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1 Johdanto 

Rocklyriikka on laululyriikan alalaji, ja kuten jo genren nimen loppuosasta voi päätellä, 

on sillä yhtymäkohtia myös perinteisemmän, tekstimuodossa esitetyn lyriikan kanssa. 

Aina ääneen esitetyssä laululyriikassa kuitenkin runolle luontainen puheenomaisuus ko-

rostuu entisestään. (Salo 2006: 231.) Rocklyriikoista onkin löydettävissä puhujan hahmo 

myös silloin, kun tämä ei esiinny yksikön ensimmäisessä persoonassa. Puhuja ei tieten-

kään ole yhtä kuin tekstin esittäjä, joskin koska laulaja antaa puhujalle äänen, on vain 

luontevaa, että hän, tai ainakin kuva, jonka hän itsestään on julkisuudessa antanut, ainakin 

jossain määrin seisoo puhujan arvojen ja mielipiteiden takana. 

Tutkimukseni kohteena ovat laulaja-lauluntekijä Jarkko Martikaisen kirjoittamat lau-

lujen sanoitukset, joita hän on tehnyt niin aiemmalle yhtyeelleen YUP:lle kuin soolole-

vyilleenkin. Keskitän huomioni teksteissä esiintyviin persoonapronomineihin ja -päättei-

siin, possessiivisuffikseihin sekä ihmistarkoitteisiin nomineihin. Yksinkertaisuuden 

vuoksi puhun jatkossa vain persoonaviittauksista tarkoittaessani näitä kaikkia. 

YUP:tä tai Martikaisen soololevyjä kuunnellessaan ainakin kielestä kiinnostunut 

kuuntelija alkaa herkästi kiinnittää huomiota runsaaseen persoonaviittausten käyttöön. 

Toisinaan jopa yhdessä kappaleessa saattaa esiintyä paitsi kaikkia yksikön ja monikon 

persoonia myös nollapersoonaa ja passiivia. Vaikka jo tämä ilmiö olisi yksinäänkin kiin-

nostavaa tutkittavaa, ei se kuitenkaan vielä riitä tämän tutkielman otsikossa mainitsemani 

persoonanvaihtelun määritelmäksi, vaan tarkoitan käsitteellä tapauksia, joissa persoona-

muoto vaihtuu, vaikka se kontekstin puolesta voisi pysyä myös samana, eikä esimerkiksi 

tarinan kulku silti välttämättä häiriintyisi. Toisinaan persoonamuoto voi vaihtua kahden 

muutoin identtisen säkeen välillä ilman, että uuden persoonaviittauksen referenttiä esitel-

lään ennakkoon. Toisaalla taas henkilöhahmo, johon aiemmin on viitattu kolmannella 

persoonalla, saattaa päästä puheaktipersoonan rooliin suoran esityksen ansiosta. Lisäksi 

aineistossani on runsaasti tapauksia, joissa spesifiin henkilöhahmoon viittaava persoona-

muoto vaihtelee geneerisempien persoonaviittausten kanssa. 

Selkeimmin havaittavia persoonan vaihtumisen paikkoja ovat kertosäkeistöt, joissa 

ensimmäisellä kerralla käytetään eri persoonaa kuin säkeistön toistuessa toisen kerran, 

vaikka säkeet muuten säilyisivät muuttumattomina. Tyypillisimpiä persoonanvaihtelun 

tapauksia aineistossani ovat kuitenkin sellaiset, joissa samaan referenttiin viitataan tekstin 
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kuluessa eri persoonilla: minämuodossa esiintynyt puhuja voi esimerkiksi muuttua kes-

ken tarinan kolmannen persoonan henkilöhahmoksi tai monikon kolmas persoona passii-

viksi. Joskus persoonan vaihtumisen välissä voi olla paljonkin tekstiä, ja toisinaan taas 

vaihto tapahtuu yhden säkeistön sisällä, kuten käy vaikkapa YUP:n viimeisen levyn Va-

pauden kaupungit (2008) kappaleen Suomalainen dervissi viimeisessä säkeistössä. Ai-

neistoesimerkkejä esitellessäni merkitsen niihin aina säkeiden järjestysnumerot, jotta sä-

keiden sijoittuminen kappaleen sisällä kävisi ilmi. 

[17] Ja turha on turhaa ja turhaksi jää, 
[18] kun valaistun viestinsä [0] saa ylempää: 
[19] sen pyörteissä meen, 
[20] ja [0:n] olo helpottuu, kun [0] jättää tolkun eteiseen 

Lisäksi sivuan toisinaan myös tapauksia, joissa itse persoona pysyy samana, mutta sen 

referentti vaihtuu tekstin kuluessa. 

Edellä kuvailemieni ilmiöiden lisäksi analyysissani on mukana myös tapaukset, joissa 

kaksi eri persoonaa esitetään paralleelisina samankaltaisissa konstruktioissa. Näin on esi-

merkiksi YUP:n kolmannen levyn Homo sapiens (1994) kappaleen Balthasar oli naisten 

mies neljännessä säkeistössä. 

[13] Ja minä tiedän kyllä, 
[14] mitä miehet naisilta tahtovat… 
[15] Ja nekin teistä tietävät, 
[16] jotka tarkoin tuumivat. 

Yllä esitetyn kaltaisia rinnastuksia on aineistossani muutamia, ja olen ottanut ne mukaan 

siksi, että niissä usein varsin selkeästi puhutellaan kuuntelijaa, jonka oletetaan olevan pu-

hujan kanssa samanmielinen. 

Martikainen on itse kertonut – ainakin YUP:lle sanoittaessaan – välttävänsä täysin 

identtisinä toistuvia säkeitä myös toiston tehokeinoa käyttäessään (Tiainen – Hyyrynen – 

Tynkkynen – Martikainen – Palsa 2004: 19). Tämä onkin hänen teksteissään varsin huo-

miota herättävä piirre, ja usein nuo toistuvien säkeiden muutokset liittyvät nimenomaan 

persoonaan. Tässä tutkielmassa pyrinkin selvittämään, millaista persoonanvaihtelua 

Jarkko Martikaisen kirjoittamissa rocklyriikoissa esiintyy ja mitä sillä tehdään. Varsinai-

sissa tutkimuskysymyksissäni liitän persoonanvaihtelun kuitenkin lyriikoiden puhujaan 

sekä tämän kuuntelijalle varaamaan paikkaan tekstissä. Haluan ottaa selvää, miten puhuja 

luo suhdetta kuuntelijaan persoonanvaihtelun avulla. Lisäksi olen kiinnostunut myös 

siitä, onko YUP:n ja Martikaisen soolotuotannon välillä eroa persoonanvaihtelun merki-

tyksissä puhujan ja kuuntelijan välisen yhteyden kannalta. Martikainen on itse kuvaillut 
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asennettaan nyt erilaiseksi kuin silloin, kun hän teki kappaleita YUP:n esitettäväksi. Jose 

Riikonen (2014) on artikkelissaan lainannut häntä seuraavasti: 

”Kun teimme kaikkein kikkailevimpia juttujamme, oli kova tarve hajottaa ja hallita. Piti pirs-
toa aiemmin opetellut rakenteet. Se tuntui tärkeältä ja arvokkaalta. Se oli kuin keskustelua, 
jossa esittäisin asiani enemmänkin käsilläni ja sylkisin keskustelukumppanin päälle kuin avo-
hoitopotilas”, Martikainen sanoo ja nauraa. 
Nykyään tämä vertauskuvallinen keskustelunaloitus on Martikaisella erilainen. 
”Se on enemmänkin niin, että esittelen asiani ja sanon, että jos haluat, saat tutkia tätä. Mutta 
ei ole pakko.” 

Koska oletan, että persoonanvaihtelu liittyy ainakin osittain persoonaviittausten avoimuu-

teen ja sitä kautta kuuntelijalle kirjoitettuun paikkaan teksteissä, oletan Riikosen haastat-

telun perusteella eroja myös löytyvän. 

Musiikkitieteilijät painottavat, että sanoituksia ei koskaan saisi analysoida sävellyk-

sestä ja esityksestä irrallaan (esim. Järviluoma – Rautiainen 2003: 175–176). Lingvistinä 

en kuitenkaan malta jättää sanoituksissa esiintyvää persoonanvaihtelua kielen tasolla yk-

sityiskohtaisesti analysoimatta. Sitä paitsi tarkoituksenani ei missään tapauksessa ole ar-

vioida tutkimiani tekstien laatua – sen sävyisessä analyysissa onkin menty pahasti met-

sään, kun laululyriikoita on luettu vain paperilta (ks. Lehtimäki – Lahtinen 2006: 21–23). 

Toisaalta aineistoni kappaleet ovat minulle hyvin tuttuja myös kuunneltuina, joten tarvit-

taessa nostan tietenkin esille esimerkiksi levyesityksessä selkeästi korostettuja sanoja tai 

lauseita, jos korostaminen vaikuttaa tulkintaani. Samoin tarkkailen kulloinkin analysoi-

mani tekstikatkelman sijaintia kappaleessa tiedostaen esimerkiksi C-osan1 luonteen tyy-

pillisenä uudenlaisen näkökulman esittämisen tai tarinan käännekohdan paikkana. 

Kenties juuri aineiston asettaman ainakin jonkinasteisen poikkitieteellisyyden vaati-

muksen vuoksi etenkin suomenkielisiä rocklyriikoita on tutkittu tähän mennessä harmit-

tavan vähän. Muutamat aiheesta tehdyt tutkimukset ovat pääosin pro gradu -töitä. Lähim-

mäs tämän tutkielman aihetta sijoittuu Mikko Pöntyksen (2001) pro gradu -tutkielma, 

jossa hän tarkastelee Kauko Röyhkän sanoitusten lyyristä minää – yhdessä alaluvussa 

jopa tämän esittämien puheaktien kohdetta, eli yleisöä, ja toisessa puhujan vaihtumista, 

jonka hän kuitenkin omassa aineistossaan nimeää ”harvinaiseksi erikoistapaukseksi” (ks. 

mts. 59–64; 6). 

Aineistoesimerkkejä antaessani ja analysoidessani noudatan tieteellistä sitaattioi-

keutta, mutta Jarkko Martikainen (sähköpostiviesti 15.1.2018) on itse kuitenkin myös an-

tanut minulle luvan tekstiensä käyttöön. Toisinaan tutkielman luettavuuden kannalta on 

                                                 
1 Yleensä kappaleen loppupuoliskolle sijoittuva väliosa, joka poikkeaa melodialtaan sekä säkeistöstä että 
kertosäkeistöstä ja esiintyy vain kerran. 
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ollut peruteltua laittaa esille laulun kotekstia hiukan laajemmin. Monet aineistoni kappa-

leista ovat esimerkiksi hyvin tarinamaisia, ja toisinaan joutuisin käyttämään suhteetto-

masti rivitilaa selittäessäni tekstien tapahtumia omin sanoin, kun taas sanoitusta lainates-

sani selviän parilla säkeellä – onhan lyriikalle hyvin luonteenomaista tiivistää paljon asiaa 

ja merkityksiä pieneen tilaan. Lisäksi sanoitusten monitulkintaisuuden vuoksi tekstiä on 

toisinaan oltava esillä hieman enemmän, jotta voin perustella omat tulkintani ja samalla 

tietenkin myös antaa lukijalle mahdollisuuden tehdä omansa. 

2 Aineisto 

Tutkielmani aineistona ovat Jarkko Martikaisen kirjoittamat suomenkieliset kappaleet, 

jotka on julkaistu joko YUP:n studioalbumeilla ja kokoelmalevyillä tai Martikaisen ennen 

vuotta 2018 ilmestyneillä soololevyillä. Näin ollen aineistoni koostuu yhteensä 19 le-

vystä, joista seitsemän kuuluu Martikaisen soolotuotantoon. Olen tässä laskenut YUP:n 

ensimmäisen kokoelman 1990–1992 (1992) yhdeksi levyksi, vaikka se todellisuudessa 

pitääkin sisällään kahden EP- ja yhden singlelevyn lisäksi myös kokonaisen, aiemmin 

vinyylimuodossa julkaistun, albumin Huuda harkiten. 

1990–1992 (1992) onkin ainoa kokoelmalevy, joka on kartuttanut aineistoani useam-

malla kuin muutamalla tekstillä: myöhempien kokoelmien kappaleista suurin osa on jul-

kaistu myös muilla aineistossani mukana olevilla levyillä. Toisaalta se on myös ainoa 

levy, jolta useampia kappaleita on jäänyt aineistoni ulkopuolelle sen vuoksi, että ne ovat 

jonkun muun kuin Martikaisen tai jonkun muun Martikaisen kanssa yhteistyössä sanoit-

tamia. Toki muutamia yksittäisiä muiden sanoittamia kappaleita löytyy myös joiltakin 

myöhemmiltä YUP:n levyiltä. Soolokonserttitaltioinnin Hyvää yötä, hyvät ihmiset (2007) 

mukaan ottaminen taas ei kasvattanut aineistoani kuin yhdellä kappaleella, sillä muilla 

levyillä julkaisemattomia kappaleita sillä ovat vain Elegia sekä Muovailuvahaa, joista 

ensiksi mainittu on kyllä Martikaisen sanoittama, mutta sen on alun perin levyttänyt Timo 

Rautiainen & Trio Niskalaukaus. Näin ollen se ei täytä kriteeriäni, jonka mukaan valitsen 

analysoitavakseni vain Martikaisen itselleen esitettäväksi kirjoittamat kappaleet. 

Olen kerännyt sanoitukset levyjen kansivihkoista silloin, kun ne ovat olleet niistä saa-

tavissa. Toisinaan sanoitusten kirjoitetussa muodossa on kuitenkin ollut pieniä eroja esi-

tetyn muodon kanssa, joten olen tarkistanut jokaisen kappaleen kuunnellen sen levyltä ja 

käyttänyt analyysissani näitä litteroituja versioita. Litteroidessani olen merkinnyt myös 
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säkeistöjen, säkeiden ja yksittäisten sanojen peräkkäiset toistot, joita ei levynkansivihko-

jen teksteissä yleensä ole. Toisto on merkittävä tehokeino musiikissa ja siksi analyysini 

kannalta usein olennainen piirre. Kaikilla levyillä ei kirjoitettuja versioita kappaleista ole 

saatavilla lainkaan, ja näiden osalta olen kerännyt aineiston suoraan musiikista litteroiden. 

Olen lukenut läpi jokaisen aineistoni 192 kappaleesta merkiten kaikki niihin sisältyvät 

persoonaviittaukset. Näistä kappaleista 127 on julkaistu YUP:n nimissä ja loput 65 kap-

paletta soololevyillä. Tämän jälkeen erottelin tarkemmin analysoitavaksi vain sanoituk-

set, joissa tapahtuu persoonanvaihtelua. Edelleen aineistooni jäi kuitenkin 180 kappaleen 

sanoitukset. Suurin osa tässä vaiheessa pois jääneistä kappaleista on YUP:n alkuaikojen 

tuotantoa; ensimmäinen YUP:n levy, jolla persoonanvaihtelua tapahtuu jokaisessa kap-

paleessa, on vuonna 1998 julkaistu Outo elämä, yhtyeen viides pitkäsoitto. Soolotuotan-

non puolella persoonanvaihtelua tapahtuu jossakin muodossa jokaisessa kappaleessa kai-

killa seitsemällä levyllä, tietenkin Koirien taivas -levyn aloittava instrumentaalikappale 

pois lukien. Ei siis liene liioiteltua sanoa, että ilmiö on Martikaisen sanoituksissa hyvin 

tyypillinen. Osassa kappaleista vaihtelu on hyvin pienimuotoista: olen laskenut vaihte-

luksi jo tapaukset, joissa persoona vaihtuu yhdenkin säkeen ajaksi. Toisissa kappaleissa 

vaihtelua taas saattaa tapahtua läpi kappaleen, ja usein keskenään vaihtelevia persoonia 

voi olla kolme tai useampiakin. 

Seuraavaksi suljin analyysini ulkopuolelle tapaukset, joissa persoonanvaihtelu on hy-

vin pienimuotoista ja luettavissa lähinnä suomen kielen tyypillispiirteeksi. Toisinaan esi-

merkiksi nollan tarkoite on niin vahvasti minäviitteinen, että persoonanvaihtelua tuskin 

huomaa. Tyypillinen esimerkki tästä on YUP:n ensimmäisen levyn 1990–1992 (1992) 

kappaleessa Popov, runokone ja minä. 

[10] no, mikäs minä olen siihen enää lisäämään mitään 
 
[11] …kun huolenaiheita omiakin 
[12] [0:lla] on jo aivan riittämiin; 
[13] koneeni runojaan siittää, se 
[14] laulaa ne toisaalla muille! 

Tulkintaa suhteellisen puhtaasta puhujaviitteisyydestä tukee vain kerran esiintyvä nolla-

persoona, joka kaiken lisäksi esiintyy sivulauseessa, jonka hallitsevassa lauseessa on en-

simmäisen persoonan subjekti, ja jossa itsessäänkin esiintyy jälkiattribuuttina sana oma 

ilmaisemassa omistussuhdetta. Tämäkään rajaus ei kuitenkaan supistanut aineistoani kuin 

kolmen kappaleen verran – nämäkin kaikki YUP:n tuotannon puolelta – ja näin ollen 

edelleen jäljellä oli 177 kappaletta. 
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Tällaisen aineistomäärän tarkka analysointi, saati sitten koko analyysin esille laitta-

minen, ei tietenkään ole paitsi pro gradu -tutkielman laajuisessa työssä mahdollista, 

myöskään tarkoituksenmukaista. Koska olen tämän tutkielman puitteissa persoonanvaih-

telun lisäksi kiinnostunut nimenomaan puhujan ja kuuntelijan välisestä suhteesta, rajasin 

lopulliseen aineistooni vain kappaleet, joissa persoonanvaihtelu jollakin tapaa vaikuttaa 

siihen. Toisin sanottuna mukana on lähinnä kappaleita, joissa puhujan persoona vaihtuu 

tai joissa persoonanvaihtelun avulla otetaan kuuntelija osaksi tekstiä. Lisäksi mukana on 

myös kappaleita, joiden persoonanvaihtelu ei kohdistu suoraan puhujaan tai kuuntelijaan, 

mutta sen avulla luodaan sisä- ja ulkoryhmäisyyttä eli eräänlaista me–he-vastakkainaset-

telua, jossa puhuja ja kuuntelija kuuluvat samalle puolelle. 

Lopulliseen aineistooni jäi näin 117 tekstiä, joista 73 on YUP:ltä ja 44 taas Martikai-

sen soololyriikoita. Aineisto kattaa siis yli puolet sekä YUP:n tuotannosta että soolotuo-

tannon kappaleista. Jäljelle jääneen aineiston olen ryhmitellyt kriteerein, jotka esittelen 

luvussa 4. Näitä kategorioita analysoidessani olen pyrkinyt esittelemään erilaisia aineis-

tossani esiintyviä persoonanvaihtelun ilmiöitä mahdollisimman kattavasti. 

Martikaisen kirjoittamat sanoitukset ovat usein hyvin tarinamaisia, ja varsinaisen pu-

hujan äänen lisäksi niissä voi kuulua myös tarinan henkilöhahmojen äänet, jotka on le-

vynkansivihkojen teksteissä usein merkitty jopa repliikkimerkein. Tällöin tekstissä tie-

tenkin lausetasolla on useampia eri puhujia. Itse asiassa osa YUP:n alkuaikojen kappa-

leista koostuu yksinomaan dialogista, ja vaikka sen määrä vuosien kuluessa teksteissä 

jatkuvasti vähenee, säilyy suora esitys yhtenä merkittävänä tehokeinona aina tuoreimpiin 

soolotuotannon sanoituksiin saakka. 

Tämänkaltainen runsas dialogien käyttö ei ole rocklyriikkaan automaattisesti kuuluva 

piirre. Esimerkiksi Meri-Maaria Eloranta (2010: 40–41) on Maija Vilkkumaan kirjoitta-

mia rocklyriikoita tutkiessaan löytänyt sellaista vain kahdesta kappaleesta Vilkkumaan 

vuosina 1999–2008 julkaisemilta levyiltä. Dialogien runsas määrä Martikaisen teksteissä 

tietenkin selittää osittain lukuisia persoonaviittauksia kappaleiden sisällä, mutta on muis-

tettava, etteivät repliikkimerkit kuulu lauletussa tekstissä – ainakaan ellei laulaja muuta 

ääntään repliikkien ajaksi. Tällaista ei kuitenkaan Martikaisen kappaleissa juurikaan ta-

pahdu YUP:n aivan ensimmäisiä levyjä lukuun ottamatta. YUP:n vuonna 2004 ilmestynyt 

kokoelma Helppoa kuunneltavaa on yksi aineistoni levyistä, jonka lyriikat olen joutunut 

keräämään suoraan musiikista litteroiden, koska niitä ei levyn kansivihkossa ollut saata-

villa. Sen kappaleen Päivä kerrallaan lyhyellä katkelmalla havainnollistan nyt suoran ja 

epäsuoran esityksen tulkinnanvaraisuutta lauletuissa teksteissä. 
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[14] Myönnä pois, vaihtaisin 
[15] paikan kanssa naapurin. 
[16] Tahdot kuvitella niin, 
[17] elät onnellisemmin. 

Katkelman persoonanvaihdos on sanalla sanoen jopa tämän tutkielman aineistoksi eri-

koinen, ja vielä kummallisemman siitä tekee se, että rivillä 14 esiintyvä yksikön 1. per-

soona on kappaleessa ainoa lajiaan. Persoonavalinnan voisi hätiköiden kenties selittää 

loppusoinnulla, mutta näin näkyvä tekstin epäloogisuus riimittelyn varjolla ei kuulu Mar-

tikaisen sanoitustyyliin. Todennäköisesti tässä persoonanvaihdoksen erikoisuutta kuiten-

kin korostaa tekstin kirjoitusasu: litteroinnin vuoksi minulla ei ole tietoa alkuperäisen 

tekstin välimerkeistä, joten on täysin mahdollista, että alkuperäisessä kirjoitetussa muo-

dossaan rivin 14 säkeen loppu ja rivin 15 säe on osoitettu lainausmerkein yksikön 2. per-

soonan referentin suoraksi esitykseksi. Litteroidessani lisäsin kyllä väli- ja lopetusmerkit 

oikeinkirjoitussääntöjen vaatimiin kohtiin, mutta repliikkimerkit jätin merkitsemättä, 

koska en pelkän kuuntelun perusteella voi olla varma niiden olemassaolosta. 

Myös tämän tutkielman aineistossa repliikin esittäjän henkilöllisyyden voi toki 

yleensä aika varmastikin päätellä kontekstista, ja olisi tietysti kiinnostavaa analysoida, 

kuinka selvillä kielellisen rakenteen keinoilla eri puhujat osoitetaan. Se ei kuitenkaan va-

litettavasti mahtunut tämän tutkielman rajoihin. Siksi olenkin keskittynyt analysoimaan 

persoonanvaihtelun funktion kannalta aineistoni kohtia, joissa kolmannen persoonan hen-

kilöhahmolle – ja kuten yllä olevasta esimerkistä käy ilmi, toisinaan myös toisen persoo-

nan referentille – on suoraa esitystä käyttäen väliaikaisesti annettu minämuotoa käyttävän 

puhujan rooli. 

Musiikki on rocklyriikalle välttämätön konteksti, vaikkakin tukea tekstin tulkintaan 

ja jopa lisämerkityksiä voi löytää myös musiikkivideoista ja levyjen kansitaiteesta (Ok-

sanen 2007: 162). Itse musiikki sanoituksineen lienee kuitenkin useimmiten kuuntelijan 

ensisijainen tutustumisen kohde, joskin tarpeeksi yhtyeen musiikista kiinnostuttuaan 

kuuntelija todennäköisesti perehtyy myös levynkansivihkoihin – tai perehtyi ainakin 

YUP:n aikoihin, kun musiikki vielä kuunneltiin levyiltä eikä internetin musiikkipalve-

luista – jolloin hän voi huomata myös vaikkapa ne tarinan henkilöhahmon repliikin osoit-

tavat lainausmerkit. Martikainen on myös aina panostanut vihkoihin tekemällä toisinaan 

kaiken kansitaiteenkin itse. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että tekstit lähtökoh-

taisesti tehdään laulettaviksi ja siksi niitä tulisi myös niiden lauletussa – ei kirjoitetussa 

ja välimerkillisessä – muodossa analysoida, sillä laulettu muoto on oletetusti myös kuun-
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telijalle merkittävin muoto. Tekstit saattavat toisinaan muuttua kappaleita keikoilla esi-

tettäessä, mutta tässäkin Martikaisen oma kommentti puoltaa kiinnostustani paneutua le-

vyille taltioituihin versioihin kappaleista: studioalbumi on nimittäin hänen mielestään 

”rockmusiikin varsinainen teosmuoto”, kun taas toiset sanoittajat saattoivat haastatteluis-

saan esittää sen tärkeimmäksi muodoksi esimerkiksi juuri live-esiintymiset (Hämäläinen 

2001: 356). Tulkitsen tämän tarkoittavan sitä, että Martikainen suhtautuu musiikkiin yk-

sityiskohtiaan myöten tarkkaan mietittynä kokonaisuutena, joka tietenkin säilyy tarkim-

millaan loppuun asti hiotulla studioalbumilla. 

2.1 Suomenkielisen rocklyriikan tekstilajipiirteitä 

Genre on paitsi monitieteinen, myös monitulkintainen käsite, jonka paitsi eri alojen, myös 

saman alan – kuten vaikkapa kielitieteen – tutkijat voivat määritellä hyvin eri tavoin (ks. 

Heikkinen – Voutilainen 2012: 21–24). Musiikintutkimuskaan ei tieteenalana tee tässä 

poikkeusta, vaan myös sen piirissä lajin tai genren käsitteellä voidaan viitata hyvin erilai-

siin ryhmittelyperusteisiin ja kategorioihin (Tarasti 2012: 604). Atte Oksanen (2007) nä-

kee rocklyriikan kuuluvan niin musiikin-, kirjallisuuden- kuin kulttuurintutkimuksenkin 

alaan (mas. 165), mutta koska kyse on teksteistä, on näiden tieteenalojen rinnalle lisättävä 

ehdottomasti myös kielitiede. Suomenkielisen rocklyriikan tekstilajipiirteistä voisi var-

masti tehdä aivan oman mittavan tutkimuksensa, mutta tässä tutkielmassa tyydyn kuiten-

kin nyt erittelemään sen leimallisimpia ja tärkeimpiä piirteitä yhden alaluvun verran. 

Erilaisten tekstilajien kentässä rocklyriikka ei varmasti ole yhtenäisimmässä ja vakiin-

tuneimmassa päässä. Jo se, mikä käsitetään rockmusiikiksi, vaihtelee paitsi maallikkojen, 

myös musiikintutkijoiden keskuudessa (ks. esim. Eloranta 2010: 6; Kärjä 2004: 41–42; 

Negus 1996: 139). Itse asiassa osasta tämänkin tutkielman aineistosta voitaisiin käydä 

keskustelua, lukeutuuko se rockmusiikin genreen lainkaan. YUP:n tuotannon varmasti 

suurin osa mieltää rockiksi, mutta merkittävästi rauhallisempi soolotuotanto ei ole enää 

niin helposti luokiteltavissa. Kaikkien Martikaisen sanoitusten kohdalla voimme kuiten-

kin varmasti puhua rocklyriikasta – ainakin, jos hyödynnämme perinteistä ajatusta, että 

rocklyriikan tunnistaa, ainakin erotuksena yksinkertaisempaan poplyriikkaan, sen mer-

kittävyydestä ja lyyrisyydestä (Frith 1988b: 39). Tämän voi tietenkin tulkita hyvinkin ar-

vottavaksi ja tulkinnanvaraiseksi määritelmäksi, mutta siinä lienee kuitenkin perää: har-

vemmin popin puolelta nostetaan sanoittajia esille samalla tavalla kuin arvostettuja rock-

lyyrikoita, eivätkä pop-artistit yhtä usein myöskään sanoita itse kappaleitaan. 
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Kaikesta häilyvyydestään huolimatta rocklyriikalle on nimettävissä piirteitä, joista 

alaan vähänkään perehtyneet kielenkäyttäjät voivat tekstit genrensä edustajiksi tunnistaa. 

Systeemis-funktionaalisessa kielioppiteoriassa, joka osittain ohjaa ajatteluprosesseja 

myös tässä tutkielmassa (ks. luku 3.3), genren käsitettä lähestytään kielenkäyttö- ja vuo-

rovaikutustilanteena, jota ohjaavat aikojen kuluessa vakiintuneet tekstilajille ominaiset 

konventiot (Ventola 2006: 96–97). Rocklyriikat ovat ilman muuta vuorovaikutteisia, ja 

niiden esittäminen on aina jonkinlainen vuorovaikutustilanne, jonka osallistujina ovat tie-

tenkin esittäjä eli laulaja sekä kuuntelija. Henna Makkonen-Craig (2005) määrittelee väi-

töskirjassaan tutkimansa sanomalehtitekstit eräänlaisiksi monologeiksi, mutta Mihail 

Bahtinin ajatuksia mukaillen toteaa monologiinkin aina kuuluvan dialogisuutta: vaikka 

vastaanottaja ei pääse kommentoimaan tekstiä ja sen esittämiä asiaintiloja sen tuottami-

sen vaiheessa, on teksti kuitenkin aina kirjoitettu jollekulle, toisin sanottuna kuvitellulle 

lukijalle. Dialogisuutta on myös se, miten teksti kommentoi aiemmin sanottua, mihin liit-

tyvät olennaisesti sen intertekstuaaliset piirteet. Paitsi että teksti aina tekstilajinsa edusta-

jana sijoittuu saman lajin tekstien jatkumoon, voi se kommentoida tekstejä myös lajinsa 

ulkopuolelta. Sanomalehtiteksteissä dialogisuus vaatii tietenkin tekstin hahmottamista 

toimittajan puheeksi. (Mts. 25–28.) Rocklyriikassa dialogisuuden ja kuuntelijaan suun-

tautuneisuuden havaitsee helpommin, kun laulaja antaa puhujalle konkreettisen äänen. 

Lisäksi myös rocklyriikassa jokaisella tekstillä on suhteensa aiempiin teksteihin niin yh-

tyeen oman tuotannon, tekstilajin kuin yleisesti kulttuurinkin sisällä (Oksanen 2007: 164). 

Tässä tutkielmassa pitäydyn kuitenkin itse tekstien, en varsinaisesti vuorovaikutuksen, 

tarkastelussa ja analysoinnissa. Etenkään dialogisuuden intertekstuaaliseen puoleen en 

analyysissani syvenny. 

Rocklyriikka on laululyriikan alalaji. Toisin kuin niin sanottu perinteinen runous, 

jota voidaan yhtä hyvin lukea paperilta kuin kuunnella eri lausujien esittämänä, laululy-

riikka kirjoitetaan aina laulettavaksi: sen on sovittava sävelletyn musiikin kanssa yhteen, 

ja esimerkiksi temponvaihtelut ja sanojen tai säkeiden painotukset yleensä päätetään val-

miiksi jo sävellys- ja sanoitusvaiheessa. Lisäksi tekstin ja sävellyksen on sovittava yhteen 

myös tunnemaailmaltaan, joskin esimerkiksi parodiakappaleiden hauskuus voi perustua 

juuri siihen, että musiikki ja teksti eivät sävyltään sovi lainkaan toisiinsa. (Salo 2006: 42.) 

Yleensä sanoitukset kirjoitetaan jollekulle tietylle artistille esitettäväksi, jolloin esiin-

tyjän persoona ja julkisuuskuva asettavat vaatimuksia tekstin sisällölle ja esimerkiksi sa-

nastolle (Salo 2006: 231). Tämä näkyy myös muusikko Herra Ylpön kommentista: ”Olen 
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sanonut, että Maj Karmalle kirjoitan henkilökohtaisia sanoituksia ja Ihmisille vielä hen-

kilökohtaisempia.” (Hämäläinen 2001: 178). Maj Karma on hänen aiemmin perustettu 

yhtyeensä, ja Ihmisillä hän taas viittaa tuoreempaan yhtyeeseensä, jonka nimi, Herra 

Ylppö ja ihmiset, jo korostaa Ylpön merkittävää roolia yhtyeen keulakuvana. Toisaalta 

taas Mokoman Marko Annala tähdentää, ettei hän missään tapauksessa ole itse tekstiensä 

kertojaminä. Hänkin kuitenkin myöntää avoimesti sanoitustensa teemojen kumpuavan 

yleensä hänen omasta elämästään ja kertoo ehdottomasti kieltäytyvänsä ottamasta Moko-

man nimissä esitettäväkseen muiden kirjoittamia tekstejä. (Mts. 226.) Laulaja edustaakin 

esittämäänsä tekstiä kokonaisvaltaisesti tehden siitä aina osan itseään tai vähintään artis-

tipersoonaansa (Nylén 2006: 201). 

Rocklyriikassa on ylipäätään tyypillistä, että sanoittaja kirjoittaa tekstit itselleen tai 

ainakin omalle yhtyeelleen esitettäväksi, eikä ulkopuolisia sanoittajia käytetä, joskin 

poikkeuksiakin toki esiintyy. Tämänkin tutkielman tapauksessa kaikki aineisto on sanoit-

tajan omaan käyttöönsä kirjoittamaa. Kotiteollisuuden Jouni Hynynen jatkaa edellä mai-

nittujen sanoittajien kanssa samalla linjalla toteamalla tekstin henkilökohtaisuudella ole-

van yhteyden sen uskottavaan esittämiseen (Hämäläinen 2001: 157). Stam1nan Antti 

Hyyrynen kertoo kerran menneensä jopa niin pitkälle, että pyysi äänitysvaiheessa jota-

kuta toista lukemaan erään kappaleen minämuotoisen tekstin, johon hän ei itse pystynyt 

samastumaan (mts. 241). Myös Jarkko Martikainen on toteaa, että iän kartuttua ja sen 

myötä ajatusmaailman muututtua hän ei voisi enää tehdä samanlaisia kappaleita kuin teki 

vielä YUP:n alkuaikoina (Martikainen 2017: 163–164). 

Rocklyriikko voi kuitenkin ottaa teksteihinsä myös toisenlaisen lähestymistavan. 

Mikko Pöntys on Kauko Röyhkän sanoitusten lyyristä minää tarkastellessaan löytänyt 

aineistostaan kohtia, joissa Röyhkä suoraan viittaa henkilöhahmoon, jonka hän on raken-

tanut taiteilijanimensä taakse, korostaen samalla, ettei tuo hahmo ole sama kuin aiempi, 

omalla nimellään esiintynyt laulaja-lauluntekijä. Taiteilijanimen avulla kirjoittaja voi siis 

luoda jopa täysin kuvitteellisen hahmon, jonka elämään liittyviä tarinoita ja maailman-

katsomusta hän sitten teksteissään esittää. Kuten Pöntyksen havainnoista käy ilmi, on ai-

nakin Kauko Röyhkä kuitenkin tähän ratkaisuun päädyttyään halunnut tietoisesti korostaa 

eroavuuttaan suhteessa luomaansa sanoitusten minämuotoiseen puhujaan. (Ks. mts. 3.) 

Rocklyriikka ei läheskään aina ole kovin helppotulkintaista – mikä toki pätee kaikkiin 

kaunokirjallisuuden lajeihin. Kappaleet eivät siis aina aukea kuuntelijalle kerralla, ja jos-

kus voidaan tarvita hyvinkin monta kuuntelukertaa, ennen kuin saa kiinni edes siitä, mistä 
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tekstissä varsinaisesti on kyse. Toisin kuin tyypillisesti vaikkapa proosaa luettaessa, rock-

lyriikoita kuitenkin kuunnellaan aina uudestaan ja uudestaan; yhtyeen tai artistin fani 

kuuntelee suosikkikappaleitaan elämänsä aikana varmasti vähintään kymmeniä, todennä-

köisesti jopa satoja kertoja. Vastaanottaja suhtautuu hankalaankin tekstiin niin kuin sen 

tulkinnan mahdollistumisen kannalta on välttämätöntä: hän uskoo sen olevan järkevä ja 

mahdollinen ymmärtää (Kakkuri-Knuuttila – Halonen 1999: 60). Mitä monitulkintai-

sempi teksti, sitä todennäköisempää on, että eri kuuntelijat muodostavat siitä mielessään 

hyvinkin erilaisia tulkintoja. Tämä on tietenkin ilmiö, mikä liittyy aina kaunokirjallisten 

tekstien tulkintaan: vastaanottajan arvomaailma ja henkilökohtaiset kokemukset vaikut-

tavat väistämättä siihen, miten tämä lukemansa (tai kuulemansa) tekstin ymmärtää (Ny-

känen 2018: 118). 

Suomenkielisen rocklyriikan kielimuoto on omien havaintojeni mukaan yleisimmin 

eräänlainen sekoitus puhekielen konventioita ja normitettua yleiskieltä. Puhekielisyyden 

tavoittelu on kaukana vaikkapa raplyriikoiden kielestä, mutta laulettu muoto saa kuiten-

kin aikaan sen, että mukaan ujutetut puhekielisyydet kuulostavat tekstissä täysin luonte-

vilta. Kirjoitetuissa teksteissä ylipäätään käytettyjä yksinkertaisia puhekielistämisen kei-

noja ovat esimerkiksi persoonapronominien puhekielisten muotojen käyttäminen sekä 

omistusliitteettömyys (Alho – Kauppinen 2008: 63, 65). Näistä ensimmäinen on tyypilli-

nen piirre myös rocklyriikassa, joskin mä ja sä saattavat vaihdella minän ja sinän kanssa 

samankin kappaleen sisällä lähinnä melodian vaatiman tavumäärän mukaan, ja lisäksi 

kirjoitetulle kielelle tyypillisesti pronomini saattaa myös kokonaan jäädä pois. Kolman-

nen persoonan pronomineistakin käytössä vaihtelee sekä hän että se. Possessiivisuffiksit 

ovat kuitenkin, ainakin jos vertaa todelliseen puhekieleen, rocklyriikassa edelleen varsin 

hyvin voimissaan. Myös oma aineistoni noudattelee edellä esittämiäni linjoja. 

Rocklyriikan voidaan huomata olevan useamman pitkäikäisemmän genren sekoitus. 

Sen yhteys perinteiseen lyriikkaan on tietenkin näkyvä: yhtymäkohtina voidaan nähdä 

esimerkiksi tekstin jakaminen säkeisiin ja säkeistöihin sekä molempien lajien taipumus 

hyödyntää loppusointuisuutta rytmittävänä tehokeinona. Itse asiassa säkeistömuotoisuus 

ja riimit ovat tulleet suomenkieliseen runotraditioon nimenomaan laululyriikan kautta, 

sillä ne ovat perua reformaation jälkeiseltä ajalta, jolloin ensimmäisen suomenkielisen 

virsikirjan laatija Jacobus Finno vakiinnutti ne luterilaiseen virsirunouteen sen muunkie-

listen esikuvien mukaisesti (Kallio – Lehtonen – Timonen – Järvinen – Leskelä 2017: 

537.) Loppusointuisuus ei toki enää nykyrunoudessa ole missään tapauksessa leimaava 

piirre, mutta laululyriikassa se on yhä pitänyt pintansa. Lyriikka genren nimessä runouden 
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sijaan osoittaakin sen yhteyden lyyriseen runouteen, jolla kirjallisuuden tutkimuksessa 

tarkoitetaan mittaan ja rytmiin sidottua minämuotoisen puhujan tulkintaa – ja sellaistahan 

rocklyriikkakin usein on (Lehtimäki – Lahtinen 2006: 20). 

Jos rocklyriikkaan taas suhtaudutaan vuorovaikutustilanteena, jonka tavoitteena on 

saavuttaa haluttu päämäärä ja, jos nyt ei varsinaisesti vaikuttaa kuuntelijan mielipitee-

seen, niin ainakin vahvistaa tämän myötämielisyyttä, huomataan tekstilajin tältä osin lä-

hentelevän jo vaikuttamaan pyrkivää puhetta. Kun mukaan vielä liittää rocklyriikan kult-

tuurisidonnaisuuden ja taipumuksen intertekstuaalisiin viittauksiin, huomataan viimeis-

tään kyseessä olevan monelta taholta vaikutteita ottavan genren. Rocklyriikkaa analysoi-

taessa on siis ehdottomasti muistettava genren sisäinen variaatio: vaikka tietyt rakennus-

palikat olisivatkin tekstilajin sisällä suhteellisen vakiintuneita, voi genren eri edustajien 

eli yksittäisten tekstien yksityiskohdissa olla paljonkin vaihtelua (Ventola 2006: 98). 

Tuukka Hämäläisen (2011) haastatellessa suomirockin nykysanoittajia kävi ilmi, että 

suomenkielisen rocklyriikan kirjoittajat nimeävät sanoitustyössä merkittävimmiksi vai-

kuttajikseen lähinnä toisiaan, eivät esimerkiksi niinkään muutoin musiikillisiksi vaikut-

tajikseen nimeämiään ulkomaisia musiikintekijöitä. Samoin viittaukset proosakirjallisuu-

teen ja perinteiseen lyriikkaan, etenkin nykyrunouteen, inspiraationlähteenä ovat yksittäi-

siä ja sanoittajakohtaisia, eikä myöskään genrerajojen yli muiden populaarimusiikin la-

jien laululyriikoista juuri oteta vaikutteita. Proosakirjallisuuden kohdalla juuri Jarkko 

Martikainen tekee kuitenkin poikkeuksen, sillä hän nimeää vaikuttajikseen esimerkiksi 

venäläisen kirjallisuuden klassikoita. Suomalaiset rocklyyrikot ovat myös useimmiten 

suhteellisen itseoppineita kirjoittajia, ja itse tekemisen ihannetta vahvisti entisestäänkin 

aiemmin vallalla ollut punkkulttuuri, jossa Martikaisenkin juuret ovat. On ajateltu, että 

ollakseen uskottavaa rockin on oltava aitoa, ja aitouden taas on ajateltu kumpuavan 

omista kokemuksista suoraan kirjoittamisesta ilman turhaa hienostelua. (Mts. 350–351.) 

Rockia on perinteisesti pidetty jollakin tapaa kapinallisena musiikkina, joskin maine 

on peräisin lähinnä 1960-luvulta, jolloin genre oli vielä uusi ja erilainen alkaessaan ottaa 

kantaa yhteiskunnallisiin asioihin. Ajan saatossa terävin särmä on kuitenkin tylsynyt 

muusikoiden ja kuuntelijoiden kasvaessa ja saavuttaessa kenties tehokkaampia vaikutta-

misen keinoja. Lisäksi myös alun perin musiikin kaupallisuutta vastustavien muusikoiden 

on täytynyt tehdä myönnytyksiä – ainakin, jos he ovat halunneet elää musiikillaan. (Hä-

mäläinen 2001: 352.) Monet Hämäläisen haastattelemista nykysanoittajista eivät väitä 

enää edes pyrkivänsä teksteillään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin (mts. 353). 
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Tästäkin huolimatta tietynlainen kantaaottavuus on kuitenkin suomenkielisessä rocklyrii-

kassa läsnä, joskin mielipiteitä voidaan toki usein esittää hienotunteisestikin ikään kuin 

rivien välissä. 

Kaunokirjallisuudessa tekstiin jää aina kertomattomia kohtia ja epämääräisyyksiä, 

jotka lukijan täytyy mielessään täydentää tekemällä päätelmiä kerrotusta (Sepänmaa 

1991: 40). Rocklyriikat eivät tee poikkeusta tästä elliptisyyden väistämättömyydestä, 

vaan voisi jopa sanoa, että asia on päinvastoin: koska tarina on esitettävä suhteellisen 

suppeasti, jää aukkoja usein paljonkin. Lisäksi monitulkintaiset kohdat helpottavat kuun-

telijan samastumista. Musiikin kuuntelijat toivovatkin lyriikoilta yleensä jonkinlaista sa-

mastumispintaa. Esimerkiksi Zen Cafesta ja soolouraltaankin tuttu Samuli Putro kom-

mentoi usein varsin konkreettisia sanoituksiaan näin: ”Tiedän sen, että jossain vaiheessa 

voisi olla syytä käyttää enemmänkin epämääräisyyksiä, sillä ne ovat parhaimmillaan kuu-

lijalle vapauttavaa ilmatilaa, johon liittää omia mielikuvia.” (Hämäläinen 2011: 71). Hy-

vin asian tiivistää myös Radiopuhelimien J. A. Mäki: ”On se hiton tympeää jos kuuntelija 

ajattelee vain, että noin se Mäki nyt ajattelee. Tekstin pitää olla auki ja tulkittavissa, niin 

että kaikki voivat sen ottaa.” (Mts. 24.) 

