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Työssä on lähestytty kalevalamittaista runoa laulamisen tapojen ja laulutilanteiden kautta. 
Inkeriläiseen laulukulttuuriin sisältyi mahdollisuus luoda viittaussuhteita genrejen, 
laulutilanteiden ja runojen välille myös esitystapoihin liittyvien piirteiden (sävelmät, 
laulutavat, tekstuaaliset rakenteet, tanssi tai muu fyysinen toiminta) kautta. Tämä on 
runonkeruiden teksteihin painottumisen vuoksi jäänyt hankalasti tarkasteltavissa olevaksi 
laulukulttuurin osaksi. Kuitenkaan runojen merkitykset laulajilleen ja kuulijoilleen eivät 
muotoutuneet pelkästään tekstuaalisten piirteiden pohjalta. 
 
Analyysin pääkohteena on Armas Launiksen vuonna 1906 Länsi-Inkerin Soikkolassa 
äänittämä vahalieriö- eli fonogrammikokoelma. Vallitsevat tieteelliset ja kansalliset ideologiat 
vaikuttivat teknisten innovaatioiden ja kerääjien henkilökohtaisten mieltymysten rinnalla 
siihen, minkälaisia kommunikoinnin tapoja perinteeksi laskettiin ja miten niitä pyrittiin 
tallentamaan. Paikkakunnan ja runonkeruun historian sekä Launiksen keruutoiminnan 
lähdekriittinen tarkastelu antaa välineitä myös kerääjien usein kontekstitiedottomien 
mainintojen tulkitsemiseen.  
 
Laulutapojen tarkastelussa pohjana on klassinen kalevalamitan teoria. Aineiston 
litteraatiossa on näkyviin merkitty inkeriläisen laulun olennaisia, mutta runonkeruutilanteissa 
ja runomitan analyyseissä useimmiten pois jääneitä tai jätettyjä piirteitä. Näkökulmaa onkin 
laajennettu etnopoeettisilla ja etnomusikologisilla malleilla, esimerkiksi laulun rytmi on otettu 
runomitan tulkinnassa huomioon. Laulutapojen kytkeminen laulutilanteisiin, runoihin, 
sävelmiin ja laulajien itsensä hahmottamiin sävel-kategorioihin liittää työn laajempiin 
esitystilanteita sekä muodon ja merkityksen välisiä yhteyksiä koskeviin keskusteluihin. 
 
Monet aineiston ensi kuulemalla mittavirheiltä vaikuttavat piirteet näyttäytyvät laulutapojen 
tarkemmassa analyysissä tietoisesti käytettyinä laulamisen tyylipiirteinä. Näiden käyttö 
muokkasi osaltaan runon laulutilanteessa saamaa rakennetta ja sävyä. Runojen laulaminen 
edellytti runomitan ja -aiheiden hallitsemisen lisäksi myös laulutapoihin liittyvien 
säännöstöjen taitamista. 
 
Laulutapojen, runojen, melodioiden ja laulutilanteiden välisestä verkostosta hahmottuu tässä 
tarkasteltujen häälaulujen suhteen merkityksellisiä yhteyksiä: runoa ei tietyssä tilanteessa 
laulettu millä hyvänsä melodialla vaikka ehdottomia tai ääneen lausuttuja sääntöjä ei 
olisikaan ollut. Aineiston häälaulujen joukosta on löydettävissä kaksi selkeää vaikkakaan ei 
poikkeuksetonta tiettyihin laulutilanteisiin ja runoaiheisiin liittynyttä melodiaryhmää. 
Selkeiden luokittelumallien sijasta aineisto tarjoaakin mahdollisuuksia ihmisten välisen 
kommunikaation hienovaraisten ja vaihtelevien keinojen tarkasteluun.  
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