollista palauttaa 

takaisin ihmisten tietoisuuteen. Ne toimivat legitiimeinä kuvauksina ajasta, johon ei 

enää ole kosketusta, ja niiden pitkä historia on ladannut niihin kulttuurisia merkityksiä, 

jotka folkmetalli voi nostaa jälleen esille uudessa kontekstissa.  

   Pohtiessaan folkmetalliyhtyeiden laajempaa kulttuurista ja yhteiskunnallista 

merkitystä, yksi vastaaja kuvailee folkmetallille tyypillisiä teemoja seuraavasti:  

Folkmetallissa yksilön tarina kohtaa isot tarinat: maailman mullistuksen ja muutoksen 

ristiriita suhteessa status quohon, hyvän ja pahan välisen taistelun. Siinä näkyy, 

erityisesti kotimaisessa, meidän oma luontosuhteemme mutta myös tarinoiden 

nivoutuminen sotaan. Folkmetallissa on usein pienestä tehty eeppistä ja koskettavaa 

(tosin saatetaan laulaa myös Sammosta ja vastaavista isoista legendoista). (N – 1973 – 

YKK) 

Laajojen historiallisten virtausten keskellä tapahtuvista pienistä asioista tehdään jotain 

merkittävää, vaikka toisaalta näkökulmana voi olla myös keskeisten narratiivien 

uudelleentulkinta isommassa mittakaavassa. Tekstistä on tulkittavissa vahva 

suuntautuminen teemojen käsittelyyn historian ja myyttien kautta, erityisesti vastaajan 

mainitsemien luontosuhteen ja sotaa koskevien tarinoiden kontekstissa. Hän luettelee 

useita folkmetallia hyvin edustavia yhtyeitä ja maininnan ansaitsee muun muassa 

Bathoryn viikinkiaiheinen tuotanto. Albumilta Hammerheart löytyvä kappale ”One 

Rode to Asa Bay” sopii esimerkiksi siitä, miten vastaajan kuvaamia teemoja on 

folkmetallissa käsitelty: 



 

49 

 

And though he did know already 

Though he turned face towards sky 

And whispered silent words forgotten 

Spoken only way up high 

Now this house of a foreign God does stand 

Now must they leave us alone 

Still he heard from somewhere in the woods 

Old crow of wisdom say 

...people of Asa land, it's only just begun... 

 

Näissä kappaleen päättävissä säkeissä pääroolissa on vanhan viikinkiaikakauden loppu 

ja uuden ajan alku, suuri kulttuurinen ja yhteiskunnallinen muutos kristinuskon 

saapumisen myötä. Tapahtumia seurataan vanhan miehen perspektiivistä hänen 

kurottaessaan kohti vanhoja jumalia apua pyytäen, vaikka hän tietää jo, että paluuta 

entiseen ei ole. Sanoituksissa on vahvasti läsnä vastaajan ajatus pienten ihmisten ja 

suurten kertomusten yhteen kietoutumisesta. Vanhat jumalat ja katoava aika 

kytkeytyvät luontoon viimeisissä kolmessa säkeessä ja näin mukaan tulee myös 

luontosuhde ja sen ylimaallinen merkitys. ”One Rode to Asa Bay”, samoin kuin suuri 

osa Bathoryn viikinkiaiheisesta tuotannosta, sisältää myös vahvan arvottavan 

pohjavireen, jossa viikingit ja pakanallinen aika yhdistyvät positiiviseen, hyvään ja 

ideaaliin kulttuurimalliin ja kristinusko vuorostaan negatiiviseen, pahaan ja 

rappiolliseen aikakauteen.  

   Vastaajan esittämät teemat ja niiden peilaaminen Bathoryn tarjoamaa esimerkkiä 

vasten havainnollistavat erästä merkittävää näkökulmaa menneisyyden ja kulttuurin 

kuvaamiseen folkmetallissa: useissa tarinoissa tapahtumat sijoitetaan muinaisen 

kulttuurin kulta-ajan ja uuden, degeneroituneen tai vähintään kulttuuriltaan 

pirstaloituneen modernin ajan taitoskohtaan. Mennyttä aikaa ja kulttuuria konstruoivat 

diskurssit siis arvotetaan usein positiivissävytteisesti ja tässä huomiossa kiteytyy 

mielestäni yksi genren mielenkiintoisimmista piirteistä. On tosin syytä huomioida, että 

vastaaja N – 1973 – YKK ei itse tekstissään mainitse hyvän ja pahan konfliktia ja status 

quon haastamista entisaikojen glorifioinnin kontekstissa. 

   Eräs folkmetallia harvemmin kuunteleva vastaaja, N – 1975 – YKK, suhtautuu 

folkmetallin tuottamaan menneisyys- ja kulttuurikuvaston monipuolisuuteen 

varauksella: 
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Tunnen folkmetalligenreä varsin pinnallisesti, sillä en juuri kuuntele muita kuin paria 

edellä mainittua suosikkiyhtyettäni
51

. Olen kuitenkin saanut sen käsityksen, että genren 

yhtyeet laulavat lähinnä sodasta ja juomisesta, eivätkä nämä aiheet kiinnosta minua. 

Folkmetalli tarjoaisi oivallisen kontekstin käsitellä esim. luontosuhdetta ja 

yhteisöllisyyttä, mutta ei vaikuta siltä, että nämä aiheet olisivat kovin suuressa suosiossa 

genressä. (N – 1975 – YKK) 

Kommentti toimii hyvänä esimerkkinä vastauksissa yleisemminkin esiintyneestä 

näkemyksestä, jonka mukaan sotaa ja juomista koskevat aiheet ovat 

folkmetallisanoituksissa korostuneessa roolissa. Toisaalta useille vastaajille sota- ja 

taisteluaiheet ovat tärkeitä.
52

 Joka tapauksessa nämä aiheet ovat selvästi yleisiä 

folkmetallin historia- ja kulttuurikuvauksissa, mikä on vastausten lisäksi helposti 

havaittavissa sanoituksia tarkastellessa ja mikä käy ilmi myös tämän tutkielman 

folkmetallin määritelmiä koskevasta alaluvusta (2.2.). Vastaaja esittää kaksi 

vaihtoehtoista teemaa, luontosuhteen ja yhteisöllisyyden, jotka hänen mielestään 

sopisivat folkmetalliin erinomaisesti. On mielenkiintoista verrata tätä edelliseen 

aineistoesimerkkiin, jossa vastaaja koki nimenomaan esimerkiksi luontosuhteen olevan 

keskeinen sanoitusten aihe folkmetallissa. Oman tutkimukseni ja genretuntemukseni 

perusteella luonto ja ihmisen suhde siihen ovat folkmetallissa varsin tyypillisiä teemoja, 

mutta voimme pohtia sitä, onko genren tuntemuksen eroilla tässä merkittävä rooli vai 

onko jälkimmäisellä vastaajalla kenties toisenlainen ja kriittisempi perspektiivi siihen, 

mikä loppujen lopuksi on luontosuhteen käsittelyä. Tutkielmani kannalta keskeisintä on 

kuitenkin nimenomaan käsitykset folkmetallin sisällöistä, ei jonkinlaisen aiheiden 

yleisyyttä koskevan objektiivisen totuuden saavuttaminen. 

   Myös vastaaja M – 1981- YKK toteaa, että folkmetallin tuottama kuva 

menneisyydestä vaikuttaa painottuvan perinteisesti maskuliinisiksi nähtyihin kulttuurin 

ja elämän osa-alueisiin:   

Miellän metallimusiikin melko maskuliiniseksi. Folk metallinkin aiheet ovat usein aika 

maskuliinisia. Naisten työt, taiat, rakkaus ja muutkin elämän ei-mieihiset osa-alueet 

saattavat olla aliedustettuina metallin tavassa kertoa menneestä maailmasta. (M – 1981 

– YKK) 
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 Vastauksessa mainitut suosikkiyhtyeet ovat virolainen Metsatöll ja suomalainen Finntroll.  
52

 Juomiseen liittyviä aiheita ei vastauksissa käsitelty positiivisesti juuri ollenkaan vaan ne nähtiin usein 

geneerisinä, turhina ja liian kevyinä.   
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Vastaajan mielestä maskuliinisuus näkyy folkmetallissa keskittymisenä miehisyyttä 

korostaviin perinteisiin ja arkielämän toimiin. Tämän näkemyksen mukaan yhteisö 

jakaantuu siis maskuliinisiin ja feminiinisiin osa-alueisiin, ja folkmetallin 

menneisyyskuvassa jälkimmäinen jää vähäiseen rooliin. Folkmetalliyhtyeiden 

sanoituksissa käsitellystä miehisestä perinteestä esimerkkinä voi pitää Korpiklaanin 

”Metsälle”-kappaletta albumilta Manala (2012)
53

:  

Hiien hirven käytäville, aropeuran polkeville  

Lähen nyt mie yksin metsälle, Uroista ulkotöille  

Tapiolan tietä myöten, Tapion talojen kautta 

 

Kappale kertoo miehen lähdöstä pyyntimatkalle ja hänen pyrkimyksestään vastaanottaa 

Ukko ylijumalalta pyyntionnea. Säkeissä on osia, jotka on lainattu lähes suoraan joko 

Lemminkäisen hiiden hirven hiihdon toista osaa kuvaavasta Kalevalan 14. runosta 

(Lönnrot 1928 [1849]) tai Suomen Kansan Vanhoista Runoista (esimerkiksi I:4, 1106, 

I:4, 1105 ja VI:2, 4818). Metsästys on perinteisesti ollut miesten tehtävä (Tamminen 

2008: 24) ja Metsälle-kappaleen sanoituksistakin käy selvästi ilmi, että kyseessä on 

kertomus miehestä ja hänen suhteestaan pyyntiin ja Ukkoon.
54

 Folkmetallisanoituksissa 

tämänkaltainen miehisten perinteiden ja edesottamusten kuvaaminen on hyvin yleistä ja 

menneen kulttuurin kokonaiskuvasta konstruoituukin helposti sukupuolen suhteen 

yksipuolinen.  

   Karl Spracklen (2015: 361) argumentoi, että folkmetallin kertomat tarinat ovat 

fantasioita juomisesta ja taistelemisesta, joilla ei ole minkäänlaista aitoa yhteyttä 

kansakuntien esi-isiksi nähtyihin ryhmiin (esimerkiksi viikingit tai saksit). Spracklen 

(2015: 376) esittää myös, että folkmetallin keskeinen viesti on, että ennen nykyaikaa 

miehet olivat karaistuneita sotureita, jotka puolustivat perhettään ja pyrkivät 

osoittamaan arvonsa taistelussa, ja tähän diskursiiviseen jatkumoon yhdistetään myös 

modernit miehet. Osa vastaajista, kuten esimerkiksi yllä voimme nähdä, jakavat 

näkemyksen folkmetallista mieskeskeisenä. Eräs naispuolinen vastaaja (N – 1988 - 

YKK) on kuitenkin sitä mieltä, että tämä ei pidä paikkaansa ja toteaa, että nainen voi 

samastua folkmetallisanoituksiin siinä missä mieskin. Toisaalta myös Spracklen (2015: 
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 Vastaaja mainitsee kappaleen esimerkkinä vanhoista perinteistä, joita folkmetallin kautta välitetään.  
54

 Lisäesimerkkeinä pyyntiaiheisista kappaleista voisin mainita niin ikään Korpiklaanin kappaleet 

”Hunting Song” albumilta Voice of Wilderness (2005) ja ”Karhunkaatolaulu” albumilta Tervaskanto 

(2007). 
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376) täsmentää, että naiset voivat yhtä lailla nauttia folkmetallista ja tuntea 

yhteenkuuluvuutta musiikin kautta huolimatta siitä, että skene on hegemonisen 

maskuliininen. On huomionarvoista, että vastauksissa ei ole juuri nähtävissä yhtä 

voimakkaan negatiivissävytteistä retoriikkaa kuin Spracklenin argumenteissa. 

Useimmat asiaa kommentoivista vastaajista kyllä mieltävät skenen ainakin jollain 

tasolla maskuliiniseksi, mutta kaikki eivät näe tätä ainakaan folkmetallin kontekstissa 

ongelmana.  

   Vastaaja N – 1996 - AT määrittelee folkmetallin ytimen seuraavasti:  

Tärkeintä folkissa omasta mielestäni on juuri tämä luonnonläheisyyden tai 

perinneuskomuksien kerronta. Yleensä ne juuri tekevät folkista folkin, vaikka perinteet 

eivät olisikaan juuri suomalaisia. Esimerkiksi venäläinen Arkona tuo lyriikoissaan esiin 

vahvasti venäläisen ja slaavilaisen kansanuskon. Bändin nimi juontaakin juurensa Kop 

Arkona-nimisestä muinaistemppelistä, joka olikin viimeinen slaavilaisen muinaisuskon 

temppeli Euroopassa ennen kristinuskon lopullista leviämistä. (N – 1996 – AT) 

Vastaaja toteaa, että folkmetallin kannalta olennaisinta ei ole kulttuuriaineksen 

kansallinen/paikallinen alkuperä vaan autenttisuuden takaa universaalisti 

luontosuhteeseen ja perinneuskomuksiin perustuva sanoituksellinen sisältö.
55

 

Venäläinen Arkona soveltuu esimerkiksi, koska jo yhtyeen nimessä yhdistyy 

symbolisesti kaksi folkmetallille ominaista teemaa: vahvaan luontosuhteeseen 

perustuvan pakanallisen uskon (tässä tapauksessa venäläisen/slaavilaisen kansanuskon) 

korostaminen ja muinaisen aikakauden päättyminen kristinuskon myötä. Arkonan 

debyyttialbumin (Vozrozhdenie, 2004) kappale ”Maslenitsa” valottaa erinomaisesti 

folkmetallille tyypillistä tapaa käsitellä esikristillistä kansanuskoa:     

How in the field, in the field 

Brothers burned Maras 

And into the holy fires 

They cast the requests to Svarozhich 

Bowing before the Gods’ churs 

The celebration drove back the night 

The night became shorter than the day 

In this day of Solstice!
56
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 Vastauksesta käy kuitenkin toisaalla ilmi, että vastaaja mieltää folkmetallin lähinnä suomalaisen, 

kelttiläisen ja slaavilaisen perinteen kautta, joista nimenomaan suomalainen perinne on hänelle tärkeintä.  
56

 Alkuperäinen sanoitus on venäjäksi ja englanninkielinen käännös on otettu Arkonan kotisivuilta.  
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Kappale kertoo talven loppua ja kevään tuloa juhlistavasta pyhästä, Maslenitsasta, joka 

on yksi vanhimmista slaavilaisista juhlapyhistä. Yllä olevista säkeistä käy ilmi, että 

kyseessä on vanhan kansanuskon varsin konkreettinen kuvaus, jossa juhlijat 

symbolisesti polttavat talven ja kutsuvat tulen jumala Svarozhichia tuomaan heille 

kevään. Sanoituksissa kutsutaan myös muita jumaluuksia kylmintä vuodenaikaa 

karkottamaan, kuten ukkosenjumala Perunia ja rauhan/hedelmällisyyden jumala 

Yariloa. Huomionarvoista on, että kappaleen sanoitukset tuovat yhteen erilaisia puolia 

vuodenajan vaihtumiseen ja maan heräämiseen/hedelmällisyyteen liittyvistä perinteistä 

ja toimivat ikään kuin esittelykokoelmana slaavilaiseen kansanuskoon. (Ks. Dixon-

Kennedy 1998.) Kappale havainnollistaa monien folkmetalliyhtyeiden pyrkimystä 

kuvata sanoituksissaan esikristillisiä perinteitä eräänlaisella pseudo-etnografisen taiteen 

otteella, mikä myös muistuttaa pitkälti sitä tapaa, jolla Elias Lönnrot kirjoitti Kalevalan 

(Kaukonen 1948: 193–200). Tämänkaltaisessa aiheiden käsittelyssä läheinen suhde 

luontoon perustuu vahvasti vanhoille luonnonuskonnoille. ”Maslenitsa” toimii myös 

hyvänä esimerkkinä siitä, miten folkmetallissa usein erilaisia vanhoja perinteitä, jotka 

eivät välttämättä ole ensimmäisen elämänsä aikana olleet kytköksissä juurikaan tai 

ollenkaan, sulautetaan yhteen. Näin tuotettua kuvitteellista perinne- ja menneisyyskuvaa 

on helppo käsitellä ja hyödyntää uusien tulkintojen lähtökohtana. Sillä voidaan pyrkiä 

ohittamaan folkloren kompleksisuudet ja ristiriitaisuudet.    

 

 

5.1.2 Folkmetallin representaatioiden autenttisuus 

 

Tarkastellessamme vastaajien tapoja puhua folkmetalliyhtyeiden sanoituksissa 

tuotetuista historia- ja kulttuuridiskursseista, yksi päällimmäisimmistä esiin nousevista 

keskusteluista koskee sanoitusten kuvausten autenttisuutta suhteessa alkuperäisiksi 

nähtyihin konteksteihin eli perinteen ensimmäiseen elämään. Vastaaja M – 1981 - YKK 

katsoo Korpiklaanin musiikin olevan turhan suoraviivaista edustaakseen folkmetallin 

ydintä, mutta suhtautuu heidän sanoituksiinsa positiivisemmin. Hän pohtiikin muun 

muassa seuraavaa: ”Pitääköhän paikkansa, että ihan oikea shamaani on sanoittanut 

Korpiklaanin biisejä?” Tulkitsen kysymyksen siten, että vastaaja kokisi folkmetallin 

representaatioiden aitouden vahvistuvan, mikäli sanoituksellisista sisällöistä vastaisi 
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ikivanhan tradition edustajaksi nähty henkilö, vaikka tämä henkilö olisikin tradition 

moderni tulkitsija. ”Oikea” shamaani sanoittajana antaisi sanoituksissa välitetyille 

perinteille ja kerrotuille tarinoille legitimiteettiä, koska hän loisi suoran jatkumon 

Korpiklaanin ja vanhojen traditioiden välille.  

   Sama vastaaja kuitenkin toteaa, että musiikki on joka tapauksessa subjektiivinen tapa 

kokea sanoitusten tarinoita ja tunnelmia. Siksi hänen mielestään folkmetalliyhtyeiden 

sanoituksiin tulee suhtautua autenttisuuden suhteen aina tietyllä varauksella. Toisaalta 

hän lisää myöhemmin, että objektiivisiksikin nähtyjen lähteiden, kuten 

historiantutkimuksen, tarjoama tieto voi muuttua aikojen saatossa, minkä lisäksi 

subjektiiviset käsitykset vaikuttavat myös niin sanotun asiatiedon muodostamiseen ja 

esittämiseen:  

Toki välittäjänä on vielä modernin maailman muusikko. Toki esim. Samuli 

Paulaharjuakin lukemalla joutuu ottamaan huomioon tekstin mahdollisen 

värittyneisyyden ja kirjoittajan tavoitteet. Mutta jotenkin koen sen kertaluokkaa 

objektiivisemmaksi kuin musiikin avulla välitetyn perinteen. (M – 1981 – YKK) 

 

Ja ovathan nämä taideteokset itsessään jo ihmisten tietoisuutta ja käsityksiä 

muokkaavia. Lyhyesti: ne kertovat meille menneisyydestämme. Kuinka oikein, se on 

toinen kysymys. Mutta historian tutkimuksen ”totuuskin” elää. Esim. hiljattain vasta on 

tutkittu, että Suomesta luovutettiin ihmisiä natsi-Saksaan. Poliittisista syistä kaikki 

tällainen henki piti historian kertomuksista hävittää. Samalla tapaa kansanperinteestä on 

hävitetty aineksia ja muunnettu. Esimerkkinä hiiden, pyhän lehdon, muuntaminen 

paholaismaiseksi olennoksi. (M – 1981 – YKK) 

 

   Vastaaja M – 1992 - AT kuvailee folkmetallille tyypillisiä folklore- ja historia-

aihelmien representaatioita seuraavasti: 

Tarinallisuus ja eeppisyys. Asioita väritellään ja ylistellään ns. "tavallisen kerronnan" 

sijasta. Myös jokaisen kirjoittajan omakohtainen perspektiivi ja arvostus asioita kohtaan 

tulee yleensä hyvin esille, sekä kirjoittajan oma tapa kertoa asia; oli kyseessä sitten taru 

tai tosi. (M – 1992 – AT) 

Sekä vastaajalle M – 1981 - YKK että vastaajalle M – 1992 – AT folkmetalliyhtyeiden 

kertomien tarinoiden totuudenmukaisuus on problemaattista, mutta heidän 

näkemyksissään on myös eroa. M – 1981 - YKK esittää totuuden olevan aina erilaisista 

tulkinnoista, tarkoitusperistä ja ideologioista riippuvaista. Hänen mukaansa 

representaatioille voi kuitenkin määritellä totuudenmukaisuuden asteen eli jokin 

representaatio voi olla toista oikeampi, vaikka lopullista totuutta ei koskaan 
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saavutettaisikaan. Vastaaja M – 1992 – AT vuorostaan kokee, että folkmetallin kautta 

voi kertoa tositarinoita menneisyydestä, mutta hänenkin mielestä niihin vaikuttavat aina 

sanoittajan henkilökohtaiset arvostukset ja kertomisen tapa. Sanoitusten luoma kuva 

menneestä on siis värittynyt, mutta lähinnä pintatasolla: asian voi silti määritellä taruksi 

tai todeksi. Näin folkmetalliyhtyeestä muodostuu modernin maailman ja subjektiivisten 

tuntojen kautta tulkki menneisyyden kulttuureille ja perinteille. 

   Vastaaja M – 1981 - YKK ei laske folkmetalliksi ollenkaan sellaista metallia, jonka 

aiheet hän mieltää täysin keksityiksi, käyttäen esimerkkinä italialaista, oman 

fantasiamaailmansa luonutta sinfonista power metal -yhtyettä Rhapsody of Firea
57

. 

Tarinoiden perustuminen edes jollain tasolla autenttiseen perinteeseen ja historiaan on 

välttämätöntä, vaikka kuuntelijan henkilökohtainen kokemus yhteydestä esi-isiin voi 

hänen mukaansa olla joko ”fiktiivinen” tai ”faktuaalinen”. Tällä hän tarkoittanee sitä, 

että kuuntelijan tunne yhteydestä kaukaiseen aikaan ja ihmisiin on folkmetallissa 

tärkeintä, ei tämän tunteen taustalla olevien perinteen ja historian representaatioiden 

tieteellinen tarkkuus. Black metalia vastaaja kritisoi siitä, että se sekoittaa keskenään 

pohjoismaalaista muinaiskulttuuria ja satanismia, jolloin ensin mainitusta tulee alisteista 

kristillisen merkitysjärjestelmän kontekstista nousseelle satanismille. Vastaaja lopettaa 

tekstinsä esittämällä, että vanhoja traditioita, esimerkiksi viikinkiperintöä, tulee arvostaa 

niiden omista lähtökohdista käsin eikä kristillisen käsitteistön ja maailmankuvan lävitse: 

En tiedä kumpi on pahempaa: miekkalähetys ja pakkokastaminen vai toisaalta sitä 

vastaan taistelu samalla redusoiden oma ikiaikainen kulttuuri vieraan paholaisen 

palvonnaksi. (M – 1981 – YKK) 

 

   Useimmilla kirjoituskutsuun vastanneilla folkmetallin kuuntelijoilla on enemmän tai 

vähemmän selkeitä kriteerejä folkmetalliksi laskettavalle musiikille. Vain yksi kuitenkin 

asettaa tiukat rajat sille, millaista on oikea, aito ja uskottava folkmetalli. Vastaajalle M – 

1981 - YO folkmetallin määritelmän ytimessä on vaatimus siitä, että yhtyeiden tulee 

pohjata sanoituksensa ja musiikkinsa oman kulttuurinsa perinteisiin: 

Folk metalissa on tärkeintä se, että siinä edustuu kunkin kansan, murteen, etnisen 

vähemmistön jne. sielu ja henki, joka on: oma äidinkieli, omat kansanperinnesoittimet 

ja oma mytologia. Samasta syystä pseudoa ovat inspiraation hakeminen kokonaan 

toisen kansan perinteestä… (M – 1981 – YO) 
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 http://www.rhapsodyoffire.com/ 
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Kommentti tuo mieleen kansallisromanttisen ajattelutavan ja erityisesti Johan Gottfried 

Herderin näkemykset kansanhengestä (volksgeist). Herder näki kansanhengen 

kumpuavan kansojen menneisyydestä ja heijastelevan kansakuntien syvintä ja aidointa 

kollektiivista olemusta sekä orgaanista yhteisöllisyyttä. Kansanhengen ja sitä kautta 

kansakunnan osalta tärkeitä elementtejä olivat Herderin mukaan muun muassa 

kansankielinen runous, taide, historia, uskonto ja erityisesti kieli (ks. esim. Anttonen 

2005: 133–134). Nämä muistuttavat pitkälti vastaajan käsitystä siitä, mikä on kunkin 

kansan tai etnisen vähemmistön kannalta olennaista ja minkä pitäisi täten olla myös 

folkmetallin painopiste. Folkmetallin autenttisuutta tulisi arvioida kansanhengen 

ehdoilla ja siksi esimerkiksi suomalainen yhtye, joka hyödyntää viikinkiperinnettä, ei 

voi olla aitoa folkmetallia. Folkmetallin tehtäväksi siis muodostuu nimenomaan 

yhtyeiden edustaman kansan tai etnisen ryhmän folkloren kuvaaminen ja välittäminen.  

   Yksi tutkielmani lähtöoletuksista oli se, että folkmetallisanoitukset ja niiden tulkinta 

ovat vahvasti yhteydessä populaarikulttuurin konstruoimiin mielikuviin folkloresta ja 

historiasta. Vastaaja M – 1988 - AMK tarttuu tähän teemaan kuvatessaan suomalaista 

Turisasta:  

Se on äänimaailmaltaan ja lyriikoiltaan niin imelän mahtipontista, että en itse juurikaan 

kuuntele sitä. Turisaan(?) kappaleet eivät myöskään kerro varsinaisesti 

kansanperinteestä tai historiasta, vaan ne ovat tiivistelmä popkulttuurin maalaamista 

mielikuvista, jonkinlainen laimennettu Disney -versio Tolkienin tarinoista. (M – 1988 – 

AMK) 

Vastaaja N – 1986 - AKK kommentoi Turisaksen The Varangian Way -levyä (2007) 

seuraavasti: 

Yksi levy jonka olen kuunnellut huolella myös sanoitusten osalta on Turisaksen 

Varangian way. Sen kuunteleminen on melkein kuin katsoisi elokuvaa, jossa pystyy 

näkemään itsensä tapahtumissa mukana. En tiedä etsivätkö viikingit oikeasti Niilin 

alkulähdettä, mutta sillä ei ole tarinan kannalta merkitystä. En ole kovin syvällisesti 

perehtynyt historiaan, mutta rakastan historiallisia kuriositeettejä sekä tarinan kerrontaa 

jossa fakta sekoittuu fiktioon. Historia on kuitenkin täynnä mysteerejä. (N – 1986 – 

AKK) 

Vastaajalle M – 1988 - AMK folkmetallissa on tärkeää se, että sanoitusten voidaan 

nähdä ammentavan aidosta kansanperinteestä ja historiasta uskottavalla tavalla. 