Samastumisen vaatimus näkyy myös silloin, kun sanoituksessa esitetään mielipiteitä 

ja otetaan kantaa. Vaikka kuuntelija todennäköisesti valitsee kuuntelemansa artistit ja yh-

tyeet ensisijaisesti musiikin perusteella, kukaan tuskin jaksaisi toistuvasti kuunnella kap-

paleita, joiden tekstien kanssa hän olisi täysin eri mieltä – tai vähintään hänen on oltava 

kiinnostunut tekstien esittämistä ajatuksista, vaikka ne eivät edustaisikaan hänen omaa 

maailmankuvaansa. Mitä omaan aineistooni tulee, ainakin vielä YUP:n kohdalla voidaan 

myös puhua varsinaisesta fanikulttuurista. Ihmiset rakentavat helposti identiteettiään mu-

siikin kautta, ja merkittävä osa fanittamisesta onkin itse asiassa paitsi oman henkilökoh-

taisen identiteetin vahvistamista myös omankaltaisten ihmisten kanssa samaan ryhmään 

kuulumista – aivan erityisesti verrattuna toisenlaisiin ja toisin ajatteleviin ihmisiin (Lep-

pänen 2007: 269). 

Herra Ylppö vakuuttaa naisten ja seksin olevan aiheena kaikessa rocklyriikassa ja 

väittää kaikkien laulujen olevan jossain määrin rakkauslauluja (Hämäläinen 2001: 189). 

Samanlaisia havaintoja on ylipäätään populaarimusiikin teksteistä tehty jo aiemminkin 

(ks. Frith 1988a: 106). Onko noin, siihen en ota kantaa, vaikkakin uskon erilaisten rak-

kaussuhteiden ehdottomasti olevan rocksanoitusten yleisin aihe. Tämän tutkielman ai-

neistossa on kuitenkin paljon myös sellaisia tekstejä, joissa ei puhuta ainakaan romantti-

sesta rakkaudesta. Ylpön kommentista paistaa tietenkin myös rockpiirien miesvaltaisuus. 
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Aiheeseen liittyen Hämäläinen toteaa perinteisten sukupuoliroolien olevan rocklyriikassa 

huomattavasti vaikkapa popsanoituksia vahvempia (mts. 353). Jälleen oma aineistoni ei 

kuitenkaan sovi tällaiseen määritelmään: siinä sukupuoliroolit eivät nouse yleensä kovin-

kaan merkittävään osaan, eikä Martikainen edusta osassa genreä vallalla olevaa ”äijäily-

kulttuuria”. 

Systeemis-funktionaalisen kielioppiteorian piirissä keskitytään nykyään pääasiassa 

analysoimaan tekstiä jaettuna erilaisiin jaksoihin. Ajatuksena on, että eri jaksoissa kielen-

käyttäjä tekee erilaisia kielellisiä valintoja sen mukaan, mihin hän valinnoillaan vuoro-

vaikutustilanteen kyseisessä osassa pyrkii. Juuri tällaista odotuksenmukaisia jaksoja si-

sältävää, vaiheittain etenevää vuorovaikutusprosessia kutsutaan teorian piirissä genreksi. 

(Ventola 2006: 103–104.) Tämä jaksottaisuuden ajatus sopinee hyvin myös rocklyriikan 

tutkimiseen: onhan teksti musiikkikappaleen eri osien myötä jo valmiiksi jaettu jaksoihin, 

ja kertosäkeistöllä on ilman muuta kappaleessa aivan erilainen rooli kuin vaikkapa C-

osalla. Tietenkin on muistettava, että rocklyriikka on kaunokirjallisuutta ja taidetta, eikä 

sen pyrkimyksenä silloin ole yksinomaan vaikkapa vain vaikuttaa, vaan yhdelläkin sä-

keistöllä voi olla useampia eri funktioita, joita kuuntelija ei välttämättä edes kaikkia huo-

maa – tai hän saattaa löytää tekstistä jotain sellaistakin, mitä kirjoittaja ei ole sinne edes 

ajatellut laittavansa. 

Kappaleiden eri osat voivat kuitenkin kaikki pitää yhtä lailla sisällään vaikkapa kysy-

myslauseita tai huudahduksia. Rocklyriikassa ei siis näyttäisi olevan kovin tiukkoja sään-

töjä siitä, millaiset kielen rakenteet mihinkin osaan sopivat, mutta tarpeeksi lyriikoita tut-

kimalla voisi kenties olla mahdollista löytää tietoa esimerkiksi siitä, ovatko kysymyslau-

seet jossakin osassa muita osia yleisempiä. Tekstilajin yleisten piirteiden kartoittaminen 

tai vaikkapa vain persoonanvaihtelun tutkiminen mahdollisena tekstilajipiirteenä vaatisi 

kuitenkin laajemman aineiston kuin pro gradu -tutkielmassa on mahdollista, joten keski-

tyn tässä tutkielmassa tarkastelemaan persoonanvaihtelua ja sen vaikutusta puhujan ja 

kuuntelijan väliseen suhteeseen ainoastaan Jarkko Martikaisen sanoitusten piirteenä. 

Koska rocklyriikat ovat aina väistämättä kytköksissä musiikkiin, määrää musiikki 

merkittävästi myös sanoitustyötä. Sävelten määrä antaa raamit säkeen ja säkeistön pituu-

delle, ja lyhyen sävelen kohdalle on tekstissä osuttava lyhyt tavu, pitkän kohdalle taas 

pitkä. Lisäksi toisto on rocklyriikassa – ja ylipäätään laululyriikassa – hyvin paljon käy-

tetty tehokeino. Se on myös hyvin tyypillinen retorinen vaikutuskeino: taitava puhuja te-

hostaa sanomaansa toistamalla puheensa tärkeimpiä kohtia ja tosiasioita menemättä tois-

tossa kuitenkaan liiallisuuksiin, ettei toivotunlainen vaikutus käänny vastakohdakseen 
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(Kakkuri-Knuuttila 1999: 238). Kirjoitetussa runoudessakin toistoa käytetään tyylikei-

nona hyvin harkitusti. Rocklyriikassa toisto ei kuitenkaan vähennä sanotun arvoa, vaan 

sitä voidaan pitää yhtenä sanoitusten peruselementeistä. (Oksanen 2007: 168.) Runsaasta 

käytöstään huolimatta toisto on yleensä aina kuitenkin harkittua, ja samoin kuin vaikkapa 

vaikuttamaan pyrkivässä puheessa, sitä käytetään niissä kohdissa, joita halutaan korostaa 

(Salo 2006: 106). Toisto on yksinkertaisin tapana luoda laulutekstiin koukku eli yksityis-

kohta, joka herättää kuuntelijan mielenkiinnon. Samanlaisena kiinnostuksen herättäjänä 

voi toimia myös vaikkapa jokin erikoinen ilmaus, erityisen sattuva riimi tai kappaleen 

nimen mainitseminen. (Mts. 110–111.) 

Musiikillisesti jokainen rockkappale voidaan jakaa osiin, joista yhdessä muodostuu 

kappaleen kokonaisrakenne. Usein puhutaan A-, B- ja C-osasta, joilla tarkoitetaan, sa-

massa järjestyksessä, varsinaista säkeistöä, kertosäkeistöä ja muusta kappaleesta poikkea-

vaa väliosaa, joka voi yhtä hyvin olla vajaaksi jäänyt säkeistö kuin melodialtaan täysin 

erilainenkin osa. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että säkeistössä kerrotaan ja viedään 

eteenpäin kappaleen tarinaa, kertosäkeistössä tehdään jonkinlainen koonti ja nostetaan 

esille kappaleen teema, ja väliosa on varattu käännekohdalle tai uuden näkökulman esit-

tämiselle. Jos säkeistössä jokin, useimmiten viimeinen säe, toistetaan, kutsutaan sitä ker-

taukseksi eli refrengiksi. Kertosäkeistön tavoin sekin useimmiten nostaa esille tärkeän 

ajatuksen, johon muu säkeistö johdattelee. Kappaleen intro eli johdanto voi toisinaan 

myös olla laulettu, samoin kuin erillinen lopetuskin. Yksi mahdollinen tekstillinen osa on 

myös säkeistön ja kertosäkeistön väliin asettuva jälkimmäisen johdantona toimiva osa, 

jolle musiikkipiireissä on useampiakin eri nimityksiä, yleisin niistä kenties kuitenkin 

bridge. (Ks. Salo 2006: 65–67; 75; 78–80; 82; 84.) 

2.2 Jarkko Martikainen ja YUP 

Jarkko Martikainen on vuonna 1970 syntynyt laulaja-lauluntekijä, joka lienee parhaiten 

tunnettu YUP-yhtyeen solistina, mutta jonka soolourakin on mittava. Heti ensimmäisellä 

soololevyllään Mierolainen (2004) hän sai Teosto-palkintoehdokkuuden ja Rumban ylei-

söäänestyksen artistisarjan voiton. Oman muusikon uransa lisäksi Martikainen on toimi-

nut myös tuottajana sekä kirjoittanut paitsi kolumneja myös kaksi kirjaa, joista toinen 

pitää sisällään lyhytproosaa ja toinen runoja. (Jarkko Martikaisen kotisivut, biografia; Li-

ken kotisivujen kirjailijaesittelyt, Jarkko Martikainen.) 
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YUP:n ensimmäinen EP-levy Turpasauna julkaistiin lokakuussa 1990 ja toistaiseksi 

viimeinen EP-levy Maailmannäyttely taas lokakuussa 2008, viitisen kuukautta viimei-

simmän studioalbumin Vapauden kaupungit julkaisemisen jälkeen (YUP:n kotisivut, jul-

kaisut). Levytysuraa kesti siis 18 vuotta, vaikkakin Hippo Taatila (2017) kertoo YUP:n 

uraa käsittelevässä teoksessaan Helppoa muisteltavaa yhtyeen perustetun nimellä Y.U.P. 

(lyhenne sanoista Young Urban Perverts) jo vuonna 1987. Tätä alalukua kirjoittaessani 

olen hyödyntänyt edellä mainittua Taatilan teosta aina silloin, kun en muita lähteitä mai-

nitse. 

YUP:n alkuaikojen kappaleet olivat englanninkielisiä. Siirryttyään suomenkielisiin 

sanoituksiin yhtye kertoi nimilyhenteensä tästä eteenpäin viittaavan nimeen Yhdistyneet 

urbaanit puoskarit, ja vuonna 1993 nimeksi vakiintui YUP ilman lyhennettä ilmaisevia 

pisteitä – syynä tähän bändi kertoo olevan esteettisyyden (Taatila 2017: 53; 90). Kokoon-

pano pysyi lähes samana englanninkielisistä ajoista aina määrittelemättömän mittaiselle 

tauolle jäämiseen saakka, ja kappaleiden sanoittajana on alusta alkaen toiminut pääosin 

yhtyeen laulaja Jarkko Martikainen. 

YUP:n neljäs levy Yövieraat (1996) oli yhtyeen ensimmäinen julkaisu, jolta pari kap-

paletta pääsi muutaman kerran soitettaviksi valtakunnallisille radiokanaville (Taatila 

2017: 147). Suosio lähti kuitenkin merkittävään kasvuun viidennen eli Outo elämä -levyn 

ilmestymisen jälkeen vuonna 1998 ja nousi huippuunsa seuraavan levyn, vuonna 1999 

ilmestyneen Normaalien maihinnousun, kappaleiden soidessa radiossa (Taatila 2017: 

168; 203). Vaikka levyt möivät suhteellisen hyvin ja keikoilla kävi etenkin huippuvuosina 

paljon ihmisiä, ei yhtyeen kohdalla voida kuitenkaan puhua varsinaisesta valtavirtamu-

siikista. Kyseessä on kuitenkin yhtye, jolla oli – ja lienee edelleen – oma, melkoisen laaja 

ja uskollinen fanikuntansa, ja jonka tunnettuus on sitä luokkaa, että se on ehdottomasti 

laskettava yhdeksi 1990- ja 2000-lukujen merkittävistä suomirockbändeistä. 

Jarkko Martikainen aloitti soolouransa jo YUP:n aktiivisen uran aikana, kun hänen 

ensimmäinen soololevynsä Mierolainen ilmestyi 2004 – YUP:n Leppymättömät-albumia 

seuraavana vuonna ja samana vuonna kuin YUP:n kokoelmalevy Helppoa kuunneltavaa. 

Kaikki soolotuotantonsa kappaleet Martikainen on sanoittanut ja säveltänyt itse. Laulun-

tekijänä Martikainen on sekä YUP:n että soolouransa aikana saanut toistuvasti suitsutusta 

niin kriitikoilta kuin faneiltakin, ja myös hänen sanoittajan kykynsä mainitaan arvosta-

vaan sävyyn verrattain usein. Tuukka Hämäläisen (2011) suomalaisia rocksanoittajia esit-

televässä teoksessa Kirosäkeet. 20 uuden suomirockin sanoittajaa, johon Martikaistakin 
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on haastateltu, neljä muuta sanoittajaa mainitsee hänet yhdeksi vaikuttajistaan sanoitus-

työssä (mts. 349). 

Haastatteluidensa perusteella Martikainen vaikuttaa olevan varsinainen kaunokirjalli-

suuden suurkuluttaja, mikä ehdottomasti näkyy myös hänen lyriikoissaan. Etenkin YUP:n 

alkuaikoina vaikutteiden ottaminen suomalaisesta ja venäläisestä kirjallisuudesta on hy-

vinkin näkyvää. Toinen Martikaisen lyriikoita usein leimaava piirre on ironia, ja osa eten-

kin YUP:n alkuaikojen teksteistä on tulkittavissa suoranaisiksi satiireiksi. Satiirin käsit-

teestä on sen tutkijoiden piirissä kiistelty paljonkin, mutta yhteistä suurimmalle osalle 

tulkinnoista on kuitenkin ajatus niin sanotusti rumien, sosiaalisista ja moraalisista ihan-

teista poikkeavien, ihmiselämän puolien pilkkaamisesta (Ushakov 1991: 59). Liioittelu, 

kärjistäminen ja yleistäminen ovat keskeisiä satiirissa hyödynnettäviä keinoja, eikä teksti 

usein edes pyri olemaan todentuntuinen. Lisäksi se vaatii toimiakseen myös, ettei kaikkea 

sanota. Osa on jätettävä vastaanottajan tulkittavaksi, mikä on toki relevanttia kaikessa 

taiteessa. (Mas. 61–62.) 

Martikaisen soolotuotanto eroaa YUP:n musiikista merkittävästikin. Mies ja kitara -

tyylinen musiikki on kevyempää ja rauhallisempaa, ja sanoituksetkin helpommin tulkit-

tavia. Hämäläinen (2011) kuvailee sitä myös YUP:n tuotantoa suoremmaksi ja henkilö-

kohtaisemmaksi (mts. 43), tuottaja Riku Mattila taas maalailevammaksi, poliittisemmaksi 

ja surumielisemmäksi (Taatila 2017: 224). Toki jo YUP:n lopputuotanto oli lähtenyt hie-

man samaan suuntaan: useamman Martikaisen ensimmäisen soololevyn Mierolainen 

(2004) kappaleen ensimmäinen versio on alkujaan tehty YUP:n Leppymättömät-levyä 

(2003) silmällä pitäen (mts. 270). (Ks. Taatila 2017.) 

3 Teoreettinen tausta 

Aineistoni vuoksi joudun väistämättä taustoittamaan tutkimustani useamman eri tieteen-

alan tutkimuksilla ja käsitteistöllä. Lingvistinä pyrin tietenkin pitämään kielen- ja teks-

tintutkimuksen keskiössä, mutta en voi välttää satunnaisia hyppyjä kirjallisuuden- ja mu-

siikintutkimuksen puolelle. Tässä luvussa esittelen käyttämäni käsitteistön sekä tärkeim-

mät ajatteluni taustalla vaikuttavat tutkimukset ja teoriat. Aloitan määrittelemällä tutkiel-

massa paljon käyttämäni puhujan ja kuuntelijan käsitteet ja jatkan sitten esittelemällä osia 

mittavasta persoonatutkimuksesta fennistiikassa. Tämän jälkeen yhdistän persoonat ensin 

Pekka Pällin sisä- ja ulkoryhmiä käsittelevään teoriaan, sen jälkeen M. A. K. Hallidayn 
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systeemis-funktionaalisen kielioppiteorian ajatukseen kielen interpersoonaisesta meta-

funktiosta ja lopulta kognitiivisen kieliopin näyttämömalliin. Musiikintutkimuksen puo-

lelta omaksumani käsitteet esittelin jo aiemmin luvussa 2.1. 

3.1 Runon puhuja 

Yksi lyriikalle tyypillisimpiä piirteitä on sen puheenomaisuus ja se, että esittäjänä tuntuu 

aina olevan joku inhimillinen olento – myös silloin, kun tekstistä puuttuu yksikön ensim-

mäisessä persoonassa puhuva hahmo. Runon puhujasta voidaan käyttää myös hieman toi-

sistaan eroavia käsitteitä runon minä, lyyrinen minä tai persoona. (Lehikoinen 2007: 214–

215.) Tässä tutkielmassa koen kuitenkin mielekkäimmäksi jättää nuo käsitteet syrjään ja 

puhua nimenomaan runon (tai lyriikan) puhujasta, koska analyysin kannalta olennaista 

on, että myös puhujan persoona voi vaihtua ja näin ollen käsitteet, joissa mainitaan joko 

minä tai persoona, vain turhaan sotkisivat ajatuksia. Runon puhuja voi olla konkreettisesti 

näkyvissä ensimmäistä persoonaa käyttävänä puhujana, mutta yhtä lailla sen löytääkseen 

on etsittävä ja tulkittava runon teemoja sekä eriteltävä ja analysoitava tekstin sisältämiä 

puhetilanteita ja -tasoja (mas. 215). Esimerkiksi runon kuvailema maailma nähdään runon 

puhujan perspektiivistä, ja analysoimalla sitä analysoimme samalla puhujan maailman-

kuvaa (Viikari 2005: 92). 

Lyriikantutkimuksessa runon puhetasoja ajatellaan olevan kolme. Ensimmäinen 

näistä on tekstin kirjaimellinen todellisuus eli se fiktiivinen maailma, joka on löydettä-

vissä runon lausetasosta. Toisen runon puhetasoista muodostavat varsinaiset puhe-esityk-

set, ja sitä analysoidessa huomio kiinnitetään tekstin sisältämiin lausumiin ja retoristen 

keinojen käyttöön; tavoitteena on selvittää, miten runo puhuu. Kolmas puhetaso taas 

muodostuu lukijan tulkinnan ja kahden muun puhetason vuorovaikutuksesta: kyse on 

koko runon, sen muodostaman tekstikokonaisuuden, merkityksen etsimisestä. (Lehikoi-

nen 2007: 216–217.) 

Lyriikantutkimuksessa runon puhujan käsitteestä voidaan erottaa kaksi eri tasoa, mi-

meettinen ja retorinen minä. Näistä ensimmäisellä tarkoitetaan runossa esiintyvää ja nä-

kyvillä olevaa ensimmäistä persoonaa käyttävää puhujaa. Retorinen minä taas hahmottuu 

vasta tulkinnan kautta, sillä se on yhtä kuin runon ilmi tuomat arvot ja maailmankatso-

mus. Samalla retorinen minä huolehtii myös tekstin retorisesta jäsennyksestä eli siitä, mi-

ten ja missä järjestyksessä asiat tuodaan julki ja millaisia asioita ja kannanottoja tekstin 
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rakenteen avulla lukijalle, tai tämän tutkielman aineiston tapauksessa kuuntelijalle, tarjo-

taan. (Lehikoinen 2007: 216.) Retorinen minä operoikin ennen kaikkea runon kolman-

nella puhetasolla (mas. 223). Aineistossani mimeettinen minä ja retorinen minä voivat 

näkemyksiltään erota joskus paljonkin, ja näissä tapauksissa tulkitsen retorisen minän itse 

asiassa ikään kuin siteeraavan jotakuta tarinan henkilöhahmoa. Tämän takia puhuessani 

tässä tutkielmassa runon puhujasta, tarkoitan itse asiassa juuri retorista minää, ellen sitten 

erikseen tarkenna puhuvani mimeettisestä minästä. 

Lyriikantutkimuksessa on huomattu runon usein koostuvan useista sen kuvaamaan 

fiktiiviseen maailmaan sijoittuvista puhetilanteista. Siirtymäkohtia näiden tilanteiden vä-

lillä kutsutaan asennonvaihdoksiksi, ja sellaisen tapahtumisen voi huomata vaikkapa per-

soonapäätteiden vaihtumisesta. (Lehikoinen 2007: 222.) Asennonvaihdos tapahtuu esi-

merkiksi, kun puhuja siirtyy puheessaan maailmasta toiseen tai repliikkien rajoilla puhu-

jan lainatessa jotakuta toista hahmoa. Myös puhujan näkökulman ja asennoitumisen 

muuttumista pidetään asennonvaihdoksena. (Viikari 2005: 96–97.) 

On muistettava, että puheenomaisuudestaan huolimatta runo kuitenkin aina vain jäl-

jittelee todellista puheaktia, joten myös runon puhuja on pidettävä erillään runon todelli-

sesta kirjoittajasta (Viikari 2005: 95). Rocklyriikassa runon puhuja on jossain määrin tyy-

pillisesti kuitenkin myös implisiittinen tekijä. Implisiittisellä tekijällä tarkoitetaan kuvaa, 

jonka kirjoittaja on itsestään tekstiin luonut. Kun nykyään painotetaan yleensä käsitteen 

osista ensimmäistä, implisiittisyyttä, puhutaan siitä tekijän kuvasta, jonka lukija tekstistä 

konstruoi. (Rojola 1991: 11–12.) Kuten jo aiemmin olen todennut, laulaja, tai ainakin se 

henkilö, jollaisena tämä haluaa esiintyä, yleensä seisoo lyriikoissa esitettyjen ajatusten ja 

mielipiteiden takana. Näin ollen rocklyriikasta puhuttaessa implisiittisen tekijän käsite 

rinnastuukin retoriseen minään. Luvussa 3.4 selvitän vielä tarkemmin käyttämäni puhu-

jan, eli retorisen minän, käsitteen suhdetta implisiittiseen tekijään sekä narratologian tut-

kimuksen sisäistekijään. 

Minämuotoinen puhuja on rocklyriikassa tyypillinen. Tuo piirre on peräisin perintei-

sestä, kirjoitetussa muodossa esitetystä lyriikasta, sillä minäkeskeisyys on ollut runou-

delle ominaista jo romantiikan aikakaudelta lähtien (Lehikoinen 2007: 214). Omassa ai-

neistossani esiintyy kahta eri tyyppistä minämuotoista puhujaa, samastuttava ja ei-samas-

tuttava, joista ensimmäinen yleistyy vasta soolotuotannossa. 

Puhuessani tässä tutkielmassa puhujasta tarkoitan ensinnäkin käsitettä runon puhuja, 

ja tarkemmin vielä sen retorisen minän puolta. Kaksiosaisen käsitteen käyttäminen ei tun-
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tuisi luontevalta, koska kuten olen jo osoittanut, rocklyriikat eroavat jossain määrin pe-

rinteisistä, kirjoitetuista runoista. Voisin tietysti puhua laulajastakin, koska aineistoni esi-

tetään laulettuna eikä puhuttuna, mutta käsitteen valinnalla toivon pitäväni huolen, ettei 

puhujaa sekoiteta Martikaiseen itseensä. Myös retorisen minän käsitteen käyttämättä jät-

tämisen analyysissani perustelen väärinymmärrysten välttämisellä. Koska analyysini kes-

kiössä ovat persoonat, ja koska aineistossani retorisella minällä ei suinkaan aina ole yh-

teneviä tavoitteita mimeettisen minän eli yksikön 1. persoonassa esiintyvän näkyvän pu-

hujan kanssa, on mielestäni selkeämpää käyttää käsitettä puhuja analysoidessani tekstin 

taustalla kuuluvaa ääntä ja sen tekemiä kielellisiä valintoja. Käytänkin retorisen minän 

käsitettä tutkielmassani ainoastaan silloin, kun analysoin sen suhdetta nimenomaan teks-

tin mimeettiseen minään. 

3.2 Kuuntelijan käsite tässä tutkielmassa 

Puhuessani tässä tutkielmassa kuuntelijasta, en tietenkään tarkoita kappaleiden todellisia 

kuuntelijoita, joiden ajatusmaailmaa ja mielenliikkeitä en pysty ennustamaan, vaan puhun 

eräänlaisesta tekstiin sen vastaanottajan paikalle kirjoitetusta henkilöhahmosta, sisäis-

kuuntelijasta. Termi on läheinen kirjallisuudentutkimuksen piirissä tehdyn strukturalisti-

sen lukijatutkimuksen käsitteelle sisäislukija, joka narratologisen näkemyksen mukaisesti 

sulkee tekstin todelliset lukijat kokonaan tarkastelun ulkopuolelle (Alanko-Kahiluoto 

2014: 215–216). 

Muun muassa Yrjö Sepänmaa (1991) soveltaa artikkelissaan Wayne C. Boothin mal-

lia todellisen kirjottajan ja todellisen lukijan välillä olevista ikään kuin sisäkkäin, mutta 

samalla limittäin asettuvista hahmoista seuraavasti: 

sisäistekijä          kertoja          toimivat henkilöt          näkyvillä oleva yleisö          sisäislukija 

Kertojalla hän tarkoittaa tekstissä näkyvillä olevaa kertojaa, joka tietenkään ei ole sama 

kuin implisiittinen tekijä, yllä esitetyssä mallissa sisäistekijä. Malli on symmetrinen: ker-

toja ja näkyvillä oleva yleisö muodostavat keskenään parin samoin kuin sisäistekijä ja 

sisäislukijakin. (Mas. 36.) Pekka Tammi (1983: 46–47) taas nimittää kertojan vastaparia 

mallissa yksinkertaisesti vain yleisöksi, mutta nimeää näiden kahden sisälle asettuvat toi-

mijat, edellä esitetyn mallin toimivat henkilöt, sisäkkäiseksi kertojaksi ja sisäkkäiseksi 

yleisöksi. 

Kuten yllä esitellyn mallin käsitteistä näkyy, se on kehitetty proosan tutkimusta var-

ten. Siksi se ei suoraan sovellukaan tämän tutkielman aineiston analysointiin. Martikaisen 
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lyriikat ovat kuitenkin usein melko tarinamaisia, mikä tarkoittaa, että niistä löytyy myös 

useita henkilöhahmoja, tarinassa toimivia henkilöitä. Se, mihin kohtaan puhuja mallissa 

Martikaisen lyriikoita käsiteltäessä asettuu, ei kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä. Kuten 

jo edellisessä alaluvussa totesin, rocklyriikassa puhujan käsite on usein hyvinkin lähellä 

implisiittistä sisäistekijää. Sisäistekijä on abstraktio: toisin kuin kertojalla, sillä ei ole 

ääntä, mutta sen on sanottu olevan se lopullinen merkitys, mitä kirjoittaja on halunnut 

tekstillään sanoa (Kantokorpi: 2005: 158). Lukijan huomio kiinnittyy sisäistekijään siinä 

vaiheessa, kun hän alkaa epäillä, että kertoja jättää jotakin kertomatta. Tuolloin hän tun-

nistaa taustalta äänen, joka kyseenalaistaa kertojan havainnot, kokemukset tai arvomaa-

ilman. (Tammi 1983: 45.) Nämä määritelmät sopivat varsin hyvin kuvailemaan myös lu-

vussa 3.1 esittelemääni lyriikantutkimuksen retorista minää, jota siis kutsun tässä tutkiel-

massa yksinkertaisemmin puhujaksi. Näin ollen tämän tutkielman puhujan käsite olisi 

melko lähellä sisäistekijää, jolloin kertoja – kuitenkin vain minämuotoisena esiintyessään 

– vastaisi lyriikan mimeettistä minää. Puhujan eli retorisen minän kanssa yhtenevä arvo-

maailma kuitenkin lähentää sisäistekijän ja kertojan käsitteitä keskenään, kun taas mi-

meettisen minän ollessa maailmankatsomukseltaan retorisesta minästä poikkeava se aset-

tuu mallissa kertojaa paremmin sisäkkäiskertojaksi eli tarinan toimivaksi henkilöhah-

moksi – totesinhan jo aiemmin tulkitsevani tällaisen mimeettisen minän retorisen minän 

siteeraamaksi tarinan henkilöhahmoksi. Näissä tapauksissa mimeettisen minän voisi ken-

ties ajatella rinnastuvan jossain määrin myös proosan epäluotettavaan minäkertojaan, 

mutta sellaistakin analysoitaessa on paneuduttava myös tämän henkilöhahmon, ei aino-

astaan kertojan, piirteisiin (Nykänen 2018: 122). 

Mutta palatkaamme sisäislukijan (ja sisäiskuuntelijan) käsitteeseen. Kielitieteessä on 

tässä yhteydessä puhuttu tekstiin konstruoidusta lukijasta. Uudemmassa tutkimuksessa 

on nähty tarpeelliseksi tuoda sen rinnalle myös journalismin piiristä tuttu mallilukijan 

käsite, mutta kuitenkin pitää nämä käsitteet selkeästi toisistaan erillään (ks. Jaakola – 

Töyry – Helle – Onikki-Rantajääskö 2014). Molemmat pohjautuvat kirjallisuudentutki-

muksen implisiittisen lukijan tai sisäislukijan käsitteeseen, mutta kun mallilukijalla tar-

koitetaan kirjoittajan tietoisesti itselleen luomaa – tai mahdollisesti kustantajan puolelta 

annettua – mielikuvaa tavoitellusta lukijasta, on konstruoitu lukija taas abstraktio, jonka 

valmiista tekstistä voi löytää analysoimalla, millaista tietämystä aiheesta tekstin lukemi-

seen vaaditaan ja mitä uutta tietoa siinä toisaalta lukijalle tarjotaan. Tarkasteltava on 

myös, millaisiin positioihin kielelliset rakenteet lukijan asettavat sekä millaisia näkökul-

mia hänet kutsutaan jakamaan. Toisin sanottuna on määriteltävä, millainen lukija lukee 
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tekstiä ”oikein” – samalla tulemme määritelleeksi myös tekstiin konstruoidun lukijan. 

(Mas. 641–642.) Rocklyriikassa voisimme puhua siis mallikuuntelijasta, joka on kuulija 

sellaisena kuin lauluntekijä ja tuottaja hänet kohdeyleisönsä edustajana hahmottavat – 

jonkinlainen ideaalikuuntelija. Sisäiskuuntelija taas olisi lyriikan ja kappaleen musiikin 

luoma kuuntelijan konstruktio. Jotta vastaanottaja voi nauttia teoksesta, on tämän ainakin 

pääosin hyväksyttävä implisiittisen tekijän – eli sisäistekijän – arvot ja uskomukset (Vai-

nikkala 1991: 89). Puhuessani tässä tutkielmassa kuuntelijasta tarkoitan siis tekstiin 

konstruoitua implisiittistä kuuntelijaa. Sisäiskuuntelijan kuvailemisen sijaan fokus on 

kuitenkin tämän puhuttelussa ja siinä, millainen suhde puhujan ja kuuntelijan välille muo-

dostuu. Olennaista on, oletetaanko kuuntelijan samastuvan puhujan ajatuksiin ja koke-

muksiin vai kenties kyseenalaistavan niitä. Tässä kuuntelijan positio voi olla hyvinkin 

erilainen suhteessa mimeettiseen ja retoriseen minään. 

Pohditaan vielä hetki, miten edellä määrittelemäni kuuntelijan käsite suhteutuu aiem-

min tässä alaluvussa esittelemääni narratologian tutkimuksessa hyödynnetyn sisäisteki-

jän, sisäislukijan ja niiden välille asettuvien hahmojen malliin. Edellä jo totesin runon 

puhujan ja sisäistekijän sekä toisaalta kertojan käsitteiden välisen suhteen olevan ongel-

mallinen. Tämä heijastuu väistämättä myös kuuntelijan sekä sisäislukijan ja näkyvillä 

olevan yleisön käsitteiden suhteeseen. Mallissa on nimittäin kyse tarinan toimivien hen-

kilöiden ympärille asettuvista symmetrisistä pareista, jotka voivat kommunikoida teks-

tissä vain toistensa kanssa, ei esimerkiksi niin, että kertoja puhuisi suoraan sisäislukijalle 

(Kettunen 1983: 109). Jos rinnastaisimme retorisen minän, tässä tutkielmassa siis lyhem-

min puhujan, käsitteen suoraan sisäistekijään, olisi sen ja sisäislukijan, tässä tutkielmassa 

(sisäis)kuuntelijan välinen suhde selkeä. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin, että puhuja 

rinnastuu toisaalta myös narratologian kertojaan. Proosan minäkertoja vastaa kyllä suun-

nilleen lyriikan mimeettistä minää, mutta ulkopuolista kertojaa meidän on lyriikoissa ni-

mitettävä puhujaksi. Koska rocklyriikka kuten runokin on puhetta, on sillä väistämättä 

aina puhuja, joka minäkertojan puuttuessa tai sen ollessa pyrkimyksiltään retorisen minän 

tavoitteista poikkeava joutuu ottamaan myös kertojan roolin. 

Puhujan toisaalta sisäistekijän ja toisaalta kertojan kaltainen rooli vaikuttaa myös 

kuuntelijan positioon, sillä kertojan roolissa tämä voi tarvittaessa puhutella kuuntelijaa 

suoraan, jolloin hän sijoittaa kuuntelijan osaksi yleisöään. Kuuntelijan positio siis häilyy 

samoin kuin puhujankin. Keijo Kettunen (1983) on havainnut häilyntää mallin oikeassa 

reunassa myös proosassa, ja hän sijoittaakin näkyvillä olevan yleisön ja sisäislukijan vä-

liin vielä yhden tason, jonkinlaisen implisiittisen yleisön. Tuo yleisö voi hänen mukaansa 
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tulla esille tapauksissa, joissa kertoja määrittää eksplisiittisen yleisönsä maailmankuvan 

ja arvot toistuvasti omilleen vastakkaisiksi. Tällöin kertojan näkyvälle yleisölleen tarjoa-

mista reagointi- ja tulkintatapojen vastakohdista voi löytää tämän havitteleman myötä-

mielisen, implisiittiseksi jäävän yleisön hahmon. (Mts. 111–112.) Tämänkaltaisia tapauk-

sia on löydettävissä myös tämän tutkielman aineistosta, mutta lisäksi siinä esiintyy sel-

laisiakin tapauksia, joissa kuuntelijalle tarjotaan erilaisten persoonaviittausten avulla 

paikkaa myös suoraan eksplisiittisen yleisön joukosta. Koska kyseessä on kuitenkin ni-

menomaan paikan tarjoaminen, yleisön joukkoon kutsuminen, jää kuuntelijalle tietenkin 

myös mahdollisuus jäädä lähemmäs sisäislukijan käsitteen merkitystä, toisin sanottuna 

havaita tarjottu paikka ja sen tarjoamisessa käytetyt keinot, mutta jättää vastaamatta kut-

suun. 

Analyysissani käytän siis käsitettä puhuja, jolla tarkoitan lähinnä runouden tutkimuk-

sen retorisen minän käsitettä. Puhujan vastaparina toimii käsite kuuntelija, jolla taas tar-

koitan aiemmin tässä alaluvussa määrittelemääni kuuntelijapositiota. Käyttämäni puhu-

jan ja kuuntelijan käsitteet kattavat sisäistekijän ja -lukijan käsitteet, mutta ovat toisaalta 

myös edellä kuvailemallani tavalla monikerroksisia. 

3.3 Persoonat 

Suomen kielen persoonajärjestelmään kuuluu kolmen yksikön ja kolmen monikon per-

soonan lisäksi ilmisubjektittomat yksipersoonainen passiivi ja nollapersoona (VISK, 

määritelmät). Ensimmäistä ja toista persoonaa kutsutaan puheaktipersooniksi. Yksikön 

persoonia käytettäessä tämä tarkoittaa, että sekä ensimmäisen että toisen persoonan refe-

rentit ovat puhetilanteessa mukana. Monikollisissa ilmauksissa näihin persoonaviittauk-

siin voi kuitenkin kuulua myös puhetilanteen ulkopuolisia henkilöitä. (ISK § 716.) Yksi-

kön toisen persoonan viittaus pitää toki sisällään kuulijan myös aineistossani, mutta esi-

tettävien tekstien luonteesta johtuen on pidettävä mielessä, että näitä kuulijoita voi olla 

useammassa eri tasossa: tekstin sisäinen keskustelukumppani sekä tekstiä kuunteleva 

kuuntelija, joka kuitenkin edustuu tekstissä roolissa, joka hänelle on siihen kirjoitettu. 

Aina eri persoonaviittausten referentit eivät ole edes kontekstin perusteella täysin sel-

viä, ja usein ne saatetaan jättää myös tarkoituksella avoimeksi, jolloin vastaanottaja voi 

halutessaan itsekin asettua osaksi referenttijoukkoa – toisin sanottuna samastua sanot-

tuun. Vaikka yksikön ensimmäinen persoona on tulkinnaltaan yleensä varsin ongelmaton 
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viitatessaan useimmiten selkeästi puhujaan, toisinaan myös se voi jäädä avoimeksi (He-

lasvuo – Laitinen 2006: 195). Toinen persoona on etenkin yksiköllisessä käytössään en-

simmäistä persoonaa huomattavasti alttiimpi avoimelle käytölle, vaikkakin senkin tyypil-

lisin referentti on kuitenkin vastaanottaja – keskusteluissa puhekumppani ja kirjoitetuissa 

teksteissä lukija. (Mas. 198.) Yleistävää yksikön 2. persoonaa pidetään ensisijaisesti pu-

hutun kielen ilmiönä, mutta sitä on toisinaan löydettävissä myös kirjoitetuista teksteistä 

(ISK § 1365). 

Tulkinta persoonaviittauksen avoimuudesta tai yleistävyydestä on tietenkin tehtävä 

kontekstin perusteella, ja on myös selvää, ettei tuo tulkinta aina ole yksiselitteinen. Yleis-

tävästi käytetyn yksikön 2. persoonan yhteydessä esiintyy kuitenkin usein myös nollaper-

soonaa (ISK § 1365). Nollapersoona on suomen kielessä tyypillinen tapa jättää lauseeseen 

paikka, johon kuka vain voi samastua. Tällaisia geneerisiä lauseita, joissa on subjektin 

tilalla aukko, ei pidä sekoittaa täysin subjektittomiin lauseisiin, vaikka niitä aiemmin suo-

men kieliopeissa on jälkimmäisten alaryhmänä usein pidettykin. Subjektittoman lauseen 

ei tarvitse välttämättä olla geneerinen: huomataanhan tämä esimerkiksi lauseesta Täällä 

sataa. (Hakulinen – Karttunen 2001: 15.) Geneerisissä nollasubjektilauseissa sen sijaan 

predikaattina toimii aina yksikön 3. persoonassa oleva verbi, jolla voisi olla henkilöviit-

teinen subjekti, ja tyhjä subjektin paikka, nolla, ymmärretäänkin niissä väistämättä ihmis-

tarkoitteiseksi (Laitinen 1995a: 338). Tämän samastumisen paikan tunnistaminen ja sii-

hen asettuminen vaatii vastaanottajalta kuitenkin, että tämä tunnistaa itsensä potentiaa-

liseksi osallistujaksi kuvattuun asiaintilaan (mas. 344). 

Toisinaan nollapersoonalauseen geneerisyys on kyseenalaista: esimerkkinä tällaisesta 

tapauksesta voidaan ottaa vaikkapa lause Täytyy lähteä, jonka subjektin tilalle on keskus-

telutilanteessa hyvin vaikeaa asettaa ketään muuta kuin itse puhujaa (Hakulinen – Kart-

tunen 2001: 21). Kirjoitetussa tekstissä tilanne voi kuitenkin olla toinen. Vaikka nollan 

tilalle toki silloinkin asettuu ensisijaisesti puhuja, voi nollapersoonalauseen käyttäminen 

tässäkin tilanteessa yhdistettynä ympäröiviin geneerisiin kielenpiirteisiin mahdollisesti 

helpottaa kuuntelijan samastumista kerrottuun tarinaan. Joskus taas ensisijainen nollan 

tarkoite voi olla myös toinen persoona, kuten on vaikkapa lauseessa Ei saa tulla sisään 

(mas. 22). 

Nollasubjektilauseen predikaattina on tyypillisimmin verbi, joka ensinnäkin ilmaisee 

tilanmuutosta, kokemusta tai vastaanottamista ja toisaalta kuvaa tapahtumaa, jota subjekti 

ei voi täysin kontrolloida – toisin sanottuna verbi implikoi aina joko mahdollisuutta tai 

välttämättömyyttä (Laitinen 1995a: 340). Samankaltaisia implikaatioita tuottavissa jos-, 
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kun-, aina kun - ja ellei-alkuisissa geneerisissä nollasubjektillisissa yhdyslauseissa ei ole-

kaan verbin suhteen mitään rajoitteita (Hakulinen – Karttunen 2001: 22–23). Nollaper-

soonalauseessa aukon ei kuitenkaan tarvitse olla aina subjektin paikalla, vaan nolla voi 

asettua, ja usein asettuukin, myös muihin lauseenjäsentehtäviin (mas. 16), eikä subjektina 

toimiessaankaan sen tarvitse vastata nominatiivimuotoista perussubjektia. Erityisen usein 

nollaa tapaakin kokijarakenteissa, kuten vaikkapa lauseessa Saunan jälkeen väsyttää 

(Laitinen 1995a: 340), ja nesessiivirakenteissa, jollainen on esimerkiksi täytyy lähteä, 

nolla on jopa ilmisubjektia yleisemmin käytössä (mas. 344). Nollapersoonalauseessa ei 

siis edes muutosta kuvaavaa verbiä käytettäessä varsinaisesti kuvata konkreettista, aika-

paikkaista tapahtumaa, vaan ennemminkin staattisia olosuhteita, joissa esitettyyn tilan-

teeseen joudutaan (Huumo 2006: 146). 

Samoin kuin nollapersoonan, myös monikon ensimmäisen persoonan referenttijoukon 

joutuu aina päättelemään kontekstista. Sillä voidaan viitata paitsi puhujajoukkoon, jolloin 

periaatteessa monikon toisella persoonalla viitattaisiin puhuteltavien joukkoon, tai siihen 

voi kuulua puhujan lisäksi myös puhuteltava. Kyseessä voi kuitenkin olla myös joukko, 

johon puhuja katsoo kuuluvansa, mutta jonka ei välttämättä tarvitse olla puhetilanteessa 

läsnä. (ISK § 716.) Monikon ensimmäisen persoonan sanotaan olevan inklusiivinen sil-

loin, kun sen referenttijoukkoon kuuluvat ainakin puhuja ja kuulija – he voivat muodostaa 

joukon kahdestaan, tai siihen voi heidän lisäkseen kuulua vaikka kaikki maailman ihmi-

set. Eksklusiivisesta monikon ensimmäisestä persoonasta taas puhutaan silloin, kun il-

maus viittaa puhujaan ja joihinkin muihin, mutta jättää kuulijan ulkopuolelleen. (Larja-

vaara 1990: 71.) 

Yksipersoonainen passiivi on merkitysmahdollisuuksiltaan hyvin lavea: sillä voidaan 

viitata tilanteesta riippuen niin puhetilanteen osallistujiin, jolloin sen käyttö lähentelee, ja 

puhekielessä myös usein vastaa, monikon ensimmäisen persoonan inklusiivista käyttöä, 

kuin puhetilanteen ulkopuolisiinkin henkilöihin, kolmannen persoonan referentteihin. 

Tulkinta voi toisinaan olla myös täysin avoin, jolloin siihen voi samastua kuka vain. (He-

lasvuo – Laitinen 2006: 206–207.) Samoin kuin nollapersoonalauseissa, passiivilauseen 

predikaattina on oltava verbin, joka voi saada ihmistarkoitteisen subjektin. Lisäksi pas-

siivimuotoiset verbit ovat useimmiten agentiivisia. (ISK § 1321.) 

