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     Pro gradu -tutkielmassani paneudun yhden suomalaisen populaarimusiikin 
toimijan elämään, uraan, tuotantoon sekä hänen käsityksiinsä musiikista ja 
musiikintekemisestä. Tutkimukseni on suomalaisen populaarimusiikin historian 
perustutkimusta Sakari Kukon henkilöhistorian kautta. Tutkimuskysymyksiäni ovat: 
1. Kuinka Sakari Kukosta tuli muusikko ja musiikintekijä? 2. Minkälainen on ja on 
ollut hänen tapansa toimia? Vastaan edellisiin kysymyksiin, mutta sijoitan 
vastaukset myös ajallisesti suomalaiseen musiikki- ja yhteiskuntakontekstiin. 
     Ongelmanasettelu tähtää siihen, että selvitän sekä Kukon omat sisäiset motiivit ja 
päämäärät muusikkona ja musiikintekijänä että hänen ympäristönsä tarjoamat 
virikkeet ja vaikutteet. Ongelman ratkaisemiseksi kartoitan hänen elämänvaiheensa 
lapsuudesta tähän päivään, ympäristöt, joissa hän on kulloinkin toiminut sekä ne 
yhteiskunnalliset tilanteet, joihin hänen ja hänen ympäristönsä toiminta on 
sijoittunut. Tutkimus sijoittuu vuosien 1953 ja 2003 väliselle ajalle. 
     Kuvailen Kukon tuotantoa levy levyltä edeten kronologisesti vuosikymmenittäin. 
Lisäksi kokoan tuotannon yhteen ja etsin hänen säveltämästään, sovittamastaan ja 
esittämästään musiikista muutamia erityisen vahvoja elementtejä. Tuloksena 
esittelen kahdeksan kategoriaa, joista jokainen on yhdistettävissä hänen 
elämänvaiheisiinsa ja asetettavissa vuorovaikutukseen lähiympäristön kanssa. 
     Tutkielmassani käytän apuna mikrohistoriallista tutkimusotetta, joka sopii 
mainiosti työni toteuttamiseen. Tutkimusaineisto on hyvin laaja ja monipuolinen, ja 
olen poiminut tietoja muun muassa lehtiartikkeleista, arkistoista, levyjen kansista, 
festivaaliesitteistä ja kirjallisuudesta; kaikista ei löydy edes mainintaa päivästä, 
vuodesta tai kirjoittajasta. Tärkein aineistoni on kuitenkin muistinvarainen tieto eli 
Kukon haastattelumateriaali.  
    Mikrohistorialliseen tutkimusotteeseen nojaten olen päässyt Kukon 
henkilöhistorian kautta käsiksi hieman yleisemmänkin tason asioihin ja ilmiöihin. 
Olen selvittänyt muun muassa Kajaani Big Bandin vaiheita 1950-luvulta 1970-luvulle 
sekä suomalaisen pop/jazz -koulutuksen kehitystä erilaisista musiikkileireistä 
Sibelius-Akatemian oppiaineeksi samalla, kun olen selvittänyt Kukon kehitystä 
muusikoksi. Lisäksi olen esitellyt esimerkiksi studiomuusikkoutta 1970-luvun 
Suomessa sekä senegalilaisen musiikkielämän piirteitä 1970- ja 1980-lukujen 
taitteessa. Mikrohistorioitsija Carlo Ginzburgin johtolanka-ajatusta mukaillen olen 
koonnut pienistä tiedon palasista, johtolangoista kokonaiskertomuksen.  
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