Populaarikulttuurin, kuten elokuvien ja fantasiakirjallisuuden, vaikutus vähentää 
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kerrottujen tarinoiden autenttisuutta ja siten arvoa. Turisaksen kohdalla vaikutus on tälle 

vastaajalle kaksinkertainen: populaarikulttuuriksi laskettava tolkienilainen fantasia 

suodatetaan vielä toisen populaarikulttuurisen kehyksen, Disney-kuvaston, läpi, ja 

tuloksena on imelä ja yksinkertainen näkemys menneisyydestä. Näin modernin 

populaarikulttuurin representaatiot ja totuudenmukainen kuva menneestä aikakaudesta 

konstruoidaan toisistaan selkeästi erillisiksi kokonaisuuksiksi. Vastaajalle N – 1986 - 

AKK tarinallinen vetovoima on autenttisuutta tärkeämpi elementti. Häntäkin kuitenkin 

viehättää nimenomaan faktan ja fiktion sekoittuminen eli osa tarinallisesta vetovoimasta 

perustuu totuusarvoltaan vahvemmaksi koettuun historialliseen tietoon. Lainauksen 

viimeisestä toteamuksesta käy ilmi, että koska historiaan sisältyy paljon mysteerejä eli 

aukkoja tutkimustiedossa, se soveltuu mainiosti myös fiktiivisten tarinoiden 

lähtökohdaksi.  

   Jälkimmäisen vastaajan esiintuoma Turisaksen albumi The Varangian Way kertoo 

varjagien, viikinkien, matkasta nykyisen Venäjän jokia pitkin aina Konstantinopoliin eli 

nykyiseen Istanbuliin saakka. Ote ”A Portage to Unknown” -kappaleesta soveltuu hyvin 

kuvaamaan albumin sanoitusmateriaalia:  

We've sailed across the sea 

Rowed for miles and miles upstream 

Passed by Aldeigjuborg 

Seen Lake Ilmen gleam 

Ingvar took the lead 

After Holmgard as agreed 

What the end of Lovat meant 

Was soon to be seen 

Kappaleen, ja koko albumin, tarina kerrotaan viikinkiseurueen näkökulmasta ja se 

pyrkii kiinnittämään fiktiivisen tarinan historiallisiin kiinnekohtiin. Sanoitukset 

vaihtelevat protagonistin henkilökohtaisista ja filosofisistakin pohdinnoista kuvauksiin 

matkalla vastaan tulevista haasteista ja kohtaamisista, jotka inspiroivat edellä mainittuja 

pohdintoja. Yllä käsittelemiäni, Turisasta koskevia aineistositaatteja on mielenkiintoista 

pohtia siinä valossa, että ne ovat osittain yhteneväisiä ja osittain eroavia tulkintoja 

Turisaksen sanoituksista ja musiikista. Molemmissa tulee esiin näkemys sanoitusten 

fiktiivisestä luonteesta, mutta ensin mainitussa se koetaan negatiivisemmaksi asiaksi 

kuin jälkimmäisessä. Kyseessä onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka monella tapaa 

sanoitukset ja niiden historiallinen autenttisuus voidaan kokea.      
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   Edellä käsitellyt kommentit auttavat meitä suuntaamaan huomion siihen, että 

folkmetallissa sanoitusten myyttishistoriallinen kuvasto rakentuu modernille tulkinnalle, 

jonka viitekehyksenä ovat populaarikulttuurin representaatiot. Walshin (2013: 30) 

mukaan tämä näkyy esimerkiksi viikinkimetalli- ja black metal -yhtyeiden tavassa 

sulauttaa yhteen historiankirjoitusta ja tolkienilaista fantasiaa, mikä antaa niille 

mahdollisuuden käsitellä taiteen keinoin arkkityyppistä ja herooista kulttuurin kulta-

aikaa ilman suoraa tarvetta osallistua keskusteluun historian tulkintaan liittyvästä 

problematiikasta (ks. myös yllä käyty keskustelu Arkonan kappaleesta ”Maslenitsa”). 

Myös Olson argumentoi, että J.R.R. Tolkienin maailma kuvaa erinomaisesti täydellistä, 

kuviteltua menneisyyttä, jota historiallista kuvastoa hyödyntävät black metal -yhtyeet 

pyrkivät soveltamaan viikinkiaikaan. Tolkienin Keski-maa on saanut paljon vaikutteita 

skandinaavisesta mytologiasta, mutta se tarjoaa black metal -yhtyeille selkeämmän ja 

romanttisemman tulkinnan muinaisista ajoista. Tähän tulkintaan he voivat perustaa 

omat mielikuvansa ja nostaa sen kautta musiikkiinsa heitä inspiroivia elementtejä. 

(Olson 2008: 82–83.)
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 Tolkienin lisäksi eräät folkmetallin tekijät ovat maininneet 

menneisyyden representaatioidensa lähteeksi esimerkiksi Conan barbaari -elokuvat 

(Mustamo 2016: 67).  

   Edellisen pohjalta esitän, että yhtyeet ikään kuin hyödyntävät fantasiakirjallisuudessa 

ja muualla populaarikulttuurissa konstruoitua perinteen kolmatta elämää rakentaakseen 

perinteen kolmannen elämän folkmetallissa ja black metalissa; prosessi, joka kuvastaa 

hyvin aiemmin muotoilemaani ajatusta perinteen kolmannesta elämästä 

intertekstuaalisena kontekstualisointien verkostona. On kuitenkin otettava huomioon, 

että musiikki poikkeaa tiedon välittämisen kanavana esimerkiksi 

tutkimuskirjallisuudesta hyvin paljon, eikä näille kahdelle voi luonnollisestikaan asettaa 

yhteneviä kriteerejä. Sanoitusten sisältöjen autenttisuutta ei siis voi, eikä myöskään ole 

hedelmällistä, tarkastella samoista lähtöasetelmista käsin. Joka tapauksessa Turisasta 

käsitelleistä kommenteista avautuu monin tavoin Walshin ja Olsonin väitteitä tukeva 

näkökulma ja vastaustekstejä lukiessa on yleisesti ottaenkin selvää, että useimmat 

vastaajat kokevat mielikuvien menneisyydestä ja populaarikulttuurista muodostavan 

monimutkaisen kokonaisuuden.    
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Stefanie von Schnurbein (2016: 309) argumentoi, että Tolkien on anglosaksisen ja romanttisen tradition 

seuraaja siinä, että hän yhdistelee teoksissaan akateemista tutkimusta sekä myyttisiä elementtejä ja niiden 

romanttista elävöittämistä.  
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   Vastaaja M – 1988 - YKK ottaa folkmetallisanoitusten totuusarvoon hieman 

toisenlaisen perspektiivin:   

Usein sanoituksissa mennään tarina ja sen raflaavuus historiallisen totuuden edellä, eli 

siinä mielessä folkmetallisanoituksia kohtaan tulee tuntea jossain määrin epäluuloa. 

Tässä mielessä monet sanoitukset ovat lähempänä vanhoja eepoksia kuten Eddaa tai 

Kalevalaa, joihin niiden aiheet usein pohjautuvatkin. (M – 1988 – YKK) 

 

Tässäkin kommentissa asetetaan folkmetallisanoitukset heti kyseenalaisiksi 

historiallisen objektiivisuuden näkökulmasta. Vastaaja ei vaikuta kokonaan tyrmäävän 

sanoitusten historiallisuutta totuusarvoa, mutta kehottaa tarkastelemaan niitä oikeassa 

kontekstissa. Erityisen mielenkiintoinen on vertaus Eddaan ja Kalevalaan, joiden 

perinne- ja historiakuvan objektiivisuus on vastaajalle niin ikään alisteinen 

tarinallisuudelle ja subjektiivisille tavoitteille. Tämän vertauksen perusteella hän asettaa 

folkmetalliyhtyeiden menneisyysrepresentaatioille perinteitä yhdistelevää 

kansalliseeposta muistuttavan roolin, jonka olennaisin funktio ei ole perinteen 

esittäminen mahdollisimman alkuperäisessä asussa vaan ennemminkin erilaisten 

perinteiden yhteen kokoaminen ja laajalle yleisölle välittäminen.  

   Pohtiessaan folkmetallisanoitusten sisältöjen subjektiivisuuden, objektiivisuuden ja 

representaation kysymyksiä, kirjallisuuteen folkmetallia vertaava vastaaja N – 1973 - 

YKK toteaa:  

Kotimaisissa laululyriikoissa voidaan vetää kalevalamitalla ja on kuulijan kannalta 

selkeämpää viitata suoraan alkuperäisiin lähteisiin. Eli myyttejä ja tarinoita ei ole pakko 

työntää tarinaa kirjailijalle ominaisen filtterin läpi ja häivyttää tarinan taustoja niin. 

Mutta omaa legendaa on mahdollista rakentaa. (N – 1973 – YKK) 

 

Folkmetallisanoitukset antavat siis proosaa paremman mahdollisuuden käsitellä 

perinnettä avoimesti taiteen keinoin. Tämä ei kuitenkaan estä oman näkemyksen 

rakentamista perinteen pohjalta. Vastaajan kommenttiin sisältyy myös oletus siitä, että 

kuulija haluaa folkmetallin kontekstissa olla tietoinen siitä, millaisiin perinnelähteisiin 

tarkalleen ottaen viitataan. Kaiken kaikkiaan tämän vastaajan suhtautuminen sanoitusten 

sisältöjen autenttisuusasteeseen on varsin ambivalentti ja sanoitukset ovatkin hänen 

mukaansa parhaimmillaan silloin, kun kirjoittajan oma, luova tarinallisuus yhdistyy 

aidoista perinteistä kertomiseen. Esimerkkinä vastaaja mainitsee suomalaisen Savon 
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murteella laulavan Verjnuarmun
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 levyn Ruatokansan uamunkoetto (2008), jossa 

kansainvälisempi zombi-kuvasto yhdistyy suomalaiseen kansanperinteeseen. Samassa 

yhteydessä hän pohtii, että se mikä nähdään Suomessa populaarikulttuurin tuotoksina tai 

kansainvälisempänä mytologiana (kuten zombit, vampyyrit ja ihmissudet), voi toisissa 

maissa näyttäytyä paikallisille heidän ”omana” perinteenään. Hän tosin jatkaa, että 

nämä aiheet voivat olla muissakin maissa yhtä lailla populaarikulttuurin läpäisemiä.  

   Saadaksemme parempaa perspektiiviä vastaajan näkemykseen kansainvälisen 

zombiperinteen yhdistymisestä suomalaisiin vainajauskomuksiin, lainaan alle kaksi 

säkeistöä Verjnuarmun edellä mainitulla albumilla julkaistusta kappaleesta 

”Kirkkomuan kansoo”: 

Pellolta roovan raeskooman 

Niityltä kivien kyntämän 

Kaakoo korvesta kuusien, syvältä soijen sisältä 

Tulloo paekoilta pelekojen 

Nousee sisältä syvvyyven 

Murhemielj'', murhooja 

Kylymä usma utunen 

 

Meijjät kaekki nuo ykstellen noutaa 

Haataan joutaa jokkaenen 

Yhtä kansoo kirkkomuan    

Voimme havaita, kuinka sanoituksissa ajatus joko vainajien henkinä tai näkymättömänä 

voimana ilmenevästä kirkon- tai kalmanväestä, joka nousi kirkkomaasta esimerkiksi 

noutamaan kuolleita, yhdistyy suomalaisessa kansanperinteessä lähes tuntemattomaan 

ajatukseen vainajien murhanhimoisuudesta (Koski 2011). Tässä näkyy ehkä erityisesti 

eläviä kuolleita käsittelevän populaarikulttuurin, kuten suosittujen zombielokuvien, 

vaikutus suomalaiseen kansanperinteeseen. Tuloksena on jotakuinkin vastaajan 

kuvaaman kaltainen yhdistelmä käsityksiä elävistä kuolleista esitettynä Savon 

murteella, joka kiinnittää kappaleen (ja yhtyeen) uskomusperinteen elementtien ohella 

tiiviisti suomalaiseen kontekstiin. Tämä tapausesimerkki havainnollistaa edelleen niitä 

tapoja, joilla folkmetalliyhtyeet hyödyntävät, muokkaavat ja yhdistelevät traditioita ja 

populaarikulttuuria konstruoidessaan uusia tulkintoja menneestä kulttuurista.  

   Vastaaja N – 1996 - AMK toteaa folkmetallisanoituksista seuraavaa: 
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Parhaimmillaan sanoitukset ovat mielestäni silloin, kun ne kertovat totuuspohjaisesti 

myyteistä ja vanhoista kansanperinteistä. (N – 1996 – AMK) 

 

Nähdäkseni taustalla on ajatus siitä, että folkmetalliyhtyeiden sanoitusten folklore-

sisältöjen tulisi kuvata mahdollisimman tarkasti folkloren ensimmäistä elämää. Vastaaja 

kirjoittaa kuitenkin myös, että sanoituksissa kerrotut tarinat asettuvat metallimusiikin 

melankolian sävyttämään kontekstiin ja painottuvat sodankäyntiin sekä pakanuuden ja 

kristinuskon väliseen konfliktiin. Eli folkmetalliin valikoituvat tietynlaiset tarinat ja 

tunnelmat, mutta niiden tulee silti pohjautua johonkin autenttiseen lähteeseen 

edustaakseen folkmetallia uskottavasti. Lisäksi vastaaja ilmaisee arvostuksensa 

erityisesti niitä yhtyeitä kohtaan, jotka omistautuvat oman kulttuurinsa perinteille ja 

historialle.    

   Esitän, että folkmetallin menneisyyskonstruktioiden keskiössä on hyvin usein 

esikristillinen pakanauskon aika, joka esitetään tietyn yhteisön tai kansakunnan 

autenttisena muinaisuutena. Taustaoletuksena tuntuu usein olevan se, että moderni 

globalisaation ja kulttuurien hämärtymisen aika on johtanut homogeenisen ja aidon 

kulttuurin pirstaloitumiseen ja katoamiseen. On kuitenkin mielenkiintoista pohtia sitä, 

onko tämä prosessi nimenomaan vahvistanut mielikuvia etnisesti ja kulttuurisesti 

toisistaan erottuvista paikoista (Gupta & Ferguson 1997: 39, sit. Mulvany 2000: 21). 

Tami Hintikka kirjoittaa, että suomalaisessa folkmetallissa korostetaan kansallista 

näkökulmaa, joka rakennetaan kuviteltujen esi-isien silmien kautta. Tarinoiden 

näyttämönä toimii myyttinen menneisyys, jossa rohkeita suomalaisia sankareita 

uhkaavat muukalaisten joukot ja kristinuskon tulo. (Hintikka 2011: 12.) Moura (2014: 

82) toteaa, että suomalaiset folkmetalliyhtyeet eivät kuvaa sodan todellisia vaikutuksia 

vaan keskittyvät idealisoituun ja fiktiiviseen kerrontatapaan. Osa näitä diskursseja on 

ollut myös äärinationalistinen retoriikka, josta esimerkkinä voisi mainita joidenkin 

norjalaisten black metal -yhtyeiden jäsenten puhe glorifioidusta muinaisajasta, jolloin 

Norja oli valkoisen, viikinkien edustaman soturikulttuurin tyyssija (Wiebe Taylor 2010: 

162).  
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5.1.3 Näkemyksiä todellisuuden ja representaatioiden häilyvästä suhteesta 

 

Aaron Patrick Mulvany (2000: 118) on kiteyttänyt folkmetallille ominaisen 

menneisyyden korostamisen perustuvan ajatukseen katseen suuntaamisesta yli 

aikakausien, tarkoituksena palauttaa jotain ajasta, joka joskus vallitsi. Käsitys tästä 

menneestä ajasta on hänen mukaansa yhdistelmä rekonstruoituja myyttejä ja historiaa 

sekä toiveajattelua, mutta hän toteaa, että ne kuvitteelliset paikat, jotka tämän prosessin 

myötä syntyvät, vaikuttavat ihmisiin silti voimakkaasti. Mulvany (2000: 119) esittää, 

että folkmetalli kutsuu kuuntelijoita osallistumaan fantasiaan menneistä ajoista: näin he 

voisivat kokea saavuttavansa yhteyden jonkinlaiseen psyykeen syvätasoon, jota 

modernin ajan tuottama ahdistus ei ole koskettanut. Tämänkaltainen 

merkityksellistämisen tapa on nähtävissä ajoittain myös kirjoituskutsuvastauksissani, 

mutta se ei saa samankaltaista roolia kuin Mulvanyn tutkimuksessa. Ennemminkin 

aineistoni puhuu sen puolesta, että Mulvanyn kuvaaman kaltaiset 

menneisyyskonstruktiot kontekstualisoituvat sen kautta, että niiden katsotaan 

subjektiivisuudestaan huolimatta toimivan historiaa ja traditionaalista kulttuuria 

erinomaisesti, joskin romanttisesti, havainnollistavina representaatioina. Kyseisten 

representaatioiden enemmän tai vähemmän kuvitteellinen luonne ei vähennä niiden 

relevanssia ja viehätysvoimaa, jotka rakentuvat musiikin estetiikan ja tiedon 

välittämisen kombinaatiolle.  

   Folkmetalli ei kuitenkaan ole homogeeninen kokonaisuus, johon lasketut yhtyeet 

voitaisiin kuvata samoihin historiaa ja kulttuuria koskeviin diskursseihin samoin keinoin 

osallistuviksi ja niille samoja merkityksiä antaviksi toimijoiksi. Jotkut yhtyeet kuvaavat 

hyvin lavein siveltimen vedoin populaarikulttuurin kyllästämiä ja suurpiirteisiä 

mielikuvia menneistä ajoista, kun taas toiset pyrkivät ankkuroimaan sanoituksensa 

tukevammin tutkimustietoon ja sen pohjalta rakennettuihin yksityiskohtiin. Mutta 

jälkimmäisetkään yhtyeet eivät toimi eristyksissä laajemmista diskursiivisista 

virtauksista, vaan asettuvat ensin mainittujen yhtyeiden tavoin tiukasti osaksi perinteen 

kolmannen elämän ja folkmetallin metamytologian konventioita. Näiden kahden 

lähestymistavan väliin jää myös monenlaisia välimuotoja eivätkä rajat ole koskaan 

selkeät.  
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   Moura (2014: 34–35) tähdentää, että perinneaineksen hyödyntäminen folkmetallissa 

ei ainoastaan auta konstruoimaan kuviteltua menneisyyttä vaan antaa perinne-

elementeille myös uusia funktioita, jotka silti perustuvat niiden alkuperäiselle 

tarkoitukselle: verbaalisten ja tekstuaalisten ilmaisujen valjastamiseen merkityksellisen 

kokemuksen tuottamiseksi. Hän lisää, että näiden tekstien yhdistäminen moderneihin ja 

perinteisiin instrumentteihin luo äänimaiseman, joka välittää artistien viestin yleisölle. 

Se, mikä on perinne-elementtien alkuperäinen tarkoitus, on luonnollisesti varsin 

haasteellinen ja kontekstiriippuvainen kysymys. Mouran argumentti on silti 

hyödyllinen, koska se havainnollistaa hyvin omassakin aineistossani usein esiintyvää 

tapaa kuvata folkmetallia nimenomaan sanoitusten ja musiikin yhdessä tuottamana 

merkitysjärjestelmänä, joka vaikuttaa tulkintoihin monenlaisista esimerkiksi folkloresta 

ja historiasta.   

   Analysoidessaan viikinkiaikaa koskevaa diskurssia, Joonas Ahola ja Frog (2014: 26) 

toteavat, että sen ytimessä on yli vuosisadan ollut idealisoitu ja romantisoitu kuva 

maskuliinisesta väkivallan ja seikkailun aikakaudesta. He jatkavat, että Suomessa 

populaarit konstruktiot rautakauden toimijoista vaihtelevat tavallisesti rauhaa 

rakastavista ja luonnonläheisistä shamaaneista pitkiin ja vaaleisiin viikinkisotureihin, 

joiden ominaisuuksiin kuuluvat rohkeus ja fyysinen voimakkuus. Kalevala tarjoaa 

juonimateriaalia sekä nimettyjä hahmoja ja paikkoja, mutta niiden roolien ja 

ympäristöjen visualisoinnit ja tulkinta tapahtuvat voimallisten, muista kulttuureista 

ammennettujen ja mystiikkaa huokuvien mielikuvien varassa. Koko prosessia tuotetaan 

jatkuvasti uudelleen fantasian ja muun vaihtoehtoisen populaarikulttuurin 

viitekehyksessä ja näin syntyvällä kuvastolla ei ole paljoakaan tekemistä historian 

kanssa vaan se on modernin sosiaalisen mielikuvituksen tuote. Vaikka kirjoittajat eivät 

käsitettä mainitsekaan, kyseessä on käytännössä oivallinen esimerkki metamytologiasta. 

Lopuksi Ahola ja Frog toteavat, että historialliseen tarkkuuteen kuvauksissaan pyrkivät 

toimijatkin painottavat usein sellaisia viikinkiajan aspekteja, jotka ovat heidän aikanaan 

merkittäviä ja suosittuja, ja täten uudelleentuottavat romantisoitua kuvaa aikakaudesta.  

   Aholan ja Frogin pohdinnat ovat relevantteja myös folkmetallin kontekstissa, sillä ne 

valaisevat niitä tapoja, joilla folkmetalliskenessä painotetaan ja muokataan aihesisältöjä 

perinteen kolmannen elämän puitteissa. Vaikka monet kirjoituskutsuuni vastanneet 

folkmetallin kuuntelijat reflektoivat keskiajan ja rautakauden konstruktioita skenessä, 

heidän selontekonsa tuottavat samanaikaisesti samoja diskursseja uudelleen. 
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Poikkeuksiakin aineistosta löytyi, joidenkin vastaajien ottaessa etäisyyttä näihin 

tavallisina nähtyihin piirteisiin. Vastaaja N – 1975 – YKK esimerkiksi korostaa 

Metsatöllin ainutlaatuisuutta siksi, että hän kokee yhtyeen käsittelevän sanoituksissaan 

naisia aktiivisina menneen kulttuurin toimijoina yhtä usein kuin miehiä.  

   Moura (2014: 83) argumentoi suomalaisen folkmetallin menneisyyskuvaston olevan 

pitkälti artistien subjektiivinen konstruktio, jossa henkilökohtaiset arvot ja käsitykset 

ylittävät kansallisen viitekehyksen rajat. Tulkitsen tämän hänen analyysinsä 

kontekstissa niin, että kansallinen viitekehys on monille artisteille alisteinen 

henkilökohtaisille arvoille ja käsityksille, jolloin eri kulttuurien/kansankuntien 

perinteiden ja historian yhdistäminen on legitiimi keino näiden subjektiivisten 

näkemysten välittämiselle. Olen toisaalla havainnut, että folkmetalliyhtyeet tuovat 

sanoituksissaan yhteen sellaisia myyttishistoriallisia narratiiveja, jotka eivät olleet 

yhteydessä toisiinsa perinteen ensimmäisen ja toisen elämän aikana. Näin ne 

konstruoivat mielikuvia menneistä ajoista ja kulttuureista modernin diskursiivisen 

kehyksen läpi. (Peltonen: tulossa.)  

   Laajassa germaanista uuspakanuutta käsittelevässä tutkimuksessaan Stefanie von 

Schnurbein (2016: 27, alaviite 29) huomauttaa, että eri aikakausilta peräisin olevat 

kulttuurituotteet, kuten esimerkiksi roomalaisen historioitsijan Tacituksen kirjoitukset, 

saagakirjallisuus ja tämän päivän germaaninen ja skandinaavinen tapaperinne, nähdään 

saman myyttishistoriallisen kokonaisuuden eri ilmenemismuotoina ja siksi niitä 

käytetään tukemaan ja havainnollistamaan toisiaan. Hän toteaa myös, että germaanisten 

ja indoeurooppalaisten myyttien ja uskonkäsitysten tutkimus on perinteisesti 

hyödyntänyt paikallisesti ja ajallisesti hajanaista aineistoa rekonstruoidessaan yhtenäistä 

käsitystä esimerkiksi esikristillisestä, germaanisesta tai pohjoismaisesta 

maailmankuvasta, mentaliteetista, uskonnosta tai yhteiskunnasta (2016: 281). 

Sosiaalisesti tuotetut menneisyyskonstruktiot, olivat ne sitten akateemiseen 

tutkimukseen perustuvia tai populaarikulttuuriin vahvasti nojaavia, ottavat myös kantaa 

siihen jatkumoon, joka menneisyyden ja nykypäivän välillä nähdään. Näin ne 

määrittelevät Anttosen (2005) teorian mukaisesti modernia yhteisöä sen menneisyyden 

kautta ja päinvastoin. (Peltonen: tulossa.)  

   Temporaalisesti ja spatiaalisesti toisistaan eriävistä kulttuuriaineksista konstruoitu 

menneisyyden ja perinteisen kulttuurin kuva on keskeinen myös folkmetallissa. Siinä 
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yhdistyvät artistien subjektiiviset preferenssit autenttisiksi nähtyihin kulttuuri-

elementteihin. Yleisö vuorostaan tulkitsee, kontekstualisoi ja merkityksellistää 

tuotettuja diskursseja omilla tavoillaan, erilaisiin henkilökohtaisiin ja kulttuurissa 

jaettuihin käsityksiin pohjautuen. Mielenkiintoista onkin se, että tätä folkmetallissa 

hyödynnettyjen kulttuurilähteiden pluralismia ei aineistossani juurikaan käsitelty. Tämä 

kertonee muun muassa siitä, että kunkin yhtyeen välittämä historia- ja kulttuurikuvasto 

kiinnitetään yleensä hallitsevaan sosiokulttuuriseen puheeseen selkeästi rajatusta 

kansakunnan tai etnisen ryhmän perinteestä. Populaarikulttuurin vaikutus vastauksissa 

tiedostetaan hyvin, mutta kulttuuristen juurten kompleksisuutta, ristiriitaisuutta ja 

päällekkäisyyttä niissä ei juuri reflektoida. Syitä voi olla monia: kenties vastaajat eivät 

ole tietoisia asiasta, ottavat sen ainakin osittain annettuna, tai jättävät sen huomiotta 

ideologisista syistä. Aineistoni perusteella on haasteellista määritellä, mikä näistä 

kolmesta lähtökohdasta on yleisin, mutta joka tapauksessa kansankunnan ja folkloren 

välillä nähdään olevan kiinteä yhteys, jonka ulkopuolelle on mahdollista rajata asioita 

näennäisen ongelmattomasti.  