Tässä tutkielmassa olen kiinnostunut kaikista ihmistarkoitteisista viittauksista. Refe-

rentiaalisista NP:istä indeksaalisimpia ovat persoonapronominit. Toisin sanottuna niihin 

on aina koodattu tieto referenttien suhteesta puhetapahtumaan. Skaalan toiseen päähän 
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asettuvat ne NP:t, joiden referentti on eloton tai vähintään ajatteluun ja tietoiseen toimi-

miseen kykenemätön, kuten vaikkapa alkueläimet. Näiden kahden ääripään väliin jäävät 

muut elollistarkoitteiset NP:t ja pronominit. (Helasvuo – Laitinen 2006: 184.) Persoona-

pronominien lisäksi myös demonstratiivipronomineja voidaan käyttää ihmistarkoittei-

sesti. Tällöin niillä ei välttämättä ilmaista puheenaiheena olevan henkilön etäisyyttä suh-

teessa puhujaan, mutta esimerkiksi käyttämällä tämä-pronominia se-pronominin sijasta 

puhuja voi osoittaa henkilön läsnäolon menneillään olevassa keskustelussa. Pronominilla 

tuo voidaan taas viitata sellaiseen paikalla olevaan, joka ei aktiivisesti ole osallistunut 

keskusteluun. (ISK § 1426.) Hän-pronominia itse asiassa käytetään puhetilanteen läsnä-

olijoihin viitatessa verrattain harvoin (Seppänen 1998: 19). Myös poissaolijaan voidaan 

viitata tämä-pronominilla, mutta sitä käytetään silloin yleensä attribuuttina (esim. tämä 

mies) (mts. 18). 

Puhuttua kieltä tutkittaessa on huomattu, että ihmistarkoitteisia se- ja ne-pronomineja 

käytettäessä hän- ja he-pronomineja käytetään kuitenkin usein referoitaessa jonkun pu-

hetta. Referoinnin yhteydessä esitetyssä mahdollisessa johtolauseessa pronominiksi vali-

taan kuitenkin se. Esimerkkivirkkeessä Se sanoi, että hän tulee illalla molemmilla pro-

nomineilla voi siis olla sama referentti, mutta referointiosuudessa logoforiseksi pronomi-

niksi eli referoitavan puhetilanteen puheaktipersoonan vastineeksi on valittu hän. Tällöin 

pronomini se myös vapautuu käytettäväksi jostakusta muusta kuin johtolauseen referen-

tistä, esimerkkinä toimikoon vaikka virke Se sanoi, että hän tulee illalla sen kanssa. Il-

miötä esiintyy myös puhekieltä jäljittelevissä kaunokirjallisissa dialogeissa. (ISK § 717, 

1469.) Toisaalta kaunokirjallisuudessa pronominivalinnalla voidaan myös erottaa pää- ja 

sivuhenkilö toisistaan, jolloin sivuhenkilöön viitataan päähenkilön referoidussa ajatuk-

sessa pronominilla se, ajattelijaan itseensä taas pronominilla hän (ISK § 1470). Aina 

näillä pronomineilla tehty erottelu ei nähtävästi tarvitse edes referoitua ajatusta esiinty-

misympäristökseen: esimerkiksi luvussa 4.1.2 analysoimassani YUP:n levyn Lauluja 

metsästä (2001) kappaleessa Nyrkkeilijä päähenkilöstä käytetty se-pronomini vaihtuu 

hän-pronominiin kahdessa säkeistössä tarinassa ohimennen esiintyvien sivuhenkilöiden 

vuoksi. 

[25] Joku toinen näki jotain urheilijain unta, 
[26] kilpalahjamökissään se hyvin söi. 
[27] Hän sai poliiseja portilleen ja tupaan lunta. 
[28] Suuri nyrkki hänet baarin tiskiin löi. 
 
– – 
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[54] Ryyppykaveri suo kulkukoiralle suojan. 
[55] Nyrkkeilijä varastaa sen pistoolin. 
[56] Silloin valtaa hänet viimein, kiitos taivaan Luojan, 
[57] usko siitä, että pian on paremmin… 

Se-pronominilla viitataan säkeistöissä poikkeuksellisesti siis sivuhenkilöihin joku toinen 

ja ryyppykaveri. Hän-pronominin referentiksi taas voi tunnistaa tarinan päähenkilön, 

nyrkkeilijän, myös kahdesta esittelemästäni säkeistöstä järjestyksessään ensimmäisessä 

sillä perusteella, mitä tästä on aiemmin kappaleessa kerrottu: kyseessä on alkoholisoitu-

nut, uransa epäonnistumiseen päättänyt urheilija. 

Aineistoni esimerkki kuvastaneekin hän-pronominin valinnan moninaisia syitä eri 

konteksteissa. Laitinen (1995b) toteaa merkitysten voivan olla eri teksteissä jopa vastak-

kaisia: hän-pronominilla voidaan osoittaa niin läheisyyttä kuin etäisyyttäkin, tai toisissa 

yhteyksissä joko empatiaa tai ironiaa. Lisäksi, vaikka hän kenties paremmin etenkin pu-

hekielessä tunnetaan kunnioitusta ilmaisevana pronominina erotuksena se-pronominista, 

on sillä havaittu olevan myös halveksuntaa ja vähättelyä ilmentävää käyttöä. (Mas. 67.) 

Omastakaan aineistostani ei voi osoittaa hän- ja se-pronominien välillä tehdylle valinnalle 

yhtä, kaikki tekstit kattavaa perustetta. Pronominien keskinäinen vaihtelu ei sinänsä kuulu 

edes tämän tutkielman alaan, koska kyseessä on kaksi yksikön 3. persoonan pronominia, 

mutta toisinaan vaihtelu kuitenkin on kiinnittänyt huomioni sen liittyessä varsinaiseen 

persoonanvaihteluun. Tällöin tietenkin sivuan sitä myös analyysissani. 

3.4 Persoonat ilmaisemassa sisä- ja ulkoryhmiin kuulumista 

Kuuntelijaan viittaamisen tapoihin vaikuttanee merkittävästi myös, missä määrin puhuja 

liittää hänet oman sisäryhmänsä jäseneksi ja kuinka tiivis tuo sisäryhmä on. Sisä- ja ul-

koryhmäisyys on alkujaan sosiaalipsykologian käsite, jota Pekka Pälli (2003) on väitös-

kirjassaan soveltanut kielitieteen ja tekstintutkimuksen käyttöön. Kielenkäytön tasolla on 

lukuisia eri keinoja ilmentää ryhmiä ja niihin kuulumista tai kuulumattomuutta, eivätkä 

erilaiset persoonaviittaukset ole suinkaan niistä vähäisimpiä. Yksinkertaistaen voidaan 

puhua tekstiin rakennetuista kategorioista me ja he (~ne), joista ensimmäiseen yksilö sa-

mastuu ja jälkimmäiseen taas ei koe kuuluvansa (mts. 41; 120). 

Oman sisäryhmän jäsenten katsotaan useimmiten olevan yksilöitä, joilla kuitenkin on 

joitakin yhteisiä positiivisia piirteitä – ovathan ne edellytys ryhmähengen muodostumi-

selle. Sen sijaan ulkoryhmä nähdään yleensä homogeenisenä joukkona, joka yhteisesti 

kantaa kaikkia ryhmään liitettyjä negatiivisia piirteitä. (Pälli 2003: 41.) Puhuja haluaa 
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tietenkin esittää myös itsensä yksilönä omassa sisäryhmässään. Aineistonsa puhujien va-

litsemat persoonat näiden viitatessa itseensä saavat Pällin sille kannalle, että epäsuoralle 

viittaukselle – toisin sanottuna nollapersoonan tai passiivin käyttämiselle – on aina jokin 

syy. (Mts. 67–68.) Syyksi hän tarjoaa yksilön tarvetta esittää oma mielipiteensä mahdol-

lisimman yleisenä – toisin sanottuna oman sisäryhmänsä mielipiteenä (mts. 72). Kun pu-

huja taas käyttää passiivia tai nollapersoonaa ilman, että sisällyttää viittaukseen itseään, 

on puheena mahdollisesti ulkoryhmä. Aina yksilön ryhmään kuulumisesta tai kuulumat-

tomuudesta ei kuitenkaan kielenkäyttötilanteessa saada varmuutta. (Mts. 130–131.) Eten-

kin nollapersoonan tulkitsemisen ulkoryhmäviitteiseksi Pälli näkee ongelmallisena: 

vaikka puhuja asettuisi sen geneerisen referenttiryhmän ulkopuolelle, on merkityksessä 

aina mukana jonkinlainen periaatteellinen ”me kaikki” (mts. 133). 

Ryhmiä on eri kokoisia, ja ne asettuvat limittäin. Yksilö kuuluu yhtä aikaa useampaan 

eri ryhmään, jotka rakennetaan kieltä käyttäessä aina tarpeen mukaan. Meillä voidaan 

tarkoittaa yhtä lailla ihmiskuntaa kokonaisuudessaan, suomalaisia, helsinkiläisiä tai vaik-

kapa vain kaveriporukkaa tai pariskuntaa. Pälli erottaa kuitenkin toisistaan puheen meinä 

ja meistä. Ensimmäisellä hän tarkoittaa kielellisiä keinoja, joilla puhujan ja muiden yksi-

löiden muodostamalle ryhmälle luodaan yhteenkuuluvuuden merkitystä. Jälkimmäisellä 

hän taas viittaa puheeseen mistä tahansa ryhmästä, johon puhuja on liitettävissä. Puhues-

saan esimerkiksi suomalaisista suomalainen puhuja on liitettävissä puheensa aiheena ole-

vaan ryhmään, vaikkei hän siitä puheessaan omaa sisäryhmäänsä rakentaisikaan. Toisin 

sanottuna puhuja voi halutessaan irtisanoa itsensä myös sellaisesta ryhmästä, johon hän 

faktuaalisesti kuuluu. Pelkästään puhujan Suomen kansalaisuus ei myöskään tee ruotsa-

laisista ulkoryhmää tämän ottaessa ruotsalaisten ryhmän puheeksi. Ulkoryhmä muodos-

tuu kielessä vasta, kun puhuja tekee eron itsensä ja ruotsalaisten välille, Pällin sanoin 

”merkityksellistää itsensä suhteessa kategoriaan”. (Pälli 2003: 95–96.) Ulkoryhmän to-

teuttamiseksi puhujan on siis ensin muodostettava puheenaiheestaan jollakin tavoin ho-

mogeeninen ryhmä ja sen jälkeen asetettava itsensä tuon ryhmän ulkopuolelle (mts. 119). 

Faktuaalinen kuuluminen johonkin ryhmään ei siis tee siitä vielä puhujan sisäryhmää, 

vaan siihen vaaditaan myös kielen keinoin ilmaistua positiivista yhteisöllisyyttä (Pälli 

2003: 97). Vaikka puhuja kielenkäytöllään rakentaisikin sisäryhmää, johon hän itse mui-

den samanmielisten kanssa kuuluu, ei se tarkoita, että ulkoryhmä olisi silloin myös väis-

tämättä olemassa – yhteisöllisyyttä voidaan toki ryhmän kanssa kokea, vaikkei näköpii-

rissä tai edes mielessä erimielisten ryhmää olisikaan. Sen sijaan ulkoryhmän rakentami-

nen aktivoi samalla myös sisäryhmän. Ihmisen itsensä ja omien valintojensa arvostamisen 
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tarpeen takia sisäryhmä nähdään usein ulkoryhmää jollakin tapaa ”parempana”. Toisin 

sanottuna, jotta puhuja voi konstruoida jollakin tapaa arveluttavasti toimivan tai ajattele-

van ulkoryhmän, on hänellä oltava olemassa myös malli, johon sitä verrata, eli oma, ”oi-

kein toimiva” sisäryhmänsä. (Mts. 41; 183.) 

Kuten luvussa 3.2 esitin, kuuntelijan on musiikista nauttiakseen oltava puhujan kanssa 

riittävän samanmielinen. Toisin sanottuna samanmielisyys oletusarvoisesti kuuluu lyriik-

kaan kirjoitetun kuuntelijan positioon. Näin ollen voimme olettaa kuuntelijan kuuluvan 

puhujan sisäryhmään silloin, kun ryhmä muodostuu jäsentensä yhteisen arvomaailman 

perusteella. Jos persoonanvaihtelu on merkittävässä roolissa ulkoryhmää luodessa, mää-

rää se samalla myös kuuntelijan position puhujan rinnalla ja toista ryhmää ”vastaan”. 

3.5 Systeemis-funktionaalinen kielitiede ja interpersoonainen metafunktio 

Systeemis-funktionaalisen kielitieteen juuret ovat sosiaaliantropologiassa, puolalaisen 

Bronislaw Malinowskin (1884–1942) ajattelussa. Tämän tiedon valossa vuorovaikutuk-

sen merkitys sekä sen ja kielen välisen yhteyden korostaminen teorian piirissä lienee 

luonteva jatkumo. Esimerkiksi nykyisessäkin teoriassa merkittävät käsitteet kulttuurikon-

teksti ja tilannekonteksti ovat alun perin Malinowskin luomia, vaikkakin niiden merkityk-

siä on toki muokattu teorian kehittymisen mukana. Kielitieteen pariin teorian toi Ison-

Britannian ensimmäinen kielitieteen professori J. R. Firth (1890-1960), joka korosti mer-

kityksen tutkimuksen tärkeyttä kielitieteessä ja jälleen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja 

konkreettisten kielenkäyttötilanteiden merkittävyyttä merkitysten kielentämisessä. Firt-

hin ajatukset varsinaisen täysimittaisen teorian suhteen jäivät kuitenkin vielä lähinnä 

luonnostasolle, ja työtä jatkoikin tämän oppilas M. A. K. Halliday (1925–2018), joka ja-

losti pohjatyön systeemis-funktionaaliseksi kielioppiteoriaksi. (Ventola 2006: 98–101.) 

Teoria keskittyy tekstien tutkimiseen, joskin tekstillä voidaan yhtä hyvin tarkoittaa spon-

taania keskustelua kuin kirjoitettua tekstiä (Halliday – Matthiessen 2004: 3–4). 

Tämän tutkielman kannalta olennaisin osa Hallidayn teoriaa ovat kielen metafunktiot, 

ja niistä erityisesti vuorovaikutukseen keskittyvä interpersoonainen metafunktio. Halli-

day puhuu kolmesta eri metafunktiosta, jotka säätelevät kielen muotoa. Ideationaalisella 

metafunktiolla (ideational metafunction) hän tarkoittaa ihmisen kokemusmaailman kie-

lellistä kuvaamista. Interpersoonaisessa metafunktiossa (interpersonal metafunction) taas 

kyse on sosiaalisten suhteiden luomisesta ja ylläpitämisestä, mutta samalla myös suhtau-
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tumisesta omiin ja muiden sanomisiin. Näiden kahden metafunktion fokus on siis kie-

lenulkoisessa maailmassa, vaikka sitä toki tutkitaan kielen itsensä kautta, mutta kolmas, 

tekstuaalinen metafunktio (textual metafunction) keskittyy pelkästään kieleen. Sen keski-

össä on paitsi tekstin koherenssin muodostuminen myös tekstin ja sen kuvaaman tilanteen 

yhteys. (Halliday – Matthiessen 2004: 29–30; Shore 2012a: 146–147.) 

Interpersoonaisen metafunktion käsitteen avulla Halliday haluaa tähdentää, ettei teksti 

ole koskaan pelkästään kieltä, vaan se pitää aina sisällään myös toimintaa. Toiminnan 

laatuja on monenlaisia, mutta niiden kaikkien yläkategoriaksi asettuu aina joko antaminen 

tai vaatiminen – tai pikemminkin, koska interpersoonaisessa metafunktiossa on kyse vuo-

rovaikutuksesta, puhuja aina joko kutsuu kuulijaa vastaanottamaan antamansa tiedon tai 

vaikkapa neuvon tai sitten kutsuu tätä antamaan puhujalle jotakin. Neljä pääasiallista pu-

hefunktiota Hallidayn mukaan ovat tarjous ja käsky sekä väite ja kysymys – tarjouksessa 

ja väitteessä kyse on antamisesta, käskyn ja kysymyksen kohdalla vaatimisesta. (Halliday 

– Matthiessen 2004: 107–108). Funktio ja merkitys on sisällytetty muotoon: huomio pi-

tääkin kiinnittää siihen, onko lause deklaratiivinen eli toteava, interrogatiivinen eli kysyvä 

vaiko imperatiivinen eli käskevä. Interrogatiiviset lauseet jakautuvat vielä kahteen ryh-

mään vaatimiensa vastausten mukaan: polaariseen kysymykseen odotetaan vastausta 

kyllä tai ei, sisältöä hakevaan kysymykseen taas jotakin muuta. (Halliday – Matthiessen 

2004: 114; Shore 2012a: 139.) 

Interpersoonainen metafunktio keskittyykin tekstin modaalisiin piirteisiin, kuten mo-

daalisiin lausetyyppeihin eli väite-, kysymys- ja käskylauseisiin, moduksiin, modaalisiin 

partikkeleihin ja kommenttiadverbiaaleihin, persoonaan sekä suhtautumista ilmaiseviin 

sanavalintoihin (Shore 2012a: 147; 2012b: 177). Modaalisilla kielenaineksilla puhuja il-

maisee arvioitaan esittämiensä asiaintilojen todenmukaisuudesta ja toteutumismahdolli-

suuksista. Modaalisuutta onkin neljää eri lajia: puhutaan dynaamisesta, deonttisesta ja 

episteemisestä modaalisuudesta sekä praktisesta välttämättömyydestä. Dynaamisella mo-

daalisuudella tarkoitetaan fyysistä mahdollisuutta tai pakkoa, deonttiseen modaalisuuteen 

taas liittyy luvan tai velvollisuuden tulkinta. Episteemisen modaalisuuden avulla puhuja 

ilmaisee, kuinka mahdollisena tai jopa varmana hän esittämänsä asiaintilan toteutumista 

pitää. Praktinen välttämättömyys taas nojaa välttämättömyyden tulkintansa arkipäätte-

lyyn ja ilmenee esimerkiksi toimintaohjeissa, joissa esitetään, kuinka jotain on tehtävä 

saavuttaakseen halutun lopputuloksen. (ISK § 1551–1556.) Modaalisilla piirteillä on siis 

vaikutusta tekstin sävyyn: esittääkö puhuja asiat yksioikoisina totuuksina, vai haastaako 
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hän kenties vastaanottajaa muodostamaan omat mielipiteensä. Lisäksi esimerkiksi valit-

semalla sopivan modaalisista lausetyypeistä puhuja voi ilmaista, onko hän puheaktillaan 

antamassa vai vaatimassa jotakin. Interpersoonaiseen metafunktioon liittyvätkin kaikki 

ne kielen keinot, joilla puhuja voi ilmaista mielipiteitään ja asennoitumistaan paitsi pu-

heenaihetta, myös kuulijaa kohtaan (Halliday – Matthiessen 2004: 29). 

Halliday katsoo, että puhujalla on aina jonkinlaisia odotuksia kuulijan suhteen (Halli-

day – Matthiessen 2004: 106). Interpersoonaiseen metafunktioon liittyykin olennaisesti 

myös osallistujaroolien (tenor) käsite, joka jakautuu kahtia kielestä riippumattomiin so-

siaalisiin rooleihin sekä kielellisiin rooleihin. (Shore 2012a: 134–135.) Tämän tutkielman 

tapauksessa sosiaaliset roolit ovat yksinkertaisimmillaan esiintyjä ja yleisö, mutta yleisö 

voi tietenkin eriytyä esimerkiksi innokkaaksi faniksi tai satunnaiseksi radiokuuntelijaksi. 

Osallistujarooleihin liittyykin aina myös kontekstuaaliset muuttujat, kuten vaikkapa osal-

listujien välisen suhteen läheisyys ja kesto (Shore – Mäntynen 2006: 20). Kielellisinä 

rooleina tutkielmassani luonnollisimmin esiin nousevat puhuja (laulaja) ja kuulija (kuun-

telija), ja juuri niihin kiinnitän huomioni sosiaalisten roolien sijaan: eihän minulla ole 

tietoa todellisen yleisön ajatuksista ja kokemuksista.  Osallistujaroolien yhteys interper-

soonaiseen metafunktioon on ilmeinen niiden reaalistuessa useimmiten modaalisuus- ja 

persoonavalinnoissa (Shore 2012a: 149). 

Vielä kerran siis tähdennän, että tässä tutkielmassa puhun vuorovaikutusta analy-

soidessani koko ajan abstraktioista. Olennaista on systeemis-funktionaalisen teorian tapa 

erottaa abstrakti tilannekonteksti konkreettisesta aikapaikkaisesta tilanteesta. Näistä jäl-

kimmäiseen kuuluvat myös todellisessa tilanteessa mukana olevat elementit, esimerkiksi 

erilaiset häiriötekijät. (Shore 2012a: 136.) Osallistujaroolien kannalta ero on siinä, että – 

oman tutkielmani rooleja hyödyntäen – tilannekontekstissa esimerkiksi kuuntelijasta pu-

huttaessa ei tarkoiteta todellista kotona levyä soittavaa kuuntelijaa vaan kuuntelijan roolia 

(ks. Shore 2012b: 160). Kuuntelija on siis abstraktio, jonka piirteitä ja arvoja lyriikoista 

on löydettävissä. Aineistossani (runon) puhujan rooli taas on lähellä laulajan abstraktiota 

siitä syystä, että tekstien on niin sanotusti sovittava tämän suuhun. 

3.6 Kognitiivisen kieliopin näyttämömalli 

Kognitiivista kielentutkimusta edustavan kielentutkijan Ronald W. Langackerin (2008) 

mukaan hahmotamme maailmaa kielellisesti ikään kuin katsoisimme näytelmää: koska 
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emme pysty näkemään kaikkea kerralla, keskitymme kohtauksiin yksi kerrallaan ja tut-

kimme niiden yksityiskohtia. Sen kautta voimme hahmottaa myös kokonaisuuden. Tätä 

ajattelutapaa ja sen kielellistä toteutumista Langacker kutsuu näyttämömalliksi. (Mts. 

356.) 

Puhuja muodostaa tällaisen näyttämön kieltä käyttäessään. Hän tekee päätöksen näy-

tetyn kuvan rajauksesta eli siitä, keitä ja mitä hän ottaa näyttämölle, ja kuinka tarkasti eri 

yksityiskohtia kuvataan. Näyttämöllä olevat tapahtumat voivat olla todellisia tai fiktiivi-

siä, ja siellä voidaan esittää yhtä lailla konkreettista toimintaa kuin mentaalisia tai sosiaa-

lisia prosessejakin. Lisäksi kyse on myös käsitteellistäjän, eli puhujan, ja käsitteellistämi-

sen kohteen välisestä suhteesta: asettuuko puhuja itse näyttämölle objektiivisen tarkaste-

lun kohteeksi vai esittääkö hän tapahtumat näyttämön ulkopuolelta omasta subjektiivi-

sesta näkökulmastaan. Kognitiivisen kieliopin piirissä subjektiivisuuden ja objektiivisuu-

den käsitteet eroavatkin arkikielen vastaavista: kyse on siitä, missä määrin puhetilanteen 

osanottajat toimivat käsitteistyksen subjektina ja missä määrin taas sen objektina. Puhuja 

voi asettaa itsensä näyttämölle tuomalla osallisuutensa tapahtumaan ilmi esimerkiksi 

asettamalla subjektin paikalle yksikön ensimmäisen persoonan pronominin, jolloin hän 

on yhtä aikaa sekä käsitteellistäjä että käsitteellistämisensä kohde, toisin sanottuna sekä 

käsitteistyksen subjekti että objekti. Jos puhuja käyttää sen sijaan vaikkapa imperatiivia, 

hän asettaa kuulijansa näyttämölle käsitteistyksen objektiksi, mutta jättäytyy itse sen im-

plisiittiseksi subjektiksi. Toisin sanottuna eksplisiittisyys, näyttämölle asettaminen, on 

kognitiivisen kieliopin objektiivisuutta, ja objektiivisesti voidaan toki esittää muitakin 

käsitteistyksen kohteita kuin puhetilanteen osanottajat; objektit voivat olla yhtä lailla elot-

tomiakin. Subjektiivisuutta taas on implisiittisyys, käsitteistäjän, joka siis voi olla yhtä 

lailla puhuja kuin kuulijakin, asettaminen näyttämön ulkopuolelle, jolloin tämä toimii 

vain käsitteistäjänä, ei käsitteistyksen objektiivisena kohteena. Kyseessä on ikään kuin 

asteikko, jonka toisessa päässä on maksimaalinen subjektiivisuus eli tilanne, jossa puhuja 

ei ilmaise minkäänlaista tietoisuutta käsitteistäjästä, ja toisessa päässä maksimaalinen ob-

jektiivisuus eli jonkin elementin asettaminen puhtaasti tarkkailtavan asemaan. Kielelli-

sillä valinnoillaan puhuja asettaa kunkin käsitteistystilanteen osanottajat, molemmat – pu-

hujan ja kuulijan – erikseen, tuolle jatkumolle. (Langacker 1987: 128–130; 2008: 260–

261; 467–469; Leino 1993: 52.) 

Kuten edellä käy ilmi, subjektiivisuus ja objektiivisuus ovat olennaisia käsitteitä, kun 

näyttämömallia käytetään tekstin analysoimisen apuna. Kun puhuja asettaa itsensä näyt-
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tämölle, hänellä on tilanteessa kaksoisrooli: hän on sekä sen käsitteistäjä että käsitteistet-

tävän tilanteen osallistuja ja näin ollen käsitteistämisen kohde. Lea Laitinen (1995a) esit-

tää artikkelissaan, miten joissakin yhteyksissä nollapersoonan avulla voidaan saavuttaa 

Langackerin kuvailema äärimmäinen subjektiivisuus: nollapersoonaa käyttämällä puhuja 

voi asettaa itsensä näyttämölle vain implisiittisesti, jolloin hänen kuvailemaansa tilannetta 

tarkkaillaan täysin nimeämättömän käsitteistäjän perspektiivistä. Kuvailemalla kokemuk-

siaan yksikön ensimmäisessä persoonassa puhuja sen sijaan asettaisi itsensä näyttämölle 

näkyväksi roolihahmoksi, käsitteistyksen kohteeksi. Tällöin myös kerrotun samastutta-

vuus kärsisi. (Mas. 346; 354–355.) Nollapersoona on myös omassa aineistossani hyvin 

yleisesti käytetty, ja seuraavassa analyysiluvussani pohdinkin useaan kertaan Laitisen 

esittämän nollapersoonan käytön ja maksimaalisen subjektiivisuuden yhteyden toteutu-

mista. 

4 Puhujan ja kuuntelijan suhteen rakentuminen persoonanvaihtelun keinoin 

Jarkko Martikaisen sanoituksille on hyvin tyypillistä, että persoona vaihtuu kesken kap-

paleen, vaikka persoonaviittauksen referentti näyttäisi kontekstin perusteella pysyvän nä-

ennäisesti samana. Usein vaihtelun toisena osapuolena on kuitenkin ensimmäistä genee-

risempi persoonaviittaus, jolloin sen referenttijoukko on tietenkin aiempaa viittausta laa-

jempi, mutta pitää joka tapauksessa selkeästi sisällään myös tämän referentin. Toisinaan 

persoona vaihtuu kappaleen aikana vain kerran, mutta useimmiten se vaihtuu myöhem-

min vähintään toisen kerran takaisin aloittavaan persoonaan. Joskus persoona voi vaih-

della edestakaisin läpi koko kappaleen tai samaan referenttiin voidaan viitata jopa use-

ammalla kuin kahdella eri persoonalla – toki myös tällöin jokin tai jotkin viittauksista 

voivat olla toisia avoimempia. Tyypillisin vaihtelija on nollapersoona, joka voi vaihtaa 

paikkaa lähes minkä muun persoonan kanssa tahansa. Tämä ei sinänsä yllätä: onhan nol-

lasubjekti kieliopillisilta ominaisuuksiltaan kolmatta persoonaa vastaava, mutta semant-

tiselta kannalta taas puheaktipersoonan kaltainen (Laitinen 1995a: 338–339). Vaihtelu ei 

kuitenkaan vaadi toiseksi osapuolekseen geneeristä persoonaa sen enempää kuin ominai-

suuksiltaan vastaparinsa kanssa yhtenevää persoonaa, vaan yhtä hyvin keskinäisessä 

vaihtelussa voivat olla vaikkapa yksikön 1. ja 3. persoona. 

Olen ryhmitellyt aineistoni neljään eri ryhmään sen mukaan, mikä persoonanvaihtelun 

pääasiallisin funktio kulloinkin vaikuttaisi olevan puhujan ja kuuntelijan välisen suhteen 
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kannalta. Esittelen ensimmäiseksi kappaleet, joissa persoonanvaihtelun avulla johdatel-

laan kuuntelijaa tekstin tunnelmaan tai tutustutetaan tätä sen tarinan maailmaan. Seuraa-

vaksi käsittelen tapauksia, joissa persoonanvaihtelu tukee kuuntelijan samastumista yksi-

kön 1. persoonassa esiintyvään puhujaan. Kolmanneksi esittelen kaikista suurimman ryh-

män eli sellaiset tapaukset, joissa persoonanvaihtelu nostaa tarinan taustalta löytyvän tee-

man esille. Lopuksi syvennyn vielä sisä- ja ulkoryhmän rakentumiseen persoonanvaihte-

lun keinoin. Ryhmät eivät missään tapauksessa ole homogeenisiä, ja osa niihin kuuluvista 

kappaleista kiinnittyy ryhmäänsä löyhemmin kuin toiset. Aina ei olekaan helppoa sijoit-

taa käsiteltävää tekstiä vain yhteen kategoriaan, mutta tällöin olen valinnut ryhmän sen 

mukaan, minkä niistä ominaispiirteitä kappaleesta tai sen katkelmasta löytyy eniten. Osan 

kappaleista olen kokenut väistämättömäksi sijoittaa kahteenkin eri ryhmään: tällöin esi-

merkiksi kappaleen alkupuolen säkeistössä persoonanvaihtelu saattaa ensisijaisesti joh-

dattaa kuuntelijaa kerrotun tarinan maailmaan, mutta loppupuoliskolla persoonanvaihte-

lulla rakennetaankin selkeästi sisä- ja ulkoryhmäisyyttä. Toisinaan teksti kokonaisuudes-

saan saattaisi myös sijoittua paremmin jonkin toisen otsikon alle, mutta jos tuota puhujan 

ja kuuntelijan välistä suhdetta ei ole rakennettu persoonanvaihtelun keinoin, ei se tämän 

tutkielman kontekstissa ole relevantti. Tällöin analysoin kappaletta tai sen katkelmaa sen 

ryhmän jäsenenä, johon se persoonanvaihtelunsa kannalta asettuu. 

4.1 Persoonanvaihtelu tarinaan eläytymisen keinona 

Yksi persoonanvaihtelun merkityksistä puhujan ja kuuntelijan välisen suhteen luomisessa 

on kuuntelijan samastuminen tekstissä esitetyn tarinan maailmaan. Suurimmassa osassa 

kappaleita tunnelmaan johdattava persoonanvaihtelu sijoittuu kappaleen alkuun, mutta 

toisinaan etenkin henkilöhahmojen kokemusmaailman ja maailmankatsomuksen avaami-

nen kuuntelijalle voi kuitenkin tapahtua myöhemminkin, jopa vasta kappaleen loppupuo-

lella esimerkiksi C-osassa. Olen jakanut kategorian 31 sanoitusta kahteen ryhmään sen 

mukaan, eläyttääkö persoonanvaihtelu kuuntelijaa tarinan miljööseen ja sen tunnelmaan 

vai jonkun sen henkilöhahmon kokemuksiin ja arvomaailmaan. Jälkimmäiseen ryhmään 

en ole kuitenkaan lukenut mukaan tapauksia, joissa minämuotoinen päähenkilö on tekstin 

varsinaisen puhujan kanssa hyvin samanmielinen ja samalla myös selkeästi kuuntelijan 

samastuttavissa, sillä käsittelen nämä tapaukset omana ryhmänään luvussa 4.2. 
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4.1.1 Persoonanvaihtelu miljöön kuvailussa 

Toisinaan persoonanvaihtelua esiintyy Martikaisen sanoituksissa jo heti niiden alussa. 

Tällöin vaihtelu kytkeytyy usein tunnelman luomiseen ja miljöön kuvailuun. Malliesi-

merkki tämänkaltaisesta vaihtelusta löytyy YUP:n kolmannen levyn Homo sapiens 

(1994) ensimmäisestä kappaleesta Beelsebub ei nuku koskaan, jossa kappaleen aloittava 

nollapersoona vaihtuu imperatiivin myötä yksikön 2. persoonaan. 

[1] Joskus öiden tunteina 
[2] [0] voi varmasti sen aistia, 
[3] ettei [0] ole yksin… 
[4] Kaikki tässä huoneessa 
[5] ehk’ei paljastu [0:lle] kerralla, 
[6] siis varaudu yllätyksiin. 
[7] Ja tee mitä teet 
[8] kunhan muistat vaan: 
[9] vanha Beelsebub ei 
[10] nuku koskaan… 
[11] Ei nuku koskaan. 

Myös musiikillisesti tämä tekstikatkelma asettuu melodialtaan muusta kappaleesta erot-

tuvaksi johdannoksi – joskin sen viisi viimeistä säettä eli rivit 7–11 paljastuvat myöhem-

min kertosäkeistöksi. Johdannon jälkeen sekä kappaleen aloittava nollapersoona että sitä 

jatkava yksikön 2. persoona katoavat näkyvistä pitkäksi aikaa: yksikön 2. persoona esiin-

tyy seuraavan kerran riveillä 44 ja 45 järjestyksessään toisessa itsenäisessä kertosäkeis-

tössä, eli säkeet ovat tuolloin samat kuin rivien 7 ja 8, ja nollapersoona taas antaa odotut-

taa itseään aina kappaleen kolmeen viimeiseen säkeeseen asti, jotka taas ovat identtiset 

kolmen ensimmäisen säkeen kanssa – ja samalla tavoin myös melodialtaan ja rytmiltään 

muusta kappaleesta erilliseksi osaksi erotettu. Geneeristävä nollapersoona tekstin alussa 

ja lopussa toimii kehyksenä kappaleessa kerrotulle tarinalle: jokainen tietänee miltä tun-

tuu, kun pimeällä kadulla tulee yhtäkkiä tunne, että joku tarkkailee. Kappale kertookin 

kuvitteellisen tarinan siitä, mitä öisin ihmisten nukkuessa kaupungissa tapahtuu. 

Kappaleen alussa nollapersoonaa seuraava yksikön 2. persoona vahvistaa kuuntelijan 

kutsumista tunnelmaan puhuttelemalla tätä suoraan (ks. Laitinen 1995a: 347). Puhuttelua 

vielä terävöittävät siinä käytetyt direktiivit, selkeästi sellaisiksi erottuvat imperatiivit sekä 

rivin 8 predikaatti, joka on indikatiivissa, koska imperatiivi ei ole sivulauseessa mahdol-

linen (ISK § 884). Tässä yhteydessä voitaneen kenties puhua jonkinlaisesta retorisesta 

imperatiivista, joka ei – kuten ei retorinen kysymyskään – edellytä vastaanottajalta varsi-

naista toimintaa. Sen käyttö on esimerkissä kuitenkin erilaista kuin miksi Laura Visapää 

(2008) käyttämänsä retorisen imperatiivin käsitteen tarkoituksen määrittää: katkelman 
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imperatiivin muodossa esitetty käsky ei nimittäin itsessään implikoi toiminnan mahdot-

tomuutta, vaan sen mahdottomuuden aiheuttaa sen esitysyhteys, jossa kuuntelijalla ei ole 

mahdollisuutta osallistua puhujan kanssa tasaveroisena toimijana vuorovaikutukseen (ks. 

mts. 71). 

Nollapersoonan kanssa katkelmassa esiintyessään yksikön 2. persoona on toisaalta 

tulkittavissa myös geneeriseksi – vaihtuuhan persoona kesken virkkeen rivillä 6. Rivin 7 

säkeen tee mitä teet lähentelee lisäksi jo idiomaattista konstruktiota, joka esiintymispai-

kassaan koskee ketä tahansa tarinan maailmassa elävää, säkeestä nimittäin alkaa alun 

yleisesti tunnistettavien tuntemusten sitominen kappaleen fiktiiviseen kertomukseen. Ky-

seessä on konsessiivinen ilmaus, joka kertoo seuraavaksi esitetyn asiaintilan, eli Beel-

sebubin hereillä olemisen huomioimisen, pätevän, teki tuohon geneeriseen referenttijouk-

koon kuuluva mitä hyvänsä (ks. ISK § 1143). Kuuntelijan tehtäväksi jää tällöin päättää, 

eläytyykö hän tulossa olevaan tarinaan samastumalla geneerisen persoonaviittauksen re-

ferenttijoukkoon. 

Jos katsomme tekstikatkelmaa Langackerin näyttämömallin läpi, huomaamme, että 

riveillä 1–5 näyttämölle ei aseteta vielä yhtäkään hahmoa. Kuuntelijalle annetaan vain 

miljöö, öinen huone, jossa hän implisiittisen puhujan rinnalla voi aistia jonkun tarkkaile-

van häntä. Riveillä 6–8 näyttämölle astuu ensimmäinen näkyvissä oleva hahmo, johon 

viitataan yksikön 2. persoonalla. Koska tätä hahmoa ainoastaan puhutellaan, eikä häntä 

nimetä tai edes kuvailla, jää viittaus kuitenkin osittain avoimeksi, ja kuuntelijalla on mah-

dollisuus asettua puhuteltavan asemaan. Näin ollen viittaus rinnastuukin edeltävään ge-

neeriseen nollapersoonaan. Samalla hahmon näyttämölle tuominen kuitenkin valmistaa 

kuuntelijaa jo edessä olevaan tarinaan ja saa hänet pohtimaan, mitä tuon hahmon ja seu-

raavaksi näyttämölle tuodun Beelsebubin välillä mahtaakaan olla vaarassa tapahtua. 

Kuuntelijan tunnelmaan johdattelu ei jää kappaleessa kuitenkaan tähän, vaan ensim-

mäisen kertosäkeistön jälkeen seuraa jälleen myös melodisesti muusta kappaleesta erot-

tuva osa, jossa persoonaksi on valittu monikon ensimmäinen. Laitan esille tuonkin ker-

tosäkeistön, koska sen teksti on osittain erilainen kuin muissa kertosäkeistöissä, joiden 

säkeet esittelin jo aiemmin. 

[24] Aivan niin: 
[25] kaupunki nukkuu kristityn untaan, 
[26] vaan vanha Beelsebub ei nuku koskaan. 
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[27] Ja kuolevaiset kuten me 
[28] ilman yön unta uuvumme 
[29] yhtä vain uni ei paina 
[30] yksi unta valvoo aina. 

Rivien 27–30 katkelma ei sinänsä enää tuo kuuntelijalle mitään uutta tietoa, mutta rinnas-

tamalla kristityn unta nukkuvat kaupunkilaiset ja kuolevaiset kuten me kuuntelijaa kuiten-

kin muistutetaan yhä eläytymään kappaleen maailmaan kuin itse kulkisi siellä. Rinnas-

tuksellaan puhuja luo sisäryhmä–ulkoryhmä-asetelman, jossa Beelsebubin jäädessä yksin 

ulkoryhmään sisäryhmän jäseniksi asettuu koko ihmiskunta – mukaan lukien monikon 1. 

persoonan referentit eli puhuja ja kuuntelija. 

YUP:n viimeisen levyn Vapauden kaupungit (2008) kappaleessa Aivan kaikki käy me-

nevän tarinan miljöö maalaillaan sen ensimmäisessä säkeistössä. 

[1] [0:n] Elämä on hyvä. 
 
[2] Vanhoja variksia peltotilkun poskessa 
[3] miettii, mistä voisi saada aamun apetta. 
[4] Tiellä on tyttöjä matkaamassa jonnekin. 
[5] Sateenkaaren näkevät ja kaaren laella 
[6] kyllä minutkin. 

Ensimmäisen säkeen geneerinen elämän ylistys yhdistettynä iloiseen sävelmään määrit-

telee heti kättelyssä kappaleen esittämän tarinan sävyn ja tunnelman. Riveillä 2–5 kuvail-

laan tarinan maailmaa lisäilemällä maisemaan erilaisia yksityiskohtia, jotka kaikki sopi-

sivat hyväntahtoiseen maaseudulla kuvattuun elokuvaan. Kun minämuotoinen puhuja as-

tuu näyttämölle rivin 6 säkeessä, on ilmiselvää, että hän vielä kuvan ulkopuolelta ensim-

mäisessä säkeessä puhuessaan puhui nimenomaan omasta elämästään: eihän elämä voi 

olla kuin hyvä, jos katselee idyllistä maalaismaisemaa sateenkaaren päällä seisten. Alun 

paremman tiedon puutteessa helposti geneeriseksi tulkitulla nollalla on kuitenkin tarkoi-

tuksensa, sillä juuri sen avulla kuuntelija imaistaan välittömästi oikeaan tunnelmaan, jotta 

hän voisi samastua kappaleen niin sen nimessä kuin kertosäkeistössäkin mainittuun mot-

toon. Ensimmäisen säkeen lause ei tietenkään välttämättä edes edellytä genetiiviattribuut-

tia, mutta ilman sitäkin se on tulkittavissa yleispäteväksi asiaintilaksi ja näin myös genee-

riseksi. 

Aivan kaikki käy on niitä aineistoni kappaleita, joissa persoonanvaihtelulla on erilai-

nen funktio tekstin eri kohdissa. Totean jo tässä vaiheessa, että kappaleen kontekstissa 

sen mimeettinen minä osoittautuukin lopulta puhujan ja kuuntelijan suhteen ulkoryhmään 

kuuluvaksi. Palaan tähän tarkemmin kuitenkin vasta luvussa 4.4, jolloin esittelen tekstiä 

myös laajemmin. 
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Kuuntelija pääsee eläytymään tarinan miljööseen tai tunnelmaan persoonanvaihtelun 

avulla yhteensä yhdeksässä kappaleessa, joista seitsemän kuuluu YUP:n tuotantoon ja 

kaksi löytyy soololevyiltä. Kuten jo aiemmin totesin, tässä funktiossaan persoonanvaih-

telu asettuu tyypillisimmin kappaleen alkuun. Merkille pantavaa on myös, että yhtä kap-

paletta lukuun ottamatta kaikissa tämän kategorian teksteissä yhtenä vaihtelijana toimii 

nollapersoona. Kun miljööseen johdattaminen sijoittuu kappaleen alkuun, nollapersoona 

on yleensä myös aloittava persoona, joka vaihtuu kappaleen edetessä vähintään joko yk-

sikön 1. tai 2. persoonaan. Toisinaan vaihtelijoita voi olla useampiakin. Niissä kahdessa 

kappaleessa, joissa tunnelmaan johdattaminen sijoittuu keskelle kappaletta, järjestys taas 

on päinvastainen, ja nollapersoona esiintyy molemmissa nimenomaan yksikön 1. persoo-

nan jälkeen. Tämä on toki odotuksenmukaistakin, onhan mimeettinen minä näissä tapauk-

sissa ehtinyt jo aloittaa tarinansa kertomisen. 

4.1.2 Persoonanvaihtelu henkilöhahmon kokemusmaailman kuvailussa 

YUP:n viimeisen levyn Vapauden kaupungit (2008) kappaleen Kunhan kuluu tuhat 

vuotta säkeistöissä kuuntelijaa johdatellaan persoonanvaihtelun avulla miljöön sijasta 

eläytymään tekstin päähenkilön elämään ja kokemuksiin. 

[1] Kai vaikea vaihe [0:n] on elossa olla, 
[2] jos [0] on naurujen aihe ja numero nolla: 
[3] ”Jo [0:n] vaatekerta mieleen tuo variksenpelätin. 
[4] Se lorvii vain ja liikaa juo ja kerjää ruuankin, 
[5] eikä töitä se tee, jotain vain raapustelee.” 
 
– – 
 
[12] Tuon ([0:n]) elämän vuodet: rahattomia. 
[13] Vaan [0:n] oudotkin teot tahattomia. 
[14] Ja vaikka joka paikasta [0] ajettiin lähtemään, 
[15] [0] ei kirjoittanut vihassa yhtäkään säettään. 
[16] Niitä kun löydettiin, päitä pyöriteltiin. 