   Karl Spracklen on tarkastellut tätä ilmiötä tutkimuksissaan ja hänen mukaansa 

folkmetallissa kansalliset historiat samastetaan nimenomaan romanttisiin, kuviteltuihin 

juuriin, jotka muodostuvat yhdestä kulttuurista ja yhdestä rodusta. Spracklen esittää, että 

tämä folkmetallin kansallisen historian käsitys viittaa yleensä nimenomaan 

eurooppalaiseen ja valkoiseen ryhmään ja tuottaa yksinkertaistettuja kuvia kulttuurista 

ja historiasta. (Spracklen 2015: 361.) Hän toteaa, että genressä tärkeässä osassa on 

puhtauden myytti, jonka mukaan kansanmusiikista ja pakanallisista myyteistä 

inspiroitunut folkmetalli on aidosti paikallista ja kansallista ja jatkaa, että nämä esiin 

nostetut myytit kertovat usein maskuliinisesta voimasta ja soturin kunnian etsinnästä 

(2015: 366–367). Spracklenin mielestä tällainen autenttisuuden hakeminen on varsin 

ongelmallista, mistä hän mainitsee esimerkkinä Eluveitien. Hän kuvaa yhtyeen 

hakeneen inspiraatiota enemminkin modernista irlantilaisesta kansanmusiikista kuin 

jonkinlaisesta muinaisesta, sveitsiläisestä kelttikansanmusiikista. Näin syntyy 

symbolinen konstruktio kuvitellusta yhteisöstä, jossa kansa redusoidaan yhdistelmäksi 

stereotyyppejä, säkkipilleistä kiltteihin. (Spracklen 2015: 372.)
60

 Toisaalta on selvää, 

että folkmetalliskenessä yhteys tällaisiin kansallisromanttisiin representaatioihin on 

                                                 
60

 On muistettava, että kelttiläisyys on kaiken kaikkiaan hyvin hämärä käsite, johon sisällytetään 

ihmisestä ja kontekstista riippuen erilaisia asioita, mutta jonka populaarina ilmentymänä irlantilaisuus 

usein nähdään (McCoy 2013).   
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usein tiedostettua ja niitä käytetään symbolisesti monenlaisten merkitysten 

välittämiseen (Mustamo 2016: 52).  

   Aila Mustamo (2016: 63) esittää tuoreessa black metalin ja folkmetallin kotimaan ja 

kansankunnan representaatioita Suomen ja Norjan skeneissä käsittelevässä 

väitöskirjassaan, että monet skenen jäsenistä myös kritisoivat toisia skenen jäseniä 

menneisyyden representaatioiden liiasta romanttisuudesta. Kirjoituskutsuvastausteni 

valossa monet folkmetalliskenen jäsenet tuntuvat käsittävän genren menneen kulttuurin 

representaatiot jonkinlaisena yhdistelmänä objektiivista historiankirjoitusta ja 

populaarikulttuurin ja henkilökohtaisten näkemysten värittämiä tarinoita. Spracklenin 

väitteet ovat tältä pohjalta jokseenkin yksiulotteisia, vaikka hänen argumenttinsa 

ovatkin hyödyllisiä juurtuneiden diskurssien paikantamiseksi folkmetallissa. Toisaalta 

omakin aineistoni puoltaa sitä, että vastaajat kokevat folkmetallisanoituksilla olevan 

arvoa ja legitimiteettiä autenttisissa kulttuuri- ja historiakuvauksissa. Tämä siitä 

huolimatta, että he tiedostavat yhtyeiden subjektiivisten näkemysten vaikutuksen.  

   Richard Baumann ja Charles Briggs (2003: 317) ovat osuvasti argumentoineet, että 

menneisyys ensin kuvitellaan, jonka jälkeen siitä konstruoidaan todellista. Näin sen 

luonne kuviteltuna peittyy. Menneisyyden kuviteltu luonne ei kuitenkaan heikennä sen 

merkitystä ihmisille, samalla tavoin kuin, Benedict Andersoniin (2006) viitaten, 

valtionkaan kuviteltu luonne ei tee valtion ideasta yhtään sen vähemmän 

merkityksellistä. Vastauksissa tätä kuvaa esimerkiksi se, että niiden tapojen 

anakronistisuus, joilla monet vastaajat hahmottavat Suomen tai suomalaisuuden 

selvärajaisena kokonaisuutena myös keskiajalla tai rautakaudella, ei vähennä näiden 

mielikuvien voimaa merkitysten lähteenä. Tällaisen refleksiivisyyden puuttumisesta ei 

kuitenkaan voida suoraan vetää johtopäätöksiä siitä, että vastaajat eivät ollenkaan 

tiedostaisi kansallisen historian problematiikkaa. Folkmetallin menneisyys- ja 

kulttuurikuvaston ytimessä on syvään juurtuneisiin kulttuurisiin ja kansallisiin 

diskursseihin kiinnittynyt, kuviteltu konstruktio kulttuurien esimodernista historiasta, 

jota kuitenkin myös skenepuheessa haastetaan ja merkityksellistetään uusin tavoin. 

Nämä tavat ovat yhdistelmä yhteisön jäsenten subjektiivisia näkemyksiä ja arvoja, 

metamytologisia konventioita, populaarikulttuurin läpäisemiä mielikuvia ja 

tutkimustietoon tavalla tai toisella perustuvia kulttuurisia aineksia.  
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   Tarkastellessamme folkloren ja historian representaatioita folkmetallissa käy hyvin 

nopeasti selväksi se, miksi Hongon folkloreprosessia hahmottavat perinteen kaksi 

elämää eivät riitä selittämään perinteen folkmetalliskenessä saamia muotoja. Tenhusen 

ja Leppälahden käsittelemä perinteen kolmas elämä kuvaa jo huomattavasti osuvammin 

niitä kontekstualisaation ja merkityksellistämisen prosesseja, joiden tuloksena 

folkmetallin menneisyys- ja kulttuurikuvasto ja siitä tehdyt tulkinnat syntyvät. Perinteen 

kolmas elämä rakentuu folkmetallissa pluralistisena, kompleksisena ja dynaamisena 

kokonaisuutena, joka on alati muutoksessa.  

   Genren tavallisissa sisällöissä, kuten myyteissä, kansantarinoissa ja historiallisissa 

kuvauksissa, hyödynnetään perinteen ensimmäisen elämän folklore- ja historia-aineksia 

ja perinteen toisen elämän representaatioita näistä aineksista, mutta ne asemoidaan 

suhteessa folkmetalliskenen konventioihin. Tämä tapahtuu siten, että folklore- ja 

historiakuvastoon liitetään sisältöjä, representaatioita ja merkityksiä populaarikulttuurin 

eri alueilta, folkmetalliskenen omia kiteytyneitä käsityksiä ja tapoja, sekä 

tutkimustietoon (usein vanhentuneeseen) pohjautuvia diskursseja. Syntynyttä 

kokonaisuutta esitetään Tenhusen kuvaaman itkukulttuurin kolmannen elämän tavoin 

uusissa konteksteissa (esim. kalevalaiseen runostoon perustuvia sanoituksia 

konserttimiljöössä), uusille yleisöille (esim. kansainväliselle fanikunnalle isoilla 

metallifestivaaleilla) ja uusin funktioin (esim. kaupallisiin tarkoituksiin tai 

tutustuttamalla muita omaan kansalliseen kulttuuriin).  

   Folkmetalliskenen jäsenet eivät välttämättä ole nimeksikään yhteydessä perinteen 

ensimmäiseen ja toiseen elämään vaan monet ankkuroivat tapansa kuvata mennyttä 

maailmaa skenessä vallitseviin ja muualta tuttuihin kolmannen elämän konventioihin, 

vaikka kuvaukset sinänsä sisältäisivätkin paljon aineksia aiemmista konteksteista. Yksi 

perinteen kolmannen elämän ominaispiirteistä onkin perinteen jatkumon hämärtyminen. 

Folkmetallissa sillä, että tietyt sisällöt voidaan tunnistaa folkloreksi, sekä folkloren 

autenttisuudella on usein paljon merkitystä, mutta sama folklore raamitetaan silti hyvin 

eri tavoin kuin vaikkapa Suomessa kansakunnan rakentamisen aikakautena tai 

esiteollisissa yhteisöissä.  

   Frogin metamytologia tarjoaa lisää työkaluja folkmetalliskenen merkityksellistämis- 

ja kontekstualisaatiotapojen syvälliseen ymmärtämiseen. Kuten analyysi 

folkmetalliskenen folklore- ja historiakuvastosta osoitti, perinteen kolmannen elämän 
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muotoutuminen folkmetallissa perustuu nimenomaan Frogin kuvaamalle etic-

metamytologialle, jonka puitteissa skenen jäsenet osallistuvat keskusteluun ja 

konstruoivat käsityksiä folkloren sisällöistä, merkityksistä, relevanssista ja 

autenttisuudesta. Keskiössä on toiseutettu mytologia, johon viittaavia aineksia 

arvioidaan myös sen perusteella, kuinka hyvin ne kohdettaan kuvaavat. Esitän tämän 

pohjalta, että folkmetallin sisältöjä tulisi tarkastella perinteen kolmantena elämänä, jossa 

skenen oma metamytologia ohjaa vahvasti jäsenten merkityksellistämisen ja tulkinnan 

prosesseja. Folkloreprosessi siis tuottaa kompleksisen ja alati liikkeessä olevan kuvan 

siitä, miten folklorea merkityksellistetään folkmetalliskenessä.  

   Soveltaaksemme edellä esitettyyn pohditaan Urbanin teoriaa se kulttuuri, jonka 

välittyminen on tämän tutkielman fokuksessa, on folkmetalliyhtyeiden sanoituksissa 

hyödynnetty folklore. Hänen teoriansa pohjalta tämä folklore on nähtävä abstraktina 

aineksena, joka realisoituu materiaalisissa asioissa; tässä tapauksessa 

folkmetallisanoituksissa ja niitä koskevissa diskursseissa. Folkloren välittymistä 

folkmetalliskenessä sopii parhaiten kuvaamaan Urbanin hahmottelema ω-kulttuurin 

käsite. Folkmetallin kontekstissa ω-kulttuuri tarkoittaa sitä, että folkmetalliskenen tietty 

jäsen/ryhmä (tai ulkopuolinen tarkastelija/ryhmä
61

) on omaksunut tietyn kulttuurisen 

elementin, esimerkiksi vanhan itämerensuomalaisen myytin, usealta henkilöltä/ryhmältä 

ja elementin usean ilmenemismuodon, esimerkiksi samaa myyttiä koskevien eri 

sanoitusten, kautta. Nämä ilmenemismuodot voivat perustua useille kulttuurisille 

elementeille ts. sanoituksissa ammennetaan mainitun myytin lisäksi muistakin 

kulttuurisista asioista, jotka saattavat olla hyvin erilaisia kuin mainittu myytti. ω siis 

näyttäytyy uutena kulttuurisena muotona, joka ammentaa ainesta useista aiemmista, ja 

usein näennäisesti erillisistä, kulttuurisista elementeistä. Nämä elementit mahdollistavat 

ω:n realisoitumisen ja ω luo niistä kuvan toisiinsa kytköksissä olevien 

kulttuurielementtien järjestelmänä. Kuten Urban toteaa, tätä kautta kulttuurin mukana 

välittyy kokonainen kulttuurielementtien verkosto.  

   Jos vertaamme yllä olevaa perinteen kolmannen elämän käsitteeseen, voimme havaita, 

että kyseessä on itse asiassa paljolti sama intertekstuaalinen kontekstualisointien 

verkosto, jota aiemmin hahmottelin. Perinteen kolmas elämä folkmetallissa on täten 
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 Luonnollisesti objektiivinen rajanveto folkmetalliskenen jäsenen ja ulkopuolisen tarkastelijan välille on 

käytännössä mahdotonta. Koska tutkielmani intresseissä ei kuitenkaan ole folkmetalliskenen tarkka 

määrittely tai kokonaisvaltainen analyysi, käytän näitä termejä yleisinä kategorioina, joilla pyrin 

suurpiirteisesti erottelemaan emic- ja etic-näkökulmat. 
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erinomainen esimerkki ω-kulttuurin ideasta. Urbanin kulttuurin malli auttaa 

hahmottamaan lisää sitä, miten perinteen kolmas elämä konstruoituu 

folkmetalliskenessä. Hänen metakulttuuri-käsitteensä vuorostaan havainnollistaa 

perinteen kolmannen elämän ja metamytologian toimintaperiaatteita erittelemällä sitä, 

miten metakulttuuriset kommentit ja arviot nopeuttavat tai hidastavat kulttuurin 

liikkumista eli toisin sanoen tiettyjen diskurssien muokkautumista, uudistumista, 

hämärtymistä ja häviämistä skenessä. Folkmetallin folklore- ja historiakuvaston 

kokonaiskuva muodostuu kirkkaammaksi, kun pystymme jäljittämään, tunnistamaan ja 

ymmärtämään niitä prosesseja, joiden kautta erilaiset merkityksellistämisen ja 

kontekstualisoinnin tavat rakentuvat.          

 

 

5.2 Folkmetalli kulttuuriperinnön vaalijana ja identiteetin vahvistajana 

 

Toinen keskeinen kirjoituskutsuvastauksissa esille tuleva folkloren ja historian 

merkityksellistämisen tapa on sanoitusten arvo kulttuuriperinnön vaalimisen ja tutuksi 

tekemisen näkökulmasta. Sanoitusten monitahoinen luonne menneen kulttuurin 

kuvastajana ja näiden kuvausten autenttisuuden ongelmallisuus ei ole vastaajille este 

korostaa tekstien roolia modernina väylänä välittää perinnetietoisuutta. Puhe 

kulttuuriperinnöstä on tiiviissä yhteydessä ajatukseen siitä, että folkmetalliyhtyeiden 

sanoituksissa käsitellyillä folklore- ja historia-aiheilla on tärkeä rooli kansallis- ja 

kulttuuri-identiteetin vahvistamisessa. Folkmetallisanoitukset tuovat näitä aiheita esille 

tavoilla, jotka liittävät ne usein kulttuuriseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuden 

tunteeseen ja kertovat kulttuuriperinnön tulkintakehyksessä siitä, keitä me olemme ja 

mistä me tulemme. Kulttuurista ja kansakunnasta muodostuu toisiinsa nähden 

päällekkäisiä ulottuvuuksia ja folkmetallilla on kyky tarjota materiaalia niitä koskevien 

kysymysten käsittelyyn. Tässä luvussa käsittelen informanttien puhetta 

folkmetallisanoituksista kulttuuriperinnön säilyttäjänä ja kansallis- ja kulttuuri-

identiteetin vahvistajana. Lisäksi analysoin sitä, miten sanoitusten nähdään lisäävän 

kulttuuriperinnön arvostusta esimerkiksi tekemällä sitä tutuksi yleisölle, joka ei muutoin 

olisi siitä välttämättä tietoinen tai kiinnostunut. Samalla tarkastelen informanttien 
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näkemyksiä globaalin ja kansallisen/paikallisen tason suhteesta ja sen vaikutuksesta 

folkmetallisanoitusten merkityksiin.  

   Vastaaja M – 1981 – YKK kommentoi folkmetallisanoitusten roolia kulttuuriperinnön 

välittämisessä seuraavasti:    

Sanoitusten arvo tulee perinteiden säilyttämisestä ja kertomisesta. Nykyisen globaalin 

yhtenäiskulttuurin aikoina tämä jo itsessään on arvokasta. (M – 1981 – YKK) 

 

Folk metallissa jo määritelmällisesti kohtaavat uusi ja vanha kulttuuri. Uudenaikaiset 

sähkövahvisteiset soittimet, keikat, rock-kulttuuri ja vanhat perinteet, tarinat, sävelet. 

Tällaiset kulttuureita, genrejä eri taidelajeja yhdistelevät ja uutta luovat kiinnostavat 

varsinkin nuoria ihmisiä enemmän. Ehkä se on tapa heitä saada lukemaan paulaharjunsa 

joskus. Homeinen kirja ei ehkä 

itsessään houkuttele. (M – 1981 – YKK) 
 

 

Kyseiselle vastaajalle paikallisen kulttuurin säilyttämisellä ja eteenpäin välittämisellä on 

arvoa jo siksi, että hän katsoo globalisaation uhkaavan kulttuurien monimuotoisuutta 

edistämällä niiden homogenisoitumista maailmanlaajuisesti. Kansallisten ja/tai 

paikallisten kulttuurien säilyminen erillisinä kokonaisuuksina on siis itseisarvo, joka 

perustuu siihen, että perinteet kantavat mukanaan kulttuurin ikiaikaista olemusta ja 

vahvistavat sosiaalista yhteenkuuluvuutta diakronisesti ja synkronisesti. Esimerkkinä 

tästä on edellisessä luvussa käsitelty tapa, jolla sama vastaaja kuvaili folkmetallin 

menneisyyskuvaa ja Eluveitien ”Epilogue”-kappaletta. Kuten havaitsimme, hän näkee 

folkmetallin autenttisuuden problemaattisena. Kuitenkin, kuten myös Mulvany (2000: 

115) oman analyysinsä pohjalta päätteli, kyse ei ole niinkään pyrkimyksestä vanhojen 

perinteiden autenttiseen toistamiseen vaan yhteyden luomisesta menneisyyden ja 

nykyhetken välillä. Lisäksi vastaaja kokee tärkeäksi sen, että folkmetallin moderneja ja 

vanhoja perinteitä ja esittämisen tapoja yhdistelevä tyyli valjastetaan 

perinteentuntemuksen levittämiseen uusille sukupolville. Genre on nuorille tämän 

modernin viitekehyksen vuoksi helpommin lähestyttävä väylä tutustua oman 

kulttuurinsa traditioihin. Aiemmin käsittelemäni Korpiklaanin ”Metsälle” -kappale 

mainitaan vastauksessa yhtenä esimerkkinä siitä, miten perinteitä voidaan tehdä tutuksi; 

kyseisen kappaleen tapauksessa pyyntionnen lisäämiseen liittyvää perinnettä.
62
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 Vastaaja mainitsee sopivina esimerkkeinä myös Korpiklaanin kappaleen ”Ruumiinmultaa” (Manala) ja 

Amorphiksen Kalevalaan ja Kantelettareen perustuvat sanoitukset (eli iso osa yhtyeen lauluteksteistä).  
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   Vastaaja M – 1981 - YO tiivistää folkmetallin henkilökohtaisen viehätysvoiman 

kahteen lauseeseen: 

Folk metalissa minua viehättävät tutustuminen uusiin kulttuureihin, uusiin kieliin ja eri 

kansojen historiaan ja kansanperinteisiin. Folk metalissa on minulle tärkeää se, että se 

erittelee hyvin tarkasti tekijöidensä oman etnoksen – ja sen, mikä tekee kustakin 

kansasta, tai kansansirpaleesta juurikin niitä, mitä he ovat. (M – 1981 – YO) 

Vastaajalle folkmetalli kykenee oikein tehtynä
63

 avaamaan väylän eri kulttuurien 

syvällisiin ominaispiirteisiin, perinteisiin ja historiaan. Folkmetalli pystyy kulttuurin ja 

menneisyyden kuvaamisen kautta tavoittamaan etnisen ja kansallisen identiteetin 

ytimen ja tutustuttamaan kuuntelijansa siihen. Kyseinen vastaaja pitää koko 

folkmetalligenren kulminaatiopisteenä virolaisen Metsatöll-yhtyeen albumia Hiiekoda 

(suom. Pyhä lehto, 2004). Hänen mielestään kaikki, mikä on folkmetallissa olennaista, 

yhdistyy Hiiekodalla mitä parhaimmalla tavalla: mytologiaa, kansanperinnettä ja 

historiaa koskevat sanoitukset omalla äidinkielellä (jopa eri murteilla) ja perinteisellä 

runomitalla sekä paikalliset perinnesoittimet, kuten torupill ja kantele. Hyvänä 

esimerkkinä sanoitusten aiheista toimii kappale ”Saaremaa vägimees” (”Saarenmaan 

voimamies”):  

Enne surma rääkind Tõllus, 

Saare rahvast õpetanud - 

matke mind mu rohuaeda. 

kui teil sõda ehk muud vaeva, 

 

hüüdke mind mu haua juures. 

Siis ma tõusen kohe üles! 

Tahan vaenlased kõik võita, 

oma rammuga teid aita! 

 

(Ennen kuolemaansa Tõllus puhui, 

neuvoi Saarenmaan kansaa – 

haudatkaa minut vihreään lehtooni. 

Kun sota taikka muut vaikeudet koittavat, 

 

kutsukaa minua hautani äärellä. 

Silloin nousen heti!  

Tahdon viholliset kaikki kukistaa, 

teitä voimillani auttaa!)
64
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 Vastaaja erittelee tekstissään varsin tarkoin oikean ja aidon folkmetallin määritelmän.   
64

 Käännös allekirjoittajan. 
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Teksti viittaa virolaisiin kansantarinoihin Tõll-jättiläisestä, joka perimätiedon mukaan 

oli Saarenmaan kuningas. Tarinat kertovat Tõllin harjoittavan milloin mitäkin ammattia, 

silloin kun hän ei ollut ottamassa mittaa vihollisistaan tai vierailemassa veljensä luona 

läheisellä Hiidenmaan saarella. Tõll oli Saarenmaan suojelija, joka lupasi kansalleen, 

että kuolemansakin jälkeen hän nousisi heitä auttamaan sodan koittaessa. (Eisen 1927.) 

Saaremaa vägimees tiivistää erinomaisesti Metsatöllin tyylin niin musiikin kuin 

sanoitustenkin puolesta. Metallille tyypilliset instrumentit saavat tuekseen 

perinnesoittimia ja sanoitukset pureutuvat suoraan virolaiseen kansanperinteeseen. 

Vastaajan näkökulmasta tällaisessa folkmetallissa yhdistyvät kyseessä olevan kulttuurin 

tai kansan/etnisen ryhmän identiteetin kannalta olennaisimmat tekijät ja yhdessä ne 

avaavat ikkunan yhteisön kulttuuriperintöön.  

   Samainen vastaaja M – 1981 – YO myös painottaa folkmetallin potentiaalia 

kulttuurienvälisen ymmärryksen ja arvostuksen syventäjänä: 

Folk metal -sanoituksissa voisi olla suurta merkitystä, jos se tehtäisiin isommissakin 

kaavoissa oikein. Oman kansan kansanperinne, oman kansan mytologia ja oma 

äidinkieli eri kansoilla, etenkin pienillä kansoilla ja kansansirpaleilla ovat tosi tärkeä 

juttu. Se auttaisi tavallista musiikinkuuntelijaa konkreettisesti havaitsemaan, kuinka 

monipuolinen, -kielinen ja -kulttuurinen maailmamme lopulta on. Musiikin ja 

metallimusiikin ollessa kansainvälinen kieli, tämä kokonaisuus voisi yhdistää 

metallifaneja ja maailman eri kulttuureja parhaimmillaan mitä mainioimmalla, jopa 

ennenkuulumattoman rikkaimmalla tavalla. Kun tuntee omat juurensa, osaa kunnioittaa 

myös muiden kansojen kulttuureja. (M – 1981 – YO) 

Kuten edellisestä luvusta kävi ilmi, tällä vastaajalla on tiukat kriteerit oikeaoppiselle 

folkmetallille ja vain oikein tehtynä genrellä on mahdollisuus realisoida potentiaalinsa 

kulttuuriperinnön välittäjänä ja kansojenvälisen solidaarisuuden syventäjänä. Keskiössä 

on oman kansan tai etnisen ryhmän kulttuuri, historia ja kieli sekä perinteiden 

autenttisuus. Vastauksessa implikoidaan, että kansojen, kansanosien ja kulttuurien 

välille pystytään vetämään ainakin jonkinlaiset rajat, jotka erottavat ne omiksi 

kokonaisuuksikseen. Toisaalta yhtenä folkmetallin vahvuuksista vastaaja näkee sen 

statuksen globaalin kulttuuri-ilmiön, metallimusiikin, osana, jolla on voimaa yhdistää 

ihmisiä yli rajojen. Se on siis erinomainen alusta saada näkyvyyttä ja kuuluvuutta 

kunkin kansan perinteille, minkä kautta voitaisiin osoittaa jokaisen kulttuurin arvo ja 

vahvistaa kansojen keskinäistä kunnioitusta. Ihmisten pitää kuitenkin ensin olla tietoisia 

omista juuristaan, jotta he ymmärtäisivät, mitä kulttuuriperinnön vaaliminen muille 
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kansoille ja kansansirpaleille merkitsee. Keskeinen viesti on, että jokaista kulttuuria 

tulisi suojella, mutta ei toisten kulttuurien kustannuksella.       

   Myös vastaajalle M – 1992 – AT folkmetallisanoitukset ovat keino painottaa 

kulttuuriperinnön merkitystä ja välittää perintöä ja siihen liittyviä näkemyksiä eteenpäin 

kiinnostuneille. Hänelle perinteet ja niiden jatkaminen kontekstualisoituvat kuitenkin 

kahdesta edellä käsitellystä vastaajasta osittain poikkeavalla tavalla:  

Oman kansan ja oman maan tärkeys, niiden puolustaminen, perinteiden vaaliminen yms 

koskettaa myös itseä. Eritoten näinä päivinä, kun monikulttuurisuus on entistä 

olennaisempi todellisuus ja sen varjossa myös oma kansa/maa kärsii enemmän tai 

vähemmän. Nykyaikana kun teknologia ja "minä itse" on mennyt kaiken edelle, on 

musiiki minulle yksi portaali niihin asioihin jotka itse koen tärkeiksi. Se, miksi 

esimerkiksi perhe/perinteet/isänmaa on minulle tärkeitä asioita, on taas aikapitkälti 

perittyä. Asioiden periminenkin minulle tärkeä asia. (M – 1992 – AT) 

 

Kulttuuriperinnöstä ja sen uhanalaisuudesta jokaisen kansakunnan kohdalla voisi 

kirjoittaa vaikka raamatullisen tavaraa, mutta ehkä sen aika ei ole nyt. Mutta 

mainittakoon, että oli kyseessä melkeinpä mikä tahansa kansakunta, niin 

kulttuuriperinnöt ovat erittäin uhanalaisia nykypäivän kulttuurien sulatusuunissa. 

Intiaaneja, tai heidän kulttuuriaan, ei käytännössä enää ole ja monia odottaa 

nykymenolla sama valitettava kohtalo. (M – 1992 – AT) 

 

Tässä vastauksessa on voimakkaasti läsnä ajatus kansan ja kulttuuriperinnön 

symbolisesta liitosta: kansakunnille voidaan eritellä ainakin tiettyyn rajaan asti oma, 

muista kansakunnista eroava kulttuuriperintö. Näin kulttuuriperintö on keskeisessä 

asemassa määriteltäessä kansaa ja sen elinvoimaisuutta. Kulttuuriperintöä ja siten 

kansaa uhkaavat kuitenkin monikulttuurisuus ja kulttuurien yhteensulautuminen. 

Vastaajan näkökulmasta kulttuurien sekoittuminen voi pahimmassa tapauksessa hävittää 

kansan, koska ilman omaa, uniikkia kulttuuriperintöä kansaa ei voida katsoa olevan 

olemassa: sillä ei ole jäljellä piirteitä, jotka erottaisivat sen muista. 

    Keskeinen diskurssi on kansojen ja kulttuurien ominaispiirteiden arvostaminen; oma 

kansa on tärkein, mutta kaikilla kansoilla on oikeus omaan, puhtaaseen 

kulttuuriperintöön, johon muut kulttuurit eivät ole jättäneet liian voimakasta jälkeä. 

Näkyvissä on myös diskurssi vanhoista hyvistä ajoista, jolloin yhteisöllisyys oli 

voimissaan ja modernius ja sen mukanaan tuoma teknologia eivät olleet muuttaneet 
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maailmaan luonnetta liikaa epäorgaaniseen suuntaan.
65

 Nämä näkemykset yhdistyvät 

vastaajan puheessa isänmaallisessa ja nationalistisessa viitekehyksessä. Hänelle on 

tärkeää kulttuurin ja maan puolustaminen sekä ylipäätään perinteisinä nähdyt arvot. 

Folkmetalli näyttäytyy tässä kontekstissa tärkeänä alustana kansallisen 

kulttuuriperinnön vaalimiseen ja välittämiseen, koska folkmetalliyhtyeet käsittelevät 

historian, jatkuvuuden ja pysyvyyden kysymyksiä ja rakentavat yhteenkuuluvuutta 

kulttuuristen symbolien avulla (Mulvany 2000: 20). 

   Vastaaja N – 1996 – AMK ottaa samansuuntaisen kannan folkmetallin asemaan 

kulttuuriperinnön vahvistajana: 

Bändit, kuten Amorphis, Stormheit ja Korpiklaani kuitenkin ovat tehneet hyvää työtä 

tuodessaan esiin sanoituksissaan suomalaisia taruja ja myyttejä. Mielestäni on hienoa 

kun on arvostusta omaa kulttuuriperintöämme kohtaan, ja tämän avulla nimenomaan 

tuodaan sitä vielä koko kansan tietouteen. (N – 1996 – AMK)  

 

Arvostukseni kaikkea vanhaa kohtaan on suuri ja minulle on tärkeää tietää että 

lapsenlapsiltamme ei evätä pääsyä aidon kulttuuriperintömme ääreen. Tätä 

kulttuuriperintöä on vaalittava ja säilytettävä. Säilytettävänä on sekä fyysisiä esineitä, 

kulttuurikohteita, kansallismaisemia että runoja, taruja ja tietoutta perinteistä ja 

traditioista. Ihmisen identiteetin kehittymisen kannalta on tärkeää tietää, mitkä ovat 

olleet lähtökohtamme, mitä kaikkea maamme on käynyt läpi ja mitkä ovat juuremme. 

(N – 1996 – AMK)   

Folkmetallin keskeiseksi funktioksi kuvataan jälleen kansallisen kulttuuriperinnön 

tutuksi tekeminen laajoillekin ihmisryhmille. Lähtöoletuksena on katoamassa oleva 

kulttuuriperintö, johon jokaisella ihmisellä jokaisessa kulttuurissa tulisi olla oikeus, 

mutta joka tarvitsee folkmetallin kaltaisia kanavia pysyäkseen elossa ja saadakseen 

osakseen ansaitsemaansa arvostusta. Folkmetallin kontekstissa kulttuuriperintö 

tarkoittaa tälle vastaajalle erityisesti myyttejä, tarinoita ja muuta vanhaa 

kansanperinnettä, mutta hän toteaa myös esimerkiksi materiaalisten kulttuuriobjektien ja 

-maisemien olevan varjelemisen tarpeessa. Tässä näkyy kansallisromanttinen idea 

kulttuuriperinnön ja maan kiinteästä yhteydestä ja etno-symbolistisen 

nationalismiteorian teesi etnisesti jaettujen muistojen kytkemisestä maahan ja 

maisemaan (Smith 1999: 16). 

                                                 
65

Tämä tuo mieleen Benjamin Olsonin (2008: 26) väitteen, jonka mukaan yksi black metalissa aina läsnä 

olleista diskursseista on modernin ajan individualismin ja rationalismin vastustaminen ja pyrkimys 

palauttaa jotain perustavanlaatuista ja elähdyttävää, jonka skenen jäsenet uskoivat olleen olemassa 

kaukaisessa menneisyydessä. Folkmetalliskenessä tämä sama ajattelutapa on myös ajoittain vahvasti 

läsnä.  
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   Muualta tulleet perinteet tai populaarikulttuurin representaatiot ovat vastaajan 

näkökulmasta uhka suomalaiskansalliselle kulttuurille. Hän on huolissaan myös siitä, 

opetetaanko lapsille koulussakaan kulttuuriperintöä ja sen merkitystä vai ainoastaan 

Suomeen kuulumatonta kristillistä kulttuuria, joka on ollut osasyynä vanhojen 

perinteiden katoamiseen ja välinpitämättömyyteen niitä kohtaan. Kansallisella 

kulttuuriperinnöllä on olennainen rooli ihmisen identiteettikehityksen kannalta, koska 

siihen kiteytyy maan ja kulttuurin historia menneisyyden hämäristä tähän päivään. 

Tausta-ajatuksena on se, että ihminen ei voi tuntea itseään, jos hän ei tunne kansansa 

lähtökohtia ja vaiheita (ks. myös Mustamo 2016: 64). John Berger on kiteyttänyt tämän 

ajatuksen historiallisen ja kulttuurisen jatkumon tärkeydestä osuvasti kirjoittaessaan, 

että ryhmä, jonka yhteys omaan menneisyyteensä on katkennut, ei ole yhtä vapaa 

tekemään valintoja tai toimimaan tietyllä tavoin kuin ryhmä, joka pystyy paikantamaan 

itsensä historiaan (Berger 1972: 33; sit. Mulvany 2000: 31). Tällainen ryhmä voi 

luonnollisesti olla esimerkiksi kansakunta.   

   Kysymykseen siitä, onko folkmetallisanoituksissa käsitellyillä aiheilla laajempaa 

kulttuurista tai yhteiskunnallista merkitystä, vastaaja N – 1986 – YKK toteaa: 

On, kansallisen identiteetin rakentajana ja oman kansan menneisyyden ymmärtämisessä 

ja sen uudelleen käsittelyssä ja uudelleentulkitsemisessa. (N – 1986 – YKK) 

Tässäkin vastauksessa folkmetallisanoitusten aiheet nähdään tärkeinä kansallisen 

identiteetin rakennuselementteinä. Oman menneisyyden ymmärtäminen on keskeistä, 

mutta toisaalta myös sen uudelleenkäsittely ja -tulkitseminen. Tämän vastaajan 

lähtökohta ei siis ole pelkästään folkmetallin ja kulttuuriperinnön rooli itsensä ja 

kulttuurin nykytilan tuntemisessa, vaan myös genren tarjoamat mahdollisuudet 

kontekstualisoida ja tarkastella menneisyyttä uusin tavoin. Kulttuuriperintö ei siis 

näyttäydy staattisena kokonaisuutena vaan asiana, joka on avoin uusille tulkinnoille ja 

merkityksille.    

   Vastaaja N – 1975 – YKK yhtyy näkemykseen folkmetallin potentiaalista perinteiden 

elossa pitämiseen: 

Folkmetalli voi olla keino pitää elossa kansanperinteitä, perinnesoittimia, 

kansanrunoutta, jopa häviäviä kieliä ja kielimuotoja. (N – 1975 – YKK) 
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Folkmetallille annetaan tässäkin kommentissa keskeinen rooli kulttuuriperinnön 

vaalimisessa.  Vastaajan mielestä folkmetallissa voidaan kuitenkin ylläpitää erilaisten 

perinteiden ja kansanmusiikin lisäksi uhanalaisia kieliä ja kielimuotoja. Kuten jo 

edellisessä luvussa tähdensin, hän kuitenkin kokee folkmetallin käsittelemien 

aihepiirien painottuvan yleensä vähemmän kiinnostaviin asioihin, kuten sodankäyntiin 

ja alkoholin nauttimiseen, eli tällaista kulttuuriperinnön säilyttämisen potentiaalia ei 

folkmetallissa usein hyödynnetä.  

   Vastaaja N – 1988 – YKK ottaa hieman erilaisen perspektiivin folkmetallin rooliin 

kulttuuriperinnön vaalijana: 

Yhteiskunnallinen merkitys syntyy siitä, että folkmetal pitää tietyissä piireissä 

mainittuja taidemuotoja yllä – esimerkiksi kansanrunoutta ja kirjallisuutta. Tai 

oikeammin voisi sanoa, että se ottaa kantaa niihin ja osoittaa kunnioituksensa menneitä 

mestareita kohtaan, ja siten saa kenties osan nykyajankin kuuntelijoista kiinnostumaan 

menneestä taiteesta. (N – 1988 – YKK) 

Tässä kommentissa kulttuuriperinnön tai kansanperinteen sijasta vastaaja käyttää termiä 

”taidemuoto” kuvatessaan niitä kulttuuri-ilmiöitä, joita folkmetalli voi auttaa 

säilyttämään. Näihin taidemuotoihin hän laskee kuuluvaksi erityisesti kansanrunouden 

ja kirjallisuuden. Vastaaja ilmaisee eksplisiittisesti, että folkmetallin tehtävä ei 

kuitenkaan ole ainoastaan pitää yllä kirjallisuutta ja kansanrunoutta intertekstuaalisin 

viittauksin ja ammentamalla niistä ainesta sanoitusten materiaaliksi vaan ennemminkin 

kommentoida niitä ja osoittaa kunnioitusta aiempia tekijöitä kohtaan. Tässä piilee 

folkmetallin merkitys kulttuuriperinnön vaalimisen kannalta: se tuo ihmisten 

tietoisuuteen vanhoja taidemuotoja, jotka muuten saattaisivat jäädä tuntemattomiksi.  

   Monille vastaajille keskeistä folkmetallissa on musiikin ja sanoitusten 

mahdollisimman tiivis suhde siihen nimenomaiseen kulttuuripiiriin, josta yhtye on 

lähtöisin. Tapoja tämän suhteen vahvistamiseen on monia, mutta vastaaja N – 1996 - 

AT kuvaa esimerkiksi Eluveitien asemaa esimerkillisenä folkmetalliyhtyeenä 

seuraavasti: 

Sveitsiläinen Eluveitie tuo itsensä esiin hyvin kelttiläis-painoitteisilla lyriikoilla ja 

bändin suurella soitin-kokoonpanolla, laulaja Chrigel Glanzmann soittaa itse useaa 

soitinta yhtyeen keikoilla. Puhtaan laulun, murinan ja jo kuolleen kelttiäiskielen gallin 

tuomat lyriikat antavat bändin musiikille oman painonsa. Myöskin Anna Murphyn 
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soittama kampilyyra tuo oman kosketuksensa heidän musiikkiinsa, koska harvoin 

metallin parissa törmää perinnesoittimiin. (N – 1996 – AT) 

 

Folkmetallin ytimessä on siis tämän vastaajan näkökulmasta mahdollisimman 

kokonaisvaltainen ote yhtyeen edustaman kulttuuripiirin traditioihin. Tähän kuuluvat 

esimerkkinä käytetyn Eluveitien tapauksessa kansanmusiikkivaikutteet ja niiden osalta 

varsinkin perinneinstrumentit, kadonneen kielen hyödyntäminen ja kelttiläistä kulttuuria 

käsittelevät sanoitukset. Sama vastaaja toteaa vuorostaan Korpiklaanista näin: 

Korpiklaani tuo puhtaimmin esiin suomalaisuuden sanoituksissaan. Lyriikat kertovat 

usein Kalevalan kertomuksista tai vanhoista suomalaisista perinteistä. Bändi laulaa 

myös englanniksi. Kiehtovan bändistä tekee se, että lyriikoissa esiintyvät vanhan 

suomen kielen sanat on saatu mukaan tavalla, jolla ne ovat oman arvoisensa. 

Korpiklaani selvästi erottuu folkmetal-bändien piireistä tämän ominaisuuden takia. (N – 

1996 – AT)  

 

Suomalaisuus kiteytyy folkmetallin kontekstissa kalevalaisen ja muun vanhan 

perinneaineksen ympärille. Vastauksessa todetaan, että Korpiklaani erottuu edukseen 

muista folkmetalliyhtyeistä erityisesti siksi, että yhtye käyttää sanoituksissaan vanhoja 

suomen kielen sanoja tavalla, joka kunnioittaa niiden arvoa menneen kulttuurin ja siten 

aidon suomalaisuuden välittäjänä. Manala-albumin kappale ”Tuonelan tuvilla” 

havainnollistaa Korpiklaanin tapaa käyttää vanhahtavaa kieltä, tässä tapauksessa 

lainauksia Kalevalan 6. runosta (Lönnrot 1928 [1849]):   

Viikon vuotti Väinämöistä, valvoen vajojen päissä, 

kuunnellen kujan perällä, vahtaellen vainiolla, 

jou'utti tulisen jousen, koppoi kaaren kauneimman 

pään varalle Väinämöisen, surmaksi suvantolaisen.  

 

Yllä olevat säkeet (kuten kaikki kappaleen säkeet) on yhdistelty 6. runon eri vaiheista 

peräisin olevista lähes suorista lainauksista. Syntyy narratiivi, jossa Väinämöisen 

näkökulma on häivytetty. Perinneaines siis kontekstualisoidaan uudella tavalla, koska 

sanoituksissa keskitytään Joukahaisen aatoksiin ja toimiin. Tämänkaltaiset sisällöt 

mielletään tavallisesti hyvin suomalaiskansalliseksi perinteeksi ja vanhojen 

sananmuotojen käyttö on omiaan voimistamaan kokemusta suomalaisesta 

kulttuuriperinnöstä.  
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   Kirjoituskutsuvastaukset viittaavat siihen, että kulttuuriperinnön vaalimisen diskurssi 

on ainakin osassa folkmetalliskeneä varsin merkittävässä roolissa. Vastauksissa 

kulttuuriperintö hahmotetaan lähinnä mytologian, kansanuskon, historiallisten 

tarinoiden ja tapaperinteiden yhdistelmänä, jonka rajoja tai yksityiskohtia ei sen 

suuremmin ruodita. Toisaalta on myös oletettavaa, että kirjoituskutsussa käyttämäni 

muotoilut ovat vaikuttaneet vastaajien kuvauksiin kulttuuriperinnöstä ja rajannut niiden 

asioiden määrää, jotka vastauksissa siksi tulkitaan. Joka tapauksessa tätä tarkkoja 

määritelmiä pakenevaa kokonaisuutta käytetään kuvaamaan valtaosaa folkmetallin 

sisällöistä ja monissa vastauksissa Kalevala, ja sen perustana olleet tai siitä nousseet 

perinteen muodot, mainitaan konkreettisina esimerkkeinä kulttuuriperinnöstä ja 

merkittävimpänä suomalaisen identiteetin symbolina. Kalevalan esiin nostamisen 

yleisyys ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon, millainen kulttuurihistoriallinen asema 

kansalliseepoksella on Suomessa ja suomalaisessa folkmetalliskenessä ollut (ks. myös 

Kallioniemi & Kärki 2009). Joissakin vastauksissa on myös näkyvissä ajatus 

kulttuuriperinnöstä jaettuna kulttuurisena merkitysjärjestelmänä, joka saa erilaisia 

muotoja ajasta ja paikasta riippuen. Tämä osoittaa varsin hyvin sen, että vaikka 

kulttuuriperinnön sisältö rakentuu samankaltaisesti useimmissa vastauksissa, sen 

funktioiden monimuotoisuus ei ole vastaajille tuntematon asia.   

   Sitä, miksi kulttuuriperintöä on tähdellistä suojella ja tehdä tunnetuksi, perustellaan 

kuitenkin toisistaan eroavin tavoin. Useissa vastauksissa tulee esille ajatus 

kulttuuriperinnöstä kansan tai etnisen ryhmän itsetuntemuksen, identiteetin ja 

historiallisen jatkumon kannalta olennaisena asiana. Traditiot konstruoituvat ikään kuin 

”luontaisina” tapoina tehdä asioita, eikä niitä haasteta, koska ne nähdään jopa 

sosiaalisen elämän ehtoina (Bronner 2000: 145). Läsnä on myös Urbanin, Wilcen ja 

Anttosen käsittelemä narratiivi modernista ajasta, jonka myötä yhteys menneisyyteen, 

perinteisiin ja yhteisöllisyyteen on katkennut tai katkeamassa. Toisaalta joistakin 

vastauksista tuli esille jopa päinvastainen eli varsin positiivinen kuva perinteiden 

elinvoimaisuudesta tänäkin päivänä.  

   Eräät vastaajat kokivat vieraat vaikutteet uhkana oman maan kulttuuriperinnölle, 

jonka pelätään menettävän sielunsa ja ominaispiirteensä monikulttuurisuuden 

aiheuttamassa paineessa (ks. myös Mustamo 2016: 121). Toisaalta joissakin 

vastauksissa (esimerkiksi edellä käsitelty M – 1981 – YO) oman kulttuuriperinnön 

tunteminen ja arvostaminen nähtiin edellytyksenä muiden kulttuurien ymmärtämiselle 
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ja kunnioittamiselle; näkökulma, joka tuli esille myös Mustamon (2016: 124) 

tutkimuksen informanttien haastatteluissa. Esitän siis, että vastauksissa yksi 

keskeisimmistä folkmetalliyhtyeiden sanoituksissa hyödynnetyn folkloren ja historian 

merkityksellistämisen tavoista oli kontekstualisoida ne kulttuuriperinnöksi, joka on 

vaalimisen tarpeessa. Yhtä selvää on, että tämän vaalimisen perustelut eroavat ajoittain 

paljonkin toisistaan.     

   Mouran (2014) suomalaisten folkmetalliyhtyeiden sanoitusten kansallista kuvastoa 

käsittelevän tutkielman yksi loppupäätelmistä on, että sanoitukset, osana laajempia 

kulttuuri-ilmiöitä, heijastelevat suomalaiskansallisen kulttuurin lisäksi 

kansainvälistä/globaalia tasoa. Hän argumentoi, että suomalaiset folkmetalliyhtyeet 

muokkaavat ja uudelleentulkitsevat suomalaista kulttuuriainesta kansainvälisille 

yleisöille, millä on merkittävä vaikutus yhtyeiden tapoihin tuottaa narratiiveja. Moura 

(2014: 28) esittää, että joillekin folkmetalliyhtyeille suomalaisen kulttuurin edustaminen 

maailmalla on vastuullinen tehtävä, jonka toteuttaminen vaatii kulttuurin syvällistä 

ymmärtämistä ja uskollisuutta omia juuria kohtaan.  

   On mielenkiintoista pohtia sitä, millä tavoin luvussa 5 käsitelty folkmetallin 

menneisyys- ja kulttuurikuvaston koettu autenttisuuden aste vaikuttaa vastaajien 

näkemykseen siitä, kuinka hyvin genre soveltuu kulttuuriperinnön välittäjäksi ja 

popularisoijaksi. Ehkä yleisin vastauksissa havaittavissa ollut puhetapa korosti 

tietoisuutta folkmetallin representaatioiden autenttisuuden ongelmista, mutta samalla 

useimmille vastaajille tämä ei varsinaisesti vaikuttanut folkmetallin tärkeään tehtävään 

kulttuuriperinnön vaalijana. Joillekin folkmetallin omat konventiot ja moderni 

ulottuvuus ovat omiaan tehostamaan genren kykyä osallistua tähän tavoitteeseen. 

Toisaalta folkmetallisanoitusten sisältöjen todenperäisyyden korostaminen ei ollut 

tässäkään suhteessa täysin näkymätön diskurssi. Lisäksi on huomioitava, että joukossa 

oli vastaajia, joille kulttuuriperintö oli tärkeässä roolissa folkmetallissa, mutta joiden 

mielestä tarinoiden ei ollut pakko liittyä juuri oman kulttuurin perinteisiin. 

Kulttuuriperinnön vaaliminen konstruoituu siis esimerkiksi paikallisella, etnisellä, 

kansallisella tai globaalilla tasolla, eivätkä nämä tasot välttämättä sulje toisiaan pois.     

   Stefanie von Schnurbein (2016: 355) toteaa, että romanttinen paradigma voi hyvin 

tänäkin päivänä. Hän esittää, että käsityksestä perinnön, kulttuurin, maan, ilmaston ja 

hengellisyyden ongelmattomasta yhteenkuuluvuudesta on tullut viime aikoina jälleen 
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luontainen ajattelumalli monille ihmisille, jopa ristiriidaton totuus valtavirtadiskurssissa. 

Hänen mukaansa kulttuuri-käsitteelle asetetaan tässä kontekstissa sama funktio kuin 

”rodulla” oli aiemmin: sitä täytyy varjella, vaalia ja pitää puhtaana. Spracklen, Lucas & 

Deeks vuorostaan huomauttavat, että kulttuuriperintöä koskevat narratiivit ja historiaa 

koskevat myytit sisältävät mahdollisuuden yhteisön autenttisuuden osoittamiseen. Siten 

ne legitimoivat symbolisia rajoja, jotka erottelevat jäseniä yhteisön sisä- tai 

ulkopuolelle. (2014: 49.)  

   Sekä Schnurbein että Spracklen et. al. havainnollistavat niitä ideologisia ongelmia, 

joita kulttuuriperinnön määrittelemiseen ja merkityksen korostamiseen saattaa liittyä: 

kulttuuri ja yhteisö konstruoidaan kokonaisuuksiksi, joissa ”ulkopuolisille” vaikutteille 

ja kulttuuri-ilmiöille ei ole tilaa. Tällainen diskurssi esittää kulttuurit ja niiden historian 

selvärajaisina, peittäen ne monimutkaisuudet, ristiriitaisuudet ja päällekkäisyydet, jotka 

ovat kulttuuriperinnön kansallisen, etnisen tai paikallisen erottelun ytimessä. 

Kulttuurien kirjoa arvostetaan, mutta kunkin kulttuurin tulee olla sisäisesti 

homogeeninen kokonaisuus (von Schnurbein 2016: 6). Vastauksissa ei pääsääntöisesti 

paneuduta edellä esiteltyyn ongelmaan, mutta tästä ei voida suoraan tulkita, että 

vastaajat hyväksyvät mukisematta essentialistisen ajattelutavan. Toisaalta joissakin 

vastauksissa se tulee esiin voimakkaasti ja selkeästi, mikä viittaa sen läsnäoloon 

folkmetalliskenessä. Rivien välistä voi myös havaita, että kulttuuriperinnön 

käsitteellistämisen ja vaalimisen ongelmattomuus otetaan usein annettuna eikä sitä 

kyseenalaisteta. Tämä voi viitata joko sen yleiseen hyväksyntään tai siihen, että 

kulttuuriperintö selvärajaisena kokonaisuutena on niin syvään juurtunut diskurssi, että 

sitä ei edes tiedosteta.   

   Yllä esitettyyn pohjautuen on myös mielenkiintoista havaita, että 

kirjoituskutsuvastauksista puuttuu melkein kokonaan kulttuuriperinnön tarkasteleminen 

modernina, sosiaalisesti konstruoituna käsitteenä. Barbara Kirshenblatt-Gimblett (1995: 

370) kirjoittaa, että (kulttuuri)perintö ei ole olemassa sellaisenaan löydettävissä, 

tunnistettavissa ja suojeltavissa, vaan se tuottaa jotain uutta tässä hetkessä; jotain, joka 

turvautuu menneeseen. Kulttuuriperintö voidaan siis nähdäkseni samastaa monella tapaa 

perinteen toiseen ja kolmanteen elämään. Näin ajateltuna folkmetalliyhtyeiden tapa 

hyödyntää ja muunnella folklorea ja historiaa, ja näiden aiheiden määritteleminen 

kulttuuriperinnöksi folkmetalliskenessä, on havainnollistava esimerkki perinteen 

kolmannen elämän luonteesta.   
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   Tim Edensor (2002: vii-viii) argumentoi, että kansallinen ulottuvuus on yhä 

voimallinen osa ihmisten identiteettiä, koska se ankkuroituu vahvasti nimenomaan 

populaarikulttuuriin ja arkipäiväiseen elämään. Hän kuvailee kansallista identiteettiä 

dynaamiseksi, kiistanalaiseksi ja pluralistiseksi kokonaisuudeksi, joka tuottaa valtavasti 

kulttuurisia resursseja erilaisten sitä koskevien ideoiden ja 

merkityksellistämisprosessien alustaksi. Hänen mukaansa kansallinen identiteetti on siis 

jatkuvassa muutoksessa, joka nousee populaarikulttuurin ja jokapäiväisen toiminnan 

dynamiikasta.  

   Edensorin ajatukset ovat hyödyllisiä tarkastellessamme folkmetallin kaltaista 

populaarikulttuurista ilmiötä. Kirjoituskutsuvastauksissa korostuu nimenomaan 

folkmetallin rooli kansallisidentiteettiä koskevien kysymysten käsittelemisessä, mikä 

puhuu populaarikulttuurin tärkeän aseman puolesta identiteettikeskustelussa. Toisaalta 

vastauksissa nähtävissä olevat kansallis- ja kulttuuri-identiteetin konstruoimisen tavat 

ovat varsin yleisesti ja haastamattomasti sidoksissa nimenomaan ajatukseen siitä, että 

oman identiteetin juuret ja kansan/kulttuurin syvärakenteet ovat löydettävissä 

perehtymällä eri aikakausien historiaan ja kansanperinteeseen, joista nähdään syntyvän 

menneisyyttä kuvaava, yhtenäinen kokonaisuus (ks. von Schnurbein 2016: 282, 348). 

Osassa vastauksista kansakunta konstruoidaan entiteettinä, jonka juuret ulottuvat 

historian hämäriin ja muinaisiin kulttuurisiin siteisiin saakka. Ajoittain on 

implisiittisesti havaittavissa jopa essentialistinen näkemys kansakunnasta 

”luonnollisena” asiana, joka ei ole miltään osin sosiaalinen ja kulttuurinen konstruktio.  

   Vastausten perusteella on toisaalta vaikea eritellä sitä, onko kyseessä, 

nationalismitutkimuksen termein, 1) perennialistinen käsitys eli ajatus kansakunnasta 

ikiaikaisena, mutta ei luonnollisena, 2) primordialistinen käsitys eli ajatus 

kansakunnasta ikiaikaisena ja luonnollisena vai 3) etno-symbolistinen käsitys eli ajatus 

kansakunnasta, joka ei itsessään ole ikiaikainen, mutta joka perustuu jaetulle etniselle 

kulttuuriperinnölle ja sen symboleille. Joka tapauksessa nationalismitutkimuksen 

modernistinen paradigma, eli ajatus kansakunnasta modernina sosiaalisena 

konstruktiona, ei analyysin perusteella vaikuta olevan merkittävässä asemassa. (Smith 

1999: 4-9.) Etno-symbolistiselle teorialle on keskeistä se, että jaetut muistot ovat 

olennainen osa kulttuuri-identiteettiä ja näiden muistojen vaaliminen on elintärkeää 

kollektiivisen identiteetin säilymiselle (Smith 1999: 10). Joissakin vastauksissa on myös 

esillä degeneroitumisen myytti, jonka ytimessä on ajatus kansasta tai etnisestä ryhmästä, 
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joka on menettänyt kosketuksensa menneisyyden kollektiivisiin traditioihin ja arvoihin, 

kultaiseen korkean moraalin ja hyveiden aikakauteen, ja täten syvimpään olemukseensa 

ja identiteettiinsä (Smith 1999: 67). Toki tulee muistaa, että yhteisen etnisen perinnön 

myytit ovat aina yhteisön sisällä ristiriitaisia ja jännitteisiä ihmisten käsittäessä jaetut 

muistot ja symbolit eri tavoin tai laskiessa eri muistoja ja symboleita osaksi etnistä 

perintöä, mikä johtuu sosiaalisten kontekstien eroista (Smith 1999: 71).         

   Vastauksissa vallitsevimpana ajatusmallina vaikuttaa olevan ainakin osittain etno-

symbolisesti rakentunut kuva identiteetin ja kulttuuriperinnön suhteesta kansakuntaan. 

Tätä kuvaa tulkitaan edelleen populaarikulttuurin tarjoamien kontekstien lävitse. 