Laitoin rivin 12 nollan sulkuihin, koska säkeen aloittava demonstratiivipronomini tuo on 

tulkittavissa myös ihmisviitteiseksi, joskin ensisijaisesti oletan sen olevan elämän artik-

kelimainen määrite (ks. ISK § 569). Esille laittamieni säkeistöjen lisäksi kappaleeseen 

kuuluu kolme kertosäkeistöä, joissa nollapersoonaa ei esiinny, ja joissa kappaleen ai-

heeksi osoittautuu se surullinen totuus, että monet taiteilijat saavat tunnustusta vasta kuo-

lemansa jälkeen – yleistettävänä esimerkkinä toki käytetään juuri tätä kappaleen esittele-

mää runoilijaa. 
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Kuten voimme nähdä, nolla on tässä kappaleessa esiintyessään aina jonkinlaisessa ko-

kijan asemassa, ja siksi se houkutteleekin empaattisuuteen taiteilijaa kohtaan. Kappaleen 

alussa kolmen ensimmäisen säkeen aikana tilanne on kuitenkin sama kuin aiemmassa 

esimerkissä: näyttämölle ei aseteta vielä yhtäkään hahmoa. Näin ollen kuuntelijalla ei ole 

tässä vaiheessa vielä ketään, kelle empaattisuuttaan osoittaa, jolloin hän luontevasti aset-

tuu implisiittisen puhujan rinnalle pohtimaan kuvailtua elämää omasta näkökulmastaan: 

millaista olisi, jos minulle aina naurettaisiin, eikä kukaan pitäisi minään. Näin hän tulee 

puolihuomaamattomasti johdatelluksi eläytymään vasta kauan kuolemansa jälkeen an-

saitsemaansa arvostusta saaneen runoilijan elämään, minkä ansiosta hän kenties arvostaa 

tätä – niin tarinan päähenkilöä kuin tämän todellisia esikuviakin – vielä entistä enemmän. 

Nollapersoona vaihtuu rivien 4 ja 5 säkeissä kolmannen persoonan pronominiin se. 

Pronominivalinta nimettömäksi jäävän arvostelijan sitaatissa korostaa päähenkilön osak-

seen saamaa halveksuntaa. Muiden suhtautumisen muutos näkyykin myös päähenkilöön 

viittaavissa pronomineissa, kun ensimmäisen säkeistön se muuttuu kertosäkeistössä hä-

neksi: Vaan kunhan kuluu tuhat vuotta, / jälleen hänet muistetaan. Tämä ei tietenkään ole 

varsinaista persoonanvaihtelua, koska persoona pysyy koko ajan yksikön kolmantena. 

Tuon sen kuitenkin esille, koska päähenkilön elämään samastuttuaan kuuntelija voi tuntea 

tyytyväisyyttä taiteilijan saadessa ansaitsemaansa arvostusta myös pronominivalinnoissa. 

Samalla se entisestään korostaa esitellyn asiaintilan epäoikeudenmukaisuutta: taiteilija, 

joka aikalaistensa syrjimisestä katkeroitumatta omisti elämänsä runoilleen, tunnustetaan 

yleisesti ihmisviitteiseksi tunnistetun pronominin arvoiseksi vasta kuolemansa jälkeen. 

Osassa aineistoni kappaleista puhuja antaa puheenvuoron pitkäksi aikaa, usein lähes 

koko kappaleen ajaksi, jollekulle toiselle, ja tämä asennonvaihdos luonnollisesti muuttaa 

puhujan ja kuuntelijan välistä suhdetta. Oivan esimerkin puheenvuoron siirtymisestä tar-

joaa esimerkiksi Martikaisen viidennen soololevyn Usko (2011) kappale Jatkakaa souta-

mista. 

[1] Saunan lauteilla pikku tuiskeessa 
[2] ukko kysyi: ”pojat, saisinkos laulaa?” 
[3] Totta kai isä sai. 
[4] Sitten lauloi hän: ”pojat, elämän taittoon 
[5] veneenpahaisia vain jaellaan. 
[6] Muutamille ei airojakaan… 
 
[7] Noin vain heitettiin 
[8] vettä vastaan, pyörteisiin 
[9] myös minut, joka oikeastaan olin vain poika. 
– – 
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 Yllä olevassa esimerkissä tapahtuvan persoonanvaihtelun tärkein merkitys lienee, 

että kappaleissa yleensä esiintyvä puhuja tuo tiettäväksi, ettei tämä seuraavaksi kerrottu 

ole hänen tarinansa. Lisäksi siinä tulee samalla esitellyksi tämän tarinan kertoja, tekstin 

mimeettinen minä, eli poikiaan neuvova ja samalla vanhoja muisteleva isä. Hän onkin 

lennokas kertoja, ja poikien mukana myös kuuntelija pääsee antautumaan tarinan imuun. 

[10] Ja kun mylvii maailma: 
[11] ”kahdesta voit valita: 
[12] työ tai köyhän kuolema”, ei [0] valita voikaan, 
[13] vaan [0] ahkeroi, kun käsky soi: 
 
[14] ”nyt hoitele hommat, päivän työt 
[15] ja päivien päälle valvo yöt, 
[16] vatvo mennyttä ja vatvo huomispäivän tuloa!” 
– – 

Persoona vaihtuu siis jälleen, tällä kertaa isän siteeratessa menneisyytensä käskyttäjiä, 

jolloin verbimuodoiksi valikoituvat imperatiivi sekä kaksi nollapersoonaista indikatiivia, 

joista myös jälkimmäinen, myönteinen ahkeroi, saa modaalisen luonteensa, kun se rin-

nastetaan vaan-konjunktiolla kielteiseen modaaliverbiin. Vastaparina ne ilmaisevat siis 

toinen mahdottomuutta, toinen välttämättömyyttä (ISK § 1562). Koska ei voi valita, täy-

tyy ahkeroida. Tämänkaltainen modaalisuuden suoranainen tykitys, joka on vahvimmil-

laan rivien 14–16 imperatiiveissa, eläyttää kuuntelijaa isäukon kokemusmaailmaan: tuol-

lainen käskyjen määrähän suorastaan hengästyttää. Eläytymistä vahvistaa tietenkin myös 

edellä samastumispaikan tarjonnut nollapersoona. Samoin kuin aiemmassa esimerkissä 

taiteilijan elämän rankkuuteen eläytyminen saattoi lisätä kuuntelijan arvostusta tätä koh-

taan, nousevat myös vanhan työmiehen pisteet, kun kuuntelija vertaa tämän kokemuksia 

omiinsa. 

Samastuttavuutta tarinan päähenkilöön rakennetaan persoonanvaihtelun keinoin myös 

YUP:n seitsemännen levyn Lauluja metsästä (2001) viimeisessä kappaleessa Nyrkkeilijä. 

Teksti on yksi YUP:n pisimmistä, joten olen jättänyt tekstinäytteestä pois joitakin kappa-

leen keskiosan pätkiä, jotka eivät tuo kappaleeseen analyysin kannalta lisäarvoa. 

[1] Silloin tällöin tiskiin iskee [0:n] vanha tuttu tunne, 
[2] että mitä helvettiä mä täällä teen? 
[3] Vahvana se jäyti nyrkkeilijää silloin, kun ne 
[4] katsoi hämmästellen keskeyttäneeseen. 
 
[5] Tyhjyyteen se tuijottaa ja poskipäätä pyyhkii, 
[6] [0:n] otsan ammottava haava kääreen saa. 
[7] Tiimi vaiti on, kun valmentaja hiljaa nyyhkii. 
[8] [0:n] Taisi olla aika vaihtaa maisemaa. 
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[9] [0:n] Kotikaupungin katujen hiljaisuus kuin hauta. 
[10] Ropisee [0:an] kuin iskut julma sadesää. 
[11] Nolattua suuruutta ei siellä kukaan auta. 
[12] Niinpä nyrkkeilijä tyhjän päälle jää. 
 
[13] Liika viina [0:n] kovetettua kuorta lisää jääsi. 
[14] Hanttihommat tyhjää täytä ei, ja kun 
[15] [0] astui kehästä, niin kehää kiertämään taas [0] pääsi. 
[16] [0:n] Elämä loi loputtoman ottelun. 
 
[17] Sitä vaikea [0:n] on käsittääkään, kun 
 
[18] Nyt vaikka on kesäkin kuumimmillaan, 
[19] on niin kylmää ja yksinäistä, 
[20] että [0] voi viluissaan vaeltaa vaan. 
[21] Edes lapaset ei lämmitä 
 
[22] sitä, joka 
[23] olla taisi 
[24] eksynyt, väsynyt ja sekaisin. 
 
– –  

 
[33] Kantapöydässään kun [0] piti yllä tietovisaa, 
[34] moni totesi: ”Tuotakaan tiedä en.” 
[35] Vaan kun [0] itse kääntyi, katsoi elämäänsä risaa 
[36] kysyi kaikkein vaikeimman kysymyksen, 
 
[37] ja myönsi: enää mistään mitään tiedä en… 
 
– –  
 
[50] Yht’äkkiä se [0:n] sama tunne silloin palaa, 
[51] kysyy: mitä helvettiä mä täällä teen? 
[52] Kun [0] ei löydä omaa ihmistä, ei omaa alaa, 
[53] tuskin paikkaa, mihin laittaa makuulleen. 
 
[54] Ryyppykaveri suo kulkukoiralle suojan. 
[55] Nyrkkeilijä varastaa sen pistoolin. 
[56] Silloin valtaa hänet viimein, kiitos taivaan Luojan, 
[57] usko siitä, että pian on paremmin… 
 
[58] Se tahtoi uskoa, kun usein olikin niin 
 
[59] eksynyt, väsynyt ja sekaisin. 
[60] Eksynyt, väsynyt ja sekaisin. 
 
[61] Olivat ne sata tai vain neljäkymmentä vuotta – 
[62] jokainen on onnellinen vahinko… 
[63] Pidempäänkin [0] jatkaa toki voi, vaan miksi suotta, 
[64] jos on [0:n] hanskat naulaan nostettuina jo? 
 
[65] Vaan jospa vihdoin sai aikaan 
[66] tuo nyrkkeilijä vaitonainen 
[67] sen suurimman nyrkin kanssa 
[68] sen sovinnon? 
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[69] Jos olikin ottelunsa 
[70] juuri sen mittainen? 
[71] Me tiedämme: se oli elämää, 
[72] ja siinä aivan kaikki on. 
 
[73] Siinä kaikki on. 

Nyrkkeilijässä geneeristämisen ja samalla myös kuuntelijan samastamisen prosessi 

kulkee mukana läpi kappaleen. Jo ensimmäiset säkeet kaappaavat kuuntelijan tehokkaasti 

mukaansa: jos ja kun tämä on koskaan kokenut olevansa väärässä paikassa väärään ai-

kaan, hän tarttuu kyllä syöttiin, sillä rivin 2 säkeen ihmettelevään kysymykseen mitä hel-

vettiä mä täällä teen? on helppo samastua paitsi sen yleisyyden, myös edeltävän säkeen 

ikään kuin johtolauseeksi hahmottuvan nollapersoonan ansiosta. Kolmannessa säkeessä 

kaikille tuttu ajatus kytketään kuitenkin jo osaksi kappaleen kertomaa tarinaa asettamalla 

se päähenkilön, nyrkkeilijän, mieleen spesifissä tilanteessa, jossa hän on keskeyttänyt 

uransa viimeiseksi jäävän ottelun. Päähenkilö pidetään mukana kolmannen persoonan 

viittauksilla rivin 8 säkeeseen asti, jolloin hänen ajatuksensa tuodaan julki nollapersoo-

naisessa konditionaalilauseessa Taisi olla aika vaihtaa maisemaa. Persoona on häivytetty 

myös kahdesta seuraavasta säkeestä, joten kuuntelijalla on mahdollisuus samastumalla 

asettua kuuntelemaan oman kotikaupunkinsa katujen hiljaisuutta. Tarina pysyy kuitenkin 

koossa, kun päähenkilön maisemaan palataan taas viittauksella nolattu suuruus rivillä 11. 

Nyrkkeilijän persoona häivytetään jälleen riveillä 13–16, joskin spesifi sanasto eten-

kin riveillä 15 ja 16 paljastaa sen olevan edelleen jossakin taustalla. Puoligeneeristä osaa 

seuraavan rivin 17 säe on kuitenkin puhdas avoin nollasubjektilause, joka johdattaa kuun-

telijan edelleen nollapersoonan tuomaa geneerisyyttä hyödyntävään kertosäkeistöön. Ri-

vin 21 säe edes lapaset ei lämmitä saa itse asiassa nyrkkeilijään viittaavan partitiiviob-

jektin seuraavassa säkeessä, mutta näiden kahden säkeen välissä muuttuvan sävelkulun 

ansiosta kertosäkeistön osat, ja etenkin sen ensimmäinen, geneerinen osa, on tulkittavissa 

myös omaksi itsenäiseksi kokonaisuudekseen. Oikeaan mielentilaan asetuttuaan kuunte-

lijan ei liene vaikeaa samastua myöskään kertosäkeistön loppuosan hahmoon, joka olla 

taisi eksynyt, väsynyt ja sekaisin, etenkään kun sen viimeinen säe on taas kutsuvasti ero-

tettu omakseen poikkeavalla sävelkululla. 

Kertosäkeistön jälkeen tarina jatkuu taas osin spesifisti personoituna ja osin avoimena. 

Otin tekstinäytteeseen mukaan jälleen säkeistön, joka alkaa riviltä 33. Nyrkkeilijän per-

soona näkyy siinä ainoastaan päätteissä sekä refleksiivipronominissa itse. Viittausten en-

sisijaisen referentin tulkintaa ohjaa tässäkin ympäröivä sanasto. Säkeistöä seuraavassa 
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rivin 37 irrallisessa säkeessä esiintyy taas yksikön 1. persoona tarinan päähenkilön rep-

liikissä enää mistään mitään tiedä en. Tämä on itse asiassa kappaleen ainoa nyrkkeilijän 

ajatus, joka on esitetty suoran esityksen keinoin: ensimmäisessä säkeistössähän yksikön 

1. persoonassa esitelty ajatus liitettiin nyrkkeilijään vasta jälkikäteen. Omaksi osakseen 

erotettuna ja minämuotoisen ajatuksen yleisen tunnistettavuuden ansiosta tämäkin säe voi 

toimia kuuntelijaa samastumaan kutsuvana koukkuna, mutta erityisesti johtolauseensa 

ansiosta se ei kuitenkaan ole sitä läheskään niin selkeästi kuin kappaleen alun yksikön 1. 

persoonan esittämä kysymys. 

Suoraa esitystä seuraa jälleen geneerinen kertosäkeistö, ja samastunutta kuuntelijaa 

pidetään otteessa aina riville 53 asti, jolloin näkyvät, kolmannen persoonan inhimilliset 

subjektit palaavat taas tekstiin ryyppykaverin ja nyrkkeilijän hahmoissa. Koko kappaleen 

merkityksen määrittävä oivallus (rivit 61–64) esitetään kuitenkin jälleen nollapersoonaa 

hyödyntäen. Näin kuuntelija johdatellaan samastumisen kautta loppuratkaisuun, ja ri-

veillä 65–68 kerrotaan nyrkkeilijänkin päässeen samaan rauhalliseen mielentilaan. Rivillä 

71 monikon 1. persoona liittääkin kuuntelijan ja nyrkkeilijän saman joukon jäseniksi, 

jotka voivat yhdessä todeta ja: se oli elämää, ja siinä aivan kaikki on. Persoonanvaihtelun 

avulla kuuntelija on siis kappaleen kuluessa samastutettu nyrkkeilijän tarinaan niin, että 

hän voi löytää siitä yhtäläisyyksiä myös omansa kanssa. 

Persoonanvaihtelun avulla samastutetaan kuuntelijaa tarinan henkilöhahmoon tai vä-

hintään avataan tämän ajatus- ja arvomaailmaa yhteensä 22 kappaleessa. Niistä kymme-

nen on YUP:n aikaisia sanoituksia ja 12 taas soolotuotannosta. Useimmiten hahmo, jonka 

kokemusmaailmaa avataan, on tekstin päähenkilö, ja niissäkin kahdessa tapauksessa, 

jossa kyseessä on sivuhenkilö, on tämä tarinan kannalta merkittävä sellainen. 12 tapauk-

sessa hahmo on tekstin mimeettinen minä, jonka kokemuspohja on kuitenkin retorisen 

minän kanssa usein merkittävästikin eriävä. Muulloin kyseessä on kolmannen persoonan 

henkilöhahmo, ja näitä tapauksia on aineistossani siis yhdeksän. Päähenkilön tai merkit-

tävän sivuhenkilön esiintyessä kolmannessa persoonassa on vaihtelevana persoonana 

aina vähintään nollapersoona, ja viidessä tapauksessa se onkin yksikön 3. persoonan li-

säksi ainoa vaihtelija. Nollapersoona vaihtelee myös mimeettisen minän persoonamuo-

don kanssa kuudessa kategorian kappaleessa, mutta mahdollisia johdattelua luovia vaih-

telijoita yksikön 1. persoonalle ovat myös yksikön 2. ja 3. persoona, passiivi sekä moni-

kon 1. persoona. Näistä vaihtelijoista yksikön 2. persoona on ainoa, joka ei osallistu vaih-

teluun kertaakaan kuuntelijaa kolmannen persoonan henkilöhahmon mieleen johdatelta-

essa. Joka tapauksessa tässäkin alakategoriassa, samoin kuin miljööseen ja tunnelmaan 
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johdattavien kappaleiden ryhmässä, nollapersoona on persoonanvaihtelun osapuolena 

selkeästi yleisin. Lisäksi tarinaan johdattamisen ryhmän kappaleissa tai niiden katkel-

missa, kun siis mukaan luetaan sekä miljöötä että henkilöhahmon ajatusmaailmaa esitte-

levät tekstit, vaihtelevia persoonia on hyvin usein vain kaksi: näin on jopa 19 tekstissä 

31:stä. 

4.2 Persoonanvaihtelu tukee minämuotoisen puhujan samastuttavuutta 

Samastuttavan minämuotoisen puhujan käyttäminen on rock- ja ylipäätään populaarimu-

siikin lyriikoissa varsin tyypillinen kerrontatapa. Havaintojeni mukaan kappaleissa, joissa 

on samastuttava minähahmo, käsitellään tilanteita, joihin suurin osa ihmisistä on joutunut 

ainakin jossakin vaiheessa elämäänsä. Usein ne kertovatkin rakkaudesta, joko pieleen 

menneestä tai parhaillaan käynnissä olevasta suhteesta. Kuuntelija voi toki eläytyä tekstin 

päähenkilön rooliin hyvin konkreettisessa ja aikapaikkaisessakin tarinassa, mutta varsi-

nainen ajatuksiin ja maailmankatsomukseen samastuminen vaatii kuitenkin yleismaail-

mallisempien pohdintojen esittämistä. Lisäksi samastuttavan minämuotoisen puhujan ta-

pauksissa mimeettinen ja retorinen minä jakavat samat arvot ja maailmankatsomuksen, 

jolloin retorinen minä voi tuoda ajatuksensa julki mimeettisen minän esittämänä. Tätä 

yhteyttä korostaakseni käytänkin tässä alaluvussa tekstissä esiintyvästä minähahmosta ni-

mitystä minämuotoinen puhuja erotuksena mimeettisestä minästä, joka voi arvomaail-

maltaan olla retorisen minän suhteen vaikka täysin toinen ääripääkin. 

Samastuttavaa minämuotoista puhujaa esiintyy myös Martikaisen sanoituksissa, vaik-

kakaan se ei missään nimessä ole niissä yleisin puhujatyyppi. Soolotuotannon teksteissä 

sitä esiintyy hieman enemmän kuin YUP:llä. Etenkin YUP:n alkuaikojen teksteistä löytyy 

paljon myös sellaista yksikön 1. persoonaa, joka kenties kyllä toivoo kuuntelijan tarkkai-

levan tapahtumia omasta näkökulmastaan, mutta ei kuitenkaan oleta tämän ajattelevan 

asioista samoin kuin hän itse, sekä jopa 1. persoonan viittauksia, joiden referentit tuntui-

sivat kuuluvan ulkoryhmään suhteessa taustalla häilyvään puhujaan ja sitä kautta tieten-

kin myös samanmieliseen kuuntelijaan. Tästä huolimatta aineistostani löytyy kuitenkin 

myös esimerkkejä siitä, miten persoonanvaihtelun keinoin voidaan tukea minämuotoisen 

puhujan samastuttavuutta. 

Kuten jo aiemmin olen todennut, nollapersoona on aineistossani hyvin yleinen per-

soonanvaihtelun osapuoli, ja se näyttäisi voivan vaihdella minkä muun persoonan kanssa 

tahansa. Yksinkertaisimmillaan hallitseva persoona vaihtuu nollapersoonaan vain yhden 
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säkeen tai jopa puolikkaan ajaksi. Vaikka se toki tuolloinkin antaa vastaanottajalle sa-

mastumispintaa sanottuun, olen jättänyt nämä tapaukset fokusaineistoni ulkopuolelle, 

sillä niiden voi usein nähdä motivoituvan lähinnä toiston välttämisestä tai tekstin sovitta-

misesta säkeen tavumäärään. Näissä yhteyksissä voidaankin puhua anaforisesta nollasta 

eli jo mainitun lauseenjäsenen toistamatta jättämisestä, yhdenlaisesta ellipsistä (ks. ISK 

§ 1362; 874). Kiinnostavampi vaihtelutapaus löytyy kuitenkin esimerkiksi vuonna 2004 

julkaistun ensimmäisen soololevyn Mierolainen kappaleesta Ampukaa mut kuuhun. 

  [1] Vaikka vuosia vierelläs viruin, olin poissa, 
  [2] sokkeloissa turhantärkeyden, 
  [3] missä lie, sitä tiennyt mä en. 
   
  [4] Tänä rauta-aikana [0] eksyy jättömaalle, 
  [5] arvokkaalle siellä [0] sokeutuu, 
  [6] [0] tempautuu virtaan kuin ajopuu. 
   
  [7] Vaan jos kaunan ja vihansa [0] taakseen saattaa jättää, 
  [8] [0] voi selättää tuon sokeuden 
  [9] ja nähdä, mitä tahdon ja mitä en. 

Edellä on näkyvissä on kappaleen kolme ensimmäistä, peräjälkeen laulettua säkeistöä, 

joita seuraa yksikön 1. persoonassa esitetty kertosäkeistö. Ensimmäisessä (rivit 1–3) esi-

tellään tarinan henkilöhahmot: minämuotoinen puhuja sekä joku tälle läheinen henkilö, 

kenties kumppani, jota puhuja puhuttelee yksikön 2. persoonassa. Toisessa säkeistössä 

minämuotoinen puhuja vetäytyy kuitenkin näyttämöltä, ja subjektin persoona vaihtuu 

nollapersoonaksi. Nollapersoona säilyy aina kolmannen säkeistön toiseksi viimeiseen sä-

keeseen saakka, jolloin yksikön 1. persoona palaa jälleen näkyviin. Riveillä 4–8 alussa 

esitetty asiaintila yleistetäänkin nollapersoonan avulla sellaiseksi, mikä voi koskettaa ke-

nen tahansa elämää, ja minämuotoisen puhujan vetäytyminen ohjaa kuuntelijaa tunnuste-

lemaan, voisiko hän itse asettautua tuohon asemaan. Yleistävän kehyksen seuraavaksi 

sanottuun luo myös rivin 4 säkeen aloittava Tänä rauta-aikana, joka toimii säkeistössä 

tilanrakentajana ohjaten yksilötulkinnan sijasta roolitulkintaan (ks. Huumo 1997: 40–42; 

myös Huumo 2006: 155–156). Toisin sanottuna, vaikka nollan paikalle laittaisi jonkin 

kolmaspersoonaisen inhimillisen hahmon, olisi tämän toiminta yleistettävissä pelkästään 

neljännen säkeen alun toimintaa ja sen syitä taustoittavan adverbiaalin ansiosta. 

Ilman kolmatta säkeistöä rivien 4–6 säkeet sopisivat vielä minämuotoisen puhujan 

esittämän tarinan sisäiseksi puolustuspuheeksi, jolloin nollapersoonan tarjoama samastu-

misen paikka olisi tarkoitettu ensimmäisessä säkeistössä esitellylle yksikön 2. persoonan 

referentille. Viimeistään rivit 7 ja 8 osoittavat nollan olevan todellisuudessa avoimempi. 
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Säkeet on tarkoitettu ikään kuin yleiseksi ohjeeksi: jätä kauna ja viha taaksesi, niin et 

hukkaa arvokkaita asioita elämässäsi. Indikatiivimuotoinen ehtolause esittää sekä ehdon 

toteuttamisen, kaunan ja vihan taakseen jättämisen, että toteuttamisen seurauksen mah-

dollisesti toteutuvina asiaintiloina, mutta toteutumisennuste on kuitenkin parempi, kuin 

jos rakenteessa käytettäisiin konditionaalia (ks. ISK § 1135). Jälkimmäisen lauseen mo-

daaliverbi voi tulkittaneenkin ensisijaisesti dynaamista mahdollisuutta kuvaavaksi. Myös 

sen episteeminen tulkinta on kuitenkin mahdollinen: koska puhuja yhtä lailla kuuluu nol-

lapersoonan referenttijoukkoon, ei hän ole itsekään oletettavasti tätä mahdollisuutta vielä 

kokeillut, mutta haluaa kuitenkin esittää kuuntelijalle mahdollisen toimintamallin, jonka 

arvelee voivan toimia. (Ks. ISK § 1558; 1562.) Oli niin tai näin, minämuotoinen puhuja 

ei kuitenkaan esittäisi tällaista neuvoa kumppanilleen, koska on itse juuri tunnustanut so-

keutensa; yksikön 2. persoonan referentti on tässä syytön osapuoli, eikä hänen näin ollen 

tarvitse parantaa tapojaan. On siis selvää, että säkeistön keskellä esiintyvän nollapersoo-

nan tarkoituksena on samastuttaa nimenomaan kuuntelija kerrottuun tarinaan: vaikka mi-

nämuotoinen puhuja puhuu omasta elämästään, hän osoittaa heti kappaleen alussa, ettei 

usko olevansa yksin kokemustensa kanssa. 

Viimeisessä säkeessä rivillä 9 yksikön 1. persoonan käyttö asettaa puhujan taas näyt-

tämölle havainnoitavaksi, ja palauttaa näin kuuntelijan takaisin kerrottavaan tarinaan. Sa-

malla persoonaviittaus on kuitenkin ensimmäisten säkeiden 1. persoonaa selvästi avoi-

mempi, sillä säe voidaan tulkita myös edeltävän nollapersoonan referentin ajatukseksi, ja 

se on näin ollen edelleen täysin kuuntelijan samastuttavissa. Persoonan vaihtumisen 

syynä säkeessä voidaan toki pitää myös loppusointua, vaatiihan edeltävän säkeen päät-

tävä sokeuden riimikseen yksikön 1. persoonan muodon kieltoverbistä. Esimerkin kaltai-

nen persoonanvaihtelun kuvio ei ole kuitenkaan aineistossani ainutlaatuinen ja on senkin 

vuoksi pantava merkille. 

Nollapersoona ei ole kuitenkaan ainoa minämuotoisen puhujan samastuttavuutta tu-

keva persoona, kuten voimme nähdä esimerkiksi järjestyksessään toisen soololevyn Rak-

kaus (2006) ensimmäisestä kappaleesta Jos mulla menisi todella huonosti. 

[1] Jos mulla menisi todella huonosti, 
[2] niin moni [0:n] ystävyys siihen loppuisi. 
[3] Voisin ovelle mennä, mut enhän sentään yöksi. 
 
[4] Ja [0:n] monet toverit ja hyvät kaverit 
[5] naamat nyreinä [0:sta] pahaa puhuisi: 
[6] kuinka [0:n] sujuva seura on vaihtunutkin työksi. 
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[7] En mitään tarkoita, mä olen kunnossa 
[8] kiltisti ruodussa kaikkea hääräilen, 
[9] mutta [0:n] huomisen suuntaa ei kukaan meistä tiedä. 
 
[10] Mä olen hilpeä, kiillotan kilpeä, 
[11] vaan jos sattuma saapuu määräillen, 
[12] että nyt siltä kilvet ja kunniakin viedään. 
 
[13] Jos niin käy, mitä mä teen? 
[14] Mä en tiedä mitä mä teen. 
[15] Jos niin käy, mitä mä teen? 
[16] Mä en tiedä mitä mä teen. 
[17] Ja siksi 
 
[18] etsin täältä maasta palastani taivaasta, 
[19] jotain mihin uskoa ja mihin tukeutua, 
[20] jotta sitten jos oon pihalla, eikä mua kaivata, 
[21] niin se nyt sentään kaipaa mua. 
 
[22] Mä olen apina, sä olet apina, 
[23] peilikuvia täältä etsitään 
[24] ja jos löydetään, niin nimetään ne ystäviksi. 
 
[25] Vaan lauman luonne on joskus koruton, 
[26] käy yhden häilyntä muita hämäämään, 
[27] ja sen nimihän piirrellään vetten vietäviksi. 
 
[28] Jos niin käy, mitä mä teen? 
– –  

Ensimmäisen ja kolmannen säkeistön (rivit 1–3 ja 7–9) nollapersoonat on tulkittava 

ensisijaisesti anaforisiksi. Toisen säkeistön nolla on avoimempi yksikön 1. persoonan sä-

keistöstä puuttumisen vuoksi. Mikäli kuuntelija tunnistaa puhujan kuvaileman pelon 

omasta elämästään, auttavat paitsi siellä täällä pilkahteleva nollapersoona, myös rivien 13 

ja 15 kysyvät toistot tätä samastumaan minämuotoiseen puhujaan jo kappaleen alkupuo-

liskolla. Kuuntelijalle tarjotaan tekstissä kuitenkin kahta erilaista roolia. Hän voi ensin-

näkin samastua jo kappaleen alkupuolen mielenterveytensä järkkymistä ja sen myötä ys-

täviensä menettämistä pelkäävään minämuotoiseen puhujaan, kuten edellä esitin. Jos hän 

ei kuitenkaan koe tuota paikkaa vielä omakseen, tarjotaan uutta samastumisen paikkaa 

edellistä voimakkaammin kertosäkeistön jälkeen riviltä 22 alkaen. 

 Samastamisen kannalta merkittävin persoonanvaihtelu tapahtuu siis vasta rivien 22–

24 säkeissä Mä olen apina, sä olet apina, / peilikuvia täältä etsitään / ja jos löydetään 

niin nimetään ne ystäviksi. Säkeistöä on edeltänyt kertosäkeistö, ja näin ollen paikka on 

näkökulman vaihtumiselle luonteva. Rinnastamalla yksikön 1. ja 2. persoonan toiston 

keinoin puhuja yleistää esittämänsä, ja sinä-viittaus onkin tulkittavissa nollapersoonan 

kaltaiseksi avoimeksi viittaukseksi. Geneeristä tulkintaa vahvistavat puhujan seuraavaksi 
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valitsemat passiivimuodot. Sisällyttämällä näin kuuntelijan yksikön 2. persoonan viit-

tauksen referenttijoukkoon puhuja kuitenkin asettaa tämän viereensä näyttämölle heidän 

molempien havainnoitavaksi, jolloin kuuntelija menettää maksimaalisen subjektiivisuu-

tensa käsitteistäjänä. Ratkaisullaan puhuja ikään kuin kertoo uskovansa ihmisten toimi-

van näin, mutta haluaa kuuntelijankin mielessään varmistavan, että hän on puhujan 

kanssa samaa mieltä, jotta samastuminen voi jatkua. Seuraavat passiivimuotoiset verbit 

voivat yhtä hyvin olla tulkittavissa passiiveiksi tai monikon 1. persoonan puhekielisiksi 

muodoiksi, mutta sillä, kumpia ne ovat, ei itse asiassa ole suurtakaan väliä: ne ovat joka 

tapauksessa rivin 22 säkeen yksikön 1. ja 2. persoonan ansiosta inklusiivisia, sillä ilmais-

taanhan rivin 23 säkeessä edellisen säkeen sisältö toisin sanoin. 

Ihmisten nimeäminen laumaksi ja siihen viittaaminen kolmannessa persoonassa rivin 

25 säkeessä pelastaa kappaleen vähäisimmältäkin syyttävältä sävyltä. Tuo laumahan on 

edellisen säkeistön (rivit 22–24) passiivimuotojen referentti, mikä tarkoittaa, että koska 

rivillä 22 kuuntelija on yksikön 2. persoonan kautta liitetty myös samaisten passiivimuo-

tojen referenttijoukkoon, on kuuntelijan ajoittaista käytöstä tämän pitkän tulkintaketjun 

kautta rivillä 25 juuri kritisoitu. Koska lauma on kuitenkin pikemminkin kielikuva apina-

joukosta kuin mikään konkreettinen ihmisjoukko, ei kuuntelija osaa ottaa sanottua syy-

töksenä – ja onhan minämuotoinen puhuja sitä paitsi asettanut itsensäkin yhtä lailla tuo-

hon joukkoon kuuluvaksi, mikä korostaa säkeissä kuvaillun arveluttavan toiminnan yleis-

inhimillistä luonnetta. Se, että puhuja on itse asiassa rivillä 26 erottanut itsensä (ja itseensä 

omien pelkojensa perusteella jo aiemmin samastuneen kuuntelijan) laumasta viittaamalla 

itseensä yksikön 3. persoonassa: käy yhden toiminta muita hämäämään, jää helposti huo-

maamatta. Tuolla indefiniittisellä viittauksella laumasta voidaan toki poimia kuka ta-

hansa, mutta koska kappaleen ensimmäisissä säkeistöissä minämuotoinen puhuja on il-

maissut huolensa ystäviensä hylkäämäksi joutumisesta, on helppo päätellä puhujan luke-

van itsensä sen referenttijoukkoon. Yksikön 1. persoonan käyttö tässä yhteydessä kuiten-

kin todennäköisesti pilaisi rivien 22–24 säkeissä tapahtuneen kuuntelijan samastumisen, 

sillä paitsi että se näkyvästi nostaisi puhujan ikään kuin muiden ihmisten yläpuolelle erot-

taessaan hänet laumasta, on kuuntelijan myös helpompi tuntea empatiaa nimeämätöntä 

yhtä kohtaan, koska tämän paikalle hän voi vaivattomammin sijoittaa jonkun omasta elä-

mästään tuntemansa tai tietämänsä rooliin sopivan hahmon – tai mikäli hän jakaa puhujan 

huolen myös omassa elämässään, asettua indefiniittisen viittauksen referenttijoukkoon it-

sekin. Hylätyksi tulemisen pelko lienee kuitenkin tunne, jonka jokainen on joskus elä-

mässään kokenut, ja indefiniittinen yhden korostaakin juuri sitä, että kyse todella voi olla 
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kenestä tahansa. Kun yksikön 1. persoona palaa näkyville taas kaksiosaisen kertosäkeis-

tön ensimmäisessä osassa riviltä 28 alkaen, pääsee minämuotoiseen puhujaan vasta edel-

lisen kertosäkeistön jälkeen samastunut kuuntelija pohtimaan kysymystä myös omalta 

kohdaltaan. Näin alkujaan kaksi erilaista kuuntelijalle annettua roolia kietoutuvat yhteen. 

Vaikka jo edeltävässä esimerkissä minämuotoisen puhujan samastuttavuutta raken-

nettiin useamman eri persoonan voimin, on soololevy Mierolaisen (2004) viimeinen kap-

pale Kaikki me kuolemme pian kuitenkin persoonanvaihtelun kannalta aivan omassa luo-

kassaan. Siinä on helposti tunnistettava samastuttava minämuotoinen puhuja, jonka sa-

mastuttavuutta tuetaan useiden eri persoonien vaihtelulla läpi kappaleen. Tästä syystä 

koen välttämättömäksi laittaa tekstin esille kokonaisuudessaan. 

[1] Vaikka mä elän kuin viimeistä päivää, 
[2] kiellän sen olevan viimeinen. 
[3] Kavahdan terveen järjen häivää. 
[4] Elämää vierastan, ihminen. 
 
[5] Suuria, turhia toimia piirrän, 
[6] elämänkaarta kun suunnittelen. 
[7] Sinutkin usein mä huomiseen siirrän, 
[8] tänään kun kanssasi ehdi olla en. 
 
[9] Ja toisten jos manalle menneen kuulen, 
[10] vähänpä viisautta siitäkään saan. 
[11] Ikuiseksi elon onneni luulen, 
[12] kunnes mun kummullani veisataan. 
 
[13] Ja silloin puustani putoaa viimeinen lehti. 
[14] Yö vie haaveilijan. 
[15] Hetkisen ihminen elämään ehtii. 
[16] Kaikki me kuolemme pian. 
 
[17] Ihminen on kuin kärpänen täällä, 
[18] vaikka se toisin toivoa vois. 
[19] Varjot kun värjyvät päiden päällä, 
[20] hetkessä huitaistaan kaikki pois 
 
[21] Siis missä on [0:n] rakas tai ystävä parhain, 
[22] siellä sun paikkasi tänään jo on. 
[23] Kaikki me lähdemme liian varhain 
[24] kuoleman kankeuden karkelohon. 
 
[25] Ja puustasi putoaa viimeinen lehti. 
[26] Yö vie haaveilijan. 
[27] Vain hetkisen ihminen elämään ehtii. 
[28] Kaikki me kuolemme pian. 
– – [kertosäkeistö toistuu] 
 
[33] Vaikka mä elän kuin viimeistä päivää, 
[34] kiellän sen olevan viimeinen. 
[35] Kavahdan terveen järjen häivää. 
[36] Elämää vierastan, ihminen. 
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Minämuotoinen puhuja on vahvasti läsnä kappaleen kolmessa ensimmäisessä säkeis-

tössä (rivit 1–4, 5–8 ja 9–12), esiintyyhän yksikön 1. persoonaa niiden jokaisessa sä-

keessä, joskin heti ensimmäisen säkeistön lopussa saadaan jo ensimmäinen vihje kappa-

leen yleisinhimillisestä teemasta, kun viimeisen säkeen erikoinen lauserakenne on kenties 

helpoiten tulkittavissa jonkinlaiseksi geneeristäväksi itsepuhutteluksi. Kertosäkeistössä 

(rivit 13–16) tilanne kuitenkin muuttuu radikaalisti, kun sen ensimmäisen säkeen posses-

siivisuffiksin jälkeen yksikön 1. persoonan viittaukset korvautuvat geneerisillä ihmistar-

koitteisilla substantiiveilla haaveilija ja ihminen sekä pronominilausekkeella kaikki me, 

jonka yleistävä luonne ei kvanttoripronominimääritteensä ansiosta jää epäselväksi. Li-

säksi on huomattava, että haaveilija asettuu lauseessa objektin asemaan, kun personifioitu 

yö, joka tietenkin toimii metaforana kuolemalle, toteuttaa väistämättömän ilman, että ih-

misellä on siihen minkäänlaista sananvaltaa. Kertosäkeistön tehtävänä onkin viimeistään 

osoittaa kuuntelijalle, että puhujan pohdinnat koskettavat meistä jokaista, koska kuolema 

voi yllättää kenet tahansa. 

Kun kappaleen aiheesta on näin tehty kuuntelijankin elämää koskettava asia, vetäytyy 

minämuotoinen puhuja pois näyttämöltä kertosäkeistön jälkeen. Neljännessä säkeistössä 

(rivit 17–20) puhutaan kertosäkeistön tavoin geneerisesti ihmisestä ja metonyymisesti 

päistä, mutta viidennessä säkeistössä (rivit 21–24) puhe kohdistetaan jo suoraan kuunte-

lijalle. Vaikka yksikön 2. persoona on sen toisessa säkeessä siellä sun paikkasi tänään jo 

on possessiivisessa asemassa genetiivimuotoisena pronominina ja sitä seuraavan substan-

tiivin omistusliitteenä, säe toimii tehokkaana kuuntelijan puhutteluna ja sen tulkinta on 

väistämättä direktiivinen, kenties jopa voimakkaammin kuin jos säe olisi muotoiltu im-

peratiivimuotoon, esimerkiksi mene sinne. Puhujan tapa esittää asia ei jätä valinnanvaraa, 

vaan on yksiselitteinen toteamus. Yksikön 2. persoonan kuuntelijaviitteisyys taas on 

helppo havaita vertaamalla sitä toisen säkeistön neljännen säkeen persoonaviittaukseen: 

Sinutkin usein mä huomiseen siirrän. Kun kappaleen alkupuolella yksikön 2. persoonan 

referentiksi voi luontevasti tulkita tarinan sisäisen henkilöhahmon, jonkun puhujalle lä-

heisen ihmisen, elämänkumppanin tai rakkaan ystävän, on viidennen säkeistön saman 

persoonan referenttiä lähdettävä etsimään toisaalta. Kun minämuotoinen puhuja on alussa 

tunnustanut laiminlyöneensä läheistään, olisi häneltä epäodotuksenmukaista kääntää 

kaikki nyt päälaelleen ja alkaa neuvoa tätä pitämään parempaa huolta ihmissuhteistaan. 

Koska muita tarinan sisäisiä ja mahdollisesti puhuteltavia henkilöhahmoja ei ole esitelty, 

on myöhempi yksikön 2. persoona tulkittava avoimeksi viittaukseksi tarinan ulkopuolelle 
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sen vastaanottajaan eli kuuntelijaan, tai jopa vielä avoimemmin täysin geneeriseksi. Seu-

raavan säkeen jo kertosäkeistöstä tuttu pronominilauseke kaikki me vahvistaa tuon tulkin-

nan. 

Kun ensimmäisessä kertosäkeistössä ainoa puheaktipersoonaviittaus oli yksikön en-

simmäinen, korvautuu se peräkkäin esitettyihin toiseen ja kolmanteen kertosäkeistöön 

tultaessa yksikön 2. persoonalla: Ja puustasi putoaa viimeinen lehti. Valinta on luonteva, 

sillä alkaahan kertosäkeistö lähes välittömästi kuuntelijan puhuttelemisen jälkeen. Lisäksi 

se jatkaa me kaikki -ajatusta: minä ja sinä molemmat olemme tässä mukana, tämä koskee 

meitä molempia. Lopulta jälkimmäisten kertosäkeistöjen ensimmäisten säkeiden persoo-

navalinta sinetöi myös kuuntelijan samastumisen minämuotoiseen puhujaan: viimeinen 

säkeistö on identtinen kappaleen ensimmäisen säkeistön kanssa, mutta kuuntelijan puhut-

teluun huipentuneen persoonanvaihtelun jälkeen se asettuu luontevasti osaksi kuuntelijan 

omaa ajatusmaailmaa, kuin tämän omaksi minämuotoiseksi pohdinnaksi. 

Kuten on jo käynyt ilmi, aina aineistoni tekstit eivät esitä aikapaikkaista kertomusta 

spesifeine tapahtumineen ja henkilöhahmoineen, vaan teksti keskittyy ennemminkin ku-

vailemaan erilaisia ajatuksia, tunteita ja kokemuksia. Tällöinkin niissä kuitenkin lähes 

poikkeuksetta tapahtuu persoonanvaihtelua. Näin on esimerkiksi vuonna 2016 ilmesty-

neen seitsemännen soololevyn Ruosterastaat kappaleessa Raato raahautuu, jossa subjek-

tin persoona vaihtelee nollapersoonan, yksikön 1. persoonan ja yksikön 3. persoonan ih-

mistarkoitteisten substantiivien välillä. 

[1] Voiko [0] repiä runoutta 
[2] siitä toivottomuudesta, 
[3] joka [0:n] sielua piirittää 
[4] heti kun olen valveilla? 
 
[5] Voiko [0] siivittää säveltä 
[6] täyttämään sitä tyhjyyttä? 
[7] Voiko [0] laululla [0:n] parantaa? 
[8] [0] Tiedä ei, jollei [0] yritä. 
 
[9] No, mä kokeilen. 
[10] Mä laulan sen, 
[11] ja kun nyt laulan sen, 
[12] niin huokaisen: 
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[13] voi paska, 
[14] eikö tää lopu koskaan? 
[15] Multaa satelee hiljalleen, 
[16] raato raahautuu huomiseen 
[17] ja huokaisee taas: 
[18] voi paska, 
[19] eikö tää lopu koskaan? 
[20] Multaa satelee hiljalleen, 
[21] raato raahautuu huomiseen 
[22] ja huokaisee taas: 
[23] voi paska. 
 
– – 

 
[28] Tiedä en, mutta tiedän sen 
[29] nytkin moni muu ihminen 
[30] miettii kaikkensa loppua, 
[31] vaikka kaikki on alussa. 
 