Kulttuurista puhuttaessa viitataan pääsääntöisesti nimenomaan kansalliseen kulttuuriin 

eikä tätä päällekkäisyyttä juuri haasteta. Sanoitusten aiheita merkityksellistetään ja 

kontekstualisoidaan yleisesti kansallisessa/etnisessä viitekehyksessä, vaikka niiden 

kansalliset/etniset ulottuvuudet eivät ole yksinkertaisesti määriteltävissä. Tätä diskurssia 

peilataan monessa vastauksessa vasten globalisaatiota, joka näyttäytyy ajoittain 

hyvinkin negatiivisena ja kulttuurin puhtautta uhkaavana voimana. Ylipäätään 

menneisyydestä haetaan merkityksiä, turvallisuutta ja pysyvyyttä (post-)modernin 

maailman aiheuttamina ”vaikeina aikoina” ja tässä prosessissa folkmetallilla on tärkeä 

rooli.  

   Sanoituksissa keskeisessä asemassa olevat kulttuuriperintö, kansanperinne ja historia 

ovat kaikki kulttuurin ja/tai kansakunnan representaatioita, jotka tarjoavat kiinnekohtia 

folkmetalliskenen jäsenten identiteettikonstruktioille.  Stefanie von Schnurbein (2016: 

298) esittää, että taiteella ja fiktiolla on viehätystä modernina aikakautena, mikä 

perustuu niiden kykyyn herättää henkiin menneisyyttä, puhutella aisteja ja tarjota 

tunnepitoista identifioitumista. Hän jatkaa, että taideteokset pystyvät rakentamaan 

identiteettiä ja yhteisöllisyyttä tavoilla, jotka saavuttavat jotain faktoihin orientoituneen, 

intellektuaalisen tason takaa ja konstruoivat koherentteja mielikuvia faktalähteiden 

hajanaisuuden ja ristiriitaisuuden sijaan. Folkmetallin aihepiirit ja lähestymistavat 

auttavat identiteetin vahvistamisessa osittain juuri tämän vuoksi.  

   Honko totesi folkloreprosessia hahmotellessaan, että folkloren tutkimuksen tulisi 

kohdistua yhteyteen, joka folklorella on kulttuuri-identiteetin ja sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden kanssa. Tästä näkökulmasta koen itse tärkeimmäksi merkitykset, 

joita folklorelle jokapäiväisessä elämässä annetaan ja jotka sitovat sen tiiviisti osaksi 
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laajempia, kulttuurisesti ja sosiaalisesti jaettuja ilmiöitä. Käsillä oleva luku on 

keskittynyt avaamaan nimenomaan tätä näkökulmaa perinteen kolmannen elämän 

kontekstissa. Informanttieni tavat merkityksellistää sanoitusten folklorea ja historiaa, 

tuottaen kulttuuriperinnön vaalimisen ja tutuksi tekemisen sekä kulttuuri- tai 

kansallisidentiteetin rakentamisen diskursseja, on osa aihelmien uutta elämää. Edellä 

mainittuja merkityksellistämisen tapoja perusteltiin selonteoilla, jotka kiinnittyvät 

yhteiskunnalliseen puheeseen, populaarikulttuuriin, tutkimustietoon ja folkmetallin 

metamytologiaan. Ikiaikaisiksi nähdyt traditiot saavat tässä viitekehyksessä uusia 

piirteitä, merkityksiä ja funktioita, joiden kautta niitä sovelletaan folkmetallin 

kaltaisessa populaarikulttuurisessa ilmiössä uusin tavoin kulttuuriperinnön vaalimiseen 

ja kulttuuri- tai kansallisidentiteetin rakentamiseen. Samoja traditioita on aiemminkin 

hyödynnetty samoihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi Kalevalan tapauksessa 

kalevalaista runoutta Suomen ja suomalaisuuden määrittelemiseen. Keskeisenä erona on 

kuitenkin se, että perinteen kolmannen elämän aikana taustalla olevat diskurssit ovat 

pluralisoituneet.   

   On hedelmällistä tarkastella kulttuuriperinnön vaalimisen ja identiteetin rakentamisen 

diskursseja myös metakulttuurin, modernin ja tradition käsitteiden näkökulmasta. Alla 

pohtimani aspektit ovatkin jatkoa luvun 5 päättäneille huomioille. Urbanin teoriaan 

perustuen metakulttuuri tarkoittaa folkmetalliskenessä tehtyjä arvioita jäsenten kesken 

välittyvistä kulttuurisista elementeistä, niiden jatkuvuudesta ja muutoksista. Myös 

ulkopuolisten arviot kulttuurista, esimerkiksi kulttuuri-ilmiöitä koskeva akateeminen 

diskurssi, ovat metakulttuuria (Wilce 2009: 13). Kulttuurielementtiä koskevalle arviolle 

eli metakulttuuriselle muodolle, joka voi olla esimerkiksi tekstimuotoinen kommentti, 

on ominaista kulttuurin tulkinta, joka tehostaa myytin välittymistä. Toisaalta 

kulttuurinen asia, esimerkiksi sanoitusteksti, saattaa edistää metakulttuurisen asian, 

kommentin, välittymistä. Palauttakaamme mieleen, että metakulttuuri on Urbanin 

mukaan sekä itsessään kulttuuria että kommentaaria kulttuurista. ω-kulttuuri on 

Urbanille modernia määrittävä ilmiö ja tätä kautta folkmetalli voitaisiin käsittää osaksi 

modernin metakulttuuria, vaikka myös tradition metakulttuuri on folkmetallissa läsnä 

silloin, kun tiettyjä kulttuurielementtejä toisinnetaan genressä hyvin samankaltaisina. ω-

objekti, esimerkiksi folkmetallisanoitus, muokkaa sosiaalista todellisuutta sen läpi 

liikkuessaan, koska se tuo yhteen kulttuurielementtejä, joiden on katsottu olevan 

toisistaan erillisiä (Urban 2001: 24, 30).  
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   Metakulttuurinen objekti, vaikkapa kirjoituskutsun folkmetallia arvioiva vastaus, 

reagoi kulttuuriseen objektiin, folkmetallisanoitukseen, ja näin osa kulttuurisesta 

objektista kanavoituu metakulttuuriseen objektiin ja alkaa liikkua metakulttuurisella 

tasolla. Esimerkkinä voisi toimia kirjoituskutsuvastaus, jonka kirjoittajan näkemykseen 

folkmetallin kulttuuriperintödiskursseista jokin folkmetallisanoitus on vaikuttanut. Kun 

joku toinen henkilö lukee kyseisen kirjoituskutsuvastauksen, hän saattaa muodostaa sen 

pohjalta käsityksen skenen tyypillisistä tavoista merkityksellistää kulttuuriperintöä 

tuntematta lainkaan lähteenä ollutta folkmetallisanoitusta.  

   Tämä Urbanin hahmottelema kulttuurin välittymisen toinen taso on olennainen 

tutkielmani kannalta, koska se luonnehtii osuvasti sitä, miten folkmetallia ja sen piirteitä 

koskeva kulttuurinen tieto skenessä välittyy. Juuri tässä piilee metakulttuurin käsitteen 

suurin vahvuus: folkmetalliskenessä konstruoidut käsitykset folkloresta ja historiasta 

kulttuuriperinnön vaalimisen ja kulttuuri- tai kansallisidentiteetin kannalta tärkeinä 

asioina välittyvät eteenpäin metakulttuurina, joka arvottaa ja kommentoi näitä 

diskursseja ja täten vaikuttaa niiden relevanssiin. Esimerkiksi diskurssi kansallisten 

perinnetuotteiden vaalimisesta ja elvyttämisestä on metakulttuurista kahdessa mielessä: 

se pohjautuu ideologiselle kuvaukselle perinteistä kansan tai kulttuurin symboleina ja 

samalla ottaa refleksiivisesti kantaa tämän suhteen historiaan (Wilce 2009: 179).  

  Urban kyllä tiedostaa modernin ja tradition metakulttuurien kompleksisen suhteen, 

mutta pitää sitä, tiivistäen, lähinnä syklisenä dominanssikamppailuna eikä niinkään 

dynaamisesti saman asian eri puolia kuvastavana kokonaisuutena. Tässä vaiheessa on 

hyödyllistä tuoda mukaan Wilcen ja Anttosen ajatuksia, jotta voisimme paremmin 

ymmärtää modernin ja tradition suhdetta ja rooleja folkmetallissa. Koen tämän erityisen 

tärkeäksi siksi, että folkmetalli on kulttuuri-ilmiö, jossa tradition konstruoimisella ja 

korostamisella on keskeinen merkitys.  

   Folkmetallin kulttuuriset objektit voidaan nähdä tulevaisuutta ja uutta kohti 

kurkottavina ω-objekteina, mutta ne eivät ole pelkästään sitä. Wilcen argumentin 

näkökulmasta ne katsovat samanaikaisesti menneisyyteen. ω-objektit siis alati 

uudelleentuottavat kiteytyneitä diskursseja traditiosta pyrkiessään niistä diskursiivisesti 

erottautumaan. Anttosen pohdintoja seuraten, traditio on modernin idealle välttämätön, 

koska ilman traditiota ei olisi mitään, mitä vasten modernin voisi identifioida: moderni 

siis luo tradition käsitteellisesti. Richard Bauman ja Charles Briggs (2003: 17) ovat 
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vuorostaan perustellusti katsoneet, että modernin luonteesta konstruoitujen laajojen 

yleistysten sijaan on hyödyllisempää pyrkiä identifioimaan niitä tapoja, joilla 

esimerkiksi tekstejä, konteksteja ja sosiaalisia suhteita uusinnetaan, legitimoidaan ja 

haastetaan diskursiivisesti suhteessa ideaan modernista. Nämä tavat avautuvat 

erinomaisesti tässä luvussa käsiteltyjen folkmetalliskenen kulttuuriperinnön vaalimisen 

ja kulttuuri- ja kansallisidentiteetin merkityksellistämis- ja kontekstualisaatioprosessien 

kautta.   

 

5.3 Folkmetallin ideologiset ulottuvuudet 

 

Kirjoituskutsuvastauksissa pohditaan varsin paljon folkmetallin suhdetta 

äärinationalismiin, etnosentrismiin, rasismiin ja maskuliinisuuden hegemoniaan. Nämä 

aiheet koetaan puhuttelevina ja niiden asemaan folkmetallissa otetaan kantaa vaihtelevin 

tavoin. Osasyynä tähän on epäilemättä folkmetalliin vuosien varrella kohdistettu 

kritiikki, joka on voimakkaimmillaan arvostellut skeneä edellä mainittujen 

ideologioiden läpäisemäksi. On mielestäni oletettavaa, että tämä kritiikki on pääosin 

seurausta siitä, että skenessä tuotetut diskurssit todella taipuvat ajoittain varsin helposti 

äärinationalististen, rasististen tai misogynisten tulkintojen perustaksi. Tästä ei 

kuitenkaan voi suoraan päätellä, että folkmetalliskenen jäsenet tukisivat näitä 

ajatusmalleja. Siksi onkin mielenkiintoista ja tärkeää tarkastella kirjoituskutsuun 

vastanneiden ihmisten käsityksiä niiden roolista skenessä. Käsillä olevassa luvussa 

paneudun sellaiseen vastauksista löytyvään materiaaliin, jossa edellä mainittuja 

ideologioita tai asenteita kommentoidaan eksplisiittisesti. Esimerkiksi vastauksissa 

yleinen, mutta ideologisten kysymysten osalta vähemmän refleksiivinen, 

kansakuntapuhe sisältyy siis edellisen luvun teemoihin.  

   Vastaaja M – 1983 – YKK pohtii ääriajattelun asemaa folkmetalliskenessä 

seuraavasti: 

Esimerkiksi Nokturnal Mortumin keikoilla Suomessakin käy porukkaa, joiden poliittiset 

näkemykset ovat mielestäni kyseenalaisia. Haluaisin kuitenkin ajatella, että musiikki on 

aina ensisijaisesti taidetta ja vertauskuvallista erilaisten aiheiden käsittelyä, joka tällä 

tavalla voi ehkä auttaa myös vihantunteiden käsittelyssä, eikä lietsoa vihaa saati 
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väkivaltaa. Mutta toisaalta, kuten sanottu, en kuuntele sanoituksia, joten en tosiaan 

tiedä, mitä kaikkea niissä teksteissä tarkalleen ottaen sanotaan. (M – 1983 – YKK) 

 

Vastaaja pohjustaa yllä olevaa kommenttia maininnalla National Socialist Black Metal -

yhtyeiden suosiosta Ukrainassa. Ukrainalainen Nokturnal Mortum
66

 lasketaan usein 

osaksi NSBM-skeneä eli sen selkärankana on black metal, mutta yhtyeen musiikki ja 

aihepiirit kiinnittyvät vahvasti myös folkmetalliin, minkä vuoksi sen käsitteleminen 

tässä yhteydessä on relevanttia. Viitatessaan Nokturnal Mortumiin vastaaja 

kontekstualisoi ”kyseenalaiset näkemykset” kansallissosialistiseen viitekehykseen. 

Tämä hieman hämärästi rajautuva viitekehys yhdistää hänen mukaansa myös osaa 

yhtyeen Suomen keikoilla käyvästä fanikunnasta. Toisaalta hän haluaa uskoa, että 

Nokturnal Mortumin kaltaisten yhtyeiden musiikki ei rakennu ensisijaisesti vihan ja 

väkivallan sanoman levittämiselle, tai että yleisö ei ainakaan välttämättä tulkitsisi 

musiikkia niin, vaan on ennemminkin keino käsitellä erilaisia aiheita metaforisella 

tasolla.  

   Vastaaja kuitenkin myös myöntää, että hän ei ole tutustunut Nokturnal Mortumin 

sanoituksiin, joten hän ei pysty tarkemmin analysoimaan yhtyeen tuottamia diskursseja. 

Hänen käsitystensä lähteenä on oletettavasti black metal- ja folkmetalliskenen, tai 

metalliskenen yleensä, tuottama puhe (metamytologia) Nokturnal Mortumista 

ideologisesti arveluttavana kokoonpanona. Vastauksessa siis tiedostetaan folkmetallin 

aihepiirien ja tulkintojen potentiaali ääriajattelun perustana, mutta tuodaan esille myös 

asian kompleksisuus. Kommentti toimii mainiona esimerkkinä siitä, miten yhtyeiden, 

muiden skenen jäsenten ja skenen ulkopuolisten tahojen tuottamien merkitysten välillä 

saattaa olla huomattavia eroja ja toisaalta siitä, että tämä tiedostetaan skenen sisällä.  

   Nokturnal Mortum ja muut niin kutsutut NSBM-yhtyeet ovat herättäneet paljon 

keskustelua metallimusiikin harrastajien ja myös metallimusiikin tutkijoiden 

keskuudessa. Syvällinen keskustelu NSBM:stä ei mahdu tämän tutkielman piiriin, mutta 

koen silti tarpeelliseksi tarjota esimerkin siitä, millaisia aiheita NSBM-yhtyeiden 

sanoituksissa saatetaan käsitellä. Seuraavassa ote Nokturnal Mortumin kappaleesta 

”Taste of Victory” (Weltanschauung, 2005):  

What incited Germans to go against Slavs 
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who made Russia to rot Ukraine  

Who sucked power from the world as a vampire  

who feels himself a master today  

We remember your feats as soldiers of white race 

No matter either you were German or Slav” 

(…) 

“Oh world beware new master this desert breed won't die on their own  

If they weren't burnt those 60 years ago they should be burnt today 

Voimme välittömästi havaita, että kyseessä on kansallissosialistista, antisemitististä ja 

valkoisen rodun ylemmyyden retoriikkaa huokuva teksti. Sanoituksissa vihjataan varsin 

selkeästi, että saksalaisten ja slaavien väliset sekä slaavilaisten kansojen keskinäiset 

konfliktit ovat olleet juutalaisten aikaansaannosta. Sanoitusten vihapuhe kulminoituu 

kutsuun, jossa valkoista rotua lietsotaan uuden holokaustin toteuttamiseen. Nämä säkeet 

toimivat ikkunana siihen, millaista sanoitusmateriaalia NSBM-skenestä on 

löydettävissä. Nokturnal Mortum on siinäkin mielessä perusteltu esimerkki, että se on 

musiikillisesti sekä kulttuuriperintöä, historiaa ja luontosuhdetta käsittelevien 

teemojensa vuoksi vahvasti kytköksissä folkmetallin konventioihin ja havainnollistaa 

siten myös folkmetallin ideologisesti äärimmäisintä puolta. Lisäksi Nokturnal Mortumin 

kaltaiset yhtyeet ovat tarjonneet diskursiivisen areenan, jolla skenen jäsenet ovat 

debatoineet esimerkiksi siitä, mikä määrittelee NSBM:n, voiko yhtyeen tuotanto olla 

osaksi NSBM:ää ja osaksi ei
67

, ja voidaanko tällaisia yhtyeitä kuunnella ”musiikki 

musiikkina” -periaatteella. Joka tapauksessa ”Taste of Victory” -kappale havainnollistaa 

eräänlaista ääripäätä siinä suhteessa, millaisiin sisältöihin folkmetalliskenen jäsenet 

usein viittaavat keskustellessaan kyseenalaisesta ajattelusta skenessä.  

  Vastaaja M – 1988 – AMK kokee asian seuraavalla tavalla: 

Eräs häiritsevä piirre folkmetallissa (ja metallissa yleensä) on piilevä rasismi ja 

sovinismi. Ikään kuin nyt suomeen sulautuvat vieraat kulttuurit jotenkin vähentäisivät 

suomen kulttuurihistorian ja kansanperinteen vaikutusta ja tärkeyttä. Folkmetallin 

suosio on loistava paikka saada ihmiset kiinnostumaan historiastaan, mutta on 

harmillista jos se hautautuu “monikulttuurisuuden” pelon alle. Näillä kahdella kun ei ole 

mitään tekemistä toistensa kanssa. (M – 1988 – AMK)       
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 Esimerkiksi Nokturnal Mortumin kohdalla olen usein törmännyt näkemykseen siitä, että yhtyeen 

tuorein levy Voice of Steel (2009) ei enää ole NSBM:ää, koska siltä puuttuu vielä edellisellä 

Weltanschauung-levyllä läsnä ollut äärimmäinen retoriikka ja koska sen aiheet keskittyvät slaavilaiseen 

kansanuskoon. Tämän väitteen analysoiminen vaatisi albumin syvällistä tarkastelua, mutta tilan 

puutteessa se kertokoon omaa kieltään siitä, miten monimutkaisena asia metalliskenessä usein nähdään. 

Lisäksi tarkkojen genrerajojen määritteleminen ei ole mielestäni tässä yhteydessä kovin hedelmällistä 

vaan kiinnostavia ovat ennemminkin ne tavat, joilla erilaisia diskursseja merkityksellistetään tai ei 

merkityksellistetä ääriajatteluksi tai sitä potentiaalisesti tuottaviksi aineksiksi.  
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Tälle vastaajalle rasismi ja sovinismi ovat folkmetallin ja koko metallimusiikin 

ongelma. Nämä ajattelumallit eivät kuitenkaan ole niinkään eksplisiittisesti artikuloituja 

kuin implisiittisiä, pinnan alle piiloutuvia diskursseja ja asenteita. Sovinismiin hän ei ota 

ensimmäistä virkettä lukuun ottamatta kantaa, mutta rasismin hän kontekstualisoi osaksi 

kansallisen kulttuurin vaalimisen problematiikkaa. Folkmetallin tavat kuvata ja 

kunnioittaa suomalaista kulttuuriperintöä asettuvat vastakkain vieraiden kulttuurien 

vaikutusten kanssa. Vastaajan näkökulmasta monikulttuurisuuden vastustaminen 

suomalaisen kulttuurin suojelemisen varjolla ei ole mielekästä, koska suomalaisen 

kulttuurin arvostaminen ja säilyminen eivät edellytä muiden kulttuuripiirteiden 

pitämistä poissa Suomesta. Hänen mukaansa fokuksessa tulisi olla folkmetallin 

hyödyntäminen erinomaisena kanavana välittää historia- ja perinnetietoisuutta ilman 

ksenofobisia päämääriä ja konnotaatioita. Ydinajatuksena on nähdäkseni se, että 

kyseenalaiset ideologiat ovat folkmetallissa vastaajan mielestä valitettavasti jatkuvasti 

läsnä, mutta että asia voisi ja tulisi olla toisin. Folkmetallin potentiaali ihmisten 

tutustuttamisessa historiaan ja perinteisiin ei realisoidu, mikäli sovinismi ja erityisesti 

monikulttuurisuuden vastustaminen saavat skenessä liikaa diskursiivista painoarvoa.    

   Vastaaja M – 1988 – YKK ottaa jokseenkin erilaisen lähestymistavan ääriaatteiden 

ongelmallisuuteen folkmetallissa: 

Pakana/historia-aiheisia sanoituksia pidän nimenomaan folkmetallin kulmakivenä, 

mutta asioista vähemmän tietävät saattavat nähdä tässä yhteyksiä nationalistisiin tai 

kansallissosialistisiin aatteisiin. (M – 1988 – YKK) 

 

Sanoituksilla sinänsä ei mielestäni ole sen erityisempää kulttuurista tai yhteiskunnallista 

merkitystä (poislukien niitä kourallista natsifolkbändiä, jotka saavat toisen kourallisen 

kaljupäisiä kannattajiaan vihaamaan maahanmuuttajia vielä hieman enemmän). Sen 

sijaan teksteillä ja tarinoilla, joihin sanoitukset usein perustuvat, on luonnollisesti 

suurtakin kulttuurillista merkitystä, esimerkkinä vaikkapa suomalaisen Amorphiksen 

hyödyntämä Kalevala. (M – 1988 – YKK) 

Tämän vastaajan näkökulmasta ongelma on pääasiassa ihmisten tietämättömyys 

folkmetallin pakana- ja historia-aiheiden funktioista genressä. Näiden aiheiden 

perustana oleva folklore on kulttuurisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävässä roolissa, 

mutta sanoituksilla itsessään on merkitystä melkeinpä ainoastaan välineenä, jolla 

kuuntelijat saadaan tutustumaan sanoitustekstien perinnelähteisiin. Vastaaja kuitenkin 
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toteaa, että poikkeuksena tähän ovat pieni joukko ”natsifolkbändejä”
68

, jotka 

sanoituksissaan hyödyntävät ja muokkaavat kulttuuriperintöä kansallissosialistisen ja 

rasistisen sanoman levittämiseksi. Vastauksessa on nähtävissä ajatus siitä, että 

folkmetallia ymmärretään ajoittain väärin eikä se saa osakseen arvostusta, koska sen 

hyödyntämät aiheet ovat kulttuurihistoriallisesti olleet yhteydessä äärioikeistolaisiin 

aatteisiin. Diskurssit, joita folkmetalliskenessä tuotetaan, voidaan valjastaa 

monenlaisten tavoitteiden työkaluiksi, mutta tämän vastaajan mukaan ne liittyvät 

pääsääntöisesti pyrkimykseen vaalia kulttuuriperintöä eivätkä ääriaatteiden arvojen 

jakamiseen. 

   Vastaaja M – 1989 – YO ottaa laajemmin kantaa samoihin kysymyksiin: 

 

Sikäli kun puhutaan lieve-ilmiöistä, folk-metallilla on ollut omat vastoinkäymisensä 

sinänsä ymmärrettävästä syystä: perinnetietoisuudesta ja tietynlaisesta romantisoivasta 

nostalgisoinnista johtuen genre on useissa yhteyksissä omittu palvelemaan nykyään 

tapetille nousseita kansallismielisiä ääri-oikeistoajatuksia. Esim. Venäjällä monet 

genren artistit allekirjoittavat vahvasti ajatuksen ”slaavilaisesta herrakansasta”, kun taas 

suomalainen Moonsorrow ja färsaarelainen Týr ovat joutuneet Antifa:n boikottilistalle 

johtuen logoissa esiintyvistä perinteisistä riimukirjaimista, vaikka yhtyeet itse 

irtisanoutuvat täysin kaikesta poliittisesta agendasta musiikissaan. Vaikeus käsittää 

musiikki musiikkina, ja vieläkin vaikeampi kysymys hahmottaa sanoitusten 

perimmäinen tarkoitus (nostalgisointi, nykyfilosofointi metaforien kautta, vai puhtaan 

moderni omarunollinen ilmaus?) tekee genrestä ristiriitaisen niin artistien, yleisön, kuin 

aiheesta täysin tietämättömien keskuudessa. (M – 1989 – YO) 

 

Vastauksen keskiössä on kaksi ulottuvuutta: ensiksikin vastaaja näkee folkmetallin 

romanttisen menneisyyskuvaston olevan otollista maaperää sen hyödyntämiselle 

äärinationalistisessa kontekstissa, mutta toisaalta ongelman ytimessä ovat myös 

sanoitusten funktioiden väärintulkinnat. Keskeinen väite on se, että folkmetalliyhtyeet 

ovat saaneet osakseen voimakastakin kritiikkiä, joka on kuitenkin valtaosan kohdalla 

perusteetonta. Vastaajan näkökulmasta väärinkäsitysten taustalla on skenen jäsenten ja 

skenen ulkopuolisten toimijoiden kyvyttömyys ymmärtää folkmetallin perinne- ja 

historia-aiheiden käsittelytapojen monipuolisuutta ja -tasoisuutta. Kuten luvun 

ensimmäisessä aineistolainauksessa, myös tämän vastaajan pohdinnoissa nousee esille 

näkemys musiikista omana taiteellisena kokonaisuutenaan, jossa tavat käsitellä erilaisia 
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 ”Natsifolkbändeillä” vastaaja viittaa mitä todennäköisimmin lähinnä NSBM-skenen folkmetalli-

puoleen, josta esimerkkinä toimii edellä tarkasteltu Nokturnal Mortum (tai ainakin yhtyeen vanhempi 

tuotanto).  
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monitulkintaisia ja arkaluontoisiakin aiheita tulisi kontekstualisoida erillisinä 

esimerkiksi poliittisista agendoista. Toisaalta hän mainitsee ihan konkreettisena 

esimerkkinä kansallismielisestä ääriajattelusta folkmetallissa monien venäläisyhtyeiden 

slaavilaisen etnosentrismin eli nuiva suhtautuminen folkmetallin kansallisromanttisiin 

diskursseihin on myös osittain perusteltua. Vastausta siis hallitsee eräänlainen pyrkimys 

osoittaa folkmetalliskenen ongelmakohdat, mutta samalla puolustaa suurinta osaa 

skenen yhtyeistä kapeakatseisuutta ja väärintulkintoja vastaan.  

   Vastaaja N – 1975 – YKK on hyvin samoilla linjoilla esittäessään, että 

folkmetalliyhtyeiden sanoitukset ja niissä hyödynnetyt symbolit tulkitaan helposti 

nationalistisiksi, mikä kääntää osan kuuntelijoista pois ja toisaalta houkuttelee yhtyeen 

fanikuntaan äärioikeistolaisesti suuntautuneita ihmisiä. Jälkimmäisen seurauksena on 

folkmetallin, eli ”viattoman”
69

 taiteen, käyttäminen nationalismin ja rasismin 

lietsomiseen. Samansuuntaisesti vastaaja N – 1973 – YKK tiedostaa joidenkin 

folkmetalliyhtyeiden tuotannon vahvemman ideologisen latauksen, mutta huomauttaa, 

että metalliin ylipäätään kuuluu ”pimeän puolen asioilla leikittely” eli ääriajattelulta 

äkkiseltään vaikuttavat tekstit voivat hyvin olla ainoastaan kiisteltyjen teemojen 

hyödyntämistä metaforisesti, provosoivasti tai keinona käsitellä aivan muita asioita. Hän 

myös erottelee erikseen sellaisen kansallisylpeyden, joka liittyy kaukokaipuuseen ja 

yhteyteen luonnon kanssa. Tuloksena on ajatus hyväksyttävästä ja ei-hyväksyttävästä 

kansallistunnosta, josta ensin mainittu on hänen mukaansa folkmetallissa tavallisempi 

lähtökohta.    