[32] Taas muistan sen, 
[33] ja toistan sen, 
[34] ja kun nyt toistan sen, 
[35] taas huokaisen: 
 
[36] voi paska, 
[37] eikö tää lopu koskaan? 
[38] Multaa satelee hiljalleen, 
[39] raato raahautuu huomiseen 
[40] ja huokaisee taas: 
[41] voi paska, 
– – 
 
[47] [0:n] Elämä kuin ikiliikkuja 
[48] on silloin, kun päivät saapuu monistuskoneista 
[49] kalpeina.2 
[50] [0:n] Elämä kuin ikiliikkuja, 
[51] sen hampaissa [0] ei voi kyllä muuta sanoa 
[52] kuin: 
 
– – [kertosäkeistö] 

Kappaleen alussa heitellään ilmoille kysymyksiä, joita kuuntelijan on nollapersoonan 

ansiosta helppo soveltaa omaan elämäänsä ja kokemusmaailmaansa. Nollapersoonan kes-

kellä myös yksikön 1. persoona rivillä 4 on suhteellisen avoin jo siitäkin syystä, että sä-

keistöissä rakennetaan modaaliverbin voida ja interrogatiivilauseiden avulla mahdolli-

sesti toteutuvaa asiaintilaa, ei jo toteutunutta. Käyttämällä pelkästään vaihtoehtokysy-

myksiä hakukysymysten sijaan puhuja kuitenkin pitää kuuntelijan otteessaan ja johdattaa 

tätä määrätietoisesti kohti laulun aihetta. Toisen säkeistön (rivit 5–8) sanasto antaakin jo 

vihjeen siitä, että kyseessä ovat jonkun lauluntekijän pohdinnat – runouden repimisen voi 

                                                 
2 Säkeet voidaan tulkita myös kuvaukseksi elämästä yleensä, eikä aloittava substantiivi elämä välttämättä 
edellytä genetiiviattribuuttia. 
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vielä suhteellisen helposti mieltää myös metaforaksi hyvien puolien etsimiselle vastoin-

käymistenkin keskellä, mutta sävelestä ja laulusta puhuminen kertoo kyllä jo tekstin to-

dellisen kontekstin. 

Minämuotoinen puhuja vahvistaa ääntään ja tarttuu alun pohdintoihin säkeistön ja 

kertosäkeistön väliin asettuvassa osassa rivillä 9: No, mä kokeilen. Kauaa yksikön 1. per-

soona ei kuitenkaan näkyvissä säily, kertosäkeistössä (rivit 13–23) ainoa käytetty persoo-

namuoto on yksikön 3. persoona, jolloin subjektina on toisaalta puhujaan viittaava, mutta 

yhtä aikaa varsin geneerinen raato. Kertosäkeistön aloittava voi paska, / eikö tää lopu 

koskaan? toimiikin tehokkaana koukkuna: kukapa ei olisi joskus joutunut elämässään ti-

lanteeseen, jossa tuo ajatus tulee mieleen. Silloin siinä todella saattaa tuntea itsensä raa-

doksi, joten kertosäkeistön subjektisubstantiivin valinta sinetöi kuuntelijan samastumi-

sen. 

Minämuotoinen puhuja tulee jälleen näkyviin ensin viidennen säkeistön aloittavassa 

rivin 28 säkeessä Tiedä en, mutta tiedän sen ja esiintyy myös säkeistöä seuraavassa brid-

gessä riveillä 32–35: Taas muistan sen / ja toistan sen / ja kun nyt toistan sen / taas huo-

kaisen:. Toinen kertosäkeistö on ensimmäisen kanssa identtinen 3. persoonan raatoineen, 

ja viimeinen persoonanvaihdos tapahtuu C-osassa (rivit 47–52) säkeessä sen hampaissa 

[0] ei voi kyllä muuta sanoa / kuin:, juuri viimeisen kertosäkeistön edellä. Samalla nolla-

persoona astuu ensimmäistä kertaa kertosäkeistön puhujaksi korvatessaan yksikön 1. per-

soonan johtolauseessa. Tämä vahvistaa entisestään kertosäkeistön 3. persoonan samastut-

tavuutta, kun kertosäkeistön aloittavasta repliikistä tehdään näin minämuotoisen puhujan 

esittämän ajatuksen sijasta kenen tahansa nollapersoonaan samastuvan ajatus. Huokauk-

sen Voi paska, / eikö tää lopu koskaan? esittää kappaleessa siis milloin yksikön 1. per-

soona, milloin taas yksikön 3. persoonan raato ja lopulta vielä nollapersoonakin. Ker-

tosäkeistö rinnastaakin nämä kolme persoonaa näin referentiltään samaksi ja ilman muuta 

samastuttavaksi. 

Tässä alaluvussa esittelemäni ryhmä on määrittelemistäni persoonanvaihtelun kate-

gorioista aineistossani pienin. Kuten aiemmin totesin, samastuttava minämuotoinen pu-

huja ei ylipäätään ole aineistoni teksteissä kovinkaan yleinen. Tähän ryhmään asettuukin 

vain 13 sanoitusta, joista viisi on YUP:n tuotannosta ja kahdeksan soololyriikoita. Nolla-

persoona toimii vaihtelijana yhtä lukuun ottamatta niissä kaikissa – kenties vähän yllät-

täenkin se uupuu tässä alaluvussa esittelemästäni kappaleesta Kaikki me kuolemme pian, 

jossa muutoin kyllä vaihtelevia persoonia on jopa viisi kappaletta. Kuudessa kategorian 

kappaleessa yksikön 1. persoona ja nollapersoona ovat ainoat vaihtelijat, kun taas neljässä 
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kappaleessa vaihtelijoita on jopa neljä tai viisi. Tyypillistä ryhmän kappaleiden persoo-

nanvaihtelulle – riippumatta vaihtelijoiden määrästä – on sen pitkäkestoisuus: usein vaih-

telu jatkuu läpi koko tekstin. Tämä erottaa ryhmän luvussa 4.1.2 esittelemästäni tarinan 

maailman johdattamisen kategorian päähenkilön esittelyn alaryhmästä, jossa samastutta-

minen tapahtuu useimmiten vain yksittäisessä tekstin osassa. 

4.3 Persoonanvaihtelu teeman esiin nostajana 

Runon – ja yhtä lailla rocklyriikan – tulkinta perustuu pitkälti tekstin teeman, eli sen pää-

ajatuksen, etsimiseen ja hahmottamiseen (Lummaa 2007: 51). Martikaisen lyriikoissa 

myös teemoja nostetaan usein esille persoonanvaihtelun avulla, yleensä vaihtamalla spe-

sifimmät viittaukset geneerisempiin – onhan teemana usein joku hyvinkin yleisinhimilli-

nen piirre tai ajatus. Teeman esille nostaminen on usein myös se paikka, jossa kuuntelija 

sisällytetään tekstiin. 

Tässä tutkielmassa analysoimistani persoonanvaihtelun merkitysten kategorioista 

tämä ryhmä on aineistossani ylivoimaisesti suurin: siihen asettuu yhteensä 64 kappaletta. 

Tästä syystä olenkin selkeyden vuoksi ryhmitellyt siihen kuuluvia tekstejä teemojensa 

luonteiden mukaisesti pienemmiksi ryhmiksi, jotka esittelen esimerkkien kautta tämän 

luvun alaluvuissa. 

4.3.1 Teemana ihmiselämää yleisesti kuvaava piirre 

Vaikka aineistoni kappaleiden teemat useimmiten keskittyvät johonkin yksittäiseen ih-

miselämän tai -luonteen piirteeseen, erottuu siitä myös tekstejä, jotka pyrkivät kuvaamaan 

ihmiselämää yleisesti. Esittelen näistä esimerkkinä YUP:n neljännen levyn Yövieraat 

(1996) viimeisen kappaleen Meidän on annettu pudota, jossa ensinnäkin esiintyy kiin-

nostavaa vaihtelua monikon 1. ja 3. persoonan välillä, ja lisäksi jälleen kerran myös nol-

lapersoona osallistuu vaihteluun. Olen noiden kolmen persoonan lisäksi lihavoinut aineis-

toesimerkistä myös ne yksikön 3. persoonat, joiden tulkitsen olevan tekstissä mainittujen 

monikon 3. persoonan piiriin kuuluvia, sekä sellaiset passiivimuodot, jotka nähdäkseni 

ovat ainakin jossain määrin inklusiivisia eli joiden ilmipanemattomaan toimijajoukkoon 

myös puhuja kuuluu. Yhdelle yksikön 3. persoonan viittauksista löytyy myös suoran esi-

tyksen ansiosta mukaan tullut yksikön 1. persoonan vaihtelija, ja toista taas puhutellaan 

yksikön 2. persoonan imperatiivia käyttäen. 
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[1] Kätilö kehaisi ensisynnyttäjää, 
[2] potra poikalapsi mätkähti maailmaan: 
[3] kiljuvat kuusi kiloa. 
[4] Ja niin, niinpä niin, 
[5] ensi kerran niin pudottiin. 
[6] Ja matkalla kehtoon 
[7] tai tuonen lehtoon, 
[8] miten vaan, 
[9] me pudotaan… 
 
[10] ..tarhoihin, kouluihin ja virastokäytäviin. 
[11] Poikapolo äidiltään pyysi niin: 
[12] ”emo, minut säästä, pahasta päästä!” 
[13] Ja niinpä jo 
[14] toistamiseen pudottiin, oi! 
[15] Äiti vapisevaa varsaansa 
[16] syleili, 
[17] töytäisi lankulta tyhjyyteen, lauloi: 
 
[18] [0:n] Alassyöksy alkoi nyt, 
[19] siitä kukaan ei kiinni ota. 
[20] On hyvä haltijatar hyljännyt 
[21] meidät, ja luoja antanut [0:n] pudota. 
[22] Siis veli pysy vaiti vaan, 
[23] silmiin pimeyttäkin tuijota 
[24] kun kutsuu urheita uhrejaan 
[25] hän joka antoi meidän pudota. 
[26] Meidän on annettu pudota! 
 
[27] Luojan pikku piipertäjät putoavat 
[28] syöden, juoden, itkien, iloiten menevät, 
[29] lisääntyvät, täyttävät taivaat ja maat. 
[30] Kunnes joskus jokaista vuorollaan 
[31] tullaan kutsumaan: 
[32] unessa yöllä 
[33] tarkoin yksityiskohdin [0:lle] kerrotaan, 
[34] missä ja milloin kutakin odotetaan… 
 
[35] [0:n] Alassyöksy jatkuu nyt, 
[36] siitä kukaan ei kiinni ota. 
[37] On hyvä haltijatar hyljännyt 
[38] meidät, ja luoja antanut [0:n] pudota. 
[39] Siis veli pysy vaiti vaan, 
[40] silmiin pimeyttäkin tuijota 
[41] kun kutsuu urheita uhrejaan 
[42] hän joka antoi meidän pudota. 
[43] Meidän on annettu pudota! 
 
[44] Eikä tähän leikkiin lähde kysyttynä meistä kukaan, 
[45] omille harharetkilleen jokainen vain viskataan mukaan… 
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[46] Ja jonain aamuna hän pakkaa laukkunsa, 
[47] astuu autoonsa, ja ties minne ajaa… 
[48] ..Suuren metsän taa, missä autio maa 
[49] kraatteria valtavaa ympäröi, sen reunalla 
[50] hän riisuu takkinsa, hän riisuu paitansa, 
[51] housut, kengät, hattunsakin nyt unohtaa, 
[52] sulkee silmänsä ja luottaen onneensa 
[53] kuilun syvyyksiin hän sukeltaa: 
[54] putoaa minuutin, putoaa toisenkin, 
[55] putoaa pumpuliin, ollen perillä kai. 
[56] Silloin hämärästä esiin hymyilevä hahmo 
[57] astuu, kysyy [0:lta]: ”Miltä [0:sta] tuntui? 
[58] Ei hullumpaa, vai?” 

Kappale alkaa hyvin tarinamaisesti, kun heti ensimmäisissä säkeissä näyttämölle tuo-

daan tarinan päähenkilöt, äiti ja poika. Rivin 4 säkeen dialogipartikkelit kuitenkin katkai-

sevat vauhdikkaasti alkaneen tarinan, ja niiden voidaankin ajatella toimivan tässä tyypil-

lisessä tehtävässään eli ohjaamassa vuorovaikutusta (ISK § 797). Toisaalta niin-partikkeli 

toimii kausaalisen suhteen merkkinä niin puhutussa kuin kirjoitetussakin kielessä (ISK § 

1128). Partikkeliketjuista ensimmäinen, Ja niin, näyttäisikin ennakoivan seuraavaksi esi-

tettävän jonkinlaisen seurauksen alun tapahtumille. Jälkimmäinen partikkeliketju niinpä 

niin taas indikoi tuon seurauksen odotuksenmukaisuutta. Niiden avulla puhuja siis kehot-

taa kuuntelijaa pysähtymään kanssaan pohtimaan esitettyä tapahtumaa rivillä 5 esille tuo-

dun teeman, ihmiselämän putoamiseen rinnastumisen, näkökulmasta. Rivillä 5 persoo-

naksi on valittukin jo passiivi, joka muuttaa yksittäisen poikalapsen syntymästä kertovan 

tarinan yleisemmäksi pohdinnaksi uuden elämän synnystä. Passiivimuoto on ilman muuta 

tulkittavissa inklusiiviseksi: koska sen ilmipanematon subjekti on monikollinen, ei tari-

nan tähän mennessä ainoa putoaja, potra poikalapsi, riitä yksin toimijaksi. Passiivimuo-

don referentti vahvistuukin rivillä 9, kun monikon 1. persoonan pronomini sinetöi tekstiin 

rakennetun yleistyksen: tässä totta tosiaan on kyseessä ilmiö, joka koskee meitä kaikkia. 

Sitä ennen rivien 6 ja 7 kehdolla ja tuonen lehdolla ilmiö on laajennettu jo koko elämän-

kaarta koskevaksi, ei pelkästään syntymään liittyväksi, joskin tähän tulkintaan on toki 

ohjannut jo rivin 5 tulevaa toistuvuutta ilmaiseva ajan adverbiaali ensi kerran. 

Kun näkökulma näin on esitelty kuuntelijalle, palataan takaisin ensimmäisten säkei-

den fiktiiviseen tarinaan. Surmaamiseen viittaavat pahasta päästäminen ja lankulta töy-

täisy toimivat vertauskuvina kohtalon armoille heittäytymiselle, ja kärjistyksinä korosta-

vat esitetyn ilmiön vakavuutta. Keskelle tarinaa asetettu rivin 14 säkeen jälleen inklusii-

vinen toistamiseen pudottiin muistuttaa tarinan ja putoamisen laajemmasta yhteydestä. 

Seuraavan kerran monikon 1. persoona esiintyy kertosäkeistössä (rivit 18–26) äidin 

puheenvuorossa, tai kuten tarina kertoo, tämän laulussa, yhteensä kolme kertaa eli rivien 
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21, 25 ja 26 säkeissä. Sen voi tuolloin rivin 17 johtolauseen ansiosta tulkita viittaavan 

tarinan äitiin itseensä ja poikaan, mutta yhtä lailla kuuntelijan on aiemman monikon 1. 

persoonan yleistävän käytön perusteella mahdollista samastua sen referenttijoukkoon. 

Näin on etenkin kahdessa jälkimmäisessä monikon 1. persoonan viittauksessa, koska 

niille näyttäisi hahmottuvan sama referentti kuin edeltävän rivin 24 säkeen melko genee-

risille urheille uhreille. Tulkinnan kannalta merkittäviä ovat myös monikon 1. persoonan 

lauseasemat. Kertosäkeistön ensimmäinen persoonan esiintymä on akkusatiivimuotoi-

sena objektin asemassa, ja jälkimmäiset taas genetiivimuodossa ensin objektina toimivan 

permissiivirakenteen subjektina ja sitten genetiivisubjektina. Kaikissa lauseasemissaan 

monikon 1. persoona on kertosäkeistössä siis epäagentiivinen, eikä voi itse vaikuttaa ta-

pahtumien kulkuun, mikä vahvistaa tulkintaa teeman yleistettävyydestä. 

Kertosäkeistöä seuraava säkeistö tekeekin jälleen vahvan yleistyksen puhuessaan 

Luojan pikku piipertäjistä ja siitä, kuinka jokaista vuorollaan tullaan kutsumaan. Välit-

tömästi säkeistön jälkeen seuraava kertosäkeistö (rivit 35–43) onkin ensimmäisen säkeen 

verbin ja aikamuodon muutosta lukuun ottamatta identtinen edellisen kanssa sillä erotuk-

sella, että enää sitä ei johtolauseella aseteta äidin esittämäksi. Näin monikon 1. persoona 

on taas puhtaasti geneerinen ja rivin 39 myös yksikön 2. persoonan imperatiivilla puhu-

teltu veli tulkittavissa viittauksena kehen tahansa ihmiseen. Yleistävää tulkintaa vahvis-

tavat kertosäkeistöä seuraavan C-osan säkeet riveillä 44 ja 45, joissa monikon 1. persoo-

nan lisäksi käytetään myös geneerisiä kvanttoripronomineja kukaan ja jokainen. Kun te-

matiikka lopetusosassa taas siirtyy ainakin vertauskuvallisesti kuolemaan, on kolmannen 

persoonan henkilöhahmo luonteva toimija aiheen ollessa liian raskas yleistettäväksi. 

Kappaleita, joiden teema kuvailee ihmiselämää yleisesti, on aineistossani yhteensä 

kuusi, ja ne kaikki kuuluvat YUP:n tuotantoon. Yhteistä kappaleille on teemojen saman-

kaltaisuuden lisäksi myös voimakas kärjistäminen, liioittelu ja ironiakin. Niiden persoo-

nanvaihtelulle taas on ominaista sen polveilevuus: viidessä kappaleessa vaihtelevia per-

soonia on neljästä seitsemään ja ainoassa, jossa niitä on vain kaksi, vaihtuu persoona jo-

kaisen säkeistön aikana, ja niistä toinen, yksikön 1. persoona, saa kappaleen kuluessa 

myös eri referenttejä. Nollapersoona on mukana neljän kappaleen vaihtelussa, yleistävä 

monikon 1. persoona toimii vaihtelijana kappaleista jopa neljässä. 
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4.3.2 Teema hahmottuu neuvovaksi teesiksi 

Martikaisen soolotuotannon puolella kappaleiden teemat on toisinaan helpoin muotoilla 

jonkinlaisen neuvon tai ohjeen muotoon – tai ne on jopa muotoiltu niin sanoituksessa jo 

valmiiksi. Hyvin selkeä esimerkki tästä ryhmästä on esimerkiksi neljännen soololevyn 

Toivo (2009) kappale Voiko aika olla ystävä, jossa teeman tiivistävän säkeistön ajaksi 

persoonaksi vaihtuu yksikön toinen. Sen vaihtelijoina toimivat kappaleen kuluessa niin 

nollapersoona ja passiivi, kerran esiintyvä monikon 3. persoona kuin sekä yksikön että 

monikon 1. persoonatkin, joten laitan esille koko kappaleen tekstin. 

[1] Ei neiti Aika kerro, minkä verran voin häneltä pyytää. 
[2] Kutsui [0:n] kyllä pöytäänsä, mutta siihen suopeus kai jää? 
[3] Joku vanha mies paremmin ties, nauroi: ”naiset, 
[4] ja etenkin Hän…” 
[5] Ei [0] siitä saa palvelijaa, vaan kenties [0] saa ystävän. 
[6] Jos [0] toimii oikein, [0] voi saada ystävän. 
 
[7] Äärellä pyöreän pöydän muiden muassa soittelen suuta. 
[8] Vaadin aikaa vastaamaan ja saahan [0] täällä huutaa. 
[9] Niin me kurkut käheiksi keuhkotaan, kunnes 
[10] kuiskausten sorina jää: 
[11] ”ei sitä [0] voine ymmärtää eikä siitä [0] saa ymmärtäjää, 
[12] vaan vastuksia [0:lla] on, kun etsitään ystävää. 
 
[13] Hän, joka vanhuuden kielsi, sen rappeutta kavahtaen, 
[14] varhain vatsan auki ratkoi, vaan mitä niin ratkaisten? 
[15] Kävi ajan vallan haastamaan. Mitä kiveen 
[16] nyt kirjoitetaan, kun hän 
[17] painui piiloon ajan taa, ajattomuutta katsomaan, 
[18] niin voittiko hän? Löysikö ystävän? 
 
[19] Hän, joka hetkiään säästi: mihin piiloon ne talletettiin? 
[20] Hän, joka hankki laatuaikaa… häntä petettiin. 
[21] Hän, joka lahjojaan kävi laskemaan, 
[22] sai mielestään liian vähän 
[23] vaikka saikin kaiken aikansa ja ajastaan ystävän. 
[24] Sai silti niin vähän, kun sai vain ystävän. 
 
[25] Kun pelkät pelkosi kertaat, mutta ilonaiheita et, 
[26] pian tiimalasin hiekan vähyyttä jo huokailet. 
[27] Sitten [0:a] kauhistaa jo, kun hamuaa 
[28] juuri sinua kalman käsi: kun se otteen [0:sta] saa 
[29] ja sitä tiukentaa, aika ei liene ystäväsi. 
[30] Jos aikaa pelkäät, se tuskin on ystäväsi. 
 
[31] Hetken me heilumme täällä tietämättä, kauanko vielä. 
[32] Niin ajan laki näyttäytyy [0:lle] kuin esteenä pikatiellä. 
[33] Sitä manataan, kun sen hallintaan 
[34] ei näytetä pystyvän. Vaan jos kalleintaan 
[35] [0] käy kiroamaan, voiko [0] niin saada ystävän? 
[36] Jos [0] haastaa ja syyttää, niin saako [0] ystävän? 
 
[37] Tämän kaiken peilille lauloin, aion laulaa vastakin. 
[38] Laulan päivän paremman kaikkein parhaimmastakin, 
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[39] kunnes aika saa [0:n] laulut lopettaa. 
[40] Puen päälle sen puisen takin. 
[41] Lähden kiittäen, ajan hyvästellen 
[42] kuten [0:n] ystävän ainakin. 
[43] Kun ajan jätän, toivon että jätän 
[44] kuin [0:n] ystävän ainakin… 
[45] Kuten [0:n] ystävän ainakin. 

Myös kolmannessa ja neljännessä säkeistössä (rivit 13–18 ja 19–24) esiintyvä yksikön 3. 

persoona olisi jokaisen säkeistön päättävän muuttuvan, mutta kuitenkin samankaltaisen 

kertauksen ansiosta luettavissa yhdeksi vaihtelijaksi. Noiden säkeistöjen aikamuotona on 

kuitenkin muista poiketen imperfekti, enkä osaa mieltää menneen ajan toimijoita viiden-

nen säkeistön (rivit 25–30) yksikön 2. persoonan referenteiksi, joilla on vielä mahdolli-

suus muuttaa elämänsä suunta, joten roolitankin ne ikään kuin varoittaviksi esimerkeiksi. 

Analyysissani sivuan kuitenkin myös kolmatta ja neljättä säkeistöä, koska ne ovat mer-

kittävässä asemassa kappaleen teeman rakentumisen kannalta. 

Minämuotoinen puhuja asettaa itsensä näyttämölle heti kappaleen ensimmäisessä sä-

keessä. Seurakseen hän ottaa jonkun vanhan miehen, joka elämänkokemuksensa tuomalla 

arvovallalla kertoo, kuinka aikaan tulisi suhtautua. Neuvojen kohdetta ei kuitenkaan ole 

spesifioitu, vaan persoonaksi on valittu yleistävä nollapersoona. Valinta antaa ymmärtää, 

toimintatapojaan on syytä miettiä jokaisen, joka mielii muutosta. 

Toisessa säkeistössä (rivit 7–12) puhuja muistuttelee taas itsestään yksikön 1. persoo-

naa käyttämällä. Tällä kertaa hän kuitenkin ottaa näyttämölle kanssaan jo isomman jou-

kon, jonka yhtenäisyyden hän osoittaa paitsi määrittelemällä omaksi sijainnikseen mui-

den muassa, myös viittaamalla ryhmään monikon 1. persoonalla rivillä 9. Tuo ihmisten 

ryhmän on oltava varsin suuri, jotta sen kuiskauksista muodostuisi sorinaa, kuten rivin 10 

säkeessä kerrotaan tapahtuvan. Yhtä lailla joukon laajuutta kuvastaa noissa kuiskauksissa 

käytetty nollapersoona, joka on erityisen geneerinen rivin 11 säkeessä kielteisen modaa-

liverbin potentiaalin yhteydessä: ”ei sitä voine ymmärtää – –. Kun kielteisen modaaliver-

bin ilmaisema mahdottomuus yhdistetään spesifioimattomaan toimijaan, ja se vielä po-

tentiaalin avulla esitetään johtolauseessa esitellyn suuren ihmisjoukon yhteiseksi arvioksi 

asian yleisestä tilasta, ei merkitys juuri muuttuisi, vaikka subjektiksi valittaisiin kvantto-

ripronomini kukaan. 

Potentiaalilla on tekstissä teeman rakentumisen ja kuljettamisen kannalta myös toinen 

funktio. Kielteinen modaaliverbin potentiaali jättää nimittäin ilmaan aavistuksen ymmär-

tämisen mahdollisuudesta – implikoihan jo pelkästään kielto aina myös myönteistä vaih-
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toehtoa (ks. ISK § 1610). Kielteisessä muodossaan asiaintilan toteutumisen mahdotto-

muutta ilmaiseva voida-verbi tietenkin indikatiivissa kumoaisi sen myönteisen muodon 

kuvastaman toteutumisen mahdollisuuden, mutta sen potentiaalimuoto taas osoittaa to-

teutumisen mahdottomuuden olevan vain arvelua. Tämä toivonpilkahdus näytetäänkin si-

säistettäneen jo seuraavassa säkeessä vaan vastuksia [0:lla] on, kun etsitään ystävää. Jo-

kaisen säkeistön lopussa toistuvalla ystävällä viitataan aikaan – kytköshän on osoitettu jo 

kappaleen nimessäkin – ja näin ollen säe korostaa potentiaalin luomaa toivoa, että mah-

dottomasta tulisikin mahdollista. Samaan tulkintaan ohjaa myös säkeen aloittava korrek-

tiivinen rinnastuskonjunktio vaan, joka ilmaisee korvaavaa suhdetta esitettyjen asiainti-

lojen välillä (ks. ISK § 1105). Auki purettuna säkeiden merkitys siis kuuluu: on mahdol-

lista, ettei aikaa voi ymmärtää, mutta toisaalta ystävää etsiessään (eli ymmärtämiseen pyr-

kiessään) kohtaa aina vastuksia. Lisäksi säkeen nollapersoona ja passiivi korostavat edel-

leen tietenkin myös asiaintilan, eli ajan ymmärtämisen ja sen kanssa ystäväksi tulemisen, 

toteutumisen mahdollisuuden yleistettävyyttä. 

Kuten jo aiemmin mainitsin, kappaleen kolmannessa ja neljännessä säkeistössä on 

hallitsevana persoonana yksikön kolmas. Samalla aikamuoto vaihtuu imperfektiksi, 

minkä vuoksi annan näille persoonaviittausten referenteille jonkinlaisen varoittavan esi-

merkin roolin. He ovat menneen ajan toimijoita, jotka eivät toteuttaneet kappaleessa esi-

teltyä toimintamallia, eivätkä siksi saavuttaneet toivottavaa lopputulosta suhteessaan ai-

kaan. Asiaa ei tietenkään esitetä säkeistöissä näin suoraan, mutta kolmannen säkeistön 

kysymysten muotoon muotoiltu viimeinen säe niin voittiko hän? Löysikö ystävän? joh-

dattelee kuuntelijaa toteamaan 3. persoonan referenttien epäonnistuneen. Samalla kysy-

mykset kutsuvat kuuntelijaa samanmielisyyteen puhujan kanssa. Neljäs säkeistö esimerk-

kielämäntarinoineen taas tarjoaa kappaleen teemaan uuden näkökulman, kun viimeisenä 

esiintyvän 3. persoonan referentin kerrotaan saaneen ajasta ystävän, mutta yhä edelleen 

kaivanneen jotain enemmän. Säkeistön lopussa alkaakin jo muotoutua kappaleen teema: 

jos elämässä mikään ei riitä, se tuntuu varmasti loppuvan kesken. 

Viides ja kuudes säkeistö (rivit 25–30 ja 31–36) käsittelevätkin teemaa yleisellä ta-

solla. Viidettä säkeistöä hallitsee yksikön 2. persoona. Sen ainoat nollapersoonat rivien 

27–28 säkeissä Sitten [0:a] kauhistaa jo, kun hamuaa / juuri sinua kalman käsi: kun se 

otteen [0:sta] saa ovat ensimmäisen virkkeen sivulauseen 2. persoonan viittauksen 

vuoksi myös vahvasti sinäviitteisiä. Säkeistön persoonaviittausten referentiksi sopii en-

sinnäkin minämuotoinen puhuja, sillä kun puhujan neuvonantajan rooli on jo kappaleen 

alussa annettu vanhalle miehelle, on puhujan luontevaa referoida tältä saamiaan oppeja 
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yksikön 2. persoonassa eli siten, kun hän on ne ensimmäisen kerran esitettynä kuullut. 

Samalla spesifioimatta jätetyn yksikön 2. persoonan referentin puhuttelu kuitenkin avaa 

mahdollisuuden myös kuuntelijalle asettua puheen vastaanottajan rooliin etenkin, kun 

kappaleen aiemmissa säkeistöissäkin on samastumisen paikkoja tarjoiltu. 

Viidennessä säkeistössä siirtyminen edellisten kahden säkeistön spesifeistä minielä-

mänkerroista yleisemmälle tasolle mahdollistaa tulkinnan geneerisistä yksikön 2. persoo-

nan viittauksista. Yhtä viittausta lukuun ottamatta viidennen säkeistön persoonaviittauk-

set voisikin vaihtaa nolliksi merkityksen juurikaan muuttumatta. Säkeen 28 ilmaukseen 

juuri sinua nollapersoona ei kuitenkaan käy. Juuri tuon viittauksen ansiosta Lea Laitisen 

(1995a) ajatus, että geneerinen yksikön 2. persoona kutsuu nollaa vahvemmin vastaanot-

tajaa tunnistamaan itsensä subjektista, sopii säkeistöön erinomaisesti (ks. mas. 347). Sä-

keistön puolivälin tienoille asettuva persoonapronominin määritteenä toimiva eksklusii-

vinen fokuspartikkeli juuri korostaa nimittäin yksikön 2. persoonan referentin roolia tä-

mänhetkisen näyttämön päähenkilönä (ks. ISK § 839; 845.) Samalla se osoittaa suoraan 

kuuntelijaan. 

Teeman käsittely yleisellä tasolla jatkuu myös kappaleen kuudennessa säkeistössä, 

mikä näkyy sen persoonavalinnoissakin. Säkeistön aloittava monikon 1. persoona rivillä 

31 saa nopeasti hyvin geneerisen tulkinnan sitä seuraavien nollapersoonan ja passiivin 

ansiosta. Säkeistön kolmessa viimeisessä säkeessä riveillä 34–36 esitetään taas kysymyk-

siä, jotka kokoavan kappaleen teeman: – – Vaan jos kalleintaan / [0] käy kiroamaan, 

voiko [0] niin saada ystävän? / Jos [0] haastaa ja syyttää, niin saako ystävän? Kun näyt-

tämölle on ensin asetettu toimijoita objektiivisen tarkastelun kohteeksi toki geneeristen, 

mutta kuitenkin niitä vähintään epämääräiseksi ihmisjoukoksi nimeävien persoonaviit-

tausten avulla, tarjotaan nollapersoonalla nyt kuuntelijalle subjektiivisen käsitteistäjän 

paikkaa puhujan rinnalla. Hän saa pohdintansa tueksi saman näkymän kuin puhujakin, ja 

vastattuaan kysymyksiin hän tietää, onko hän tämän kanssa samaa mieltä. 

Kappale päättyy säkeistöön, jossa minämuotoinen puhuja asettaa jälleen itsensä näyt-

tämölle tarkasteltavaksi. Hän kertoo seisovansa kaiken äsken puhumansa takana ja aiko-

vansa itse noudattaa tarinassaan esitettyjä ohjeita. Kuuntelija saa jäädä näyttämön ulko-

puolelle subjektiivisen käsitteistäjän rooliin ja vahvistaa päätöksensä, aikooko hän toimia 

samoin kuin puhuja nyt näyttämöllä toimii. Viimeinen säkeistö huipentuu kuitenkin vielä 

nollapersoonan samastuttavuutta hyödyntävään toistoon kuin [0:n] ystävän ainakin… / 

Kuten [0:n] ystävän ainakin., jolloin kuuntelijan mieleen jää johdatteleva ajatus, eikö tä-

mäkin haluaisi samanlaisen ystävyyden kokemuksen. 
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Samalla levyllä on myös kappale Kun hyvin vielä voit, jossa teeman ohjemainen 

muoto on vielä edellistäkin esimerkkiä selkeämmin hahmottuva runsaasti käytetyn yksi-

kön 2. persoonan konditionaalin ansiosta. Tälläkin kertaa teema kietoutuu aikaan ja sen 

tuhlaamisen välttelemiseen. Vaihtelijoina kappaleessa toimivat yksikön 2. ja 3. persoona 

sekä nollapersoona. 

[1] Laskisit nyrkit, laskisit ne. 
[2] Laskisit hyvät teot, jotka tehtiin vain sinulle. 
[3] Siis kuinka monta? Laske kymmeneen. 
[4] Jollei se riitä, jatka kymmeneen tuhanteen. 
 
[5] Hautaisit raivon… Hautaisit jo. 
[6] Jos [0:n] täytyy tehdä raivuutöitä, raivaa se risukko. 
[7] Se, jonka itse mieleesi loit. 
[8] Hautaa raivo nyt, kun hyvin vielä voit. 
 
[9] Ja [0:n] itseinho: hylkäisit sen, 
[10] kun samoista raaka-aineistahan tehtiin jokainen. 
[11] Minäkin autan ja apuun jään, 
[12] jos autettava tahtoo auttaa itseään. 
 
– – 
[15] Vain vähän aikaa [0:lla] on mihinkään. 
[16] Aivan liian vähän aikaa riidankylväntään. 
– – 
 
[21] Laskisit nyrkit, laskisit ne. 
[22] Laskisit hyvät teot, jotka tehtiin vain 
[23] sinulle. 

Kappaleen viimeinen sana on levyn kansivihkossa erotettu omaksi säkeekseen, vaikka se 

lauletussa versiossa on melodialtaan, rytmiltään ja painokkuudeltaankin samanlainen 

kuin kappaleen alussa esiintyvä identtinen teksti. Säilytin kuitenkin säejaon, koska kap-

pale loppuu välittömästi viimeisen säkeen jälkeen, mikä entisestään tehostaa jo valmiiksi 

painokkaasti lausuttua sanaa. 

Kun verbialkuisen väitelauseen verbi on paitsi konditionaalin preesensissä myös yk-

sikön 2. persoonassa, lause tulkitaan tyypillisesti vetoomukseksi, pyynnöksi tai kutsuksi 

(ISK § 1659). Vetoomukseksi tai pyynnöksi sellaiset on ilman muuta tulkittava myös 

tässä kappaleessa. Laskea-verbin monimerkityksellisyydellä leikittelevä ensimmäinen sä-

keistö (rivit 1–4) kehottaa pahantuulisuuden ja vastahankaisuuden sijasta keskittymään 

elämässä tapahtuneisiin hyviin asioihin, ja yhä yksikön 2. persoonan konditionaalia hyö-

dyntävä toinen säkeistö (rivit 5–8) jatkaa samasta aiheesta metaforan avulla rinnastamalla 

pahantuulisuuden ja negatiivisen suhtautumisen raivattavaan risukkoon. 
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Konditionaalimuotojen sekaan on ripoteltu myös neljä yksikön 2. persoonan impera-

tiivia riveillä 3, 4, 6 ja 8. Näistä kaksi ensimmäistä ovat tulkinnaltaan enemmän kehotuk-

sen kuin käskyn omaisia, ovathan ne vastausehdotuksia rivin 3 säkeen kysymykselle Siis 

kuinka monta [hyvää tekoa]?. Sen sijaan toisen säkeistön imperatiivit ovat vahvemmin 

tulkittavissa suoranaisiksi käskyiksi. Rivin 6 säkeessä Jos [0:n] täytyy tehdä raivuutöitä, 

raivaa se risukko on virkkeen aloittavassa nollasubjektillisessa nesessiivirakenteessakin 

jo välttämättömyyttä ilmaiseva modaalinen verbi täytyy. Lisäksi tuo ehtolause yhdyslau-

seen etujäsenenä antaa esitetylle jonkinlaisen toimintaohjeen tulkinnan: tämän asiaintilan 

toteutuessa sinun on toimittava näin. Voitaneenkin siis puhua eräänlaisesta praktisesta 

välttämättömyydestä (ks. ISK § 1555). Kahdeksannen rivin säkeessä Hautaa raivo nyt, 

kun hyvin vielä voit taas viidennen rivin konditionaalimuotoinen verbi hautaisit toistuu 

imperatiivimuotoisena. Kun säkeistön alussa vielä vain kehotettiin hautaamaan raivo, on 

säkeistön viimeisen säkeen merkitys suunnilleen ”hautaa raivosi, ennen kuin on liian 

myöhäistä”. 

Hallitseva yksikön 2. persoonan käyttö kappaleen kahdessa ensimmäisessä säkeis-

tössä asettaa persoonaviittausten referentin näyttämölle tarkkailtavaksi ja arvioitavaksi. 

Jos kuuntelija samastuu persoonaviittaukseen jo tässä vaiheessa, pääsee hän tarkkaile-

maan itseään ikään kuin ulkopuolelta. Rivin 6 sivulauseen nollapersoona on anaforisuu-

tensa vuoksi vielä niin vahvasti sinäviitteinen, ettei sen geneeristävä vaikutus ole kovin-

kaan merkittävä. Kolmannen säkeistön (rivit 9–12) aloittava omistajanolla säkeessä Ja 

[0:n] itseinho: hylkäisit sen on sen sijaan jo tärkeämpi, sillä uuden säkeistön alkamisen 

yhteydessä se asettaa hetkeksi näyttämölle vain tunteen ilman sen kokijaa. Jos kuuntelija 

tunnistaa tuon tunteen omakseen, hän asettaa itsensä luontevasti sitä seuraavan yksikön 

2. persoonan viittauksen referentiksi. Heti seuraava säe kun samoista raaka-aineistahan 

tehtiin jokainen osoittaa hänet pohjimmiltaan samankaltaiseksi kaikkien muiden ihmisten 

kanssa. Kolmas säkeistö aloittaakin kappaleen yleisinhimillisen teeman esittelyn, ja mer-

kittävää on, että juuri tässä säkeistössä persoona vaihtuu joka säkeen välillä. Näistä per-

soonista rivin 12 säkeen ihmisviitteinen ja geneerinen autettava on tulkittavissa aiemman 

yksikön 2. persoonan kanssa samaviitteiseksi, mutta samalla se poimii näyttämölle asete-

tusta ihmisjoukosta kenet tahansa apua tarvitsevan. Viittaamalla itseensä yksikön 1. per-

soonalla rivillä 11 puhuja asettaa hetkeksi myös itsensä näyttämölle tarjotakseen apua 

siellä oleville. Jos kuuntelija tunnistaa itsensä motivoituneeksi avun tarvitsijaksi, hän tie-

tää nyt puhujan olevan tukenaan mielen risukon raivaamisessa. 
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Rivien 15 ja 16 geneeriset säkeet asettuvat kappaleen C-osaan ja esiintyvät siinä kah-

desti. Toisto vahvistaakin tulkintaani, että itse asiassa juuri noissa säkeissä tiivistetään 

kappaleen teema. Jälkimmäisessä säkeessä mainittu riidankylväntä sitoo säkeet edeltäviin 

säkeistöihin ja sisällyttää näin niiden yksikön 2. persoonan ja rivin 12 säkeen yksikön 3. 

persoonan nollapersoonan referenttijoukkoon. Näin ollen referenttijoukkoon sisältyy 

myös noihin persooniin itsensä samastanut kuuntelija. Kappaleen teesin voisikin kiteyttää 

säkeitä yhdistämällä esimerkiksi seuraavasti: Hautaa raivo nyt, [sillä] liian vähän aikaa 

[on] riidankylväntään. Kappaleen lopetus on identtinen sen alun kanssa, joten viimeistään 

tässä vaiheessa kappaleen kuluessa sen tekstiin samastunut kuuntelija huomaa itseään pu-

hutellun alusta alkaen. 

Aineistoni kappaleista, joissa persoonanvaihtelun avulla nostetaan tekstin teema esiin, 

muotoutuu tuo teema helpoiten neuvovan teesin muotoon yhteensä 19 kappaleessa, joista 

suurin osa, 15 tekstiä, sijoittuu Martikaisen soolotuotantoon. Lähes kaikissa niissä vaih-

telua tapahtuu läpi kappaleen ja teeman esittäminen tapahtuu paitsi persoonanvaihtelun, 

myös modaalisten kielen keinojen avulla. Vaihtelevia persoonia on niissä usein myös lu-

kuisia: suurimmassa osassa neljästä jopa seitsemään, kahdessa kolme. Neljässä kappa-

leessa vaihtelijoiden määrä jää kuitenkin kahteen. Tyypillisimmin teemaan sisältyvän ih-

misten käytökseen liittyvän ongelman laajuus osoitetaan ensin persoonanvaihtelun 

avulla, ja sitten joko kertosäkeistössä tai C-osassa esitetään ehdotus tai neuvo sen korjaa-

miseksi. 

4.3.3 Teemaan suhtaudutaan välttämättömänä ihmisluonteen osana 

Kuten jo on käynyt ilmi, hyvin monessa aineistoni kappaleessa teemana on jonkinlainen 

yleisinhimillinen ominaisuus, ajattelutapa tai luonteenpiirre. Näistä kappaleista omaksi 

ryhmäkseen hahmottuvat kappaleet, joissa tuota kaikille yhteistä piirrettä ei pyritäkään 

varsinaisesti vastustamaan, vaan se hyväksytään ihmiselämään automaattisesti kuuluvana 

asiana. Osassa näistä tapauksista teemaksi nostettu piirre on jollakin tapaa paheksuttava 

tai moraalisesti arveluttava, osassa taas sen seuraukset voivat aiheuttaa ympäristössään 

sekä haittaa että paheksuntaa. 

Aloitan Martikaisen seitsemännen soololevyn Ruosterastaat (2016) ensimmäisellä 

kappaleella Keväinen jää, jonka teemaksi avautuu ihmiselämän kulun arvaamattomuus ja 

se, että kenen tahansa elämä saattaa romahtaa milloin tahansa. Persoonanvaihtelun kan-
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nalta kappaleessa merkille pantavaa on muun muassa se, että monikon 1. persoona esiin-

tyy vain yhdessä säkeessä kappaleen alussa ja toisessa sen lopussa, mutta on teeman hah-

mottumisen kannalta silti merkittävässä roolissa. 

[1] Me elämme allamme 
[2] hohtava keväinen jää. 
 
[3] Aivan tavallinen Heikkinen 
[4] lähti voittamaan Helsinkiin: 
[5] [0] saisi töitä ja kämpän 
[6] ja yhteyden ihmisiin. 
 
[7] Vuotta myöhemmin [0] joi vaikka pullonpohjia 
[8] puistokemistijoukoissa. 
[9] Sitten tapahtui tappo 
[10] ja kaikki sai kakkua. 
 
[11] Poikaparka: sellissä puistelee 
[12] päätä ja muistelee 
[13] [0:n] sameaa elämää. 
 
[14] Kun rakkautta ja rahaa [0:lla] on 
[15] ja onnen tähdet loistaa, 
[16] se tuntuu jokaisesta niin oikealta! 
[17] [0] Ei silloin tahdo muistaa, 
[18] kuinka aina muutamalta 
[19] jää pettää, 
[20] jää pettää, 
[21] jää pettää alta. 
 
[22] Jää pettää alta. 
 
– – 
 
[43] Ollaan tavallisia Salmisia, 
[44] Herreroita ja Hurskaisia 
[45] ja turvassa ollaan 
[46] kun oikein vain toimitaan. 
 
[47] Turvassa, jollei horjahdeta 
[48] tai rikota lakeja tai vain seota, 
[49] kun [0:n] elämä alkaa 
[50] kiristää ruuvejaan. 
 
– – 
 
[60] Me elämme allamme 
[61] hohtava keväinen jää. 