   Vastaaja N – 1986 – YKK toteaa folkmetallin kansallisesta ulottuvuudesta 

seuraavasti: 

 

Folk metallissa ei yleensä pelätä kansallishenkisyyttä turhaan vaan voidaan olla iloisia 

ja ylpeitä menneiden sukupolvien kulttuurista. (N – 1986 – YKK) 

Vastaajan perspektiivi nationalismiin folkmetallissa on suoraviivaisempi: 

folkmetalliskenen vahvuutena näyttäytyy se, että sen puitteissa ei tavallisesti tarvitse 

hävetä olla ylpeä kansallisesta kulttuurihistoriasta. Implisiittinen viesti siis on, että 

yhteiskunnassa kansallisylpeyttä kritisoidaan monilla areenoilla, mutta folkmetalli antaa 

mahdollisuuden käsitellä sitä positiivisten tunteiden kautta ilman isompaa 

                                                 
69

 Vastaaja käyttää itse tekstissään lainausmerkkejä, mikä viittaa siihen, että hän tiedostaa hyvin 

problematiikan, joka sisältyy ajatukseen taiteen viattomuudesta.  
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leimautumisen vaaraa. Tässä vastauksessa, kuten monissa muissakin, nationalismi ja 

isänmaallisuus koetaan asioiksi, joiden arvostus yhteiskunnassa vaihtelee merkittävästi 

yksilöiden ja ryhmien välillä, mikä todennäköisesti inspiroi suurinta osaa vastaajista 

kommentoimaan kysymystä tavalla tai toisella. Tämä kertoo omaa kieltään siitä, kuinka 

keskeisessä roolissa kansakuntaan liittyvät kysymykset folkmetalliskenessä ovat.  

   Vastaaja N – 1988 – YKK kommentoi väitteitä folkmetallin rasismista ja sovinismista 

edellisistä vastaajista poiketen: 

Viime aikoina esiin noussut näkemys folkmetallin mieskeskeisistä sanoituksista ei 

mielestäni sikäli pidä paikkaansa, että sanoitukset eivät käännä myöskään kaltaistani 

naiskuuntelijaa pois vaan voivat olla yhtä voimauttavia kuin miehillekin – 

sukupuolierotteluille ei mielestäni ole syytä. Lisäksi väitteet rasismista ovat täysin 

kuvitteellisia omasta mielestäni: kuten sanoin, folkmetalli voi jopa edistää 

maailmallisuutta. (N – 1988 – YKK)           

Vastaaja kokee rasismin läsnäolon folkmetallissa olemattomaksi. Hän puolustaa 

folkmetallia syytöksiä vastaan ja argumentoi, että folkmetallin rooli kulttuurienvälisessä 

kanssakäymisessä voi potentiaalisesti tuottaa täysin vastakkaisia tuloksia eli 

kulttuurienvälistä solidaarisuutta, kunnioitusta ja ymmärrystä. Folkmetalli voi pystyä 

tähän siksi, että se tarjoaa kiehtovan areenan eri kulttuureihin tutustumiselle sekä 

musiikillisessa että sanoituksellisessa mielessä.  

   Folkmetallin väitetty sovinismi ja maskuliinisuus eivät myöskään pidä vastaajan 

mielestä ainakaan kaikilta osin paikkaansa. Hän perustelee tätä sillä, että 

hänenkaltaisensa naispuoliset kuuntelijat ovat folkmetalliskenessä aktiivisia toimijoita 

ja sillä, että sanoitukset voivat tarjota voimallisia kokemuksia yhtä lailla naisille kuin 

miehillekin. Folkmetallin kuvaaminen miehiseksi genreksi ei siis vastaa todellisuutta 

ainakaan siinä mittakaavassa ja merkityksessä, mitä kritiikissä on esitetty. Vastaajan N 

– 1975 – YKK:n käsitys naisten asemasta folkmetallisanoituksissa on varsin erilainen. 

Hän näkee folkmetallikuvaston naiset pääsääntöisesti objekteina, jotka eivät saa miesten 

kaltaista keskeistä roolia vaan jäävät toimijoina miesten varjoon. Poikkeuksena hän 

mainitsee Metsatöllin, jonka tarinoissa esiintyviä naisia hän kuvaa miesten vertaisiksi 

toimijoiksi. Nämä kaksi vastausta havainnollistavat sitä, kuinka erilaisena folkmetallin 

luonne saatetaan eri teemojen suhteen skenen sisällä nähdä. Yhteenvetona todettakoon, 

että kovin monessa vastauksessa ei käsitelty sukupuolisuutta folkmetallissa, mutta ne 
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vastaajat, jotka aiheeseen pureutuivat, näkivät folkmetallin pääsääntöisesti 

mieskeskeisenä.   

   Analyysi kirjoituskutsuuni vastanneiden näkemyksistä koskien ääriajattelua 

folkmetalliskenessä viittaa siihen, että teema puhuttelee monia skenen jäseniä. 

Mielipiteet rasismin, äärinationalismin ja sovinismin yleisyydestä folkmetalliskenessä 

vaihtelevat vastaajien keskuudessa. Kuitenkin myös ne, joiden mielestä mainittuja 

ajatusmalleja ei skenessä juurikaan kohtaa, kokevat tarpeelliseksi osallistua 

keskusteluun puolustamalla skeneä kritiikkiä vastaan. Folkmetallin kontekstissa 

keskiössä on kansallisromantiikan syntyvaiheisiin ulottuva diskursiivinen jatkumo, 

jonka puitteissa tuotetut selonteot kansakunnan, historian, kansanperinteen, 

maan/luonnon ja kielen kiinteistä vuorovaikutussuhteista ovat pohja myös tälle 

”orgaaniselle” kokonaisuudelle perustuville ääriaatteille. Tämän kytköksen 

problematiikka myös tiedostetaan vastaajien keskuudessa mielestäni varsin hyvin.
70

  

   Stefanie von Schnurbeinin germaanista uuspakanuutta käsittelevässä tutkimuksessa 

hän paikantaa uuspakanuuden ja äärioikeistolaisten ideologioiden välisen assosiaation 

kahteen historialliseen tilanteeseen: 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun völkisch-

liikkeeseen, joka yhdisteli nationalismia, kulttuuripessimismiä, rasismia, antisemitismiä, 

antimaterialismia, antiliberalismia ja kiinnostusta erilaisia pohjoismaisia ja germaanisia 

asioita kohtaan heterogeeniseksi maailmankatsomukseksi (Weltanschauung
71

), sekä 

aiempaan 1800-luvun romanttiseen nationalismiin (2016: 2, 6). Vaikka germaanista 

uuspakanuutta ei uskonnollisena tai hengellisenä liikkeenä voikaan suoraan soveltaa 

folkmetalliin, nämä samat ajattelumallit ovat yleisesti äärioikeistolaisen ajattelun 

lähtökohtia ja siten vahvasti yhteydessä myös tässä luvussa käsiteltyihin folkmetallin 

ääri-ideologisiin piirteisiin.       

   Koska ”orgaanisen” kokonaisuuden osat ovat folkmetallin temaattisessa ytimessä, on 

skene ollut jatkuvasti ideologisiin elementteihin kohdistuvan ulkoisen ja sisäisen 

keskustelun ja kritiikin kohde. Tämä käy hyvin ilmi myös omasta aineistostani. On 
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 von Schnurbein (2016: 356) esittää tutkimuksensa päätelmissä, että uuspakanallisten asatru-yhteisöjen 

puolustaessa pohjoismaiseen/germaaniseen mytologiaan perustuvaa maailmankatsomustaan kyse ei ole 

ainoastaan pyrkimyksestä torjua suorat syytökset esimerkiksi kansallissosialistisen ideologian 

tukemisesta. Ennemminkin puolustuskannalle asettuminen kumpuaa sen tiedostamisesta, että monet 

asatrun taustalla olevat romantiikan ajalta peräisin olevat ajatukset ovat ongelmallisia sellaisinaan. Väitän, 

että sama havainto pätee ainakin joiltain osin myös folkmetalliskeneen.  
71

 Palautettakoon mieleen, että tämän saksankielisen termin mukaan on nimetty myös edellä keskustellun 

Nokturnal Mortumin albumi, jolta kappale ”Taste of Victory” löytyy.  
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kuitenkin pidettävä mielessä, että folkmetalli tai yleensä metallimusiikki ei toimi 

erillään muusta kulttuurista ja yhteiskunnasta. Tutkiessaan norjalaista black metalia 

Laura Wiebe Taylor (2010) onkin esittänyt, että sen ääri-ideologiset muodot eivät ole 

selittämättömiä poikkeuksia vaan yhteiskunnan jokapäiväisen rasismin voimakkaampia 

ilmentymiä. Tämän tutkielman puitteissa ei ole mahdollista lähteä analysoimaan 

yhteiskunnassa ilmenevää rasismia laajemmassa mittakaavassa, mutta Wiebe Taylorin 

myös folkmetallia ja muita maita ainakin osittain kuvaamaan soveltuva esimerkki on 

omiaan muistuttamaan kontekstualisoinnin tärkeydestä: ei ole perusteltua tehdä 

yleistystä koko folkmetallista tai black metalista rasismin ja äärinationalismin alustana, 

mutta yhtä lailla näitä skenejä ei tulisi tarkastella pelkkänä musiikkina ja taiteena. On 

myös otettava huomioon, että se, miten itse musiikki koetaan, on erottamatonta siitä, 

miten skene kokonaisuudessaan koetaan (Kahn-Harris 2007: 51–67).  

   Tarkastellessaan menestyneen saksalaisen Rammstein-yhtyeen
72

 kansallisten 

symbolien käyttöä, Robert G. H. Burns (2008: 468) kirjoittaa, että vaikka Rammstein 

kiistää yhteydet oikeistolaisiin ideologioihin, yhtye hyödyntää sellaista nationalistista 

symboliikkaa, joka assosioidaan helposti äärioikealle. Yksi syy tähän voi Burnsin 

mukaan olla tietoinen strategia, jolla Rammstein pyrkii laajentamaan yleisöään siihen 

osaan nuorisosta, johon nationalismi puree. Burns myös havainnollistaa, kuinka 

Rammsteinin tuotannossa on vahvoja viittauksia toista maailmansotaa edeltävään 

saksalaiseen kulttuuri-identiteettiin, mikä toimii yhtyeen uusromanttisen kuvaston 

perustana. Ongelmaksi muodostuukin se osa nuorempia sukupolvia, jolle näiden 

viittausten nationalistinen alkuperä on tuntematon ja jotka siksi saattavat helposti liittää 

nämä viittaukset näennäisesti toisenlaisiin arvopohjiin. Burnsin tutkimus havainnollistaa 

sitä, että folkmetallissakin hyödynnetyt kansalliset symbolit ja aiheet voivat olla tapa 

kasvattaa suosiota niiden ihmisten keskuudessa, jotka kokevat nämä asiat 

henkilökohtaisesti tai yhteiskunnallisesti tärkeiksi. Ylipäätään folkmetalliskene tulee 

nähdä päällekkäisten, kilpailevien ja ristiriitaisten tavoitteiden ja 

merkityksellistämisprosessien kenttänä, jolla skenen jäsenet tuottavat vaihtelevia 

diskursseja kansallisen kuvaston ja ideologioiden merkityksistä.   

   Kaikki Mulvanyn (2000: 93–94) haastattelemat folkmetallimuusikot ilmaisivat 

paikallishistoriaan, myytteihin ja kansanuskoon kohdistuvan kiinnostuksen lisäksi 
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vahvoja patrioottisia tunteita. Mulvany painottaa, että tämä ei välttämättä tullut ilmi 

ksenofobisen kansallistunteen muodossa vaan ennemminkin ylpeytenä, joka sai 

muusikot tutustumaan syvällisesti kansalliseen perintöön ja levittämään sitä musiikkinsa 

avulla. Mulvanyn analyysi on omiaan muistuttamaan meitä nationalismin ja 

isänmaallisuuden monitulkintaisesta luonteesta. Näitä aatteita voidaan merkityksellistää 

ja toteuttaa monin eri tavoin eikä ole analyyttisesti kestävällä pohjalla tulkita niitä 

pelkästään ääriajatteluna tai oikeistolaisena diskurssina. Vaikka tutkielmani 

informanteista suurin osa piti tärkeänä kulttuuriperinnön kansallista ulottuvuutta, ei 

heidän ajatusmaailmaansa voi tulkita suoraan nationalismin läpäisemäksi. On 

hedelmällisempää tarkastella sitä, millä tavalla he konstruoivat kansallista kulttuuria ja 

kansallisia symboleja kuin automaattisesti olettaa niiden kertovan heidän poliittis-

ideologisista tavoitteistaan.        

   Tämän tutkielman alaluvussa 2.4. nostin esille Spracklenin (2015) tutkimuksen, joka 

herätti sosiaalisessa mediassa paljon keskustelua rasismista ja maskuliinisuuden 

hegemoniasta folkmetallissa. Spracklenin tutkimuksen keskeinen väite on, että 

folkmetallia ei voida redusoida postmodernismin, postkolonialismin ja sukupuoliroolien 

muuttumisen jälkeensä jättämien nuorten valkoisten eurooppalaisten miesten 

fantasiaksi. Spracklen esittää sen sijaan, että folkmetalli on keskiössä jatkuvissa 

metallimusiikkia konstruoivissa prosesseissa, jotka tekevät länsimaisesta, valkoisesta, 

hegemonisesta maskuliinisuudesta näkymätöntä sen ollessa samanaikaisesti näennäisen 

paradoksaalisesti etualalla. Spracklenille autenttisuuden etsintä folkmetallissa ilmenee 

pyrkimyksenä luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta puhtaan valkoisen rodun keskuudessa. 

Spracklen lisää, että vaikka hän ei katso tutkimuksessaan käsittelemiensä 

folkmetalliyhtyeiden (Turisas, Týr, Eluveitie, Cruachan
73

, In Extremo
74

) olevan 

eksplisiittisesti rasistisia, ne ajavat hänen mielestään romanttista, konservatiivista 

nationalismia ja kauppaavat käsitystä rodullisesta puhtaudesta. (Spracklen 2015: 375, 

377.)  

   Spracklenin mukaan folkmetalliyhtyeet viestivät kuuntelijoilleen, että moderni 

maailma on kadottanut merkityksensä, koska ihmiset eivät tiedosta ja ymmärrä juuriaan. 

Folkmetalliyhtyeet tarjoavat tarinoita noista juurista, mutta yksinkertaisessa muodossa, 

joka ei ota huomioon identiteetin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kompleksisia 
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luonteita. Spracklenin näkökulmasta folkmetalli vaikuttaa edustavan metallimusiikin 

ongelmallisimpia laitoja: soturielämän ihannointia, fantasiaa, seksismiä ja virheellistä 

historian käyttöä. Hän myös argumentoi, että kaiken tämän mukana folkmetallissa 

kulkee samanaikaisesti pyrkimys piilotella ideologisia käsityksiä puolustautumalla, että 

yhtyeet ainoastaan leikittelevät myyteillä ja kertovat tarinoita, jotka ihmiset ovat 

unohtaneet. (Spracklen 2015: 375–377.)  

   Myös von Schnurbein (2016: 344–345) esittää, että jotkut neofolk- ja metalliyhtyeet 

rakentavat tietoisesti musiikkinsa ympärille monimerkityksellisyyden verkon, joka 

tarjoaa mahdollisuuden torjua syytökset arveluttavasta ideologiasta, mutta joka samalla 

ei estä sellaisen kannattajia arvostamasta musiikkia ideologisen ulottuvuuden vuoksi. 

Hän argumentoi myös, että diskurssi pohjoismaisesta tai germaanisesta myyttisestä 

historiasta ei voi taiteenkaan kontekstissa olla koskaan täysin vapaata nationalismin, 

rasismin tai etnisen/kulttuurisen essentialismin vaikutuksesta, koska se perustuu 

ajatukselle, jonka mukaan myytit pystyvät kertomaan totuuksia esikristillisestä ajasta. 

Tämä vuorostaan perustuu vääjäämättä etnisyyden korostamiselle, koska myytit liittyvät 

käytännössä aina kansalliseen tai etniseen historiaan. (von Schnurbein 2016: 358.)  

   Mustamo (2016: 137) kirjoittaa tutkimuksessaan, että monet hänen black metal- ja 

folkmetalliskenen informanteistaan pitivät maahanmuuttovastaisuutta huonona asiana, 

mutta perusteluna eivät olleet humanistiset arvot vaan teeman kuulumattomuus 

musiikkigenreen. Hän jatkaa, että monet informantit myös vaikenivat aiheesta tai olivat 

haluttomia myöntämään ääriajattelun läsnäoloa skeneissä, mikä korostui eritoten niiden 

kohdalla, joille musiikki oli elinkeino. Toisaalta Mustamo lisää, että jotkut skeneä 

huonommin tuntevat eivät ehkä olleet tulleet edes ajatelleeksi, että heidän 

kuuntelemallaan musiikilla saattaisi olla poliittisia ulottuvuuksia. Jotkut hänen 

informanteistaan kokivat kansallissosialististen yhtyeiden keikat ensisijaisesti 

karnevaaleina, joissa hierarkiat, normit, arvot ja käyttäytymissäännöt kumotaan 

väliaikaisesti, vaikka läsnä on toki myös ideologian vakavasti ottavia skenen jäseniä 

(Mustamo 2016: 154).  

   Spracklenin väitteiden valossa on mielestäni varsin helppo ymmärtää, miksi hänen 

tutkimuksensa nostatti folkmetalliskenessä suurta vastustusta ja voimakasta kritiikkiä. 

Ketään tuskin viehättää ottaa vastaan jyrkkiä syytöksiä itselleen tärkeää kulttuuria 

kohtaan. Luonnollisesti tutkimuksen herättämä vastustus ei kuitenkaan itsessään tarkoita 
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sitä, että sen tulokset olisivat virheellisiä. Näen kuitenkin Spracklenin argumentit 

ongelmallisena siksi, että hän ei vaikuta tekevän juurikaan eroa folkmetalliskenessä 

tuotettujen diskurssien ja niiden merkityksellistämisen ja kontekstualisoinnin välillä. 

Hänelle romanttis-nationalististen ja maskuliinisten diskurssien läsnäolo folkmetallissa 

tuntuu tarkoittavan melkein yksi yhteen sitä, että skenen jäsenet jakavat nämä 

näkemykset sellaisinaan. Tässä kysymyksessä kiteytyy yksi tutkielmani keskeisimmistä 

teemoista. Esitän aineistoni, aiemman tutkimuksen ja oman skenetuntemukseni 

perusteella, että Spracklen tarkastelee asiaa varsin rajatusta perspektiivistä käsin. Hänen 

ja von Schnurbeinin tavoin katson, että folkmetalliskenessä tuotetaan diskursseja, jotka 

rakentuvat ideoille kansakunnan, etnisyyden, kulttuuriperinnön, maan/luonnon ja 

maskuliinisuuden välisistä vuorovaikutussuhteista ja ovat siten läheisessä 

kulttuurihistoriallisessa yhteydessä nationalistisiin ja äärioikeistolaisiin ajatuksiin. 

Mielestäni on kuitenkin olennaista ymmärtää, että näitä diskursseja ei välttämättä 

merkityksellistetä ja kontekstualisoida yksiulotteisesti nationalistisesta ja 

mieskeskeisestä näkökulmasta. On tärkeää avata niitä diskursiivisia jatkumoita, joihin 

skenen jäsenten merkityksellistämisen tavat kiinnittyvät, mutta on aivan yhtä tärkeää 

analysoida sitä, millä tavoin he toiminnassaan näitä diskursseja kontekstualisoivat.  

   Aineistoni perusteella Spracklenin rakentama kokonaiskuva folkmetalliskenestä 

valkoisille miehille suunnattuna romanttis-nationalistisena tilana on osin virheellinen ja 

yleistävä. Sitä se joillekin skenen jäsenille epäilemättä on, mutta on kestämätöntä 

laajentaa tämä tulkinta koskemaan koko folkmetalliskeneä. Useat vastaajani 

eksplisiittisesti vastustivat rasismia ja laajemmin ääriajattelua ja osa merkityksellisti 

folklorea ja historiaa oman ja muiden kulttuurien ymmärtämisen ja arvostamisen kautta. 

Tämä ei toki tarkoita sitä, etteivätkö hekin saattaisi tuottaa uudelleen Spracklenin 

erittelemiä diskursseja, mutta tämä tapahtuu vain osin tietoisesti ja usein 

tiedostamattomasti. Yksinkertaistaminen ja tuomitseminen eivät ole hedelmällisiä 

lähtökohtia, jos haluamme tutkia epätasa-arvoisten rakenteiden tietoista ja 

tiedostamatonta uusintamista folkmetalliskenessä. Folkmetallin syvällisemmäksi 

ymmärtämiseksi tarvitsemme ennemminkin analyysiä, joka toteutetaan eri näkökulmista 

ja eri tieteenaloilla. Tässä keskustelussa tutkielmani on yksi puheenvuoro.  

   Keith Kahn-Harrisin (2007: 145) käsite refleksiivinen anti-refleksiivisyys on hyvin 

hyödyllinen analysoidessamme folkmetalliskenen jäsenten tapoja puhua sanoitusten 
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sisällöistä ja erityisesti näiden tapojen poliittista latausta. Refleksiivisellä anti-

refleksiivisyydellä Kahn-Harris viittaa toimintaan, jossa asioiden kompleksisuus 

ymmärretään, mutta tämä ymmärrys jätetään tietoisesti huomiotta. Mielestäni käsite 

osuu maaliinsa esimerkiksi pohtiessamme kysymyksiä folkmetalliskenen ideologisista 

puolista. Skenen jäsenet tiedostavat usein vaikkapa nationalistiseen 

kulttuuriperintökäsitykseen liittyvät ongelmat, mutta niitä ei syystä tai toisesta haluta 

aktiivisesti käsitellä. Skenessä liikkuu epäilemättä myös epärefleksiivisiä näkemyksiä, 

joissa asioiden monitahoisuutta ei tiedosteta, mutta väittäisin, kuten Kahn-Harris 

äärimetallin osalta yleensä, että refleksiivinen anti-refleksiivisyys on usein 

suuremmassa roolissa. Se voi indikoida Schnurbeinin mainitsemaa tietoista ideologista 

ambivalenssia, mutta toisaalta se voi viitata myös ihmisten haluttomuuteen tehdä 

musiikistaan kompleksisten poliittisten keskustelujen kenttää, välinpitämättömyyteen tai 

ajatukseen siitä, että folkmetallissa voidaan maalailla suuria tarinoita muinaisista 

maailmoista ilman, että sen täytyisi tarkoittaa (kulttuuri-)poliittista kannanottoa. Kahn-

Harris (2007: 155) kuitenkin argumentoi, että refleksiivisen anti-refleksiivisyyden 

problemaattisin ulottuvuus on sen kyky peittää näkyvistä ne tavat, joilla valtaa 

käytetään. Hän lisää, että vielä ongelmallisemman asiasta tekee se, että refleksiivisesti 

anti-refleksiivistä toimintaa ei harjoiteta äärimetalliskenessä tasaisesti. Tällöin valta ja 

skenen ”julkisivun” manipuloiminen keskittyy tiettyjen tahojen käsiin.          

   Tässä luvussa perinteen kolmas elämä folkmetallissa hahmottuu keskustelussa 

folkloren ja historian ideologisista funktioista. Samoin kuin edellisissä luvuissa 

käsiteltyjä aiheita, folkmetallin menneisyys- ja kulttuurikuvastoa sekä kulttuuriperinnön 

vaalimista ja kulttuuri- tai kansallisidentiteetin rakentamista, myös folkmetallin 

aihelmien ideologisuutta määritellään ja merkityksellistetään lähtökohdista, jotka 

perustuvat vahvasti taustalla vaikuttavien diskurssien historiallisten jatkumoiden eri 

vaiheisiin. Kirjoituskutsuvastaajat kontekstualisoivat ääriajattelua folkmetallissa 

aatehistoriallisten näkemysten ja yhteiskunnallisen puheen lisäksi skenen oman 

metamytologian kautta, jossa pääroolia näyttelevät skenen ideologista keskustelua 

ohjaavat konventiot. Esimerkiksi Aila Mustamo (2016: 47) huomauttaa, että (kansallis-

)romanttista symboliikkaa voidaan hyödyntää metallimusiikissa ilman sen 

kulttuurihistoriallisen taustan tiedostamista. Tällainen toiminta perustuu hänen 

mukaansa skenessä aiemmin toimineiden artistien seuraamiseen. Nähdäkseni 

kysymyksessä on juurikin perinteen kolmatta elämää ja metamytologiaa kuvaavat 
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genren omat konventiot ja resurssit. Toisaalta Mustamo lisää, että monet ovat myös 

tietoisia tämän symboliikan diskursiivisesta perinnöstä, mitä myös oma aineistoni 

puoltaa. Folkmetalli- ja black metal-skeneissä ei myöskään ainoastaan uusinneta 

perinteisiä kansallisromanttisia diskursseja vaan tuotetaan niille luovasti uusia 

merkityksiä (Mustamo 2016: 54). Nämä huomiot ovat yhtä lailla valideja, kun 

tarkastellaan äärimmäisempiä, rasismiin, etnosentrismiin ja sovinismiin ankkuroituvia 

selontekoja. James Wilce (2009: 60) toteaa, että vaikka on tärkeää arvostaa 

historiallisten kontekstien tuntemisen tieteellistä merkitystä, on yhtä lailla olennaista 

tiedostaa ne ideologiset funktiot, joita me annamme tällaiselle historialle. 

   Folkmetalliskenen jäsenten kommentit siitä, mikä yhtyeiden sanoituksissa on 

ideologista sisältöä ja miten sitä tulisi tulkita ja arvottaa henkilökohtaisella ja skenen 

tasolla, ovat erinomainen esimerkki folkmetalliskenen metakulttuurisista prosesseista. 

Kirjoituskutsuvastauksissa esitetyt pohdinnat ääriajattelusta folkmetalliskenessä 

vaikuttavat niiden kulttuurielementtien liikkeeseen, joiden ilmenemismuotoja 

sanoitusten ja toisaalta muun skenen sisältöjen tuottamat diskurssit ovat. Näin 

metakulttuuri kiihdyttää tai hidastaa, joko modernin kautta uusimalla tai tradition kautta 

toisintamalla, kulttuuristen elementtien välittymistä. Toisaalta folkmetalliskenen 

ideologisia sisältöjä koskevat diskurssit ovat usein kiteytyneet ja alkaneet elää omaa 

elämäänsä skenessä niin, että ilmiötä ei voida täysin ymmärtää ottamatta huomioon 

Urbanin hahmottelemaa metakulttuurin toista tasoa. Tällä tasolla esimerkiksi kommentit 

NSBM-yhtyeistä välittyvät ilman, että toimijoilla tarvitsisi välttämättä olla varsinaista 

suoraa kontaktia yhtyeiden sanoitusteksteihin. Palauttakaamme mieleen vastaaja M – 

1983 – YKK: hänellä on näkemyksiä Nokturnal Mortumin kaltaisten yhtyeiden 

ideologioista, vaikka hän ei ole perehtynyt yhtyeen sanotuksiin. Hän siis perustaa 

diskursiivisen selontekonsa metakulttuurin toisella tasolla liikkuvien, folkmetalliskenen 

metamytologisten konventioiden pohjalle.              
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5.4 Folkmetalli, ihmisyys ja nykyaika 

 

Luvut 5, 6 ja 7 käsittelivät hallitsevimpia aineistossa esille tulleita teemoja. Luku 8 

esittelee perspektiivin, jonka roolia ei painoteta yhtä monessa vastauksessa, mutta joka 

on silti tarpeeksi keskeinen katsoakseni sen tarkastelun tuovan tarpeellista lisäsyvyyttä 

tutkielmaani. Kyseessä on folkmetallin kyky toimia nykyaikaa, ihmisyyttä ja 

yhteiskuntaa traditioiden ja myyttisen historian kautta peilaavana kokonaisuutena, 

minkä usea vastaaja mainitsee yhtenä genren ja sen sanoitusten merkityksellisistä 

ulottuvuuksista. Folkmetallissa kerrotut tarinat ja niiden luoma menneisyyden kuvasto 

toimivat keinona erkaantua tästä maailmasta, mutta eivät pelkästään eskapismin 

muodossa vaan myös uutena näkökulmana nykyaikaa käsitteleviin kysymyksiin. 

Folkmetallin folklorea ja historiaa merkityksellistetään joissakin vastauksissa asioina, 

jotka mahdollistavat nykyhetken huolien ja monimutkaisuuksien unohtamisen ja 

uudenlaisten todellisuuksien kokemisen musiikin luomien tunnelmien avulla. Toisaalta 

etäisyyden ottaminen nykyhetkeen tarjoaa joillekin vastaajille erinomaisen ja kiehtovan 

tilaisuuden tarkastella heille tärkeitä asioita historian ja folkloren tarjoaman kehyksen 

läpi, ikään kuin vertauskuvallisesti. Käsillä oleva luku keskittyy viimeksi mainittuun 

teemaan vastauksissa.  

   Vastaaja M – 1989 – YO pureutuu folkmetallin teemojen moniulotteisuuteen 

seuraavassa kommentissaan: 

Musiikin sanoitusaiheista omaa sydäntäni lähellä ovat ihmisyyttä, taidetta ja 

luontosuhdetta käsittelevät tekstit. Hyvin käsiteltyinä nämä aiheet antavat tilaa ihan 

aidolle filosofoinnille, ja pidän modernismin perimän antamasta tavasta käsitellä omia 

pohdintoja mytologis-intertekstuaalisten viittausten avulla: mikä päältäpäin saattaa 

vaikuttaa hyvinkin eeppis-sankarilliselta tarinankerronnalta voi sisältää hyvinkin 

nykyhetkeen peilaavia teemoja kun sanoituksia prosessoi tarkemmin. Folk metal 

parhaimmillaan pystyy tähän kahdella tekstitasolla toimimiseen… (M – 1989 – YO) 

Keskiössä on näkemys folkmetallin menneisyyden kuvastoon ja myyttishistoriallisiin 

tarinoihin pohjautuvan tarinallisen aineksen potentiaalista tarjota työkaluja nykyhetken 

teemojen käsittelyyn. Kysymys on mahdollisuudesta ihmisyyden ”ajattomien” aspektien 

tai modernin maailman ilmiöiden syvälliseen pohdintaan hyödyntämällä aiheita, 

narratiiveja ja tehokeinoja, jotka äkkiseltään ajateltuna saattavat vaikuttaa olevan 
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tiiviisti osa traditionaalisia, moderniin aikaan kuulumattomia kulttuurin muotoja, mutta 

jotka saattavat loppujen lopuksi paljastaa altaan universaalimpia aiheita. Vastaaja myös 

lisää, että folkmetallissa on parhaimmillaan kyse siitä, että sanoitukset voivat olla 

merkityksellisiä intertekstuaalisuuden verkostojen kautta samanaikaisesti sekä 

muinaisina kertomuksina että ajattomana tai modernia aikaa koskevana filosofointina.  

   Folklore ja myyttishistorialliset tarinat eivät siis saa merkitystä ainoastaan 

historiallisen tai kansalliskulttuurisen arvonsa vuoksi vaan taiteellisena kehyksenä 

laajempien teemojen käsittelyyn. Tähän viittaa myös vastaaja N – 1986 – YKK 

todetessaan, että jotkut folkmetallin aihepiirit ”voivat käsitellä myös nykypäivän 

teemoja tavallaan historian ja taruston kautta”. Jälleen esille siis nousee folkmetallin 

ambivalentti asema modernin ja vanhan rajapinnalla ja kompleksinen luonne kulttuuri-

ilmiönä. Vastaaja M – 1989 - YO viittaa tähän suoraan kirjoittaessaan, että folkmetallin 

yhtenä vahvuutena on sen tarjoamien taiteellisten keinojen skaala, joka voi pitää 

sisällään monenlaisia moderniksi tai perinteiseksi katsottuja elementtejä lukemattomin 

eri tavoin toteutettuina. Taustalla vaikuttaa ajatus siitä, että moderni ja traditio ovat 

tavallisesti toisistaan varsin erillään olevia kokonaisuuksia, joita folkmetalli kuitenkin 

pystyy tuomaan yhteen uniikein tavoin.  

   Vastaaja N – 1988 – YKK muotoilee asian hieman toisin: 

Kuten sanottua, folkmetal on metallilajeista kenties eskapistisimpia, ja juuri 

etäännytyksen keinoin on helpointa ottaa antaa nykyajan ilmiöihin. Tällä tavoin 

folkmetallilla voisi olla paljonkin mahdollisuuksia ottaa yhteiskunnallistakin kantaa. (N 

– 1988 – YKK) 

Kommentissa kiteytyy mainiosti se yhteys eskapismin ja nykyajan kysymysten 

käsittelemisen välillä, joka vastauksissa nousee aika ajoin esille. Vastauksessa 

folkmetalli määritellään metalligenreistä kenties eskapistisimmaksi, koska se käsittelee 

aiheita, jotka konstruoituvat ajallisesti ja paikallisesti etäällä oleviksi asioiksi, kuten 

historia, vanhat perinteet ja fantasia. Aiheet ovat vähintäänkin näennäisesti hyvin 

kaukana nykyajan ilmiöistä, mikä helpottaa kannan ottamista jälkimmäisiin siksi, että 

näiden kahden ulottuvuuden välinen yhteys hämärtyy ja ilmaisu on tietyllä tapaa 

vapaampaa ja implisiittisempää. Vastaaja toteaa, että eskapismin vuoksi folkmetalli 

voisi olla erinomainen kanava nykyajan ilmiöiden käsittelemiseen ja kommentointiin, 

mutta hänen tekstistään käy myös ilmi, että hän ei kuitenkaan koe tätä folkmetallissa 
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juuri tapahtuvan. Sanoitusten monitulkintaisuus ja -käyttöisyys korostuvat vahvasti, 

eivätkä vähiten yhteiskunnallisten kannanottojen kontekstissa.  

   N – 1990 – AKK toteaa seuraavaa:  

Jokseenkin eskapistihenkiselle teinille folkmetal tarjosi loistavan pakokeinon myyttisiin 

fantasiamaailmoihin, joissa viihdyin erinomaisesti. Kappaleet kertovat usein upeita 

tarinoita, jotka pohjaavat kansantarustoihin, tai joissa kohtaavat myyttinen luonto, 

universumi ja ihminen. Nämä aiheet koen edelleen kiehtoviksi. (N – 1990 – AKK) 

Tämä vastaaja kertoo olleensa varsinkin nuorempana suuri folkmetallin ystävä, mutta 

löytävän siitä yhä paljon kiehtovia piirteitä. Hänelle keskeisin näistä on folkmetallin 

erinomainen kyky avata kuuntelijan eteen toisia maailmoja, jotka tarjoavat alustan 

suurten kysymysten käsittelylle kiinnostavin tarinallisin keinoin. Erityisesti luonnon ja 

ihmisen suhteen kuvaaminen on tälle vastaajalle olennainen osa folkmetallia. Kyseessä 

eivät siis niinkään ole suoraviivaiset tarinat ihmisen edesottamuksista luonnossa vaan 

taustalla on suurempien voimien ja merkitysten pohtiminen. Vastauksessa ei 

eksplisiittisesti viitata nykyajan ilmiöiden käsittelyyn folkmetallin aiheiden kautta, 

mutta ne ovat läsnä ajattomien kysymysten muodossa. 

   Tarkastellessaan suomalaisten folkmetalliyhtyeiden teemoja, Moura (2014: 64) 

esittää, että ne kuvastavat kahta aspektia: konkreettisia, ”sellaisenaan” tulkittavia 

tarinoita menneestä sekä näiden tarinoiden peilaamia suurempia tai abstraktimpia 

kysymyksiä. Mustamo (2016: 49–50) kirjoittaa, että sekä folkmetallissa että black 

metalissa käännytään romantiikan puoleen, koska se tarjoaa keinon etäännyttää itsensä 

arkirealismista ja toisaalta myös ottaa sitä kautta kantaa nyky-yhteiskunnan asioihin 

1800-luvun kansakunnan rakentajien hengessä. Hän jatkaa että black metal- ja 

folkmetalliskenessä on vaihtelevia näkemyksiä siitä, millä tavalla romanttiseen 

kuvastoon tulisi suhtautua. Osalle se edustaa todellisuuden pakoilua ja fiktion 

asettamista faktan edelle, kun taas toisille romanttinen itseään suurempien kysymysten 

ja tunteiden käsittely on olennainen osa genrejä. Mustamo (2016: 61) myös toteaa, että 

osalle hänen black metal- ja folkmetalliskenen informanteistaan romanttinen 

menneisyyteen haikaileminen ei juontunut niinkään toiveesta palauttaa muinainen 

yhteiskunta vaan sen käyttämisestä uudenlaisen tulevaisuuden pohjana. Edelleen 

kyseisille informanteille menneisyyden representaatiot eivät välttämättä edusta heidän 
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henkilökohtaisia näkemyksiään menneisyydestä: ennemminkin ne toimivat symboleina, 

joilla kuvataan ja arvotetaan nykyajan ilmiöitä ja tulevaisuutta (Mustamo 2016: 62).  

   Mustamon (2016: 64) mukaan monet black metal- ja folkmetalliskenen toimijat 

konstruoivat musiikissaan populaarikulttuuriinkin perustuvia menneisyyden 

representaatioita, koska nykyajan ihmisen käsitteleminen suoraan tekisi halutunlaisen 

tunnelman luomisesta mahdotonta. Suurimmalle osalle haastatelluista muusikoista 

sanoitukset ovatkin lähinnä henkilökohtaista pohdintaa ja universaalien 

ihmiskohtaloiden käsittelyä sekä viihdettä, mutta he toteavat, että monille faneille ja 

toisille muusikoille ne edustavat vakavampia asioita, jotka tulee ottaa tosissaan 

(Mustamo 2016: 66). Mustamo (2016: 87) huomioi myös, että luonto esitetään black- ja 

folkmetallissa usein maisemana tai tunnelmana, joka representoi esimerkiksi käsityksiä 

kansakunnasta ja sen historiasta, ja jonka pysyvänä nähdylle perustalle voidaan ikään 

kuin heijastaa erilaisten teemojen käsittelyä.    

   Folkmetallin tematiikan kaksitasoisuus tuli minunkin aineistossa selkeästi esille. 

Sanoituksissa esillä olevat aiheet nähdään vastaajasta ja tilanteesta riippuen joko 

konkreettisina, viihdyttävinä ja kiehtovina tarinoina toisenlaisista ajoista ja paikoista, 

henkilökohtaisten ihmistä koskevien tai ihmisyyttä suurempien kysymysten pohdintana, 

tai molempia ulottuvuuksia yhdistävänä kokonaisuutena. Ne antavat työkaluja erilaisten 

ilmiöiden kuvaamiseen, tulkitsemiseen ja arvottamiseen esteettisesti uniikin kehyksen 

läpi ja etäällä arkisen elämän konkreettisista tilanteista. Etäännyttämisen keinona 

(kansallis-)romantiikan ja populaarin fantasian yhdistelmä oli myös useille omille 

informanteilleni arvossaan. Mustamon päätelmiä muistuttaen myös omissa 

vastauksissani menneisyyttä ei niinkään haluttu takaisin sellaisenaan vaan se toimi 

nykyhetken ja tulevaisuuden heijastajana, vaikka parissa vastauksessa oli myös 

näkyvissä eräänlainen, jopa konkreettinen modernisoitumisen vastustaminen. Luonnon 

kuvaaminen ja ihmisen luontosuhde, usein pakanallisessa kontekstissa, mainittiin 

monessa vastauksessa keskeisenä osana folkmetallia. Nämä aiheet toimivat, Mustamoa 

seuraten, abstraktimpien ihmisyyttä, yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevien pohdintojen 

välineinä.  

   Historiallisesta perspektiivistä katsottuna folklore on aina ollut sidoksissa kulttuurin ja 

yhteiskunnan laajempaan tasoon, myös kantaa ottavassa mielessä. Näin ajateltuna 

folkmetalliskenen tavat viitata folkloreen ja historiaan kommentoidessaan nykyaikaa 
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eivät ole folkloren ja historian funktioiden ja merkitysten kannalta sinänsä mitään uutta. 

Analyysin pohjalta käy kuitenkin selväksi, että perinteen kolmannen elämän aikana 

nämä funktiot ja merkitykset kontekstualisoivat uusin tavoin. Folkmetalliskenessä 

folkloren ja historian kyky tarjota konkreettisia ja metaforisia resursseja nykyajan 

käsittelyyn perustuu mutkikkaalle diskurssien verkostolle, jossa keskeistä osaa 

näyttelevät skenen metamytologiset konventiot eli tässä tapauksessa jaetut tavat 

ymmärtää tietyt sisällöt sopiviksi nykyajan kommentoimiseen.  

   Folkmetallia tarkastellessamme relevantti perspektiivi on myös Wilcen näkemys siitä, 

kuinka modernissa puhalletaan uutta henkeä traditioon kontekstualisoimalla sitä 

metakulttuurisesti uusiin muotoihin. Mielestäni tässä kiteytyy oivasti folkmetallille 

ominainen tapa nojautua traditionaalisiin diskursseihin ja aihelmiin ja hyödyntää niitä 

uusin tavoin. On myös hyvä palauttaa mieleen Anttosen argumentti, jonka mukaan 

nämä traditionaalista koskevat modernit diskurssit ovat samalla moderneja diskursseja 

modernista itsestään. Aiemmin esille tuomani Walshin viikinkimetallia koskeva huomio 

heijastelee tätä ajatusta: yhtyeiden konstruoimat representaatiot menneestä antavat 

meille myös mahdollisuuden tarkastella heidän käsityksiään nykyhetkestä ja tämä 

aspekti pätee luonnollisesti myös skenen muihin jäseniin. Walsh toteaa viikinkimetallia 

tarkastellessaan, että viikinkimetalliyhtyeille viikingit ovat hahmoja, joihin yhtyeet 

liittävät kaikki sellaiset ominaisuudet, jotka he kokevat menetetyiksi modernissa 

yhteiskunnassa (2013: 30). Esiin nousee ajatus kulttuurin vajoamisesta menneisyyden 

hämäriin, josta se pitää kaivaa uudelleen esiin, romanttisen nostalgian innoittamana 

(Urban 2001: 2). Modernin ja tradition dynaaminen suhde vaikuttaa siis olennaisesti 

folkmetalliskenen jäsenten tapoihin tuottaa diskursseja menneestä ajasta modernin ajan 

merkityksellistäjänä. Puhe menneisyydestä ja nykyajasta edellyttää modernin ja 

tradition käsitteiden konstruoimista ja peilaamista toisiaan vasten Tässä olennaista 

roolia näyttelee se, millaisia kulttuurisia aineksia metakulttuuriset kommentit 

määrittelevät moderniksi ja traditioksi. On mielenkiintoista havaita, kuinka moderni ja 

traditio siis konstruoivat toisensa myös folkmetalliskenen nykyaikaa koskevissa 

pohdinnoissa.   
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6 Päätelmät: folkloren monet merkitykset  

 

6.1 Folkloren ja historian merkityksellistämisen keskeiset tavat 

folkmetalliskenessä 

 

Tutkielmani lähtökohta oli folkmetalliskenen jäsenten näkemyksiä analysoimalla avata 

niitä tapoja, joilla skenessä kontekstualisoidaan sanoitusten folklore- ja 

historiaelementtejä ja annetaan niille henkilökohtaisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia 

merkityksiä. Osa tätä oli havainnollistaa sanoitusesimerkkien avulla sitä, miten yhtyeet 

uusintavat, muokkaavat, tulkitsevat ja välittävät folklorea ja historiaa. Toinen keskeinen 

tavoitteeni oli tutkia, miten skenen jäsenten merkityksellistämis- ja 

kontekstualisointitavat kytkeytyvät laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin 

diskursseihin folkloren ja historian merkityksistä. Kaksitasoisen lähestymistapani 

tarkoitus oli rakentaa kokonaiskuvaa folkloren ja historian rooleista skenessä. 

Keskeisimpänä metodologisena työkaluna hyödynsin diskurssianalyysiä, jonka avulla 

pyrin ymmärtämään ja tulkitsemaan skenessä tuotettuja tekstejä, tässä tapauksessa 

kirjoituskutsuvastauksia ja yhtyeiden sanoituksia, perinteen kolmantena elämänä, 

metakulttuurina ja metamytologiana.   

   Kirjoituskutsuvastausten analyysi vahvisti olettamukseni siitä, että folklorea ja 

historiaa merkityksellistetään ja kontekstualisoidaan skenessä hyvin monin tavoin. 

Lähdin tarkastelemaan kirjoituskutsuvastauksia ja niiden käsittelemiä yhtyeiden 

sanoitustekstejä analysoimalla yksittäisiä selontekoja ja sitä, millaisilla sanastoilla ja 

millaisina kielellisinä tekoina folkoren ja historian merkityksistä niissä puhuttiin. 

Diskursiivisten yksityiskohtien erittelemisen jälkeen saatoin ryhtyä yhdistelemään niitä 

tiettyihin tulkintarepertuaareihin eli analysoimaan millaisiin laajempiin diskursseihin 

selonteot yhdistyivät. Vertailemalla selontekoja ja tulkintarepertuaareja keskenään oli 

mahdollista rakentaa kuvaa folkmetalliskenen diskursiivisista konventioista ja niiden 

suhteista muihin sosiokulttuurisiin ja historiallisiin tasoihin. Olennaista oli tutkia sitä, 

miten folkmetallistit pyrkivät uusintamaan ja muokkaamaan skenelle tyypillisiä 

diskursseja tai ottamaan niihin etäisyyttä. Tärkeää oli myös tarkastella skenen suhdetta 

muissa yhteyksissä folkloresta ja historiasta tuotettuihin diskursseihin. 
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   Diskurssinanalyysin pohjalta syntyneeseen kuvaan sovelsin tutkielman teoreettisia 

lähtökohtia. Perinteen kolmannen elämän malli auttoi ymmärtämään sitä, miten 

folkmetalliskenessä tuotetuilla diskursseilla on lukuisia kiinnekohtia laajempaan 

sosiokulttuuriseen tasoon. Folkloren ja historian merkityksiä koskevan puheen 

rakentumista ei mielestäni voi tarkasti hahmottaa, mikäli emme ota huomioon sitä, että 

se perustuu samanaikaisesti sekä perinteen ensimmäiseen ja toiseen elämään että 

kolmannen elämän merkitysten, kontekstualisointien ja funktioiden verkostolle.  

   Metakulttuurin ja metamytologian teoreettiset premissit tarjosivat vuorostaan 

edellytyksiä pureutua folklorea ja historiaa koskevan kulttuurisen tiedon välittymisen 

syvätasoon. Metamytologian käsite kiinnitti huomiota siihen, miten folkmetalliskenessä 

tuotetaan jaettuja käsityksiä folkloren ja historian merkityksistä skenen jäsenille. Ilman 

tämän näkökulman huomioon ottamista olisi haasteellista ymmärtää sitä, miten tietyt 

diskurssit kiteytyvät skenessä omaleimaiseen muotoonsa. Metamytologian 

viitekehyksessä folkmetalliskenen kulttuurinen pääoma voidaan käsittää 

kumuloituneena tietona, näkemyksinä, mielikuvina ja merkityksellistämisen tapoina, 

joiden kautta skenessä konstruoidaan kuvaa folkloresta ja historiasta. Eksplisiittisimmin 

metamytologia hahmottuu niissä informanttien selonteoissa, joissa he erittelevät ja 

analysoivat näkemyksiään tiettyjen diskurssien roolista folkmetalliskenessä.  

   Metamytologia on ikään kuin Urbanin metakulttuuri-teorian yksi osa-alue. 

Analyysissäni Urbanin teoria selittää niitä perustavanlaatuisia prosesseja, joihin 

folkloren ja historian rooleja folkmetallissa koskevien diskurssien välittyminen skenessä 

ankkuroituu. Folkmetallia ja kirjoituskutsuvastauksia tarkastellessa voimme havaita, 

että niihin sisältyy useita metakulttuurisuuden ja kulttuurisuuden tasoja. Vastaukset ovat 

folkmetallia koskevaa metakulttuuria, mutta myös folkloren metakulttuuria. Edelleen 

folkmetalliskene on kokonaisuudessaan folkloren metakulttuuria. Lisäksi käsillä oleva 

tutkielmani on yksi metakulttuurisuuden taso, jolta käsin myös sanoituksia ja 

kirjoituskutsuvastauksia voidaan tarkastella kulttuurina. Tämä metakulttuuristen ja 

kulttuuristen muotojen monimutkainen verkosto on folkmetallissa välittyvien 

merkitysten ja käsitysten liikkeellepaneva voima.  

   Folkmetalliskenessä folkloren ja historian välittyminen rakentuu sekä tradition 

metakulttuurille, toistamalla aiheiden aiempia ilmenemismuotoja, että modernin 

metakulttuurille, tuomalla perinteen kolmannen elämän viitekehyksessä ja Urbanin ω-
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kulttuurin tavoin näennäisesti ja konkreettisesti yhteen erilaisia kulttuuriobjekteja ja 

niiden eri ilmenemismuotoja. Tämä näkökulma folkmetalliskenen merkityksellistämisen 

ja konteksualisoinnin tapoihin syvensi ymmärrystäni siitä, miten tietyt diskurssit 

pysyvät folkmetallissa pinnalla ja välittyvät eteenpäin vuodesta toiseen ja skenen 

jäseneltä toiselle. Urbanin, Wilcen ja Anttosen modernin ja tradition dynamiikan 

analyysit auttoivat avaamaan näennäisen selkeiltä näyttäviä, mutta todellisuudessa 

varsin ambivalentteja ja kompleksisia konstruktioita folkloresta, historiasta, kulttuurista 

ja yhteiskunnasta. Folkmetalliskenessä tuotetut diskurssit pyrkivät erottamaan tämän 

päivän kulttuuri-ilmiöt menneisyydestä kumpuavista traditioista, mutta tarkastelemalla 

modernia ja traditiota toisiaan konstruoivina käsitteinä oli mahdollista paneutua 

syvällisemmin siihen, miten folkloren ja historian merkitykset skenessä aktualisoituivat.          

  Vastauksissa folkmetallia määritellään varsin yhtäläisin tavoin, joten esitän, että 

merkityksellistämisen ja kontekstualisoinnin tavat viittaavat kattavasti samaan ilmiöön. 

Kuten todettua, kirjoituskutsuvastausten selonteot kiinnittyvät monenlaisiin 

diskursseihin, mutta niistä on kuitenkin selkeästi erotettavissa muutama hallitsevampi 

diskurssi, joiden ympärille rakensin analyysilukuni. Nämä merkityksellistämisen 

diskurssit ovat seuraavat: 1) folkmetalli menneisyyden ja kulttuurin kuvastajana, 2) 

folkmetalli kulttuuriperinnön vaalijana ja tutuksi tekijänä sekä kulttuuri- tai 

kansallisidentiteetin vahvistajana, 3) folkmetalli ideologisena välineenä ja 4) folkmetalli 

nykyajan ja ihmisyyden käsittelijänä. Lisäksi esiin nousi muita, vähemmän hallitsevia, 

mutta silti mielenkiintoisia diskursseja, kuten folkmetalli luontosuhteen syventäjänä ja 

folkmetalli taiteellisen inspiraation lähteenä. Alla käsitellyt asiat sisältävät vastaukset 

tutkielman alussa esittämiini tutkimuskysymyksiin.  

   Ensimmäinen keskeisistä merkityksellistämisen diskursseista, folkmetalli 

menneisyyden ja kulttuurin kuvastajana, sisältää vastaajasta riippuen erilaisia tapoja 

kontekstualisoida folkmetallin tuottamia representaatioita. Vastauksissa on kuitenkin 

nähtävissä eräänlainen jatkumo subjektiivisten ja populaarikulttuurin värittämien 

mielikuvien ja ainakin jollain tasolla autenttisempina nähtyjen kuvausten välillä. 

Folkmetallisanoituksia ja musiikkia tarkastellaan tyypillisesti tämän jatkumon 

puitteissa, mutta useissa vastauksissa myös reflektoidaan tarkkojen rajanvetojen ja 

määrittelyjen problematiikkaa. Selontekoja, joissa folkmetalli on kiinnitetty 

yksioikoisesti toiseen näistä perspektiiveistä, ei vastauksista ole juuri löydettävissä.  
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   Valtaosassa vastauksia autenttisuuden kysymysten nähdään tärkeydestään huolimatta 

olevan toissijaisia sille, että folkmetalli on joka tapauksessa tärkeä areena menneisyyden 

ja kulttuurin kuvaamiseen. Toisin sanoen folkmetallisanoitusten sisältöjä ei niinkään 

oteta vastaan sellaisinaan, mutta niillä katsotaan silti olevan huomattavaa arvoa 

historiallisten ja traditionaalisten ilmiöiden havainnollistamisessa ja siten 

kulttuurintuntemuksen vahvistamisessa. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään sanoituksille 

annetuista merkityksistä vaan tämä funktio rakentuu sanoitusten tarinallisen aineksen, 

musiikin estetiikan ja muiden skenen ominaispiirteiden yhdistelmälle. Vastauksissa on 

laajalti nähtävissä ajatus siitä, että folkmetalli ei voisi saavuttaa yhtä merkittävää ja 

uniikkia asemaa ilman toisiaan täydentäviä sanoituksia ja musiikkia.  