Kappaleen eri osien erottaminen ja nimeäminen ei aina ole yksiselitteistä, mistä tämäkin 

teksti on hyvä esimerkki. Rivien 3–6 ja 7–10 säkeet voidaan lukea kahdeksi eri säkeis-

töksi, jolloin niitä seuraisi bridge (rivit 11–13). Yhtä lailla rivit 3–13 voitaisiin kuitenkin 

tulkita myös yhdeksi pitkäksi säkeistöksi (tai kahdeksansäkeiseksi säkeistöksi ja brid-

geksi), koska tauot niiden välillä eivät ole kovinkaan merkittäviä ja tarinakin jatkuu osien 
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rajojen yli, joskin toki osan vaihtuessa ajassa siirrytään aina pykälä eteenpäin. Asian sy-

vempi pohtiminen ei kuitenkaan kuulu tämän tutkielman analyysin alaan, eikä se kyseisen 

aineistoesimerkin kohdalla myöskään vaikuta tekemiini tulkintoihin. Näin ollen valitsin 

yksinkertaisuuden vuoksi vaihtoehdoista jälkimmäisen, jolloin voin todeta, että ker-

tosäkeistön (rivit 14–21) jälkeen esitetyssä toisessa säkeistössä, jota en laittanut esille, 

kerrotaan ensimmäisen säkeistön kaltainen tarina aivan tavallisesta neitosesta, jonka 

elämä ei myöskään ole mennyt suunnitellusti. C-osan (rivit 43–50) ja lopetuksen välissä 

taas on kertosäkeistö. 

Kahden surullisen elämäntarinan välille asettuva kertosäkeistö ei nimeä kumpaakaan 

tarinan päähenkilöistä. Sen sijaan siinä esiintyy nollapersoonaa sekä sanotun voimak-

kaasti geneeristävä kvanttoripronomini jokainen. Kertosäkeistön jälkimmäinen kvantto-

ripronomini muutama muistuttaa tietenkin säkeistöissä kuvailluista karuista ihmiskohta-

loista, mutta geneerisyydellään se samalla siirtää nuo tarinat myös tekstinulkoiseen maa-

ilmaan. Intron ja lopetuksen monikon 1. persoonat sitovat kertosäkeistön nollapersoonat 

ja geneeriset ihmistarkoitteiset pronominit kappaleen läpi kulkevan persoonanvaihtelun 

osallisiksi teeman avulla: hohtava keväinen jää on tietenkin metafora elämän romahtami-

sen aina olemassa olevalle mahdollisuudelle, mistä kertosäkeistössäkin on kyse. Metafora 

esiintyy hieman muuntuneena myös kertosäkeistön lopussa, ja tuolloin sitä on tehostettu 

toistolla (rivit 20–24). 

Kappaleen teeman voi siis löytää yksin sen alku- ja loppusäkeistä sekä kertosäkeis-

töstä: jokainen tavoittelee onnea, ja sen saavuttaessaan helposti unohtaa, ettei kaikille käy 

yhtä hyvin. Säkeistöjen tehtäväksi jää konkretisoida ajatusta nimeämällä hahmoja, joilta 

jää on pettänyt alta. Nuokin hahmot on kuitenkin osittain geneeristetty adjektiivilause-

kemääritteellä aivan tavallinen, jolloin myös ne luovat osaltaan kuvaa siitä, että sama voi 

tapahtua kenelle tahansa. Tuon mahdollisuuden korostamiseksi C-osassa (rivit 43–50) on 

käytetty passiivimuotoa, jonka voi luontevasti tulkita inklusiiviseksi. 

Keväinen jää ei suinkaan ole ensimmäinen teksti, jossa Martikainen samankaltaisen 

rakenteen avulla nostaa esille yleisinhimillisiä teemoja. Esimerkiksi YUP:n kuudennen 

levyn Normaalien maihinnousun (1999) kappaleessa Kiusauksien iltapäivä säkeistöt nos-

tavat esille erilaisia puolispesifejä henkilöhahmoja, kuten myyjänaisen ja virkamiehen, 

mutta kertosäkeistössä näiden kokemukset yleistetään säkeellä Sellainenhan on ihminen. 

Samoin kuin Keväisessä jäässä geneerisyyden vaikutelmaa vahvistetaan myöhemmin 

vielä nollapersoonalla sekä monikon 1. persoonalla. 
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Toisessa tarkemmin esittelemässäni esimerkissä teemana on kuitenkin monien pahek-

suma tai vähintään suuresti ihmettelemä ihmisen toimintamalli. Myös tämä kappale on 

julkaistu YUP:n kuudennella levyllä Normaalien maihinnousu (1999). Pikku Saddam 

kertoo hurmaavan pikkupojan elämästä. Pojalle kappaleessa valittu nimi kuitenkin ohjaa 

tulkitsemaan tekstiä koko maailman tunteman diktaattorin fiktiivisenä lapsuutena. Teksti 

pureutuukin siihen, miksi kukaan pojan lähipiirissä ei aavistanut tämän tulevaisuutta vaa-

rallisena itsevaltiaana ja puuttunut tämän toimintaan, kun se vielä ehkä olisi ollut mah-

dollista. Tietenkin kappale voidaan tulkita myös vertauskuvallisena, jolloin sitä voidaan 

soveltaa kenen tahansa joukkosurmaajan tai muunkin rikollisen lähipiiriin. Kappaleessa 

persoonanvaihtelu tapahtuu 3. persoonan ja monikon 1. ja 2. persoonan välillä. 

[1] Kenen pieni hahmo 
[2] pihatietä tänne juoksee – 
[3] auringon taas tuo 
[4] kainalossaan meidän luokse. 
[5] Pikku Saddam, 
[6] Husseinin parturin poika… 
[7] Kuinka kukaan poika 
[8] tuollainen aarre olla voikaan? 
 
[9] Se jotain siellä taas 
[10] kummitädille tahtoo näyttää. 
[11] Kuin isänsä osaa 
[12] partaveistä ja päätään käyttää: 
[13] teki saviruukun 
[14] tarhassa tädilleen pieni poika. 
[15] Kuinka kukaan poika 
[16] tuollainen aarre olla voikaan? 
 
[17] Voimat maan 
[18] käy häntä siunaamaan 
[19] ja tiellä kulkeissaan 
[20] on yllään enkeleitä. 
[21] Vaan jos partaveitsi lipsahtaa, 
[22] niin kuka silloin mahtaa suojellakaan teitä? 
 
[23] Kun apinoiden herra 
[24] palaa alas pihan puista, 
[25] meidän tulee varoa 
[26] hullua koiraa vesikauhuista. 
[27] Kietoo koko suvun 
[28] sormiensa ympärille pieni poika, 
[29] kuinka kukaan poika 
[30] tuollainen aarre olla voikaan? 
 
– – 

Tekstissä asetetaan siis rinnakkain monikon 1. persoona sekä 3. persoonassa esitetty 

pikku Saddamin suku, josta on erikseen poimittu poikaa ihailevaksi hahmoksi toisessa 

säkeistössä tämän täti. Kaikki kolme säkeistöä rinnastetaan identtisellä kysymyslauseella 
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niiden loppusäkeissä: kuinka kukaan poika / tuollainen aarre olla voikaan? Kiinnostava 

on myös monikon 2. persoonan viittaus kertosäkeistön (rivit 17–22) lopussa: Vaan jos 

partaveitsi lipsahtaa / niin kuka silloin mahtaa suojellakaan teitä? Pohdin pitkään, mer-

kitsenkö viittausta vaihtelijaksi lainkaan. Ensinnäkin olen epävarma ylipäätään siitä, onko 

kyseessä edes persoonapronomini: samanmuotoinenhan on myös tie-sanan monikon par-

titiivi. Toiseksi, vaikka päätyisimme tulkitsemaan sen persoonapronominiksi, on sen viit-

taus referenttijoukkoonsa epäselvä. Referentiksi on mahdollista tulkita lihavoimani 3. 

persoonan ja monikon 1. persoonan hahmot, jolloin puhuja osoittaisi säkeessä puheensa 

suoraan heille. Toinen ja kenties yhtä todennäköinen tulkinta on kuitenkin se, että ky-

seessä on joku täysin ulkopuolinen referenttiryhmä. Tuo ryhmä näyttäytyisi tällöin kap-

paleessa viattomana uhrina mahdollisena esitetyn asiaintilan toteutuessa, kun puhuja vii-

teryhmineen ottaisi syyt niskoilleen sinisilmäisestä suhtautumisestaan lapsiyksinvaltiaa-

seen. Lopulta päädyin kuitenkin esittämään ensisijaisena tulkintanani vaihtoehtoa, jossa 

monikon 2. persoonan viittaus kohdistuu geneerisesti puhujan tekstissä esiintyvään ylei-

söön, joka pitää sisällään myös toisaalla tekstissä esitellyt 3. persoonan ja monikon 1. 

persoonan referentit: ovathan he yhtä lailla vaarassa aikuiseksi kasvaneen diktaattorin al-

kaessa toteuttaa hirmutöitään. 

Aineistoesimerkissä teeman rakentumisen kannalta olennaista on, että käyttämällä 

monikon 1. persoonaa puhuja asettaa itsensä näyttämölle Saddamin sukulaisten keskelle. 

On myös merkille pantavaa, että puhuja kuitenkin ottaa syyt niskoilleen nimenomaan vii-

teryhmänsä kanssa, ei yksin, jolloin hän olisi valinnut persoonaksi yksikön ensimmäisen. 

Ensimmäisenä esille nostamani seikka on olennainen siksi, että tarjoutumalla itse havain-

noinnin kohteeksi puhuja viestittää, että toiminnan taustalla on sellainen yleisinhimillinen 

ominaisuus, josta hän itsekin kärsii. Monikon 1. persoonan avulla hän taas tarjoaa myös 

kuuntelijalle mahdollisuutta astua näyttämölle ja liittyä samaan ryhmään puhujan ja pikku 

Saddamin suvun kanssa. Toisin sanottuna hän persoonavalinnallaan viestittää, että turha 

tässä on kenenkään alkaa syytellä diktaattorin lähipiiriä, sillä kaikki me olisimme toimi-

neet samalla tavalla. Lapsi on ihmisen silmissä viaton, ja taitava partaveitsen käsittelykin 

mielletään mieluummin ihailtavaksi kuin huolestuttavaksi piirteeksi. ja sen vuoksi hälyt-

tävätkin merkit hänen kehityksessään jäävät helposti huomaamatta. Kun toistuvan kysy-

myksen Kuinka kukaan poika / tuollainen aarre olla voikaan? esittäjää ei ole nimetty 

esimerkiksi johtolauseen avulla, vaan paikka on jätetty avoimeksi, voi kuuntelija tunnis-

taa sen itselleenkin lasten kanssa vietetyistä hetkistä tutuksi. 
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Toki aineistoesimerkin yltiöpäisestä pikku Saddamiin kohdistetusta ihailusta välittyy 

myös liioittelun avulla ilmaistu ironia. Sen voi tulkita puhujan haluksi osoittaa, ettei edes 

lasten tekemisten varaukseton ihailu aina ole toivottua ja järkevää, vaikkei siitä ihailijoita 

voikaan varsinaisesti syyttää. Yksinkertaisemmin se kenties kuitenkin kuvastaa vastakoh-

tia luomalla ihmisen mielen ja käytöksen radikaalinkin muuttumisen mahdollisuutta: 

aiemmin kaikkien ympärillään olevien päiviin valon tuonut lapsi, tai miksei aikuinenkin, 

voi eri syistä, joita kappaleessa kuitenkaan ei sen tarkemmin kuvailla, muuttua tuhoa ym-

pärilleen kylväväksi raakalaiseksi. 

Tähän ryhmään sijoittuvia kappaleita on aineistossani yhteensä kymmenen. Niistä 

kuusi löytyy YUP:n tuotannosta ja neljä soololevyiltä. Teemat ovat samankaltaisia edellä 

tarkemmin analysoimieni kappaleiden teemojen kanssa. Vaihtelevia persoonia on jokai-

sessa kappaleessa useampia: aina vähintään kolme, yleensä kuitenkin neljästä kuuteen. 

Aiemmissa alaluvuissa esittelemieni alakategorioiden perusteella tämä lienee odotuksen-

mukaistakin: kun teemaan liittyy jokin yleisinhimillinen piirre, on sen geneerisyyttä luon-

tevaa nostaa esille useampien eri persoonien avulla. Jälleen kerran myös yleistävä nolla-

persoona on mukana jopa kahdeksan tekstin persoonanvaihtelussa. 

4.3.4 Yhteiskunnan ja valtasuhteiden kritiikkiä 

Aineistoni teksteissä kritisoidaan useinkin yhteiskuntajärjestelmää ja etenkin siihen liit-

tyviä valtasuhteita. Varsinkin YUP:n ajan sanoituksissa puhujan voisi sanoa asettuvan 

poliittisesti varsin vahvasti vasemmalle, ja puhujaan samastuminen tietenkin vaatii kuun-

telijalta samankaltaista maailmankatsomusta. Kritiikki voi kohdistua niin valtakunnan 

päättäjiin, työnantajan asemassa oleviin, varakkuutensa ansiosta valtaa pitäviin hyväosai-

siin kuin markkinavoimiinkin. Kannanotot esitetään yleensä kuitenkin vertauskuvallisten 

ja ainakin osittain fiktiiviseen maailmaan sijoittuvien tarinoiden avulla, eikä niissä nimetä 

yksittäisiä tosielämän valtaa pitäviä. Tässä alaluvussa esittelen kappaleita, joiden tee-

maksi siis ensinnäkin nousevat yhteiskunnan valtarakenteet, mutta joissa myös ohjataan 

persoonanvaihtelun keinoin kuuntelijaa asettumaan puhujan kanssa samalle kannalle. 

YUP:n viidennen levyn Outo elämä (1998) kappaleen Tavaroiden taikamaailma iro-

nisesta nimestäkin voi jo päätellä sen kritiikin kohdistuvan markkinavoimiin ja materia-

lismin ihannointiin. Kappaleen vaihtelijapersoonina toimivat yksikön 2. ja 3. persoona, 

nollapersoona ja passiivi. Mimeettisen minän roolissa taas esiintyy kenties tunnetun mies-

nuken mukaan nimetty supermarketopas Ken. 



 

70 
 

[1] Hyvää päivää, minä olen supermarketopas Ken! 
[2] Sinä kysyt mistä onnen löytää, minä kerron sen: 
[3] Mainioilla ostosvainioilla onni asustaa, 
[4] oi sitä, joka onnen saa: paketteihin turvalukon taa 
[5] sen kätkee hän ja ilosta itkahtaa… 
 
[6] Tavaroiden taikamaailma 
[7] seikkailuun kutsuu sinua! 
[8] Jos johdatus [0:n] tänne toi, 
[9] et enää koskaan tahdo pois. 
[10] (Niin [0] ei tehdä voi…) 
– – [Rivit 6–10 toistuvat.] 
 
[16] Sport-osastolla [0] parannella voi jäseniään: 
[17] herra hankkii rumalle rouvalleen kauniin irtopään, 
[18] sata neliötä saunaa, sellofaanisängyt lauteilleen, 
[19] leipää ja liput sirkukseen, kaiken tuon kuin tyhjää vaan! 
[20] Ja sitten toistamiseen Rooma poltetaan… 
 
[Kertosäkeistö] 
 
[31] Tuotetta, jota et ainakin kerran elämässäsi tarvitse, 
[32] ei ole – ainakaan ei meilläpäin 
[33] siis ota kärry ja laula näin: 
 
[Kertosäkeistö] 

Jo kappaleen ensimmäiset säkeet, joissa mimeettinen puhuja esittäytyy, ohjaavat 

kuuntelijaa tulkitsemaan tekstiä humoristisena. Samaa ohjaavuutta näkyy myös kappa-

leen sanavalinnoissa, vaikkapa rivin 5 säkeen ilosta itkahtamisessa, sekä liioittelussa ja 

kärjistyksissä: rivin 20 säe Ja sitten toistamiseen Rooma poltetaan lienee intertekstuaali-

nen viittaus keisari Neron kyseenalaisina pidettyihin keinoihin hankkia ylelliselle elämäl-

leen lisää tilaa. Ironialla onkin merkittävä rooli kuuntelijan paikan määräytymisessä myös 

persoonanvaihtelun kannalta. Ironiahan määritellään tavallisesti tarkoitetun päälaelleen 

kääntämiseksi, toisin sanottuna sanotun päinvastaiseksi tulkinnaksi. Toini Rahtu (2006) 

tosin kyseenalaistaa perustellusti antiikin ajalta periytyneen määritelmän mielekkyyden 

(ks. mts. 37–39), mutta tämän aineistoni esimerkin kohdalla se on kuitenkin riittävä. Jos 

nimittäin katsomme ensinnäkin kertosäkeistön (rivit 6–10) kolmea viimeistä säettä ja 

toiseksi C-osan (rivit 31–33) kahta ensimmäistä säettä, huomaamme, että niiden todelli-

nen tulkinta on juuri päinvastainen kuin säkeiden sananmukainen merkitys. 

Puhuja asettaa näyttämölle siis ensin supermarketopas Kenin ja kappaleen toisessa 

säkeessä myös yksikön 2. persoonan referentin, mikä kutsuu kuuntelijaa lähtemään leik-

kiin mukaan asettumalla näyttämölle itsekin. Antamalla yksikön 1. persoonan Kenin käyt-

töön puhuja kuitenkin säilyttää itsellään implisiittisen käsitteistäjän roolin, mikä osaltaan 

ohjaa kuuntelijaakin käsitteistämään tapahtumia toisen persoonan puhutteluista huoli-
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matta myös niiden ulkopuolelta. Kertosäkeistössä yksikön 2. persoona vuorottelee nolla-

persoonan kanssa. Kuten jo edellä totesin, kahta ensimmäistä säettä lukuun ottamatta ker-

tosäkeistö on tulkittava merkitykseltään päinvastaiseksi kuin mitä sen kirjaimellinen tul-

kinta antaa ymmärtää, toimiihan vihjeenä ironiasta kappaleen kärjistyksiä ja liioiteltuja 

lupauksia viljelevä sävy. Kyseessä on kritiikki paitsi ihmisten materian kaipuuta, myös 

sitä hyödyntäviä mainostajia kohtaan. Samalla, kun nollapersoona korostaa materialistis-

ten ihanteiden yleisyyttä ihmisten keskuudessa, se ironian avulla nostaa kuuntelijan tava-

raa rakastavan massan yläpuolelle olettaen tämän ymmärtävän, ettei puhuja suinkaan ole 

säkeiden kirjaimellisen merkityksen kanssa samanmielinen. Kun tämä laittaa valitse-

mansa mimeettisen minän kutsumaan kuuntelijaa yksikön 2. persoonan imperatiivilla lau-

lamaan kertosäkeistöä kanssaan C-osan viimeisessä säkeessä rivillä 33, kutsun kohde voi-

kin liittyä lauluun hyvällä omallatunnolla tietäen, ettei puhuja oleta hänen oikeasti olevan 

markkinavoimien vietävissä. 

Kuuntelija on tekstissä vastaanottajana siis kahdella tasolla: mimeettisen minän pu-

huteltavana, mutta samalla myös retorisen minän yleisönä, joka tunnistaa tekstin ironian. 

Näin ollen voisi jopa ajatella, että retorinen minä tarjoaa kuuntelijalle mimeettisen minän 

esittämän kutsun avulla paikkaa ikään kuin leikkiä puhujan ja kuulijan yhteisen ulkoryh-

män edustajaa, joka on täysin markkinavoimien vietävissä. Tuohon samaan ulkoryhmään 

viittaavat kappaleessa rivin 16 säkeen nollapersoonan kautta myös sen seuraavassa sä-

keessä esitellyt esimerkkireferentit herra ja rouvansa sekä säkeistön viimeisen säkeen eli 

rivin 20 passiivi, joka muun säkeistön esittämän tarinan lopputulokseen viittaavassa esiin-

tymisympäristössään pitää sisällään myös aiempien vaihtelijaviittausten referentit. 

YUP:n ensimmäisten levyjen kappaleissa tapahtuvan persoonanvaihtelun varsinaista 

tarkoitusta on usein vaikea hahmottaa. Järjestyksessään toisen levyn Toppatakkeja ja To-

ledon terästä (1994) nimikkokappaleen loppupuolella tapahtuva vaihtelu yksikön 1. ja 2. 

persoonan välillä onkin ensimmäisiä, josta on havaittavissa pyrkimys nostaa maailmaan 

ja yhteiskuntaan liittyviä teemoja esiin. 

[14] Madam, madam! On mahtavan meren pohjassa mittaamattomia kalleuksia – 
[15] huvijahdit, Ahti, hankit mutta Shetlannin nummet ja Ohion pankit saa 
[16] porhot ja pohatat varastaa, 
 
[17] kultapaikatun suun palvelijaa kutsuen 
[18] ne kahmii kaiken: senkin, minkä minä ansaitsen! 
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[19] …sekä vievät sydämen juuri sen 
[20] naapurin sulokkaan tyttären, 
[21] palvotun taivaan tähtösen… 
[22] Niin tulee kirkas valo, sen keskestä pari: 
[23] miehen dollarihymyyn istahtaa… 
[24] Ja ne paskantaa korulauseita, ja oksentavat 
[25] hyvää oloa: elämän laatua! Ja rakastuvat 
[26] tänä iltana sen kesähuvilassa. 
[27] Eikä maailma minun vuokseni käy muuttumaan 
[28] – eikä sinunkaan: maailma menee menojaan 
[29] ja likainen mieli minne mielii, niin… 

Kappaleen alku on YUP:n tuon ajan tuotannolle hyvin tyypillistä poukkoilevaa ja vai-

keatulkintaista kerrontaa. Yksikön 1. persoona esiintyy ensimmäisen kerran rivillä 18 ja 

toisen kerran taas rivillä 27. Nämä ovat persoonan ainoat esiintymät kappaleessa, joskin 

rivien 27–29 säkeet toistetaan ennen kuin kappale loppuu säkeisiin ja laiva, jossa on rei-

kiä / uppoaa. On kiinnostavaa, että nuo kappaleen lopun puheaktipersoonia käyttävät ker-

tosäkeet ovat kenties koko tekstin helpoiten tulkittavat todetessaan suoraan ja vertausku-

vitta, ettei maailma muutu yksittäisen ihmisen vuoksi. Näin suorasanainen ja helposti ym-

märrettävä teksti on YUP:n tuon ajan tuotannossa ylipäätään varsin harvinaista. 

Rivillä 18 puhuja asettaa itsensä passiiviseksi riiston kohteeksi, joka ei voi mitään 

sille, että porhot ja pohatat kahmivat hänenkin ansaitsemansa omaisuuden. Yksikön 1. ja 

2. persoonan rinnastaminen rivien 27–28 säkeissä taas ensinnäkin asettaa yksikön 2. per-

soonan referentin näyttämölle puhujan rinnalle tilanteeseen, jossa he eivät voi muuta kuin 

seurata maailman hulluutta sivusta. Persoonien rinnastaminen yleistää asetelman kaikkia 

kappaleen esittämien porhojen ja pohattojen eli valtaa pitävien kanssa itsensä eri jouk-

koon asettavia – eli puhujan sisäryhmään kuuluvia – koskevaksi. Näin ollen yksikön 2. 

persoonan viittaus pitää sisällään myös kuuntelijan, sillä on selvää, ettei puhuja oleta 

kuuntelijan kuuluvan ulkoryhmään, niin värikkäin sanakääntein hän on tuota joukkoa ar-

vostellut. Kun tarkastelee koko kappaleen loppuosaa, siitä voikin löytää tekstin teeman: 

yksittäisen ihmisen kykenemättömyyden vastustaa yhteiskunnan valtaapitäviä. 

Tämän ryhmän tekstejä on aineistossani yhteensä 11, yhtä lukuun ottamatta kaikki 

YUP:n tuotannosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Martikaisen soolotuotannossa 

otettaisi kantaa valtasuhteisiin. Soololyriikoissa valtarakenteisiin liittyvien teemojen esiin 

nostaminen ei kuitenkaan kietoudu persoonanvaihtelun kanssa yhteen, ja siksi aihetta kä-

sittelevät kappaleet ovatkin suurimmaksi osaksi asettuneet toisiin tämän tutkielman kate-

gorioihin. 

Tähän ryhmään kuuluvien kappaleiden persoonanvaihtelusta on vaikeaa löytää min-

käänlaista kaavaa: osassa teeman esiin nostamisen apuna käytetään vain kahta keskenään 
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vaihtelevaa persoonaa, osassa vaihtelijoita taas saattaa olla viisikin. Vastakkainasettelun 

vuoksi tämän kategorian kappaleissa on tietenkin aina vahvasti mukana myös sisä- ja ul-

koryhmien rakentuminen, mutta ryhmään sijoittamissani teksteissä olen katsonut persoo-

nanvaihtelun kuitenkin sitä vahvemmin keskittyvän nimenomaan teeman esille tuomi-

seen, kun taas puhujan ja kuuntelijan yhteinen sisäryhmä rakentuu ensisijaisesti tekstin 

muissa merkityksissä ja rakenteissa – esimerkiksi ironian kautta, kuten esittelemässäni 

kappaleessa Tavaroiden taikamaailma. 

4.3.5 Ihmisille tyypillisen piirteen naurettavaksi osoittaminen 

Luvussa 4.3.3 esittelin kappaleita, joissa johonkin ihmisluonnolle tyypilliseen piirteeseen 

tai ajatusmalliin suhtauduttiin myötätuntoisesti ja myös kuuntelijalta empatiaa hakien. 

Aineistossani yleisempää on kuitenkin tuollaisten ominaisuuksien osoittaminen kyseen-

alaisiksi, usein jopa naurettaviksi. Tämä tehdään yleensä ironian keinoin, mutta usein sen 

olennaisena tukena toimii myös persoonanvaihtelu. Tämän ryhmän teksteistä esittelen 

ensimmäisenä YUP:n viidennen levyn Outo elämä (1998) kappaleen Kuolematon, joka 

tekee pilaa nuoruuden ihannoinnista. Kappaleessa nollapersoona vuorottelee yksikön 1. 

persoonan kanssa läpi tekstin, ja siksi pidän tarpeellisena esittää tämän kappaleen tekstin 

kokonaisuudessaan. Vaihteluun osallistuu kertaalleen myös geneerinen 3. persoonan lau-

seke yhden ihmisen. 

[1] Tämä kaikki on niin kovin sekavaa: 
[2] miksei [0] voi lähteillä nuoruuden iäti porskuttaa? 
 
[3] Minä kieltäydyn vanhenemasta! 
[4] En aio painua kasaan kuin rusina. 
[5] Nuoruuden tahdon ja sen myös saan, 
[6] siis [0:n] hihat heilumaan… 
 
[7] Niin kirurgit kyvykkäimmät lihaani operoi 
[8] vikkelään veitset soi, 
[9] hetken se [0:n] sielua balsamoi 
[10] vaan loputtomiin ei 
[11] edes se kestää voi… 
 
[12] Onni ikuinen 
[13] yhden ihmisen: 
[14] pieni pyyntöni on 
[15] olla kuolematon. 
– – [Rivit 12–15 toistuvat] 
 
[20] Tämä kaikki on niin kovin sekavaa: 
[21] kun mahdotonta [0] pyytää, niin kaiken [0] saa 
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[22] nyt vuosisadan toiseksi vaihtuvan nään 
[23] vanhenematta itse päivääkään! 
[24] Otan lasillisen lapsenlapsenlapsesi 
[25] poismenon muistoksi… 
 
[26] Ja ihoni säilyttää sen 
[27] luonnonvastaisen 
[28] ikuisen pehmeyden 
[29] jollaisen puoleen turhaan 
[30] kaulat uurteiset 
[31] ojentuu kurkotellen… 
 
[32] Onni ikuinen 
[33] yhden ihmisen: 
[34] pieni pyyntöni on 
[35] olla kuolematon. 
– – [Rivit 32–35 toistuvat] 

Rivit 26–31 toistuvat vielä kertosäkeistön toistumisen jälkeen, ja kappaleen päättää jäl-

leen kahteen kertaan esitetty kertosäkeistö. 

Kappaleen aloittavat kaksi säettä ilmoittavat tekstin teeman, vanhenemisen välttelyn, 

joka tunnistettaneen varsin universaalisti ihmisten yleiseksi toiveeksi. Näin ollen kappa-

leen sisältämää persoonanvaihtelua onkin syytä lähteä tarkastelemaan eri suunnasta kuin 

monen muun aineistoni kappaleen analyysissa: kysymys ei nyt olekaan siitä, mitä merki-

tyksiä käytetty nollapersoona tuo tekstiin, vaan siitä, miksi yksikön 1. persoona korvaa 

sen niin monta kertaa. 

Heti ensimmäisten säkeiden sanavalinnat antavat vihjeitä tekstin ironisesta luonteesta. 

Neutraalin kulkea-verbin sijasta on valittu sana porskuttaa, painua kasaan kuin rusina -

rakenne on sävyltään humoristinen ja hihat heilumaan -lausahdus taas niin tunnettu kli-

see, että sitä on vaikea ottaa vakavasti. Koska itselleen naureskelu on toisille naureskelua 

hyväksyttävämpää, on minämuotoisen henkilöhahmon käyttö turvallinen vaihtoehto, kun 

sarkasmin keinoin kritisoidaan suurelle ihmisjoukolle tyypillistä ajatusta. Jos kuuntelija 

onkin haaveillut joskus olevansa nuorempi – tai kuten kertosäkeistössä lauletaan, jopa 

kuolematon – mimeettisen minän surullisen hupaisan hahmon asettaminen näyttämölle 

mahdollistaa sen, että hän voi naureskella ilmiölle menettämättä itse kasvojaan. Tätä 

mahdollisuutta korostaa entisestään rivin 24 säkeen yksikön 2. persoonan possessiivisuf-

fiksi sanassa lapsenlapsenlapsesi, joka itse asiassa on ainoa yksikön 2. persoonan viittaus 

kappaleessa. Koska persoonaviittaukselle ei tekstistä löydy selkeää referenttiä, voi kuun-

telija halutessaan ottaa sen omakseen ja asettua näin vieläkin kauemmas mimeettisestä 

minästä – asettaahan noin monen sukupolven ketju heidät jo ajallisestikin täysin eri maa-

ilmoihin osoittaen samalla, ettei yksikön 2. persoonan referentti ole aikoinaan lähtenyt 

mimeettisen minän ylitseampuvaan nuoruuden tavoitteluun mukaan. 
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Merkittävä on myös kertosäkeistössä ensimmäisen kerran rivin 13 säkeessä mainit-

tava yksi ihminen. Nominilausekkeen substantiiviosa tukee ajatusta geneerisesti ihmisille 

kuuluvasta haaveesta, mutta numeraalimäärite taas korostaa sitä, että tässä naureskellaan 

vain ja ainoastaan tälle yhdelle, kuvitteelliselle henkilöhahmolle, mimeettiselle minälle. 

Samalla numeraalimäärite tietenkin antaa ensimmäisessä kertosäkeistössä vihjeen ja 

myöhemmissä kertosäkeistöissä muistuttaa pyynnön toteutumisen myötä päälaelleen kei-

kahtaneesta asetelmasta, kun mimeettinen minä pysyy yksin nuorena vanhenevien ystä-

viensä keskellä. Rahtu (2006) kutsuu ironian uhrin piilottamista puhumalla muka josta-

kusta toisesta referenssi-ironiaksi. Referentiaalista ilmausta käytetään silloin harhautta-

vasti, eli persoonaviittauksella viitataankin tosiasiassa johonkuhun muuhun kuin viittauk-

sen kirjaimelliseen referenttiin. (Mts. 42.) 

Vuonna 1999 ilmestyneen YUP:n kuudennen levyn Normaalien maihinnousu saman-

nimisessä ensimmäisessä kappaleessa persoonanvaihtelun avulla nostetaan jälleen tari-

nasta esille sen yleismaailmallinen teema, tällä kertaa se, miten vallanpitäjät voivat käyt-

tää hyväkseen ihmisten tarvetta olla kuten muutkin ja kuulua porukkaan. Toisin kuin ala-

luvussa 4.3.4 esittelemissäni kappaleissa, näkökulma keskittyy nyt nimenomaan tuohon 

yleisinhimilliseen tarpeeseen, ei niinkään valtaa pitävien toiminnan kritisointiin. Tekstin 

sävy on liioitteleva, mutta ei samalla tavalla ironinen kuin edellä esittelemässäni kappa-

leessa Kuolematon. Persoonanvaihtelu on tekstissä jopa tämän tutkielman aineistoksi eri-

tyisen polveilevaa. Kaikki aineistoesimerkkiin lihavoimalla merkitsemäni persoonat eivät 

ole keskenään samaviitteisiä, mutta jokainen niistä on kuitenkin samaviitteinen ainakin 

yhden muun merkitsemäni persoonan kanssa. 

[1] Mistä viikatemies 
[2] kerrostalomme ties’, 
[3] sitä tuskinpa selville saan. 
[4] Se [0:n] isän hengen vei ensin, 
[5] sitten kadulle lensi. 
[6] Minäkin kiiruhdin ikkunaan: 
 
[7] Samassa satamaan laivat uivat 
[8] – niissä ne normaalit saapuivat 
[9] ja valokiilat autoissaan 
[10] kävivät katuja lakaisemaan. 
 
[11] Kun [0:lle] vieras mies tuli taloon 
[12] jouduin outoon valoon, 
[13] sillä hän oli normaalien pää. 
[14] Vierailla voimilla kai 
[15] kaikki valtaansa sai – 
[16] nyt kukaan muuta ei kuule, ei nää. 
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[17] Niin nousi [0:n] äitikin niiden paattiin, 
[18] minä ja arkku mentiin saattiin. 
[19] Ei enää kotiinsa kaivannut hän 
[20] kun löysi normaaleista ystävän. 
 
[21] Isä, kunpa voisitkin elää vielä. 
[22] Mietin usein, kuinkahan teille siellä 
[23] kuolleiden maassa käy: ikuisen unenko sait 
[24] vai vallitsevatko normaalien lait? 
 
[25] Pahoin paukkuvat ukset 
[26] kun puhdistukset 
[27] riehuu öisin, kun [0] liikkua ei saa. 
[28] Se, mikä viime viikolla 
[29] saattoi normaalia olla 
[30] nyt on kuolemaakin pahempaa. 
 
[31] Niin uusi valta uudet lait laatii 
[32] ja meitä mukautumaan vaatii. 
[33] Ne laittaa normaalien merkit hihaan 
[34] ja tulee melskaamaan meidän pihaan. 
 
[35] Normaalien joukossa 
[36] normaalina olossa 
[37] [0:n] elo on unelma loputon. 
[38] Silloinhan tätä [0] voi sietää, 
[39] mutta mistäpä [0] tietää 
[40] mikä huomenna normaalia on? 
 
[41] Kun suuri johtaja keksi, 
[42] että punaiseksi 
[43] värjättävä on kansalta päät, 
[44] päätin: nyt minä menen. 
[45] Ehkä soutuveneen 
[46] kaukaisella ulapalla näät… 
 
[47] Te voitte tuttuun tapaanne jatkaa. 
[48] Minä minne tahansa teen matkaa, 
[49] minne ei normaalien soimaukset soi, 
[50] missä epänormaali [0] olla voi. 
[51] Minne ei normaalien soimaukset soi, 
[52] missä epänormaali [0] olla voi. 
 
[53] Isä, kunpa voisitkin elää vielä. 
[54] Mietin usein, kuinkahan teille siellä 
[55] kuolleiden maassa käy: ikuisen unenko sait 
[56] vai vallitsevatko normaalien lait? 

Kappaleessa esitetään mimeettisen minän kertoma tarina itsensä ja perheensä kohtalosta 

normaalien saavuttua kaupunkiin. Pidän analyysini keskiössä koko ajan kappaleen tee-

man eli ihmisen geneerisen tarpeen olla kuin muutkin, olla normaali. Koska viittaan tee-

maan niin usein, tiivistän sen nyt selkeyden vuoksi normaaliuden tarpeeksi. 

Normaaliuden malliksi asettuu kappaleessa laivoilla saapuva joukko, jonka esikuva-

roolia on korostettu demonstratiivipronominimääritteellä. Ne normaalit määrittävät siis 

sen, mitä normaalius on ja miten normaalin ihmisen tulee toimia. Normaaliuden tarpeen 
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yleisyys on osoitettu jo aiemmin mainitsemallani persoonanvaihtelun poikkeuksellisella 

polveilevuudella: kappaleen kuluessa normaaliuden tarvetta kokevat niin kaikki (rivi 15), 

jokainen kvanttoripronominin kukaan vastakohtana (rivi 16), äiti (rivi 17), hän (rivi 19), 

nollapersoona (rivi 39), kansa (rivi 45) sekä te (rivi 49). Sen sijaan kantaansa eivät ilmaise 

me (rivit 2, 34 ja 36), minä (rivit 3 ja 6), isä (rivit 4, 21 ja 55), nollapersoona (rivit 4, 11, 

29 ja 40), isä-viitteinen yksikön 2. persoona (rivit 21, 24, 55 ja 57), yksikön 2. persoona 

(rivi 48), te (rivit 22 ja 56) tai kuolleet (rivit 22 ja 57). Normaaliuden ihannetta vastaan 

taas asettuvat ainoastaan mimeettinen minä (rivit 12, 18, 22, 46, 50 ja 56) ja osa kappaleen 

nollapersoonista (rivit 41, 52 ja 54). Edellä esitetyn on tarkoitus vain tuoda ilmi eri suh-

tautumistapojen yleisyyttä; seuraavaksi paneudun luettelemiini persoonaviittauksiin tar-

kemmin ja kerron, miten määritän niiden näkökulman suhteessa kappaleen teemaan. 

Kappaleen ensimmäisessä säkeistössä (rivit 1–10) koko kappaleen kontekstissa vaih-

teluun osallistuvia persoonaviittauksia ovat esiintymisjärjestyksessään monikon 1. per-

soona, yksikön 1. persoona, genetiivimuotoinen nollapersoona sekä yksikön 3. persoonan 

henkilöhahmo isä. Tässä vaiheessa yksikään näiden persoonaviittausten referenteistä ei 

ota vielä kantaa kappaleen teemaan, vaan säkeistössä esitellään kappaleen esittämän tari-

nan miljöö sekä lähtöasetelma. Tästä syystä myöskään säkeistön sisäiset persoonanvaih-

telut eivät vielä ole teeman esiin nostamisen kannalta olennaisia, joten voimme jättää nyt 

huomiotta sen, että monikon 1. persoona on samaviitteinen erikseen esiteltyjen yksikön 

1. ja 3. persoonan kanssa ja että yksikön 1. persoona korvautuu nollapersoonalla rivin 4 

säkeessä se [0:n] isän hengen vei ensin. 

Toisessa säkeistössä (rivit 11–20) persoonaviittausten referenttien suhtautumistavat 

normaaliuden tarpeeseen alkavat kuitenkin jo määrittyä. Mimeettinen minä erottaa itsensä 

normaaleista rivin 12 säkeessä, jossa hän kertoo joutuneensa outoon valoon normaalien 

saapuessa. Vaikka rivien 14–16 säkeissä Vierailla voimilla kai / kaikki valtaansa sai / nyt 

kukaan muuta ei kuule ei nää mimeettinen minä ei erota itseään kaikista, tuo hän suhtau-

tumistapansa julki taas rivillä 18 rinnastaessaan äidin normaalien mukaan lähtemisen 

kuolemaan: minä ja arkku mentiin saattiin.3 Rivin 19 yksikön 3. persoonan pronomini 

hän on kuitenkin säkeistön kiinnostavin. Se on selvästi äitiviitteinen, mutta kappaleen 

kontekstissa tulkittavissa myös osin geneeriseksi: esitelläänhän tekstissä monia muitakin, 

jotka eivät normaalien parista enää pois kaivanneet. Kielellisen rakenteen keinoin tätä 

geneerisyyttä ei toki osoiteta, mutta yleistävän tulkinnan mahdollisuuteen ohjaa kuitenkin 

                                                 
3 Vaihtoehtoinen tulkinta voisi toki olla myös arkun viittaaminen jo kuolleeksi kerrotun isän arkkuun. 
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myös lyhyt tauko rivien 18 ja 19 säkeiden välissä – joka tietysti tosin kuuluu muissakin 

säkeistöissä samassa kohden. 

Perheenjäsenten asettaminen näyttämölle toimijoiksi on tekstissä myös normaaliuden 

tarpeen yleistettävyyttä korostava keino. Isään ja äitiin suuntautuva possessiivinen suhde 

on kaikissa esiintymissä sidottu nollapersoonaan, joka on kuitenkin näissä yhteyksissä 

mahdollista ja kenties odotuksenmukaistakin tulkita anaforiseksi nollaksi. Toisaalta nolla 

kuitenkin myös yleistää kappaleessa kuvattuja perhesuhteita, ja normaaliuden tarpeen 

paitsi voimakkuudesta, myös yleisyydestä, kertoo paljon se, että perheenjäsenetkin jakau-

tuvat asiassa eri leireihin. Kun äiti valitsee lapsensa kanssa eri puolen, toivoo lapsi, tari-

nassa mimeettinen minä, tukea ja samanmielisyyttä edes isältään. Kertosäkeistöissä hän 

esittääkin tuon toiveensa, mutta koska isä on kuollut jo ennen normaalien saapumista, jää 

tämän kanta asiaan avoimeksi. Kertosäkeistö, joka siis esitetään ensimmäisen kerran ri-

veillä 21–26, nostaa esille kaksi teemaan liittyvää näkökulmaa: lapsen toiveen saada isäl-

tään tukea, tai yleisemmin esitettynä ihmisen tarpeen saada vaikeassa tilanteessa tukea 

läheisiltään, sekä kysymyksen siitä, loppuuko mimeettisen minän elämän sekoittanut hul-

luus edes kuoleman tuolla puolen. Kertosäkeistössä mainittu kuolleiden maa viittaa kir-

jaimellisesti paikkaan, jonne ihmisten ajatellaan menevän kuolemansa jälkeen, mutta sa-

malla se vertauskuvallisuutensa avulla nostaa esille myös kysymyksen, onko normaaliu-

den tarve niin yleisinhimillinen piirre, ettei sitä voida kumota edes utopiassa, jossa kaiken 

pitäisi olla hyvin. 

Ensimmäisen kertosäkeistön jälkeen mimeettinen katoaa hetkeksi näkyvistä tehdäk-

seen paluun taas säkeistön lopulla monikon 1. persoonassa. Välissä on kuitenkin kaksi 

nollapersoonaa, joista jälkimmäisen, rivin 31 elatiivimuotoisen nollan, jätin merkitse-

mättä esimerkkiin, koska sen viiteryhmään kuuluu ensisijaisesti tarinan vallanpitäjiä, nor-

maaleja. Vain heillä on valta päättää, mitä kulloinkin pidetään normaalina. Rivin 29 sä-

keen nollapersoona sen sijaan on esimerkiksi kansan ja mimeettisen minän kanssa sama-

viitteinen, mutta suhtautumistavaltaan kuuluu niihin, jotka eivät ilmaise kantaansa kap-

paleen teemaan. Ei heidän tarvitsekaan: nollapersoona ilmaisee tässä yhteydessä nimit-

täin juuri sitä, että riippumatta siitä, tavoitteleeko vai eikö tavoittele normaaliutta, enem-

mistön suhtautumistapa määrää kaikkien käyttäytymistä ja mahdollisuuksia. Tarinan 

maailmassa se mahdollistaa vallanpitäjien määräyksen, joka estää ketään liikkumasta yö-

aikaan ulkona. 

Katsotaan seuraavaksi jo mainitsemiani monikon 1. persoonan viittauksia kolmannen 

säkeistön lopulla rivien 34 ja 36 säkeissä. Esiintymistä jälkimmäinen viittaa mimeettisen 
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minän kotiin ja perheeseen samoin kuin oli myös kappaleen ensimmäisessä säkeistössä. 

Ensimmäistä, rivin 34 säkeen [uusi valta] meitä mukautumaan vaatii monikon 1. persoo-

naa kuitenkin voisi pitää jo johdatuksena säkeistöä välittömästi seuraavan C-osan nolla-

persoonalla tehtyyn geneeristykseen: tarinassa normaalien vaikutuspiiriin joutuneiden 

hahmojen, eli perheen ja muiden kaupunkilaisten, lisäksi se jättää tilaa myös kuuntelijalle 

ollessaan kappaleen ainoa monikon 1. persoonan viittaus, jonka referenttinä ei selkeästi 

ole vain kertojan perhe. Itse asiassa, jos tarkkoja ollaan, perhe ei edes kuulu sen referent-

tiryhmään, sillä äitihän on aiemmin tekstissä jo vaatimuksiin myöntynyt ja isä taas on 

kuollut. Ensimmäisen vihjeen geneeristämisestä ja vähitellen C-osaan tultaessa rakentu-

vasta samastumisen paikasta on tietenkin antanut jo rivin 27 nollapersoona, jota käsittelin 

edellisessä kappaleessa. 

C-osassa (rivit 37–42) analyysini kannalta merkittävintä on nollapersoonan hallitse-

vuus. Sen avulla puhuja, josta käytän nyt tässä analyysin kohdassa selkeyden vuoksi poik-

keuksellisesti käsitettä retorinen minä erotuksena tekstin näkyvään minämuotoiseen pu-

hujaan eli mimeettiseen minään, kietoo oman teesinsä tekstin mimeettisen minän ajatus-

ten ja toimien kanssa yhteen. Osan kolmessa viimeisessä säkeessä Silloinhan tätä [0] voi 

sietää / mutta mistäpä [0] tietää / mikä huomenna normaalia on partitiivimuotoinen de-

monstratiivipronomini tätä sitoo nollan referentin osaksi kappaleessa esitettyä tarinaa. 

Osan kuitenkin päättää nollasubjektinen retorinen kysymys, joka jää soimaan kuuntelijan 

mieleen paitsi esittämänsä uuden, oivaltavan näkökulman takia, myös sitä seuraavan ly-

hyen, ympäristöstä poikkeavan sävelkulun ansiosta. Kuten jo aiemminkin tässä tutkiel-

massa olemme nähneet, nollapersoonaa hyödyntävä kysymyslause on tehokas tapa tarjota 

kuuntelijalle mahdollisuutta samastua sen sisältöön. 

Seuraavassa ja samalla kappaleen viimeisessä säkeistössä puheenvuoro annetaan taas 

mimeettiselle minälle. Yllättäen näyttämölle tämän kanssa astuu myös yksikön 2. per-

soona rivien 46–48 säkeissä päätin: nyt minä menen. / Ehkä soutuveneen / kaukaisella 

ulapalla näät. Aiemmin tekstissä 2. persoonan referenttinä on ollut ainoastaan isä, jota 

mimeettinen minä puhuttelee kertosäkeistöissä. Koska isä on kuitenkin kuollut jo tarinan 

alussa, hän ei voi olla tässä vaiheessa enää katselemassa mimeettisen minän lähtöä. Yk-

sikön 2. persoonalle on tässä vaiheessa siis etsittävä uusi referentti, ja luontevimmin sii-

hen asettuukin jo edeltävässä C-osassa löyhästi tarinaan liitetty kuuntelija, sillä viittauk-

sen tulkitseminen ohimennen tarinassa vain tämän yhden kerran mainituksi, sen kum-

memmin esittelemättömäksi henkilöhahmoksi tuntuisi kaukaa haetulta. 
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Jos siis toteamme rivin 48 yksikön 2. persoonan referentiksi kuuntelijan, joudumme 

seuraavaksi pohtimaan, miksi retorinen minä ei asettanut tätä näyttämöllä mimeettisen 

minän matkakumppaniksi, vaan jätti hänet rannalle katselemaan tämän perään – tai itse 

asiassa jätti modaalisella ehkä-partikkelilla kuuntelijan päätettäväksi jopa sen, tuleeko 

tämä edes rannalle asti. Näin laajat kuuntelijalle jätetyt valinnan mahdollisuudet kielivät, 

että retorinen minä haluaa tämän näennäisesti valitsevan kantansa itse. Sanoin näennäi-

sesti, sillä heti seuraavissa säkeissä Te voitte tuttuun tapaanne jatkaa / minä minne ta-

hansa teen matkaa, / minne ei normaalien soimaukset soi, / missä epänormaali [0] olla 

voi retorinen minä laittaa mimeettisen minän rakentamaan rannalle jääneistä ulkoryhmää 

suhteessa itseensä ja kyseenalaistamaan toisen näkökulman voimin myös tuon ryhmän 

”normaaliuden”: kuinka ”normaalia” on jäädä vapaaehtoisesti kuuntelemaan toisten soi-

mauksia, jos toinenkin vaihtoehto on olemassa? Vaihtoehtoisen elämäntavan kutsuvuutta 

tehostetaan vielä geneerisellä nollapersoonalla, joka osoittaa kenen tahansa ja joka ikisen, 

joka valitsee esitellyn vaihtoehtotodellisuuden, saavan olla siellä oma itsensä ilman, että 

joutuu kärsimään toisten moitteista. Kappale päättyykin sopivasti kertosäkeistöön, mikä 

rinnastaa toisen vaihtoehdon mahdollisuuden ja kuoleman jälkeiseen elämään vertautu-

van utopian. 

Persoonanvaihtelun edellä kuvaamani kaltaisia merkityksiä esiintyy aineistossani yh-

teensä 14 kappaleessa, ja se onkin teeman esiin nostamisen alakategorioista toisiksi suu-

rin. Kappaleissa persoonanvaihtelu kietoutuu paitsi yleisinhimillisen piirteen kyseenalai-

suuden tai jopa naurettavuuden osoittamiseen, myös sen geneerisyyden havainnollistami-

seen. Valtaosa ryhmän kappaleista kuuluu YUP:n tuotantoon: soololyriikoita ryhmässä 

on nimittäin vain kaksi. Vaikka Normaalien maihinnousu on persoonanvaihtelunsa pol-

veilevuuden kannalta täysin omassa luokassaan, on muidenkin tämän alakategorian kap-

paleiden persoonanvaihtelu monipuolista. Vain yhdessä kappaleessa vaihtelijoita ei ole 

kuin kaksi, ja tuo kappale on muutenkin jo pituudeltaan aineistossa merkille pantavan 

lyhyt. Tyypillisin vaihtelevien persoonien määrä tämän ryhmän teksteissä on 5–7: tällai-

sia kappaleita on 14:stä yhteensä jopa 11. Vaihtelevien persoonien runsas määrä selitty-

nee ainakin osittain teemaksi nostetun piirteen yleisyyden kuvailemisella. 

4.3.6 Teemana laajalti esitetty kysymys 

Viimeisenä esittelemäni teeman esiin nostamisen kategoria on alaryhmistä selkeästi pie-

nin: siihen asettuu aineistoni kappaleista vain kolme. Kaksi kappaleista on YUP:n aikaisia, 
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yksi taas soolotuotannosta. Yrityksistäni huolimatta en saanut näitä tekstejä sopimaan 

muihin teeman osoittamisen kategorioihin, joten joudun asettamaan ne analyysissani 

omaksi ryhmäkseen. Kaikissa kolmessa kappaleessa on teemana jokin ihmisiä kautta his-

torian pohdituttanut kysymys. Tämän tiedon valossa esimerkkinä tästä kategoriasta esit-

telemäni kappaleen aihe ei liene yllätys: kyseessä on nimittäin Martikaisen toisen soolo-

levyn Rakkaus (2006) nimikappale. Teksti on hyvin pitkä, joten laitan sen esille nyt vain 

persoonanvaihtelun ja teeman nostamisen yhteyden kannalta olennaisin osin, ja pyrin 

analyysissani referoimaan katkelmien välillä esitettyä tarinaa silloin, kun se on tarpeen. 

Tarinan lähtöasetelman kuvauksen katson kuitenkin tarpeelliseksi lainata suoraan, 

vaikkei ensimmäisen säkeistön yksikön 3. persoonan ja nollapersoonan välinen vaihtelu 

vielä nyt analysoimaani persoonanvaihteluun liitykään, ja olen siksi jättänyt sen merkit-

semättä. 

[1] Kun joku on mielestään saanut kaiken, 
[2] mitä elämä yhdelle voi opettaa, 
[3] niin se jäljelle jättää vain kysymyksen, 
[4] kuinka sen kunniakkaasti voi lopettaa. 
 
[5] Oli isäni harmaapää ikämies jo, 
[6] oli toiveensa, haaveensa pois haalenneet, 
[7] kun hän kysyi: ”Poikani, minua rakastatko? 
[8] Jos rakastat, niin tiedät kai mitä teet.” 
 
[9] Vaikka hyvin sen tiesinkin, niin kysyin: ”Mitä?” 
[10] Ikäni kirosin, vaikkei [0] kiroilla saa. 
[11] Kun piti vanhimman pojan, jos pyydettiin sitä, 
[12] elämään väsynyt isänsä kuristaa. 
 
[13] Ja muista neljäs käsky, viides käsky 
[14] ja [0:n] itsekunnioitus ja rakkaus, 
[15] mitä se on se rakkaus, 
[16] mitä se on? 
 
– – 
 
[21] Tuli toverit pulloineen: ”Otahan pois! 
[22] Parit rohkaisuryypyt ja sitten teet sen. 
[23] Minä mietin, että jos se sitä vaan ois, 
[24] kertaistumalta joisin korillisen. 
 
[25] Esi-isätkin haudoistaan huusivat niin: 
[26] ”Tee nyt tahtonsa mukaan, tee kunnian työ!” 
[27] Minä pakkasin esi-isätkin kassiin, 
[28] ja pakenin heti kun laskeutui yö. 
 
[29] Ja mietin: ”Neljäs käsky, viides käsky 
[30] ja [0:n] itsekunnioitus ja rakkaus, 
[31] mitä se on se rakkaus, 
[32] mitä se on?” 
 
– – 
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[41] Ohikulkija neuvoi, Pub verinen tsaari 
[42] on juottola, jossa hulluus heilimöi. 
[43] Minä etsin ja löysin tuon kurjimman baarin, 
[44] jonka tiskillä tappajat sydäntä söi. 
 
[45] Oli [0:lle] vieraita neljäs käsky, viides käsky 
[46] ja [0:n] itsekunnioitus ja rakkaus, 
[47] mitä se on se rakkaus, 
[48] mitä se on? 
 
– – 
 
[57] Niin näytin isäni rippikuvaa, 
[58] jossa vielä on voimissaan poika nuori. 
[59] Ja kun katselin tappajaa liikuttuvaa, 
[60] käsitin, oli kova vain [0:n] ulkokuori. 
 
[61] Hän mietti näin: ”Neljäs käsky, viides käsky 
[62] ja [0:n] itsekunnioitus ja rakkaus, 
[63] mitä se on se rakkaus, 
[64] mitä se on? 
 
– – 

Katkelmassa yksikön 1. persoona sisältyy kaikkien merkitsemieni persoonaviittausten re-

ferenttijoukkoon kahta lukuun ottamatta. Poikkeuksen tekevät rivin 44 säkeen monikko-

muotoinen tappajat sekä rivin 59 säkeen tappaja (ja luonnollisesti myös siihen anafori-

sesti viittaava seuraavan säkeen nollapersoona). Kokonaiskuvassa ne osallistuvat vaihte-

luun kuitenkin toiston ansiosta: esiintymistään seuraavissa kertosäkeistöjen ensimmäi-

sissä säkeissä ne asettuvat niiden persoonaviittausten kanssa samaviitteisinä vaihtelijan 

paikalle. 

Tekstin näkyvin persoonanvaihtelu tapahtuu kertosäkeistöissä, joissa ensimmäisen sä-

keen toimijan tai kokijan paikalla on jokaisessa eri persoona: ensimmäisessä (rivit 13–16) 

verbi on yksikön 2. persoonan imperatiivissa, toisessa (rivit 29–32) subjektina on yksikön 

1. persoona, kolmannessa (rivit 45–48) kokijan roolissa on allatiivimuotoinen nollaper-

soona ja neljännessä ja samalla viimeisessä kertosäkeistössä (rivit 61–64) taas subjektina 

toimii yksikön 3. persoonan pronomini hän. Kahdessa ensimmäisessä kertosäkeistössä 

ensimmäisen säkeen referenttinä on tekstin mimeettinen minä, kahdessa jälkimmäisessä 

taas edellisessä säkeistössä esitelty referenttijoukko ja -yksilö. Kertosäkeistöjen välinen 

persoonanvaihtelu nostaakin esille rakkauden olemuksen pohtimisen geneerisyyden: asia 

mietityttää niin pelkästä tappamisen ajatuksesta ahdistuvaa mimeettistä minää kuin palk-

kamurhaajiakin. 

Mimeettiseen minään viitataan ensimmäisen kertosäkeistön lisäksi yksikön 2. persoo-

nalla myös kappaleen toisen säkeistön kahdessa viimeisessä säkeessä riveillä 7–8 sekä 
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viidennessä ja kuudennessa säkeistössä riveillä 21–22 ja 26. Näissä persoonaviittaus vaih-

tuu suoran esityksen takia: kyseessä ovat ensin isän, sitten tovereiden ja lopulta esi-isien 

repliikit. Kertosäkeistössä (rivit 13–16) mimeettinen minä taas puhuttelee itse itseään. 

Karita Suomalainen (2015) on pro gradu -tutkielmansa sekä puhuttuja että kirjoitettuja 

tekstejä sisältävän aineiston perusteella esittänyt itsen puhuttelun merkityksiksi esimer-

kiksi oman toiminnan kyseenalaistamisen ja itsensä käskyttämisen – lisäksi hän toteaa 

näiden funktioiden olevan usein päällekkäisiä. Oman toiminnan kyseenalaistamisen hän 

toteaa juontuvan usein puhujan toiminnan ja tämän sisäisten normien ristiriitaisuudesta, 

mikä kuvaa hyvin myös oman esimerkkini itsen puhuttelun tapausta: yrittäähän mimeet-

tinen minä ratkaista moraalista ongelmaa, mikä isän toiveen toteuttamiseen eli tämän tap-

pamiseen liittyy. Puhujan itseensä suuntaavien mahdottomia toimintamalleja sisältävien 

direktiivien käyttö taas johtaa Suomalaisen mukaan yleensä puhujan sisäiseen dialogiin. 

Oman aineistoni esimerkissä imperatiivin esittämän toiminnan toteuttamisen mahdotto-

muus liittyy kappaleen kontekstissa kahteen keskenään ristiriitaiseen Raamatun käskyyn: 

mimeettisen minän on valittava, noudattaako hän käskyä kunnioittaa vanhempiaan vai 

käskyä, joka kieltää tappamasta.  (Ks. mts. 45–54.) 

Näen kuitenkin yksikön 2. persoonan valinnalla kuuntelijan suuntaan vuorovaikutta-

van aineistoni esimerkissä myös samastamisen merkityksen. Sinän puhuttelu aktivoi vas-

taanottajan mielessä aina merkityksen minä (Laitinen 1995b: 44). Mimeettisen minän ti-

lanne olisi kenelle tahansa yleisesti hyväksytyn moraalikäsityksen omaavalle kestämätön. 

Kuuntelijan on siis helppo tuntea empatiaa tarinan päähenkilöä kohtaan, ja laittamalla 

mimeettisen minän valitsemaan ajatustensa esittämisen muodoksi yksikön 2. persoonan 

imperatiivin retorinen minä – käytän taas selkeyden vuoksi tuota käsitettä puhujan sijaan 

– auttaa kuuntelijaa asettumaan mimeettisen minän asemaan. Lähes yhtä samastava vai-

kutus on isän repliikkiin sisällytetyllä yksikön 2. persoonalla. Vanhempiaan rakastava 

kuuntelija tunnistaa kyllä lapsen tarpeen toteuttaa isänsä toive, etenkin kun se on rinnas-

tettu rakkauden osoittamiseen. Tarinan tovereiden ja esi-isien käyttämien yksikön 2. per-

soonan imperatiivien tehtäväksi jää lähinnä enää tukea jo tapahtunutta samastumista. 

Tässäkään tekstissä ei pyritä tarjoamaan vastausta ihmisiä iät ja ajat mietittäneeseen 

kysymykseen: mitä se on se rakkaus? Sen problematiikka on toki sidottu kappaleessa 

yhteen hyvinkin spesifiin näkökulmaan, joka tekstiä vertauskuvallisesti lukemalla voi-

daan laajentaa koskemaan myös ylipäätään eutanasian moraalista ongelmallisuutta. Joka 

tapauksessa isän viimeisten säkeiden vastaus pojan tunnustettua, ettei voisi täyttää tämän 
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toivetta, kiteyttää kenties jotain yleismaailmallista rakkauden teemasta ja vapauttaa yksi-

kön 2. persoonan avulla myös kuuntelijan piinastaan. 

– – 
[75] Sinä tahdoit vain tavoittaa täydellisyyttä, 
[76] mutta sinäkään et sitä voi tavoittaa.” 

Kolmen kappaleen aineistosta ei toki muutenkaan yleistyksiä voi tehdä, mutta ei siitä 

sellaisille perusteita ainakaan persoonanvaihtelun suhteen löytyisikään, sillä vaihtelevien 

persoonien yhdistelmä on jokaisessa erilainen. Tämän tutkielman aiemman analyysin va-

lossa ei liene yllättävää, että nollapersoona osallistuu kuitenkin vaihteluun myös näistä 

kappaleista jokaisessa. 

4.3.7 Kategorian persoonanvaihtelusta yleisesti 

Kuten jo tämän pääluvun alussa totesin, persoonanvaihtelun teeman esiin nostamisen 

funktion kategoriaan asettuu aineistossani yhteensä 64 kappaletta, mikä tekee ryhmästä 

aineistossani suurimman. Teksteistä 41 on YUP:n tuotannosta ja 23 soololyriikoita. Kym-

menessä kategorian kappaleista vaihteluun osallistuu vain kaksi persoonaa, jolloin niistä 

toinen on ensimmäistä geneerisempi tai vähintään viittaussuhteiltaan avoimempi. Voi-

daan kuitenkin todeta, että erotuksena luvuissa 4.1 ja 4.2 esittelemiini persoonanvaihtelun 

funktion kategorioihin valtaosassa tämän ryhmän kappaleista vaihtelevia persoonia on 

useampia, usein jopa neljä tai enemmänkin. Luvun 4.2 samastuttavan minämuotoisen pu-

hujan kategorian kanssa sille yhteistä on kuitenkin persoonanvaihtelun pitkäkestoisuus: 

teeman esiin nostaminen vaikuttaa vaativan lähes poikkeuksetta jopa läpi koko kappaleen 

jatkuvaa persoonanvaihtelua. Erot luvun 4.3 alaluvuissa esittelemieni erilaisten teemojen 

alakategorioiden välillä näyttävät jäävän lähinnä sisällöllisiksi, sillä edellä kuvailemani 

persoonanvaihtelun piirteet koskevat niitä kaikkia. 

4.4 Persoonanvaihtelu sisä- ja ulkoryhmien rakentumisessa 

Olen pitkin tutkielmaani viitannut ohimennen aineistoni kappaleissa rakentuviin sisä- ja 

ulkoryhmiin. Tässä alaluvussa analysoin kuitenkin tarkemmin kappaleita, joissa nimen-

omaan persoonanvaihtelu toimii merkittävässä roolissa tekstin sisältämien sisä- ja ulko-

ryhmien hahmottumisen kannalta. Ulkoryhmän ominaisuuksiin kuuluu usein jokin ihmi-

sille luontainen piirre, joka on esitetty kärjistäen ja liioitellen. Tämä ryhmä eroaa kuiten-
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kin luvussa 4.3.5 esittelemästäni teeman rakentumisen alakategoriasta siinä, että kyseen-

alaisesti käyttäytyvät ihmiset esitetään nimenomaan ulkoryhmänä, eivätkä puhuja ja 

kuuntelija kuulu tuohon ryhmään missään vaiheessa kappaletta. Koska ulkoryhmän ra-

kentaminen puheessa aktivoi automaattisesti myös sisäryhmän olemassaolon (Pälli 2003: 

183) ja koska, kuten luvussa 2.1 esitin, kuuntelijan samastuminen vaatii onnistuakseen 

samanmielisyyttä tekstin puhujan kanssa, voimme olettaa kuuntelijan position olevan 

aina puhujan sisäryhmässä, joka siis taas on olemassa aina puhujan puhuessa ulkoryh-

mästä. Persoonanvaihtelulla rakennetaan tähän kategoriaan sijoittamissani kappaleissa 

siis aina vähintään ulkoryhmää, mutta aika usein se toimii myös puhujan ja kuuntelijan 

keskinäisen sisäryhmän rakentajana. 

Nostan ensimmäisenä esimerkkinä ryhmän kappaleista esille YUP:n kuudennen levyn 

Normaalien maihinnousu (1999) kappaleen Käpälämäkeen!, jossa persoonanvaihtelun 

keinoin rakennetaan niin ulko- kuin sisäryhmääkin. 

[1] Petkeljärven rantaan [0:n] vie 
[2] kivikkoinen Kyymäen tie, 
[3] vaan yhä vielä siitä [0] saa 
[4] Hevon kuuseen matkustaa. 
[5] Jos [0] aikoo jalkansa pistää 
[6] seuduille, joille nauratte. 
[7] Vaan jatkakaapa kiipeämistä 
[8] samalla kun me 
[9] patikoimme. 
 
[10] Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Joko–tai? Hui hai! 
[11] Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Joko–tai? Hui hai! 
 
[12] Kun minne minäkin meen? 
[13] Kelpaanko keittiöön tai ees eteiseen, 
[14] kun kulkee keisarit, hutkii [0:aa] keppeineen 
[15] ja joka sivallus soi: 
[16] oi-joi-joi! 
 
[17] Minne minäkin meen? 
[18] Kun millään ilveelläkään ei kuitenkaan 
[19] kaikki keikkumaan tähden sakaraan 
[20] kuinkaan mahtua voi, 
[21] oi-joi-joi! 
 
[22] Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Joko–tai? Hui hai! 
[23] Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Joko–tai? Hui hai! 
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[24] Norsunluu on tiukassa – 
[25] [0:n] täytyy tehdä monta tappoa 
[26] ennen kuin [0] voi tehdä sen, 
[27] torninsa norsunluisen. 
[28] Vaan huipulla tuulee ja paljosta paineesta 
[29] paisuu pienet päät, 
[30] ja kun firman kattoon reikää kairaat, 
[31] laulat: ”missä terveet on, 
[32] ja missä sairaat?” 
 
[33] Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Joko–tai? Hui hai! 
[34] Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Käpälämäkeen! Joko–tai? Hui hai! 
 
[35] Ja mihin sinä nyt meet? 
[36] Mitähän mitalia päin nyt [0] juosta vois, 
[37] kun maaliviivatkin on pyyhitty pois 
[38] eikä kukaan seppelöikään ketään. 
[39] Vain yksi johtopäätös tästä voidaan vetää: 

Rivin 39 jälkeen kertosäkeet (rivit 22–23 ja 33–34) toistuvat vielä kaksi kertaa ennen 

kappaleen loppumista. Kappaleen rakenne on poikkeuksellinen: C-osan paikalle asettuva 

tekstin osa (rivit 24–32) on melodialtaan yhdenmukainen kappaleen aloittavan osan (rivit 

1–9) kanssa. Kutsun näitä osia kuitenkin aloitukseksi ja C-osaksi erotuksena kolmeen 

melodialtaan yhtenevään säkeistöön (rivit 12–16, 17–21 ja 35–39). 

Kappaleessa esiintyy ensinnäkin yksikön 1. ja 2. persoonan välistä vaihtelua muuten 

lähes identtisten säkeiden välillä riveillä 12, 17 ja 35. Samaan vaihteluun liitän osallisiksi 

myös ensimmäisen säkeistön (rivit 1–9) nollapersoonat ja monikon 1. persoonan, rivin 14 

nollapersoonan toisessa säkeistössä sekä viimeisen säkeistön (rivit 35–39) nollapersoonat 

ja passiivin. Toiseksi persoonanvaihtelun ilmiöksi kappaleen sisällä erotan monikon 2. 

persoonan, nollapersoonan, monikon 3. persoonan ja yksikön 2. persoonan vaihtelun, 

joka rivien 6–7 säkeiden monikon 2. persoonaa lukuun ottamatta sijoittuu kappaleen C-

osaan. Nämä kaksi vaihtelijoiden ryhmää yhdistyvät rivin 19 säkeen ihmistarkoitteisessa 

kvanttoripronominissa kaikki, mutta rivien 18–20 säkeet kun millään ilveelläkään ei kui-

tenkaan / kaikki keikkumaan tähden sakaraan / kuinkaan mahtua voi samalla myös ni-

menomaan erottavat nuo kaksi ryhmää omikseen kertomalla, etteivät kaikki voi kuulua 

samaan tähden sakarassa keikkuvaan ihmisjoukkoon, eli tässä metaforan keinoin ilmais-

tuun menestyjien ryhmään. Näin ollen käsittelen ryhmät erillään: ensimmäisenä esittele-

mäni ryhmän välinen persoonanvaihtelu rakentaa sisäryhmää, toisen ryhmän taas sen 

kanssa arvoiltaan vastakkaista ulkoryhmää. Koska ryhmät rakentuvat tarinan kuluessa, 

käsittelen niitä analyysissani rinnakkain säkeistö kerrallaan. 
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Ryhmien erillisyys tulee ilmi jo kappaleen aloituksessa, jossa nollapersoona ja moni-

kon 1. persoona ovat keskenään samaviitteisiä. Samaviitteisyyden huomaamme tarkaste-

lemalla rivin 6 säkeen monikon 2. persoonaa, jonka referenttien puhuja kertoo nauravan 

nollan referenttien reittivalinnalle. Puhuja tekee selväksi valitsevansa itse nollapersoo-

nien ryhmän puhuttelemalla toiseen suuntaan meneviä monikon 2. persoonan imperatii-

villa rivin 7 säkeessä Vaan jatkakaapa kiipeämistä. Heti perään hän ilmaisee monikon 1. 

persoonaa käyttämällä omassa ryhmässäänkin olevan enemmän jäseniä kuin vain hän 

itse: samalla kun me / patikoimme. 

Kiipeämisen ja patikoinnin metaforat määrittävät kappaleessa vastakkain asetettuja 

ryhmiä: Toisen, ensimmäisen säkeistön monikon 2. persoonan referenttiryhmän jäsenet 

pyrkivät (työ)elämässään menestykseen ja ylenemiseen. Puhujan sisäryhmä, jonka hän 

luo ensimmäisen kerran viittaamalla tähän monikon 1. persoonalla, taas tyytyy vähem-

pään ja tavoittelee ennemminkin mukavaa, tasaista elämää. Monikon 1. persoonan valit-

seminen jonkin muun persoonan sijaan taas on merkittävää, ellei jopa välttämätöntä, kap-

paleen muiden puheaktipersoonien referenttien löytämisen mahdollistamisen kannalta, 

mihin paneudunkin seuraavaksi. 

Luen kappaleen yksikön 2. persoonista monikon 1. persoonan kanssa samaviitteisiksi 

siis ainoastaan viimeisen säkeistön ensimmäisessä säkeessä rivillä 35 esiintyvän. Sama-

viitteisyyden voi huomata säkeistöjen sisällöstä. Ensinnäkin jokainen säkeistön ensim-

mäinen säe on muiden säkeistöjen ensimmäisten säkeiden kanssa hyvin samankaltainen: 

isoimpana erona on viimeisessä säkeistössä vaihtuva persoona. Lisäksi myös lop-

pusäkeistöjen sisällöt ovat yhteneviä keskenään. Ensimmäisessä säkeistössä retorisen mi-

nän kanssa arvoiltaan samanmielinen mimeettinen minä pohtii paikkaansa yhteiskun-

nassa, toisessa toteaa, etteivät kaikki mitenkään mahdu yhteiskunnan huipulle ja kolman-

nessa retorinen minä taas esittää yksikön 2. persoonan ja nollan näkökulmasta saman-

suuntaisia ajatuksia. Samaan sisäryhmään kuulumisen vahvistaa viimeisen säkeistön lo-

pun inklusiivinen passiivi rivin 39 säkeessä Vain yksi johtopäätös tästä voidaan vetää. 

Ilman aloituksen monikon 1. persoonaa kaikki yksikön 2. persoonat tulisivat helposti 

tulkituksi aloituksen monikon 2. persoonan viiteryhmään kuuluviksi: onhan niitä yhdis-

tävänä tekijänä nimenomaan puhuteltavan persoona. Ryhmien aloituksessa erilaisiksi ku-

vatut arvomaailmat kuitenkin auttavat hahmottamaan myöhempien yksikön 2. persoonan 

viittausten referenttejä. C-osan sinät jatkavat vielä huipulle päästyäänkin ylöspäin pyrki-

mistä, kun taas viimeisen säkeistön yksikön 2. persoona ei oikein edes tiedä, mitä tavoi-

tella ja kokee mitalien tavoittelun paitsi vaikeaksi, myös turhaksi: todetaanhan rivin 38 
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säkeessä, ettei kukaan seppelöikään ketään. Niinpä inklusiivisen passiivin referentteinä 

puhuja ja kuuntelija molemmat yhdessä toteavat, ettei auta kuin lähteä käpälämäkeen. 

Jatkuvasti elämässä ylöspäin pakonomaisesti kiipeävä ulkoryhmä esitetään sille omis-

tetussa C-osassa juuri niin kuin ulkoryhmä yleensä esitellään: homogeenisenä ryhmänä, 

jonka negatiivisia piirteitä korostetaan (ks. Pälli 2003: 119). Nuo piirteet esitetään aineis-

toesimerkissäni itse asiassa jopa erityisen negatiivisina hyödyntämällä liioittelun ja kär-

jistyksen keinoja: tosielämässä harva sentään on valmis tekemään monta tappoa menes-

tymisensä eteen. Toisaalta myös sisäryhmä määrittyy kappaleessa homogeeniseksi: pu-

huja olettaa ryhmään kuuluvien, eli vähintään itsensä ja kuuntelijan, olevan yhtä tyyty-

väisiä tilanteeseensa ”tasaisen maan patikoijina”. Sisäryhmän määrittäminen ennemmin 

yhtenäiseksi ryhmäksi kuin joukoksi samanmielisiä yksilöitä on kuitenkin tyypillistä, kun 

sisäryhmä on pieni suhteessa sen kautta määrittyvään ulkoryhmään (mts. 41). 

Sen sijaan viidennen soololevyn Usko kappaleessa Halla-ahoja, jonka nimi tietenkin 

johdattaa suhtautumaan tekstiin vertauskuvallisena kannanottona levyn julkaisemisvuo-

den 2011 poliittisiin avauksiin, puhuja määrittää sisäryhmänsä riittävän suureksi, jotta sen 

sisällä voidaan siihen kuuluville yksilöille sallia myös eriäviä mielipiteitä. Kappaleen lo-

pussa puhuja nimittäin ilmoittaa suoraan noudattavansa kappaleesta hahmottuvaa neuvoa 

riippumatta siitä, aikooko kuuntelija tehdä samoin. Puhuja on tässäkin kappaleessa aset-

tanut näyttämölle ajatustensa esille tuojaksi mimeettisen minän, mikä tietenkin on sisä-

ryhmän muodostumisen kannalta välttämätöntä: onhan minä aina sisäryhmänsä keski-

össä. Teksti on pitkä, mutta koska siinä on vain muutama säe, joka ei persoonanvaihtelun 

keinoin rakenna sisä- ja ulkoryhmiä, laitan sen esille kokonaan. 

[1] Hurja leijona vihaan vihki kaltaisensa 
[2] ja muut alisti. Miksei kukaan estänyt? 
[3] Niin kylmettyivät päät ja pakastuivat Pohjolan säät. 
[4] Ydintalvi on jo kuusi vuotta kestänyt… 
 
[5] Leijona marssii Suomen nimeen, vieraita kuonoja vastaan. 
[6] Ei siedä Kanarian lintua, ei kissaa Persiasta. 
[7] Kun katsoo meihin päin, se katsoo saaliiseen tai renkiin. 
[8] Ei pystykorvakaan hauku, koska tahtoo jäädä henkiin. 
 [9] On luonto laonnut, emät mahoja 
 [10] ja vanhat viljamaat hyisiä halla-ahoja. 
 
[11] Tuon rajan yli niiden syliin milloinkaan et mennä saa. 
[12] Lippusiimojen sillä puolen hanget punertaa. 
[13] Sinne jäi kai [0:n] äitikulta, eksyi niiden käpäliin… 
[14] Me juostaan pakoon siksi ettei sinulle käy niin. 
 [15] Ei saatu koottua lunnasrahoja. 
 [16] Jäi tassuihimme vain hyisiä halla-ahoja. 
 [17] Täällä halla rehottaa, 
 [18] vaan [0] ei saa luovuttaa! 
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[19] Vaikka leijona paraateja piti jo, 
[20] vielä kerran nousee pelastava aurinko: 
[21] saa kaikki sydämet ja halla-ahot sulamaan. 
[22] Niin valo valtaa maan 
[23] ja pimeys on polvillaan! 
[24] Uskotaan… 
 
[25] Leijona määrää: ”toveri! Väärää eläinseuraa vältä!” 
[26] Siitä joukkonsa hulluuntuu. Tulos näyttää tältä. 
[27] Sekametsä huokaa hiljaa, kahisee kuivuuttansa. 
[28] Vailla valoa [0] kituuttaa kuin karkotettu kansa. 
 [29] On [0:lla] nestehukka, latvat lahot. 
 [30] Ei ravinteita [0:lle] jaa hyiset halla-ahot. 
 [31] Täällä halla rehottaa 
 [32] vaan [0] ei saa luovuttaa! 
 
[33] Vaikka leijona paraateja piti jo, 
[34] vielä kerran nousee pelastava aurinko: 
[35] saa kaikki sydämet ja halla-ahot sulamaan. 
[36] Niin valo valtaa maan 
[37] ja pimeys on polvillaan! 
 
[38] Päivä päivältä tasa-arvo lähenee 
[39] ja kun se viimein täällä on, niin viha vähenee, 
[40] saa kaikki sydämet ja halla-ahot sulamaan, 
[41] vaikket uskoisikaan. 
[42] Vaikket uskoisikaan, 
[43] minä uskoa saan. 

Kappaleessa ulkoryhmäksi suhteessa puhujaan hahmottuu joukko leijonan kannatta-

jia, joihin selkeästi viitataan vain monikon 3. persoonalla rivien 1 ja 26 säkeissä. Sisäryh-

mäksi ja keskenään selvästi samaviitteisiksi taas hahmottuvat monikon 3. persoona (rivit 

2 ja 5), yksikön 3. persoona (rivit 6 ja 8), monikon 1. persoona (rivi 7), yksikön 2. per-

soona (rivit 41 ja 42) ja nollapersoona (rivit 18 ja 32). Rivin 25 säkeen leijonan puhutel-

tavien persoonaviittauksissa voidaan ajatella mukana olevan molempien ryhmien, onhan 

repliikki tulkittavissa geneerisesti kaikkia koskevaksi käskyksi, jossa leijona pyrkii luo-

maan vastakkainasettelua kutsumalla kaikkia omaan sisäryhmäänsä ilmauksella toveri. 

Samassa säkeessä leijonan ulkoryhmäksi osoittama väärä eläinseura viittaa kuitenkin pu-

hujan sisäryhmän osajoukkoon. Ongelmallisiksi ryhmiin sijoittumisen kannalta sen sijaan 

osoittautuvat rivin 3 säkeen kolmannen persoonan metonyyminen päät, rivien 11–16 

kaikkien vaihtelevien persoonaviittausten referentit sekä rivin 24 säkeen passiivi. Palaan 

tähän problematiikkaan tuonnempana. Rivien 21 ja 35 säkeissä esiintyvä monikon 3. per-

soonan muoto kaikki sydämet sen sijaan sitoo molemmat vaihtelijaryhmät, eli sisä- ja ul-

koryhmän, yhteen. 
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Kaksi arvomaailmaltaan eriävää ryhmää määritellään heti kappaleen alussa, kun vas-

takkain asetetaan leijonan kaltaiset ja muut. Vertauskuvallisessa tekstissä leijona assosi-

oituu tietenkin Suomen leijonaan eli Suomen vaakunan leijonahahmoon, jota nykypäivän 

äärikansallismieliset ryhmittymät usein käyttävät symbolinaan. Tässä vaiheessa kappa-

leen todellinen sisäryhmä, eli ryhmä, johon puhuja kuuluu, esitetään vielä leijonan näkö-

kulmasta ja saa siksi ilmiasukseen etäännyttävän muut. Kun puhuja astuu näyttämölle ja 

samalla fokalisoijaksi mimeettisen minän roolissa monikon 1. persoonan pronominin 

kautta, hän asettaa samalla rivin 7 säkeessä itsensä sisäryhmään suhteessa tarinan leijo-

naan ja tämän kannattajiin. Sitä seuraavat objektin paikalla olevat 3. persoonan saalis ja 

renki osoittavat sisäryhmän osallisiksi tekstiympäristöstä ensinnäkin edellisen säkeen 

maahanmuuttajiin viittaavat vertauskuvalliset Kanarian linnun ja kissan Persiasta, mutta 

myös seuraavan säkeen pystykorvan, joka tietenkin Suomen kansalliskoirana on tulkittava 

joksikuksi kantasuomalaiseksi. Tuo kantasuomalainen ei kuitenkaan uskalla asettua lei-

jonaa vastaan, koska pelkää oman tulevaisuutensa puolesta. Näin ollen sisäryhmäksi 

muodostuu joukko leijonan kanssa erimielisiä, jotka kuitenkin ovat tarinan johtohahmon 

edessä avuttomia. 

Rivien 11–16 vaihtelevat persoonaviittaukset ovat kuitenkin nähdäkseni viiteryh-

mänsä suhteen kaksitulkintaisia: lukutavasta riippuen ne kaikki voidaan sijoittaa joko 

sisä- tai ulkoryhmään, mutta ei kuitenkaan molempiin yhtä aikaa. Esimerkiksi rivin 11 

säkeen Tuon rajan yli niiden syliin milloinkaan et mennä saa puhekielinen monikon 3. 

persoonan viittaus voi saada referentikseen yhtä hyvin rivin 5 säkeen vieraat kuonot kuin 

leijonankin kannattajajoukot. Ensi tulkinnalta säe asettuisi luontevasti leijonan määrää-

mäksi säännöksi, jossa geneerinen yksikön 2. persoona koskisi jokaista sen kuulijaa. Täl-

löin niiden viittaisi ulkomaalaisiin, mitä tukee myös adverbiaali tuon rajan yli. Tulkinta 

muuttuu kuitenkin ongelmalliseksi tekstissä eteenpäin mentäessä. Edellä esitetyn tulkin-

nan valossa äitikullan, jonka sukulaisuussuhteet jäävät nollapersoonan käytön vuoksi 

avoimeksi, possessiivista suhdetta pitäisi hakea leijonan viiteryhmän puolelta. Tästä taas 

seuraa, että pakoon juoksijoina olisikin leijona joukkoineen, mikä ei sovi valtasuhteista 

annettuun kuvaan – ellei sillä sitten haluta nostaa esille pelkoa vallanpitäjien toiminnan 

motivaattorina. 

Toisen tulkinnan mukaan säkeiden keskenään vaihtelevat persoonat olisivat sisäryh-

mäviitteisiä. Tällöin pronomini niiden saisi referentikseen puhujan suunnasta muodoste-

tun ulkoryhmän, jolloin rivin 11 säkeen direktiivin esittäjänä olisikin puhuja itse. Tällöin 
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hän kärjistäen käyttäisi ulkoryhmän johtajan keinoja luodakseen vastakkainasettelua. Pa-

koon juokseminen sopisi kuitenkin paremmin tähän kontekstiin: onhan jo aiemmin ker-

rottu osan sisäryhmän edustajista pelkäävän. 

Oli niin tai näin, rivin 18 säkeen vaan ei saa luovuttaa!, jossa geneerinen nollaper-

soona asettuu modaaliseen lauseeseen, voimme kuitenkin sisältönsä puolesta turvallisesti 

tulkita puhujan neuvoksi ja kannustuspuheeksi sisäryhmänsä jäsenille eli tarinassa hei-

kommassa asemassa olevalle osapuolelle – eli myös puhujan kanssa samanmieliselle 

kuuntelijalle. Samalla se aloittaa syy–seuraus-ketjun, jonka jälkipuolisko esitellään säettä 

seuraavassa kertosäkeistössä. Tuo positiivisia tulevaisuudenkuvia maalaileva tekstin osa 

kuitenkin päättyy yhden passiivimuotoisen verbin sisältävään rivin 24 säkeeseen Usko-

taan…, jonka verbimuodon inklusiivisuuden tai eksklusiivisuuden aste ei olekaan enää 

yksitulkintainen. Sen voi tulkita puhekieliseksi monikon 1. persoonan direktiiviksi (ks. 

ISK § 1654), mutta sen lopetusmerkkinä käytetyt kolme pistettä, jotka kuuluvat myös 

lauletussa tekstissä viimeisen tavun vokaalien venyttämisenä ja äänen venyttämisen ai-

kaisena haipumisena, eivät tue tätä tulkintaa. Ennemminkin viimeisen säkeen ääniasu ky-

seenalaistaa koko edeltävän kertosäkeistön sisällön, mikä taas luo tulkintaa, että kyseessä 

olisikin täysin eksklusiivinen passiivi, jonka toimijajoukkoon ei kuulu sen enempää pu-

huja kuin kuuntelijakaan. 

Suhteessa vaihteluun osallistuviin persooniin rivin 24 passiivin edellä voisi muodon 

jopa jättää laskematta vaihtelijaksi, tai korkeintaan se rinnastuisi edellä esiteltyjen rivien 

11–16 säkeiden ongelmallisiin persoonaviittauksiin. Sama verbi esiintyy kuitenkin uu-

delleen kappaleen lopun säkeissä ja saa silloin subjektikseen ensin yksikön toisen ja sitten 

yksikön 1. persoonan, mikä sitoo myös passiivimuodon kappaleen persoonanvaihteluun. 

Rivit 17–23 toistuvat yllä esillä olevan kappaleen lopetuksen (rivit 38–43) edellä, eli sama 

syy–seuraus-suhde toimii johdatuksena kappaleen päättävään osaan. Tällä kertaa epä-

määräisen passiivi-ilmauksen sijaan puhuja osoittaa kuitenkin itse uskovansa parempaan 

huomiseen, oli yksikön 2. persoonan referentin usko asiaan sitten millä tolalla tahansa. 

Kuuntelija asettuu tuon persoonan mahdollisiin referentteihin ensinnäkin siitä syystä, 

ettei persoonalle ole tekstissä aiemmin esitetty spesifiä korrelaattia. Tällöin viittaussuhde 

jää tietenkin väistämättä avoimeksi, ja kuuntelijan on helppo mielessään muuntaa sinä 

minäksi. Toisto vahvistaa säkeiden sanomaa ja samalla niissä molempiin toistuviin sanoi-

hin liittymisensä ansiosta hallitsevassa asemassa olevan persoonaviittauksen tehoa. Li-

säksi yksikön 2. persoona on osoitettu jollekulle puhujan sisäryhmän jäsenistä – onhan 
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uskomisen kohteena sisäryhmän yhteinen utopia – joten tästäkin näkökulmasta sen refe-

rentiksi hahmottuu luontevasti kuuntelija. Valitsemalla kuuntelijaan mahdollisimman 

suoraan viittaavan yksikön 2. persoonan kappaleen lopussa puhuja haluaa kertoa pelon ja 

toivottomuuden, jotka hän on sisäryhmänsä ominaisuuksiksi määrittänyt, olevan hyväk-

syttäviä: niiden takia ei kuuntelijaakaan suljeta tämän ryhmän ulkopuolelle. Samalla per-

soonaviittaus kuitenkin myös asettaa kuuntelijan näyttämölle oman ulkopuolisen havain-

nointinsa kohteeksi. Kun puhuja tuossa tilanteessa kyseenalaistaa kuuntelijan uskon pa-

rempaan huomiseen, hän samalla ohjaa tätä pohtimaan kantaansa: voisiko hän edellä esi-

tetyn valossa sittenkin seisoa rohkeasti puhujan rinnalla ja uskoa epätasa-arvoisuuden 

vielä lakkaavan. 

Kolmantena esimerkkinä kategoriasta esittelen YUP:n neljännen levyn Yövieraat 

(1996) kappaleen Porvariston hillitty charmi, joka rakentaa sisä- ja ulkoryhmiä paitsi per-

soonanvaihtelun, myös ironian keinoin. 

[1] ”Kartanonne on linnanne” 
[2] näin vieraamme vitsailevat. 
[3] Se Patrician hersyvään nauruun saa: 
[4] onhan [0:sta] vapauttavaa joskus leikkisä kanta ottaa – 
[5] se antaa [0:lle] perspektiiviä asioihin, eikö totta? 
 
[6] Vaan nyt [0:n] pulinat pois! 
[7] Salissa tanssii jo 
[8] muu charmikas, iloinen porvaristo! 
 
[9] Ei ole meidän vika, jos joitakuita muita herra koettelee: 
[10] jos peittää sateen sijasta heinäsirkoilla, tulikivillä heittelee, 
[11] niillä peittelee. 
– – [Kertosäkeistö toistuu] 
 
[15] Me rentoudumme TV:n ääreen, 
[16] jos filmi on ongelmaton: 
[17] niin, ongelmiahan [0:n] elämässä muutenkin on! 
[18] Nälkiintyneiden pallomahat vain apeaksi mun saa 
[19] ja kuvat köyhyydestä valvottavat Patriciaa… 
 
[20] Jos kohti kameraa 
[21] käy viime voimillaan bushmanni, 
[22] kymppitonniin se vaihdetaan. 
 