   Vastaajien näkemykset folkmetallista menneisyyden ja kulttuurin kuvastajana eivät 

kuitenkaan ole homogeenisia tai rajattavissa muutamaan ideaan. Eri vastaajat 

painottavat erilaisia asioita, yksityiskohtia ja nyansseja puhuessaan folkmetallin 

menneisyys- ja kulttuurikonstruktioista, samoin kuin itse yhtyeet tekevät niitä 

rakentaessaan. Nämä konstruktiot perustuvat subjektiivisiin näkemyksiin, skenen 

metamytologiaan, populaarikulttuurin representaatioihin ja historian- ja 

perinteentutkimukseen ja tämä kompleksisuus tuottaa myös vaihtelevia tulkintoja 

skenen jäsenten puheessa. Folkmetalliskenen jäsenten merkityksellistämis- ja 

konteksualisointitavat eivät ole irrallisia vaan ne ovat osa laajempaa diskursiivista tasoa, 

jolla ne kytkeytyvät erinäisiin kiteytyneempiin diskursseihin esimerkiksi kansankunnan 

menneisyydestä ja kulttuurin luonteesta. Näitä diskursseja edelleen uusinnetaan, 

muokataan ja uudelleen tulkitaan. Laajempi kulttuurinen taso näkyy esimerkiksi siinä, 

miten folkmetalliskenen jäsenet yhdistelevät hyvinkin eri lähteistä peräisin olevaa 

folklorea osaksi selkeärajaiseksi miellettyä kansallista tai kulttuurista historiaa. Läsnä 

on vahvasti modernin kautta määrittyvä historia ja folklore, joiden monimuotoisuutta 

toisaalta yksinkertaistetaan tietoisesti tai tiedostamatta ja toisaalta reflektoidaan osana 

subjektiivista ja folkmetallin tulkintakehystä.  

   Toinen keskeisistä merkityksellistämisen diskursseista, folkmetalli kulttuuriperinnön 

vaalijana ja tutuksi tekijänä sekä kulttuuri- tai kansallisidentiteetin vahvistajana, 

rakentuu vastauksissa niin ikään monitahoisena kokonaisuutena, jossa kuitenkin tietyt 

puheen tavat painottuvat muita enemmän. Folkmetallilla katsotaan useissa vastauksissa 

olevan tärkeä rooli kulttuuriperinnön välittäjänä, mutta tavallisesti tämä folkmetallin 

kannalta relevantti kulttuuriperintö rajataan suurpiirteisesti historiakuvauksiin, 
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mytologiaan, tarinoihin, kansanuskoon ja muihin kansallisromanttisesti latautuneisiin 

traditioihin. Nämä traditiot määritellään usein eksplisiittisesti tai implisiittisesti 

kulttuuri- ja/tai kansallisidentiteettiä vahvistaviksi asioiksi, koska oman historian ja 

perinteiden tuntemus nähdään itsetuntemuksen edistäjänä tai jopa ehtona. Vaikka 

tällaiset diskurssit ovat vastauksissa yleisiä, on vastaajilla vaihtelevia näkemyksiä siitä, 

mistä folkmetallin rooli kulttuuriperinnön vaalijana ja identiteetin vahvistajana 

muodostuu. Joillekin folkmetallin käsittelemät historia- ja folkloreaiheet edustavat 

suojelemista vailla olevaa kulttuuriperintöä ja kansallista identiteettiä, joita uhkaa 

globaali kulttuurien sekoittuminen. Toisille ne ovat potentiaalisesti kulttuurienvälistä 

solidaarisuutta kasvattava voimavara ja siksi vaalimisen tarpeessa.  

   Kulttuuriperinnön vaalimisen ja sen kautta identifioitumisen tasot ovat moninaiset ja 

päällekkäiset ja folkmetallisanoitusten kykyä edistää näitä asioita arvioitiin vastauksissa 

eri tavoin. Kysymyksiin kansakunnasta ja kulttuuriperinnöstä liittyy myös selkeä 

ideologinen puoli, joka näkyy esimerkiksi siinä tavassa, jolla historiallisten ja 

kulttuuristen juurien monimuotoisuus ja päällekkäisyys häipyvät monissa vastauksissa 

näkyvistä selvärajaisten kansalliskulttuurien vallatessa etualan. Nämä voivat olla joko 

tietoisia tulkintoja ja arvovalintoja tai syvään juurtuneiden diskurssien tuottamia 

oletuksia, jotka otetaan annettuina sen kummemmin niiden problematiikkaa pohtimatta. 

Toisaalta vastaajien selontekoja eivät ohjaa pelkästään kiteytyneet diskurssit vaan he 

ottavat myös aktiivisesti teksteissään osaa keskusteluun näiden käsitysten luonteesta ja 

yksityiskohdista. Vastauksissa kuitenkin nousee esiin laajasti ajatus kulttuuriperinnöstä 

asiana, joka on sellaisenaan olemassa, löydettävissä ja suojeltavissa. Keskustelu 

moderneista konstruktioista keskittyy enemmän folkmetalliyhtyeiden subjektiivisten 

tulkintojen tarkastelemiseen kuin itse kulttuuriperinnön reflektoimiseen. On siis ikään 

kuin olemassa autenttinen kulttuuriperintö, josta tehdyt tulkinnat voivat kuitenkin olla 

värittyneitä. 

   Kansallisidentiteetti, ja sen kanssa lähes synonyymina informanttien selonteoissa 

näyttäytyvä kulttuuri-identiteetti, on hankalasti määriteltävä käsite. Vastauksissa se 

kuitenkin rakentuu usein varsin ongelmattomasti asiaksi, joka määrittyy esimerkiksi 

historian, perinteiden ja paikan kautta. Toisaalta on pidettävä mielessä, että jokainen 

vastausten kansallisidentiteettiä koskeva kommentti on diskurssianalyysin 

näkökulmasta puheenvuoro, jolla otetaan kantaa aikaisempiin käsityksiin ja pyritään 

vahvistamaan tai muuttamaan niitä. Tässä keskustelussa populaarikulttuurilla on 
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keskeinen rooli mielikuvien ja symbolien lähteenä. Populaarikulttuurin, tässä 

tapauksessa ensisijaisesti folkmetallin, avulla voidaan käsitellä kysymyksiä 

kansakunnasta, kulttuurista, historiasta ja yhteisöllisyydestä, usein etno-symbolistisesti 

ikiaikaisia jaettuja etnisyyden symboleja sekä kollektiivista ymmärrystä ja 

yhteenkuuluvuutta painottaen. Menneisyys on skenen jäsenille merkitysten aarreaitta ja 

sinne yhteyden luova kulttuuriperintö on keskeisessä roolissa kulttuuri- ja 

kansallisidentiteetin konstruoimisessa.  

   Kolmas keskeinen merkityksellistämistapojen kokonaisuus, folkmetalli ideologisena 

välineenä, eroaa muista siten, että rakensin analyysini vahvemmin vastaajien 

näkemyksille folkmetallisanoitusten aiheiden ideologisista ulottuvuuksista genren 

tasolla sen sijaan, että olisin painottanut heidän henkilökohtaisia ideologioitaan. On 

kuitenkin syytä pitää mielessä, että yleinen ja henkilökohtainen puoli ovat dynaamisessa 

vuorovaikutuksessa keskenään ja että vastaajien omat ideologiset painotukset tulevat 

väistämättä ainakin osittain esille heidän kuvatessaan skenen suhdetta erilaisiin 

maailmankatsomuksiin. Vastaajien skeneä koskevissa selonteoissa painottuvat 

äärinationalismi, rasismi ja mieskeskeisyys; asiat, jotka ovat saaneet paljon huomiota 

folkmetallin, ja muun metallimusiikin, tutkimuksessa aiemminkin. Mielipiteet niiden 

yleisyydestä skenessä sekä roolista folkloren ja historian merkityksellistämistapojen 

kehyksenä vaihtelevat huomattavasti, mutta valtaosa vastaajista ottaa kysymykseen 

kantaa tavalla tai toisella. Jotkut kokevat niiden roolin vähäiseksi tai puolustivat 

folkmetallia syytöksiä vastaan, toiset pitävät niitä varsin ongelmallisina piirteinä 

skenessä. Ne vastaukset, joissa asiaan ei pureuduta, ovat pääsääntöisesti sellaisia, joissa 

on läsnä voimakkaampi kansallistunne. Korostan, että tämä ei suoraan tarkoita sitä, että 

kyseiset vastaajat jakaisivat edes osan saati kaikki yllä mainituista ideologisista 

ajattelutavoista, mutta se havainnollistaa hyvin vastauksissa havaittavissa olevaa 

perspektiivien kirjoa. 

    Tutkimusintressieni kannalta olennaista on se, että vastaajat tiedostavat hyvin 

folkmetallin ideologisten ulottuvuuksien kiinnittyvän kansallisromanttiseen diskurssiin 

kansasta, kulttuurista, perinteistä, maasta ja luonnosta orgaanisena yhdistelmänä. 

Analyysi osoitti vastaajien ymmärtävän ääriaatteet osana tätä laajempaa kulttuurista 

diskurssien verkostoa, mutta populaarikulttuurisessa kehyksessä, jolloin yhdeksi 

kysymykseksi nousee musiikin asema taiteen ja politiikan rajapinnalla. Keskustelu 

ideologisista näkökulmista ammentaa historiallisesti tutuista diskursseista, mutta 
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samalla siihen vaikuttavat folkmetalliskenen ominaispiirteet. Tähän liittyy esimerkiksi 

näkemykset siitä, että kulttuuriperinnön arvo voidaan määritellä myös ilman poliittisia 

latauksia, sekä skenen kaupallisuuden ja globaalisuuden kysymykset. 

Kulttuuriperinnöllä on vastauksissa vahva kansallinen ulottuvuus, mutta tämä ei 

suinkaan välttämättä kontekstualisoidu sellaisena nationalismina tai patrioottisuutena, 

joissa oman kansan ja kulttuurin arvoa korostetaan suhteessa muihin.  

   Analyysini perusteella folkloren ja historian representaatiot ja tulkinnat liittyvät 

folkmetallissa vahvasti kiteytyneisiin kulttuurihistoriallisiin diskursseihin kansasta, 

juurista ja yhteisöllisyydestä eli ne jakavat samat lähtökohdat esimerkiksi rasististen ja 

äärinationalististen diskurssien kanssa. Yksi keskeisistä päätelmistäni kuitenkin on, että 

näitä diskursseja ei välttämättä tuoteta uudelleen kaavamaisesti tai tietoisesti vaan 

niiden merkityksiä muokataan ja niille luodaan uusia merkityksiä sosiaalisessa 

kanssakäymisessä. Siksi on yksinkertaistamista sanoa, että folkmetalliskenen jäsenet 

merkityksellistäisivät skenen temaattisia sisältöjä ainoastaan valkoisen miehen 

korostamisen kautta. He eivät ole passiivisia diskurssien orjia vaan osallistuvat 

jatkuvasti keskenään kilpailevien diskurssien tuottamiseen ja haastamiseen, luoden 

suuren kirjon merkityksellistämisen tapoja koskien folkmetallia ja sen folkloreen ja 

historiaan liittyviä sisältöjä.           

   Neljäs ja viimeinen analyysissäni esiin nousseista keskeisistä merkityksellistämisen 

tavoista on folkmetalli nykyajan ja ihmisyyden käsittelijänä. Teema saa edellä 

keskusteltuja kokonaisuuksia vähemmän tilaa vastausteksteissä, mutta mainitaan 

riittävän usein ansaitakseen paikkansa osana tutkielman keskeisiä havaintoja. 

Vastauksissa folkmetalli konstruoituu merkityksiltään ikään kuin kaksitasoisena siten, 

että sen sisällöillä koetaan olevan tarinallista ja kulttuuriperinnöllistä arvoa, mutta 

toisaalta myös arvoa nykypäivän ilmiöiden käsittelemisessä. Romanttisesti latautunut 

ajallinen ja paikallinen etäännyttäminen antaa mahdollisuuksia uppoutua toisiin 

maailmoihin ja tätä kautta vapauksia modernin ajan ja ajattomien kysymysten 

tarkastelemiseen sekä niihin kantaa ottamiseen. Nykyajan käsitteleminen konkreettisesti 

muuttaisi musiikin tunnelmaa huomattavasti ja folkmetallista rakentuukin dynaaminen 

kokonaisuus, jossa musiikki ja sanoitukset tuottavat yhdessä ainutlaatuisen esteettisen ja 

kulttuurisen kehyksen erilaisten kysymysten pohtimiseen. 
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6.2 Tutkielman tulosten relevanssi ja jatkotutkimuspotentiaali 

    

Ashley Walsh (2013: 26) kirjoittaa, että käsityksemme menneisyydestä ja sen tiettyjen 

piirteiden korostaminen ovat rakentuneet aiempien, henkilökohtaisten ja kollektiivisten 

menneisyyskäsitysten, kuten vanhentuneen historiankirjoituksen, taiteen ja 

populaarikulttuurin, pohjalle. Hän esittää, että ilman lisätutkimusta näistä käsityksistä ja 

korostuksista niitä tullaan jatkossakin pitämään faktoina, tai käyttämään 

henkilökohtaisten päämäärien saavuttamiseen. Tutkielmani tulosten valossa yhdyn 

hänen ensimmäiseen väitteeseensä. Myös jälkimmäinen huomio lisätutkimuksen 

merkityksestä on tärkeä, vaikka väitänkin, että menneisyyskonstruktioiden 

hyödyntäminen tulevaisuuden tavoitteissa ei ole katoamassa mihinkään. Tutkimuksella 

on kuitenkin huomattavaa arvoa siksi, että se voi tarjota työkaluja folkloren ja historian 

kulttuuristen ja yhteiskunnallisten merkitysten avaamiseen ja siten auttaa ihmisiä 

reflektoimaan folkmetalliskenen kaltaisia kulttuuri-ilmiöitä, niiden roolia ja yhteyksiä 

laajempiin kokonaisuuksiin.  

   Walsh (2013: 76) kuvaa viikinkimetallin viehätyksen olevan useiden elementtien 

summa. Perustasolla kyse on esteettiseen makuun vetoavasta musiikista, mutta 

sanoitusten historialliset teemat tarjoavat kiinnostuneille lisäulottuvuuden, jonka avulla 

musiikki saavuttaa uuden tason. Walshin mukaan tämänkaltaisella musiikilla on myös 

opetuksellista arvoa, koska ne, joille aiheet eivät ole entuudestaan tuttuja, saattavat 

inspiroitua kartuttamaan tietojaan historiasta ja keskustelemaan niiden merkityksistä 

muiden fanien kanssa. Näin viikinkimetalli voi auttaa sen ymmärtämisessä, miten tämän 

päivän pohjoismaalaiset tulkitsevat kulttuurihistoriaansa. Genren suosio kertookin omaa 

kieltään siitä, että nämä aiheet ovat yhä merkityksellisiä monille. Walshin päätelmät 

ovat varsin osuvia myös oman analyysini näkökulmasta, koska vastaajani korostivat 

vahvasti sekä folkmetallin musiikillista puolta että sen aihepiirien merkityksiä. He toivat 

genren esille mahdollisuutena tutustua oman kulttuurinsa ja kansansa historiaan, mutta 

toisaalta myös avaimena muiden kulttuurien ja kansojen menneisyyteen.       

   Kuten Scott ja von Helden (2010: ix) tiivistävät, metallimusiikkiin ja -skeneen on 

sidoksissa lukuisia toisiinsa nähden erilaisia näkemyksiä ja elämäntapoja. Tämä pätee 

mielestäni niin ikään metallin alaskenejen sisäisesti eli vaikkapa folkmetallissa. 
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Kansallisista, alueellisista ja paikallisista ulottuvuuksistaan huolimatta folkmetalli on 

vahvasti sidoksissa globaaliin tasoon. Skenen jäsenet toimivat osana näillä kaikilla 

tasoilla samanaikaisesti konstruoituja verkostoja ja merkitysjärjestelmiä, joten 

folkmetalli ei voi rajautua pelkästään jonkin tietyn kansan, kulttuurin tai 

kulttuuriperinnön kontekstissa. Skenen sisältöjä ja merkityksiä tuotetaan muiden 

skenejen kanssa päällekkäin ja ristiriitaisestikin. Spracklen et. al. (2014: 61) kirjoittavat, 

että black metal -skenessä risteävät monenlaiset kuvitteelliset yhteisöt, joissa muusikot 

toimivat ja joilla kaikilla on omat rajansa, symbolinsa, diskurssinsa, traditionsa, 

kuvitteelliset historiansa ja myyttinsä. Black metalin kuvitteellisen yhteisön symbolisia 

rajoja konstruoidessaan sen jäsenet hyödyntävät kansallisia myyttejä, pohjoisen ideaa, 

black metalin historiaa ja keksittyjä perinteitä. Näin he luovat tilan, jossa on mahdollista 

jakaa merkityksiä kollektiivisesti. (Lucas, Deeks & Spracklen 2011: 283.) Yllä esitetyt 

huomiot pätevät nähdäkseni yhtä lailla folkmetalliskeneen sekä skenen muihinkin 

jäseniin kuin muusikoihin.  

   Kulttuurisen taustan ja musiikkiteollisuuden vaikutukset merkityksenantoprosesseihin 

tuottavat folkmetallista omanlaistaan ja sisäisesti ristiriitaistakin skeneä (Moura 2014: 

28). Moura (2014: 21) myös muistuttaa, että kun tietty merkitys tuodaan suomen 

kielestä englannin kieleen, jotkut sen piirteistä katoavat, mutta samalla tilalle nousee 

uusia. Jokainen kieli on sidoksissa kulttuuriympäristöönsä ja sisältää sille ominaisia 

tapoja merkitysten tuottamiseen ja välittämiseen (Moura 2014: 23). 

Folkmetallisanoituksia tarkastellessa on siis hyvä huomioida kielten välisten 

merkitysjärjestelmien erot ja niiden vaikutukset sekä sanoitusten tekemiseen että niiden 

vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen. Suomalaiset ja muista maista tulevat 

folkmetalliyhtyeet tuottavat sanoituksia, ja folkmetalliskenen jäsenet tulkitsevat niitä, 

tietyistä konteksteista käsin. Kirjoituskutsuuni vastanneet ihmiset tarkastelevat 

sanoitusten folklorea ja historiaa spesifin henkilökohtaisen, kulttuurisen ja 

yhteiskunnallisen viitekehyksen lävitse ja siten konstruoivat samoista aihelmista 

mahdollisesti hyvinkin poikkeavia tulkintoja kuin toisenlaisista taustoista tulevat 

ihmiset. On muun muassa mielenkiintoista havaita, että vastaajien 

merkityksenantotavoissa on eroja sen suhteen, ilmaisevatko he tiettyjen folkloren ja 

historian merkitysten olevan subjektiivisia vai yleistävätkö he nämä merkitykset 

koskemaan suurempaa osaa skenen jäsenistä tai koko skeneä.  
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   Baumann & Briggs (2003: 317) kirjoittavat, että ”traditionaalisten” tai ”esimodernien” 

ilmiöiden, ihmisten ja paikkojen tutkiminen ilman sen analysoimista, millaisia 

”moderneja” entiteettejä ne konstruoivat, on vain omiaan vahvistamaan juurtuneita 

käsityksiä modernista ja traditiosta.
75

 Vastauksissa modernin ja tradition välille 

tuotetaan diskursiivisesti selväpiirteinen raja. Vaikka vastaajat kyseenalaistavat 

jatkuvasti folkmetallin representaatioiden autenttisuuden, eli niiden todistusvoiman 

vanhan kulttuuriperinnön kannalta, he vaikuttavat ottavan annettuna sen, että 

jonkinlaisia puhtaasti ei-moderneja perinteitä on olemassa. Folkmetallia arvioidaan 

muun muassa sen kautta, kuinka lähelle se pääsee näitä aidoiksi koettuja perinteitä. 

Traditiosta ja modernista voidaan yhdistellä piirteitä, mutta piirteet itsessään tuntuvat 

valtaosassa vastauksia olevan selkeästi jompaankumpaan kokonaisuuteen kuuluvia. 

Toisaalta on otettava huomioon, että vastaajat luonnollisesti käyttävät tietynlaisia 

retorisia keinoja selventääkseen asioiden ja ilmiöiden määritelmiä ja kuvauksia. 

Mielenkiintoista tässäkin on kuitenkin se, mitä jätetään sanomatta siksi, että se otetaan 

annettuna.  

   Mielestäni ei ole hedelmällistä pyrkiä yhteen ja ainoaan määritelmään siitä, mitä 

folkmetalli ja folkmetalliskene ovat ja siksi se ei ole tämänkään tutkielman tavoitteena. 

Toivon kuitenkin, että työni on tarjonnut lisätietoa ja uusia näkökulmia skenen 

ymmärtämiseen. Folkmetalliskene ei ole ilmiönä triviaali, koska sen puitteissa varsin 

suuret määrät ihmisiä käsittelevät sosiokulttuurisesti relevantteja aihekokonaisuuksia 

eivätkä ainoastaan nauti tarinoista ja musiikillisesta estetiikasta. Folkmetalliskeneen 

vaikuttavat monenlaiset laajemmat diskursiiviset virtaukset, mutta myös skene itsessään 

vaikuttaa sen jäseniin ja ympäröivään sosiokulttuuriseen miljööseen. Kulttuuriperintö ja 

sen arvo, kansallisten ja etnisten ryhmien historialliset vaiheet, kansallis- ja kulttuuri-

identiteetti, ääri-ideologiat ja nykyajan käsittely ovat tutkimukseni perusteella monelle 

folkmetalliskenen jäsenelle aiheita, joista keskusteleminen on tärkeää, ja nämä samat 

aiheet ovat erittäin keskeisiä aikamme kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa 

kysymyksissä. Samoin folkmetalliskenen tutkiminen tarjoaa mielenkiintoisen väylän 

tarkastella kulttuurin ja metakulttuurin välittymisen prosesseja sekä perinteen 

kolmannen elämän ja metamytologian rakentumista. Folkmetalliskene on siis 

hedelmällinen tutkimuksen kohde, kun haluamme analysoida kulttuurisen ja 

yhteiskunnallisen tiedon tulkintaa, uusintamista, muokkaamista ja käyttöä. Koska 
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 Lainausmerkit alkuperäisessä tekstissä.  
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mainitut prosessit folkmetalliskenessä eivät ole koskaan irrallisia laajemmasta 

kulttuurisesta tasosta, antavat ne työkaluja ja lisätietoa näiden prosessien 

syväluotaamiseen myös muissa konteksteissa.   

   Tutkielmani tuloksena eteen avautuu joukko ideoita jatkotutkimusta ajatellen. Yksi 

perspektiivi folkmetalliskenen tarkasteluun voisi olla se, millaiseksi skenen muut 

sisällöt, esimerkiksi luontosuhde tai sodan kuvaukset, konstruoituvat. Toinen 

mahdollisuus olisi vertailla folkmetalliskeneä muihin musiikkiskeneihin siltä osin, 

rakentuuko puhe kulttuuriperinnön arvosta, menneisyyden kuvauksista tai ääriajattelusta 

samankaltaisesti vai onko selkeitä eroja löydettävissä. Lisäksi voisi vertailla jonkin 

tietyn aihepiirin diskursiivista tuottamista folkmetalliskenessä ja jollain muulla 

kulttuurin osa-alueella, esimerkiksi kaunokirjallisuudessa tai elokuvissa. Vaihtoehtoja 

on monia, kartoittamattomia alueita paljon. Folkmetallin kyky havainnollistaa lukuisia 

kulttuurisia ja yhteiskunnallisia prosesseja ja ilmiöitä tekee siitä arvokkaan 

tutkimuskohteen. Toivonkin näkeväni aiheesta paljon lisätutkimusta tulevina vuosina.      
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Liitteet 

 

Kirjoituskutsun lopullinen versio 

Olen folkloristiikan opiskelija Helsingin yliopiston humanistisesta tiedekunnasta ja olen 

tekemässä pro gradua folkmetallina yleisesti tunnetusta metallin suuntauksesta, jonka 

suuri ystävä itsekin olen. Etsin tutkielmaani varten ihmisiä kirjoittamaan ajatuksiaan 

folkmetallista ja erityisesti sen sanoituksista. Haluan tutkia folkmetalliyhtyeiden 

sanoitusten kansanperinne- ja historia-aiheiden merkityksiä kuuntelijoille ja laajemmin 

yhteiskunnalle. Lisäksi tarkastelen näiden aiheiden kulttuurihistoriaa. Koska tutkielmani 

keskittyy folkmetallin sanoituksiin, voi musiikillisia piirteitä käsitellä hyvinkin väljästi. 

Myytit, uskomukset, materiaalinen kansanperinne, tapakulttuurit, tarinat, historialliset 

tapahtumat ja henkilöt, sekä käsitykset luonnosta toimivat esimerkkeinä aiheista, joiden 

merkityksistä kuuntelijoille etsin tietoa. Tämä listaus on kuitenkin tarkoitettu vain 

suuntaa antavaksi, ja kehotankin teitä pohtimaan nimenomaan henkilökohtaista 

näkemystänne siitä, mitä folkmetalli on ja millaisia aiheita sen piiriin kuuluu. 

 

Alla tarjoan esimerkkejä mahdollisista vastaamisen lähtökohdista, mutta niitä ei 

ole pakko käyttää, vaan kirjoittaa voi millä tavalla haluaa, kunhan teksti liittyy 

folkmetallin aihepiireihin. Tekstille ei ole pituusvaatimuksia.  
 

1) Miten määrittelisit folkmetallin? Mitkä folkmetalliyhtyeet, -albumit tai -kappaleet 

mielestäsi parhaiten edustavat folkmetallia, ja miksi? 

2) Kuinka aktiivisesti kuuntelet folkmetallia? Mitä folkmetalliyhtyeitä kuuntelet/olet 

kuunnellut? 

3) Mitkä asiat Sinua folkmetallissa viehättävät eli miksi kuuntelet kyseistä genreä? 

Mikäli Sinua viehättävät folkmetallissa sanoitusten aiheet, mitä nämä aiheet ovat ja 

miksi koet ne tärkeiksi? 

4) Millaisena näet Sinulle tärkeiden aiheiden roolin folkmetallissa koko genren tasolla? 

5) Miten näiden aiheiden käsittely folkmetallisanoituksissa eroaa aiheiden käsittelystä 

muissa tuntemissasi käsittely-yhteyksissä? 

6) Onko folkmetalliyhtyeiden sanoituksissa hyödynnetyillä aiheilla mielestäsi laajempaa 

kulttuurista tai yhteiskunnallista merkitystä nykypäivänä? 

7) Kerro mahdollisista muista mieleen tulevista, folkmetalliin ja kulttuuriperintöön 

liittyvistä ajatuksistasi. 

 

Vastaaminen kirjoituskutsuuni tapahtuu anonyymisti tämän lomakkeen kautta. Kuten 

voitte havaita, lomakkeella ei kuitenkaan ole varsinaisille folkmetallia koskeville 

kysymyksille omia kohtia vaan toivon vastaajien kirjoittavan vastauksensa PDF-, 

Word- tai Open Office –tiedostomuodossa ja laittavan tiedoston liitteenä 

lomakkeen mukaan (HUOM! Tiedoston liittäminen tapahtuu vasta lomakkeen 

tallentamisen jälkeen). Itse lomakkeessa pyydetään tiedot ainoastaan 

syntymävuodesta, sukupuolesta ja koulutustaustasta. Vastauksia käsitellään 

tutkimuksessa siten, että vastaajaa ei voida niistä tunnistaa. Vastauksenne toimivat 

tutkielmani lähdemateriaalina ja ne tallennetaan nimettöminä Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seuran arkistoon. Mikäli et kuitenkaan halua vastaustasi tallennettavaksi 

SKS:ään, jää se ainoastaan minun säilytettäväkseni. Tutkielman valmistuttua se on 

luettavissa Helsingin yliopiston E-thesis-tietokannasta.  
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Toivon ystävällisesti, että kirjoitatte itsellenne sopivalla tyylillä mahdollisimman paljon 

ja yksityiskohtaisesti aiheeseen liittyvistä asioista, koska kaikki tieto on minulle ja 

tuleville tutkijoille arvokasta!       
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