– – 

Olen lihavoinut esimerkistä puhujan ja kuuntelijan suhteen ulkoryhmäksi asettuvien osal-

listujien vaihtelevat persoonaviittaukset. Sisäryhmä osallistuu vaihteluun kuitenkin siten, 

että se on tulkittavissa ainakin rivien 4, 5 ja 17 nollapersoonaviittausten referenttiryhmään 

ulkoryhmän ohella kuuluvaksi – näkökulma säkeiden esittämään asiaintilaan vain on täl-

löin erilainen. Myös rivien 15 ja 18 säkeet ovat sisällöltään niin geneerisiä, että ilman 
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kontekstia niissäkin esiintyvät monikon ja yksikön 1. persoonat voidaan tulkita viittaus-

suhteiltaan avoimiksi ja näin myös kuuntelijan samastuttaviksi. Paneudunkin tähän ilmi-

öön seuraavaksi syvemmin. 

Ironia on kappaleessa vahvasti läsnä. Teksti alkaa merkille pantavan lattealla vitsillä, 

ja ensinnäkin Patrician reaktio siihen rivin 3 säkeessä sekä myös nollapersoonan käyttö 

Patrician ajatuksiksi luettavissa, mutta sisältönsä puolesta helposti geneeristettävissä sä-

keissä riveillä 4–5, asettavat puhujan ja kuuntelijan tämän kanssa erimielisiksi ainakin 

hyvien vitsien määritelmän suhteen. Nollapersoonan avulla kuuntelija voi nimittäin tart-

tua hänelle tarjottuun subjektiivisen käsitteistäjän paikkaan ja näin todeta näyttämöllä 

olevien huumorintajun olevan erilainen kuin hänen omansa. Samalla aloittava säe raken-

taa ulkoryhmää myös persoonavalinnallaan: onhan se verrattavissa yksikön 1. persoo-

nassa esitettävään tunnettuun sanontaan ”kotini on linnani”, mihin myös vitsin hauskuus 

esittäjänsä ja Patrician mielissä perustunee. Patrician ulkoryhmäisyyttä suhteessa puhu-

jaan ja kuuntelijaan aletaan siis rakentaa heti kappaleen alussa. Koska Patricia taas on 

tulkittava kuuluvaksi rivin 2 säkeen monikon 1. persoonan referentiksi, on lähdettävä luo-

maan tulkintaa, jossa poikkeuksellisesti nimenomaan ulkoryhmään viitataankin yleisim-

min sisäryhmää rakentavalla persoonalla. Kappaleessa, jossa kaikki keikautetaan pääla-

elleen, voivat persoonaviittauksetkin tietenkin olla kirjaimellisen merkityksensä kanssa 

vastakkaisia. Rivin 2 säkeen näin vieraamme vitsailevat monikon 2. persoonan possessii-

visuffiksi viittaa tietenkin yksiselitteisesti kappaleen henkilöhahmoihin eli Patriciaan ja 

tämän kanssa kartanossa asuviin, todennäköisesti siis hänen perheeseensä. Kertosäkeis-

tön ensimmäisen säkeen Ei ole meidän vika, jos joitakuita muita herra koettelee tulkitsen 

myös sisältönsä puolesta vahvasti viittaavan kappaleessa luotuun ulkoryhmään, joka en-

simmäiseen kertosäkeistöön tultaessa on laajennettu kattamaan Patrician perheen ja näi-

den vieraiden lisäksi myös muu charmikas, iloinen porvaristo. Tulkintani juontuu siitä, 

ettei säkeen kuvailema empatian puute ole yleisesti mitenkään tavoiteltu ominaisuus, jo-

ten puhuja tuskin haluaa laajentaa sitä koskemaan omaa sisäryhmäänsä etenkään, kun 

juuri se määrittyy kappaleessa ulkoryhmän hallitsevaksi ominaisuudeksi. 

Toisen säkeistön rivin 15 säkeen Me rentoudumme TV:n ääreen monikon 1. persoona 

sekä rivin 18 säkeen Nälkiintyneiden pallomahat vain apeaksi mun saa yksikön 1. per-

soona ovat kuitenkin viittaussuhteiltaan edellisiä puheaktipersoonia avoimempia. Kun 

nyt irrotin ne edellä kontekstistaan irrallisiksi säkeiksi, huomaamme, että näin ne ilmai-

sevat varsin geneerisiä asiaintiloja – jälkimmäinen jopa ihmiselle toivottavaksi miellettyä 
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ominaisuutta eli empatiakykyä – mitä siis kappaleen ulkoryhmäksi muodostuvilla henki-

löhahmoilla ei vaikuttaisi olevan. Säkeiden ironia ja samalla sisä- ja ulkoryhmien ratkai-

seva keskinäinen ero kytkeytyykin rivin 15 säettä seuraaviin säkeisiin jos filmi on ongel-

maton / niin, ongelmiahan [0:n] elämässä muutenkin on, joista jälkimmäisen geneerinen 

sisältö vahvistuu vielä siinä käytetyn nollapersoonan ansiosta. Kun kuuntelija tarkastelee 

säkeitä asettamalla ensin sekä monikon 1. persoonan että nollapersoonan referentiksi Pat-

rician viiteryhmineen ja sitten tulkitsee säettä uudelleen omasta näkökulmastaan, hän 

huomaa ulkoryhmän ja sisäryhmän ajattelutapojen eron. Vaikka myös sisäryhmälle kai 

silloin tällöin sallittaneen kepeiden televisio-ohjelmien katsominen ja vaikka hekin koh-

taavat elämässään taatusti välillä raskailta tuntuvia ongelmia, eivät he silti sulje silmiään 

toisten hädältä. Ulkoryhmä taas vaihtaa kanavaa, koska nälänhätää kärsivien lasten ja Af-

rikan sorretun kansan ongelmia suuremmaksi asettuvat heidän maailmankatsomukses-

saan Patrician univaikeudet. 

Luvussa 4.1.1 lupasin palata uudelleen YUP:n viimeisen levyn Vapauden kaupungit 

(2008) kappaleeseen Aivan kaikki käy. Silloin esittelin vain kappaleen alun, jossa kuun-

telijaa eläytytetään persoonanvaihtelun avulla tarinan miljööseen. Nyt nostan esille kap-

paleessa myöhemmin tapahtuvan persoonanvaihtelun, jonka funktiona taas on osoittaa 

mimeettisen minän, jonka silmien kautta maisemaa on kappaleessa katseltu, ulkoryh-

mäisyys suhteessa puhujaan ja kuuntelijaan. Kappalehan alkoi yleisellä toteamuksella 

([0:n]) Elämä on hyvä, ja tuo sama säe toistuu toisen osana myös kappaleen toisessa sä-

keistössä. Erona on kuitenkin, että kun ensimmäisellä esiintymiskerrallaan säkeeseen 

pystyi liittämään nollapersoonaisen genetiiviattribuutin, joskaan se ei ollut välttämätöntä, 

nyt genetiiviattribuutti ei ole enää edes mahdollinen. 

[14] Mies soittaa torvea. Osti äsken arpoja. 
[15] Nyt ([0]) voi hoitaa vaikka pienen linnan Puolasta. 
[16] Elämä on hyvä useimmille useinkin. 
[17] Mutta jollei [0:sta] tunnu siltä, silloin [0:n] tarvinnee 
[18] tehdä jotakin. 
 
[19] Matkaan tuonne taivaalle 
[20] tarkastamaan näkymät. 
[21] Kylliksi ei maasta näy. 
[22] Matkaan tuonne taivaalle 
[23] vielä kerran löytämään 
[24] tarkoituksen ([0:n]) elämään. 
[25] Tästä edes aivan kaikki [0:lle] käy. 
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[26] Onnenpyörän opettama 
[27] huutaa: ”Nousukausi vaiko lama?” 
[28] Molempi on se ja sama.” 
 
– – [Kertosäkeistö toistuu kahdesti.] 

Kertosäkeistö (rivit 19–25) on esitetty ensimmäisen kerran ensimmäisen ja toisen sä-

keistön välissä. Toistuessaan toisessa säkeistössä (rivit 14–18) kappaleen ensimmäinen 

säe ei siis saa enää yhtä avointa tulkintaa kuin ensimmäisellä kerralla, mutta yhä se osoi-

tetaan suurta ihmisjoukkoa (useimmille) koskevaksi. Yksinään rivien 16–18 säkeet voi-

taisiin tulkita puhujan kuuntelijalle antamaksi neuvoksi, jolloin tälle tarjottaisiin kaksi 

vaihtoehtoista roolia: rivin 16 säettä seuraavat nollapersoonat kutsuvat nimittäin kuunte-

lijaa pohtimaan, kuuluuko hän itse useimpien joukkoon, vai olisiko hänen syytä noudattaa 

potentiaalin muotoon muovattua neuvoa. Tarvita-verbi esiintyy rivin 17 säkeen potenti-

aalimuodossa modaalisessa merkityksessään täytyä. Potentiaalimuotoinen täytynee taas 

ilmaisee yleisimmin arvelua saaden merkityksen lienee parasta. Nollasubjektillisena se 

kuitenkin tyypillisimmin viittaa puhujan omiin tulevaisuudensuunnitelmiin, jolloin, jos 

kuuntelija erehtyisi pitämään säkeitä retorisen minän esittämänä ohjeena, hän voisi tulkita 

puhujan itse asettuvan esimerkiksi, joka on jo omalla käytöksellään saanut muutettua elä-

mänsä suunnan ja liittynyt useimpien joukkoon. (Ks. ISK § 1600.) 

Säkeistön alku antaa kuitenkin vihjeen toisenlaisesta tulkinnasta hyvän elämän yksi-

tyiskohtia liioittelemalla: Mies soittaa torvea. Osti äsken arpoja. / Nyt ([0]) voisi hoitaa 

vaikka pienen linnan Puolasta. Nollapersoona on merkitty esimerkissä sulkuihin, sillä se 

on säkeiden sisällön puolesta melko vahvasti mies-viitteinen, vaikkakin toki erillisessä 

säkeessään ja ilmisubjektin puuttuessa sopii kuvaamaan sarkastisesti myös geneerisem-

pää elämässä menestyvien joukkoa. C-osa (rivit 26–28) sinetöi toisen säkeistön yksikön 

ja monikon 3. persoonan viittausten referentit puhujan suhteen ulkoryhmään kuuluviksi 

ja osoittaa samalla myös säkeistön nollapersoonaisen osan antamaan ohjeen tämän ryh-

män esittämäksi, sillä sen ansiosta kappaleen teemaksi hahmottuukin onnekkaiden hyvä-

osaisten empatian puute huonompiosaisia kohtaan heidän olettaessaan kaikkien pystyvän 

menestymään samalla tavalla ja yhtä pienellä vaivalla kuin he itsekin. C-osan onnenpyö-

rän opettama viittaa nimittäin juuri tämänkaltaiseen henkilöhahmoon, joka tietenkin on-

nekkuutensa ansiosta olisi voinut myös arpavoitollaan hankkia vaikka pienen linnan Puo-

lasta. 
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Analyysin tässä vaiheessa voimme todeta, etteivät rivin 17 nollapersoonat kokonais-

tekstin valossa kuulu kappaleen keskenään vaihtelevien persoonien joukkoon. Muut vaih-

telijat, yläpuolelta maailmaa tarkkaileva mimeettinen minä mukaan lukien, nimittäin viit-

taavat kaikki puhujan ulkoryhmän jäseniin. Rivin 17 nollapersoonien referentiksi hah-

mottuu taas kuka tahansa näiden ulkoryhmään, eli vähäosaisiin, kuuluva. Ryhmä ei kui-

tenkaan suoraan ole puhujan sisäryhmä, vaan korkeintaan sen osajoukko, sillä puhujahan 

ei kappaleessa ota kantaa omaan elämässä menestymiseensä tai sen edellytyksiin. Puhu-

jan sisäryhmä, johon kuuntelijankin tietenkin oletetaan kuuluvan, mikä näkyy esimerkiksi 

ulkoryhmän geneeristävissä kärjistetyissä ja liioitellussa kuvauksissa, muodostuu nimen-

omaan kappaleessa esitellyn ulkoryhmän kautta arvo- ja ajatusmaailmaltaan tälle vastak-

kaisena ryhmänä. Rivin 17 säkeen nollapersoonille ei kappaleesta lopulta siis löydy yh-

täkään vaihtelijaa, mutta tästä huolimatta teen poikkeuksen ja jätän kuitenkin ne aineis-

toesimerkkiin merkityiksi, sillä kuten edellä näimme, ne ovat tärkeässä osassa kappaleen 

sisä- ja ulkoryhmäisyyden rakentumisessa. Lisäksi ne analyysin aiemmassa vaiheessa il-

man kokonaistekstin tulkinnan luomaa kontekstia olivat vielä rinnastettavissa ainakin 

tekstin mimeettiseen minään. 

Ryhmään, jossa persoonanvaihtelulla rakennetaan ensisijaisesti sisä- ja ulkoryh-

mäisyyttä, kuuluu yhteensä 19 aineistoni kappaletta. Niistä 13 on YUP:n aikaisia ja kuusi 

taas Martikaisen soolotuotannosta. Kuten jo tämän luvun alussa totesin, sisä- ja ulkoryh-

miä on löydettävissä myös monista muista aineistoni kappaleista, mutta tällöin niissä per-

soonanvaihtelu keskittyy enemmän johonkin muuhun puhujan ja kuuntelijan suhteen ra-

kentamisen tapaan. Ryhmän kappaleista kuudessa persoonanvaihtelu rakentaa yksin-

omaan ulkoryhmää, jolloin puhujan ja kuuntelijan sisällään pitävä sisäryhmä rakentuu 

tämän vastapariksi. Muista kappaleista taas erottuu kaksi erillistä keskenään vaihtelevien 

persoonien ryhmää, joista toinen tietenkin tällöin rakentaa puhujan sisä- ja toinen ulko-

ryhmää. Samoin kuin teeman esiin nostamisen kategoriassa, jonka esittelin alaluvussa 

4.3, vaihtelevia persoonia on ryhmän jokaisessa kappaleessa useita, kahden erillisen vaih-

telijajoukon tapauksissa luonnollisesti aivan erityisen paljon, mutta minkäänlaista kaavaa 

ei tunnu löytyvän siitä, onko persoonanvaihtelu laajempaa sisä- vai ulkoryhmää rakenta-

essa, vaan tämä on kappalekohtaista. 
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5 Erot YUP:n ja soolotuotannon välillä 

Olen edeltävässä luvussa pyrkinyt vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni eli 

siihen, millä tavoin persoonanvaihtelu rakentaa aineistossani puhujan ja kuuntelijan vä-

listä suhdetta, ja ryhmitellyt samalla näitä tapoja merkitystensä mukaan. Tässä luvussa 

tarkastelen, miten nämä erilaiset tapaukset edustuvat YUP:n tuotannossa ja toisaalta 

Jarkko Martikaisen soolotuotannossa. Tämän tutkielman johdannossa siteeraamastani 

Martikaisen haastattelukatkelmasta voisi päätellä osallistujaroolien olevan erilaiset eri 

tuotannoissa niin puhujan kuin kuuntelijankin osalta: YUP:n aikana puhujan voisi olettaa 

esimerkiksi ottavan soolotuotantoa enemmän jonkinlaista auktoriteetin ja tietäjän roolia. 

Aloitan esittelemällä joitakin yleisiä havaintoja tuotantojen ja toisaalta myös muodos-

tamieni kategorioiden eroista ja yhtäläisyyksistä, minkä jälkeen käsittelen tarkemmin 

vielä kahta selkeän eron tuotantojen välille tekevää piirrettä: retorisen ja mimeettisen mi-

nän välistä suhdetta sekä sisä- ja ulkoryhmän rakentumista ja niistä puhumisen tapaa. 

5.1 Yleisiä havaintoja persoonanvaihtelun eroista ja yhtäläisyyksistä 

Aloitan esittämällä taulukon avulla, miten aineistoni tekstit jakautuvat eri ryhmiin. Koska 

saman kappaleen eri kohdissa persoonanvaihtelulla voidaan luoda erilaisia merkityksiä, 

se voi myös sijoittua useampaan eri tutkielmani kategoriaan. Tästä syystä taulukossa 

esiintyvien kappaleiden yhteismäärä ei ole sama kuin aineistooni kuuluvien tekstien 

määrä. Lisäksi taulukkoa tulkitessamme on tietenkin muistettava, että YUP:n kappaleita 

on aineistossani 73, kun taas soololyriikoita on vain 44, minkä vuoksi olen esittänyt kap-

paleiden määrät prosenttiosuuksina omasta osa-aineistostaan ja merkinnyt eksaktin luku-

määrän vain sulkuihin. Prosenttiosuudet olen pyöristänyt yhden desimaalin tarkkuuteen. 

 

 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Yhteensä 

YUP 23,3 % (17) 6,9 % (5) 56,2 % (41) 17,8 % (13) 104,1 % (76) 

Soolo 31,8 % (14) 18,2 % (8) 52,3 % (23) 13,6 % (6) 115,9 % (51) 

Taulukko 1 Eri tuotantojen kappaleet pääkategorioittain 
Ryhmä 1: Persoonanvaihtelu tarinaan eläytymisen keinona. Ryhmä 2: Persoonanvaihtelu samastuttaa mi-
nämuotoiseen puhujaan. Ryhmä 3: Persoonanvaihtelu nostaa esille teeman. Ryhmä 4: Persoonanvaihtelu 
luo sisä- ja ulkoryhmiä. 
 

Yllä olevasta siis taulukosta näemme, miten aineistoni kappaleet sijoittuvat luomiini 

neljään pääkategoriaan. Huomautan jo tässä vaiheessa, että koska sekä ryhmässä 2 että 
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ryhmässä 4 vähintään toiseen osa-aineiston kategoriaan kuuluvien kappaleiden luku-

määrä jää alle kymmenen, ei niiden prosenttiosuuksien osoittamia suhde-eroja voi pitää 

kovin luotettavina. Suurin tutkielmani kategorioista on teeman esiin nostamisen ryhmä, 

jossa on yhteensä 64 kappaletta. Suurimmat prosentuaaliset erot taas sijoittuvat kahteen 

ensiksi esiteltyyn kategoriaan eli tarinaan eläytymisen ja minämuotoiseen puhujaan sa-

mastuttamisen ryhmiin. Näistä ensimmäisessä valtaosa soolotuotannon, jonka ryhmään 

kuuluvien kappaleiden lukumäärä on siis prosentuaalisesti YUP:tä suurempi, teksteistä 

asettuu henkilöhahmon mieleen johdattamisen alakategoriaan – miljööseen kuuntelijaa 

nimittäin eläytytetään persoonanvaihtelun keinoin vain kahdessa osa-aineiston kappa-

leista. Miljöön kuvailun vähäisyys soolotuotannossa selittynee sillä, että soololyriikat 

keskittyvät usein kuvailemaan yleisiä teemoja ja ajatuksia ja rakentavat kappaleen fiktii-

visen tarinan lähinnä vain havainnollistamaan niitä. YUP:n tuotannossa painosuhteet taas 

ovat yleensä päinvastaiset: kappale kulkee pitkään hyvinkin spesifin tarinan voimin ja sen 

sisältämä yleismaailmallinen teema käy ilmi vasta tekstin loppupuolella. 

Minämuotoiseen puhujaan samastuttamisen kategoriaan perehdyn tarkemmin luvussa 

5.2, mutta totean jo tässä vaiheessa, että taulukossa esittämäni prosenttiosuudet, vaikka-

kin kappaleiden kokonaislukumäärät jäävät ryhmässä pieniksi, ainakin näyttäisivät osal-

taan tukevan Martikaisen omaa tulkintaa ajatustensa esittämisen tavasta ja sen muutok-

sesta ajan kuluessa (ks. tämä tutkielma s. 3) – jos siis oletamme tuon tavan siirtyneen 

myös hänen lyriikoidensa puhujalle. Tietenkään näin pienillä määrillä emme voi vielä 

tehdä yleistyksiä. Alaluvussa 5.2 esittelemäni havainnot kuitenkin tukevat tätä varovaista 

väitettäni, ja nostan siinä esille myös kappaleita, jotka persoonanvaihtelunsa pääasiallisen 

funktion puolesta asettuvat johonkin toiseen kategoriaan, mutta joissa silti on tunnistetta-

vissa samastuttava minämuotoinen puhuja. 

Sisä- ja ulkoryhmien rakentumisen sekä teeman esiin nostamisen kategorioiden osalta 

eri tuotantojen prosenttiosuudet ovat melko lähellä toisiaan. Tästä huolimatta sisä- ja ul-

koryhmien rakentumisessa on tuotantojen välillä eroa siinä, miten noista ryhmistä puhu-

taan. Perehdyn tähän tarkemmin alaluvussa 5.3. Teeman rakentumisen kategoriassa eroja 

tuotantojen välillä ei kuitenkaan juuri ole havaittavissa ainakaan vaihteluun osallistuvien 

persoonien suhteen: molemmissa osa-aineistoissani teemaa esiin nostettaessa esiintyy 

useimmiten suuri määrä ei vaihtelevia persoonia, ja nollapersoona on vaihtelijoista yli-

voimaisesti eniten käytetty. 
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Teeman esiin nostamisen alakategorioiden kappalemäärät tuotannoittain ovat niin pie-

niä, ettei niistä voi juuri tehdä johtopäätöksiä. Havainnollistamisen vuoksi esitän alakate-

gorioihin sijoittuvien kappaleiden määrän tuotannoittain kuitenkin taulukon avulla, mut-

ten tällä kertaa merkitse siihen prosenttiosuuksia, etteivät ne johtaisi meitä harhaan. 

 

 Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä 3 Ryhmä 4 Ryhmä 5 Ryhmä 6 

YUP 6 3 6 11 12 2 

Soolo 0 15 4 1 2 1 

Taulukko 2 Eri tuotantojen kappaleet pääkategorian Persoonanvaihtelu nostaa esille kappaleen tee-
man alaryhmissä 
Ryhmä 1: Teemana ihmiselämään kokonaisuudessaan liittyvä piirre. Ryhmä 2: Teemana neuvova teesi. 
Ryhmä 3: Teemana geneerisesti kaikkia ihmisiä koskeva piirre. Ryhmä 4: Teemana valtarakenteiden kri-
tiikki. Ryhmä 5: Teemana yleisinhimillisen piirteen naurettavuus. Ryhmä 6: Teemana usein pohdittu kysy-
mys. 
 

Taulukosta erottuu kaksi ryhmää, ihmiselämään kokonaisuudessaan liittyvän piirteen 

sekä valtarakenteiden kritiikin kategoriat, joista ensimmäiseen ei kuulu yhtäkään soolo-

tuotannon aikaista kappaletta ja toiseen kuuluu vain yksi. Vaikka olen asian jo useamman 

kerran todennut, korostan vielä, että tämä ei välttämättä tarkoita, etteikö pelkästään tee-

mansa puolesta noihin kategorioihin sijoittuvia kappaleita olisi, vaan ainoastaan sitä, ettei 

persoonanvaihtelun pääasiallisin funktio ole niissä teeman esille tuominen. Toinen asia 

merkille pantava seikka on niiden kappaleiden, joissa teema persoonanvaihtelun avulla 

muotoutuu jonkinlaiseksi neuvovaksi teesiksi, määrien erot tuotantojen välillä: soolotuo-

tannossa niitä on 15, mikä tekee siitä ylivoimaisesti suurimman teeman esiin nostamisen 

alakategorioista tässä osa-aineistossa, YUP:llä taas vain 3 – siitä huolimatta, että YUP:n 

kappaleita on aineistossani merkittävästi soololyriikoita enemmän. Huomio on kiinnos-

tava erityisesti siksi, että neuvo lähtökohtaisesti vaatii neuvojan lisäksi myös neuvon vas-

taanottajan. Voinemme siis tehdä johtopäätöksen, että toisin kuin vaikkapa yhteiskunnan 

valtarakenteita kritisoivien kappaleiden ryhmässä, taulukon kappaleiden määrät tässä ka-

tegoriassa heijastavat huomattavasti suoremmin neuvovien kappaleiden määrää tuotan-

noissa ylipäätään. On siis oletettavaa, että puhuja useimmiten neuvoo nimenomaan kuun-

telijaa, tekstinsä vastaanottajaa. Tämä piirre kietoutuukin luvussa 5.2 käsittelemääni re-

torisen minän ja mimeettisen minän väliseen suhteeseen, sillä neuvoja antaakseen retori-

sen minän on oltava tekstissä näkyvästi läsnä. 
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Yksi teeman esiin nostamisen alakategorioista merkille pantava seikka on myös yleis-

inhimillisen piirteen naurettavaksi osoittamisen ryhmään kuuluvien kappaleiden vähäi-

nen määrä soolotuotannossa. Ryhmään kuuluu sen teksteistä vain kaksi, kun taas YUP:n 

tuotannon saman ryhmän kappaleiden määrä 12 on sen yksittäisistä teeman esiin nosta-

misen kategorioista suurin. Tämä ei tarkoita sitä, että esimerkiksi ironia olisi Martikaisen 

soolotuotannon teksteistä kokonaan kadonnut. Ihmisten huvittavia piirteitä pohditaan 

kyllä myös sooloaineistossa, mutta lähestymistapa on niissä erilainen, ymmärtäväisempi, 

mistä syystä kappaleen teemakin muotoutuu toisin. Tämä ilmiö liittyy pitkälti sisä- ja 

ulkoryhmistä puhumisen tapaan, joten jatkan aiheesta luvussa 5.3. 

5.2 Retorisen ja mimeettisen minän välinen suhde 

Retorisen ja mimeettisen minän välinen suhde on kiinteimmillään tutkielmani kategori-

assa, jonka kappaleissa persoonanvaihtelulla rakennetaan kuuntelijan samastumista teks-

tin minämuotoiseen puhujaan. Korostaakseni suhteen tiiviyttä käytinkin tuota ryhmää lu-

vussa 4.2 analysoidessani mimeettisen minän käsitteen sijaan termiä minämuotoinen pu-

huja. Vaikka ryhmään sijoittuu aineistoni kappaleista vain 13, on huomattavasti useam-

man kappaleen mimeettinen minä kuuntelijan samastuttavissa ainakin osittain. Onhan mi-

meettinen minä näyttämöllä myös silloin, kun hän viittaa itseensä vain monikon 1. per-

soonalla ja lisäksi myös yksikön 1. persoonaa käyttäessään hän laajentaa toimintaansa 

toisinaan esittämällä spesifin aikapaikkaisen tarinansa sisällä myös yleismaailmallisem-

pia ajatuksia, jotka voidaan tulkita samalla retorisen minän ajatuksiksi ja joihin kuuntelija 

voi samastua. 

Analysoin tässä alaluvussa mimeettisen minän suhdetta retoriseen minään toisaalta 

YUP:n ja toisaalta soolotuotannon lyriikoissa. Aloitan esittelemällä erään etenkin YUP:n 

alkuaikojen tuotannolle tyypillisen mimeettisen minän, jota tuskin on millään tavoin tar-

koitettu kuuntelijan samastuttavaksi. Heikki Salo (2006: 210) kuvaileekin näitä hahmoja 

oivaltavasti: 

”Laulun päähenkilöstä, varsinkin minähenkilöstä, kannattaa tehdä tavalla tai toisella miellyt-
tävä. Sanotaan että yleisö pitää laulusta, jos se pitää laulun minästä. – – Miellyttävään henki-
löön on helppo samaistua. Toisaalta, jos laulun minä nyt vain sattuu olemaan kusipää, huumo-
rin kaapu pehmentää pahimmat pykälät. Tästä lienevät esimerkkinä Jarkko Martikaisen laulu-
jen lukuisat vinksahtaneet päähenkilöt.” 

Valitsin esimerkkikappaleeksi YUP:n ensimmäisen levyn 1990–1992 (1992) tekstin En 

ole mukava mies, jossa äänessä on apotti jr.:ksi nimetty hahmo. Hänen luonteensa 
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epäsamastuttavuus varmasti tulee riittävän selkeästi ilmi, vaikken aivan koko kappaletta 

esille laitakaan. 

[1] ”Minä… 
[2] tulen sieltä, missä 
[3] itkijänaiset kirkuen takovat 
[4] päitään lattiaan… 
 
– – 
 
[10] He [jumalattomat] tulevat asuntooni, saastaavat lapseni ja vievät pesästäni tuhkatkin 
[11] …niin 
[12] Ovat rikotut [0:n] lupaukset, ja jollen nyt minä muuta syödä voi 
[13] – niin sanani ainakin 
[14] …en ole mukava mies!! 
 
[15] Sillä minä en ole mukava mies, enkä siksi syyttä 
[16] huou tätä mykistävää kyynisyyttä 
[17] ja kaltaiseni luonne vaatii 
[18] vuosikausien harjoituksen, en ole 
[19] mukava mies! 
[20] Hyväntahtoisuuteni  
[21] loppuu tähän! Painukaa helvettiin! 
 
– – 
 
[28] Ja kauhulla 
[29] [0] saa katsella 
[30] tuota pahojen ihmisten soittojuhlaa. 
[31] Enkä siis moisen 
[32] seuraamiseen 
[33] hetkeäkään enää aikaani tuhlaa! 
– – 

Sijoitin tämän kappaleen persoonanvaihtelunsa merkityksen perusteella sisä- ja ulko-

ryhmän rakentumisen ryhmään, jossa se osittain rinnastuu ironian keinoin monikon 1. 

persoonan muotoon konstruoitujen ulkoryhmien kappaleisiin, vaikka sen hallitsevana 

persoonana onkin yksikön ensimmäinen. Tarkemmin tekstiä lukiessamme huomaamme 

puhujan, eli retorisen minän, sisäryhmän rakentuvan mimeettisen minän, eli apotin, pu-

heessaan rakentaman ulkoryhmän kautta. Kappaleessa retorisen minän ja mimeettisen 

minän arvomaailmojen välinen suhde on siis käytännössä niin etäinen kuin suinkin voi 

olla molempien rakentaessa toistensa kaltaisista aktiivisesti ulkoryhmää. Mimeettinen 

minä tekee sen puheessaan muun muassa syyttämällä ulkoryhmäänsä pahoiksi ihmisiksi 

(rivi 30), retorinen minä taas esimerkiksi laittamalla mimeettisen minän ylpeilemään sa-

nojensa syömisellä ja kyynisyydellään. Retorisen minän päätös on tietenkin myös jättää 

esittelemättä mimeettisen minän vihaan johtaneet konkreettiset syyt, jos sellaisia on, jol-

loin tämän raivo vaikuttaa kumpuavan pelkästään yleisestä vääräuskoisuuden paheksu-

misesta. 
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Soolotuotannon puolella aivan näin räiskyviä mimeettisen minän hahmoja ei esiinny 

lainkaan, ja jopa YUP:n uran alun tuotannossa esiintyy myös lempeämpiä variantteja, 

joista esittelen seuraavassa aineistoesimerkissäni yhden. Kappale sijoittuu tutkielmassani 

päähenkilön mieleen johdattamisen kategoriaan, ja se on julkaistu YUP:n toisella levyllä 

Toppatakkeja ja Toledon terästä (1994). Kappaleen nimi on Kuonamagneetti. 

[18] On totta, että totosin taloni ja naiseni 
[19] ja jätin [0:n] uuden poikaystävän Egyptiin, 
[20] laitoin henkeni alttiiksi, mutten suinkaan siksi, 
[21] että joku harhauttaisi minut elämään siivosti! 
 
[22] …Ja jos kerrankin tuli hyvä [0:lle] vieraisille, 
[23] niin pianpa jo taas [0:n] oveen koputti 
[24] ratsumies rikkeiden, [0:n] omantunnon äänen häätäen 
[25] se [0:n] mieltä hoputti… 
 
– – 
 
[29] Ja hei, jos olikin mulla joskus mieli 
[30] likainen liikkeissään – 
[31] hyljätäkö [0:n] se pitänyt olisi? 
[32] Pettää, jättää komeron hämärään? 
 
[33] ..Siis otin sen pois sieltä, ja pidin 
[34] niin kuin rakastettua pidetään. 
[35] Ystävä, muistinhan vain, että 
[36] [0:n] ei unohtaa sovi myöskään perkelettä, ei! 

Jos tämän kappaleen mimeettistä minää vertaa luvussa 4.2 esittelemieni kappaleiden 

samastuttaviin yksikön 1. persoonan referentteihin, on selvää, että koska nyt on kyse huo-

mattavasti spesifimmästä tarinasta talon ja naisystävän totoamisineen ja Egyptiin jätet-

tyine poikaystävineen, ei samastumisen paikkaa ole yhtä helppoa havaita, koska se ei ole 

koko kappaleen kattava. Persoonan häivyttämisen kuvio on kuitenkin myöhemmistä teks-

teistä tuttu. Rivien 22–25 säkeissä persoonaksi on valittu nollapersoona, ja persoonava-

lintansa vuoksi ne toimivatkin samastavana johdatuksena mimeettisen minän ajatusmaa-

ilmaan. Samoin nollapersoona kertosäkeistössä rivin 31 kysymyksessä hyljätäkö [0:n] se 

pitänyt olisi? osoittaa kuuntelijalle, että tämä voi pohtia asiaa myös omalta kohdaltaan: 

olisiko hän itse valmis luopumaan persoonastaan ja sen ominaispiirteistä? Vastatessaan 

kieltävästi kuuntelija asettuu mimeettisen minän asemaan, toisin sanottuna samastuu tä-

hän. Kappaleen lopetuksessa (rivit 33–35) kuuntelija pidetään yhä mimeettisen minän 

ajatuksenjuoksussa mukana osin geneeristen persoonaviittausten, rivin 34 passiivin ja ri-

vin 36 nollapersoonan, voimin. Sanomalla ”osin geneeristen” tarkoitan sitä, että viittauk-

set ovat toki samalla myös minäviitteisiä esiintyessään yhdyslauseissa, joissa hallitsevana 

persoonana on yksikön ensimmäinen. 
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Avaamalla mimeettisen minän ajatusmaailmaa nollapersoonan ja passiivin avulla 

sekä kertosäkeistössä (rivit 29–32) että kappaleen lopetuksessa (rivit 33–36) retorinen 

minä siis ilmaisee, jos ei nyt olevansa aivan samanmielinen mimeettisen minän kanssa, 

ainakin yrittävänsä ymmärtää tämän toimintaa. Samalla hän tarjoaa myös kuuntelijalle 

mahdollisuuden tutustua mimeettisen minän toiminnan syihin ja toivoo tämän muodosta-

van mielipiteensä hahmon toiminnasta vasta sen jälkeen. Lopullista kantaansa mimeetti-

sen minän toimien hyväksyttävyyteen retorinen minä ei kuitenkaan ilmoita. 

YUP:n viimeisen levyn Vapauden kaupungit (2008) kappale Maailman paras maa-

ilma pelaa, samoin kuin edellä esittelemäni kappale yhtyeen aiemmasta tuotannosta, yk-

sikön 1. persoonan ja nollapersoonan vaihtelulla. Itse asiassa nuo kaksi ovatkin lähes ai-

noat kappaleessa käytetyt persoonaviittaukset, sillä niiden lisäksi tekstissä esiintyy ker-

taalleen vain yksi ihmistarkoitteinen ja näin ollen monikon 3. persoonaksi laskettava mo-

net-kvanttoripronomini. Tämän kappaleen mimeettinen minä on jo niin samastuttava, että 

teksti sijoittuu päähenkilön mieleen johdattamisen sijasta minämuotoiseen puhujaan sa-

mastuttavien kappaleiden ryhmään. 

[1] Kuu on tyly kuu. 
[2] Kellon taulussa aika raahautuu. 
[3] Mittaan katuja. 
[4] Yöt on kylmentyneet joululta. 
 
[5] Jo vuoden päivät nyt oon yöni kävellyt. 
 
[6] Jostakin vain [0:n] kouraan jäivät 
[7] pelkät huonot onnen päivät. 
[8] Painuisinko junan alle, 
[9] pääteasemalle? Toki en. 
 
[10] Tämä on paras maailma, 
[11] paras kaikista maailmoista, 
[12] jollei [0] tiedä toista eikä vaihtaa voi. 
[13] Tämä on paras maailma, 
[14] paras kaikista maailmoista. 
[15] Ei kai lähdön kellot aivan vielä sille soi? 
 
[16] Aamun rauhassa 
[17] lepään hetkisen aivan missä vain. 
[18] Annan anteeksi 
[19] toivoen, että anteeksi myös sain. 
 
[20] ja pyydän voimia jaksaa kaikkea. 
 
[21] Kun elämät on raiteiltansa 
[22] niin sillat notkuu kaiteiltansa. 
[23] [0] Ei mukaan tahdo mahtuakaan. 
[24] Niin monet pillit pussiin pakkaa. 
[25] Vaan hypyt unohdin, kun päättelin: 
– – 
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Kappale jatkuu riviltä 26 alkaen kertosäkeistöllä (rivit 10–15), joka päättää sen. Rivillä 

24 esiintyy jo edellä mainitsemani kvanttoripronomini monet, vaikkakin säe on itse asi-

assa tulkittavissa myös nollapersoonalauseeksi, jos monet luetaan samaan lausekkeeseen 

pillit-sanan kanssa sen adjektiivimääritteeksi. Ensimmäistä tulkintaa tukevat kuitenkin 

edeltävät säkeet, jotka kertovat suuren ihmisjoukon luovuttamishaluista – tähän ihmis-

joukkoon viitataan jo rivin 21 säkeessä monikkomuotoisella substantiivilla elämät, joiden 

omistajat, eläjät, jätetään spesifioimatta. 

Kappaleen ensimmäisissä säkeissä ei ole persoonaa esillä lainkaan, mikä mahdollistaa 

kuuntelijan uppoutumisen tekstin tunnelmaan ja miljööseen heti alusta alkaen. Kadulla 

käveleminen on niin arkipäiväinen toimenpide, ettei se riko kuuntelijan orastavaa samas-

tumista, vaikka mimeettinen minä asettuukin tarinan päähenkilöksi. Yksikön 1. persoo-

nan ja nollapersoonan vuorottelu läpi kappaleen tukee kuuntelijan samastumista tarinan 

loppuun saakka. Kappaleessa retorinen minä on mimeettisen minän kanssa täysin saman-

mielinen, ja mimeettisen minän retorisesta minästä erkanevaksi rooliksi jääkin enää tuoda 

tekstiin vaihtelua ja toiminnallaan havainnollistaa retorisen minän elämään suhtautumi-

sen tapaa, jonka tämä haluaa jakaa kuuntelijan kanssa toivoen tämän tietenkin samastuvan 

ajatusmaailmaansa. Ainoa retorista ja mimeettistä minää erottava tekijä on siis mimeetti-

sen minän elämän tapahtumat, joita kuvailtaessa samalla myös samankaltaisia tapahtumia 

ja yhtä vahvoja tunteita kokematon kuuntelija etääntyy hetkeksi päähenkilöstä. Toinen 

mahdollinen kuuntelijatyyppi on kuitenkin sellainen, joka on itsekin joutunut elämässään 

tilanteeseen, jossa on miettinyt sen päättämistä. Tämän kuuntelijatyypin reaalistuessa se, 

ettei mimeettisen minän surullisiin mietteisiin johtaneita tapahtumia ole spesifioitu, mah-

dollistaa tietenkin kuuntelijan täydellisen samastumisen. 

Vaikka edellinen mimeettisen minän tyyppi oli jo lähes täydellisen samastuttava, pys-

tyn osoittamaan aineistostani yhden vielä vahvemmin samastumista tarjoaman mimeetti-

sen minän tyypin. Sellainen on esimerkiksi vuonna 2009 julkaistun neljännen soololevyn 

nimikappaleessa Toivo. Kappale on Martikaisen soolotuotannolle tyypillisesti pitkä, ja 

vaikka sen minämuotoisen puhujan samastuttavuutta rakennetaan lähestulkoon sen jokai-

sessa säkeessä, uskon nyt riittävän, että esittelen kappaleen vain osittain. 

[1] Se matkaili mieleeni ja pesi sydämeeni 
[2] ja kun sen huomasin, totesin: hyvä niin. 
[3] Vaan pian se oli poissa ja laskettiin viikoissa 
[4] kun mielenrauhan rippeitä metsästeltiin 
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[5] Niin etsintänsä aloin hädässä, juoksujaloin 
[6] vaan enpä ollut ainoa niilläkään main. 
[7] Kun metsästäjää monta metsästi hahmotonta, 
[8] niin tyhjin käsin minäkin palata sain, 
– – 
 
[13] Kuinka monta miljoonaa kertaa nimeesi niin turhaan huusinkaan, Toivo? 
[14] Joskus seinälle puhuessani parempia vastauksia saan. (Toivo.) 
[15] Silti en voi muutenkaan elää, turvaan sinuun aina uudestaan; toivo. 
[16] Täällä on paljon tarpeettomuutta, mutta yhtä aina tarvitaan. Toivo. 
 
– – 
 
[26] Ja jos kituutatkin leivällä ja vedellä, 
[27] piiskat perässäsi, epäusko [0:n] edellä 
[28] mätkii [0:n] naamatauluun, 
[29] toivo laulaa [0:lle] laulun. 
 
[30] Niille, joilla ei ole ketään, jonka kanssa jakaa murhettaan: toivo. 
[31] Niille, jotka merille mieli, mutta jäivät luo kahluualtaan: toivo. 
[32] Niille, joiden usko jo horjui pyhään hyvyyteen ja Jumalaan: toivo. 
[33] Täällä on paljon tarpeettomuutta, mutta yhtä aina tarvitaan. 
[34] Toivo. Toivo. Toivo. Toivo. Toivo. 

Kappaleessa minämuotoisen puhujan täydellinen samastuttavuus mahdollistuu paitsi 

yksikön 1. persoonan kanssa vaihtelevien geneeristen persoonaviittausten runsauden, 

myös kappaleen vertauskuvallisuuden ansiosta. Kappaleessa ei esitetä lainkaan spesifejä, 

aikapaikkaisia tapahtumia toimijoineen, vaan sen koko sanoma on rakennettu metaforien 

varaan. Tässä kappaleessa tulkitsen retorisen minän olevan tavoitteiltaan mimeettisen mi-

nän kanssa täysin yhteneväinen. Kun retorinen minä kappaleessa asettaa mimeettisen mi-

nän näyttämölle, hän asettuu sinne arvioitavaksi siis myös itse. Kanssaan näyttämölle hän 

nostaa geneerisillä persoonavalinnoillaan mahdollisimman suuren joukon ihmisiä – ja tä-

hän joukkoon mahtuu tietenkin myös kuuntelija. Kuuntelijan samastumisen esteeksi voisi 

muodostua vain se epätodennäköinen mahdollisuus, ettei hän lainkaan tunnista puhujan 

kuvailemaa asiaintilaa, toiveikkuuden tunteen positiivista vaikutusta elämään. 

Valintani, että olen tässä alaluvussa ensinnäkin esitellyt mimeettisen minän ja retori-

sen minän suhdetta koko ajan sen lähentymistä esittävässä järjestyksessä ja toiseksi vielä 

poiminut lähentymistä kuvastavat esimerkit kappaleiden julkaisujärjestyksessä siirtyen 

aina vanhemmasta uudempaan, antaa liioitellun suoraviivaisen kuvan mimeettisen minän 

samastuttavuuden kehittymisestä. On muistettava, että minämuotoisen puhujan samastut-

tavuuden rakentamisen kategoriaan olen kuitenkin sijoittanut viisi kappaletta YUP:n tuo-

tannosta – ensimmäinen niistä on julkaistu jo kuudennella levyllä – eikä soolotuotannosta 

ryhmään kuitenkaan sijoitu kahdeksaa kappaletta useampaa. Lisäksi molemmista tuotan-
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noista löytyy myös kategorian ulkopuolisia esimerkkejä samastuttavasta minämuotoi-

sesta puhujasta. Tästä huolimatta on kuitenkin totta, että mimeettinen minä esittää Marti-

kaisen myöhemmissä lyriikoissa aikaisempia useammin yleismaailmallisia ja näin kuun-

telijan samastuttavissa olevia ajatuksia. Nuo ajatukset on tietenkin tulkittava retorisen mi-

nän pohdinnoiksi, jotka hän esittää mimeettisen minän suulla. Edelleen kärjistäen voisi 

sanoa, että kun YUP:n tuotannossa, etenkin yhtyeen alkuaikoina, kappaleen sanoman voi 

löytää kääntämällä kappaleen päähenkilöiden sanomiset ja tekemiset merkitykseltään 

vastakkaisiksi, on tuollainen tapa häipynyt soolotuotantoon tultaessa lähes täysin, ja kap-

paleen teesin voikin useimmiten löytää samastumalla miellyttäväksi kuvattuun päähenki-

löön, joka myös aiempaa useammin toimii tekstin mimeettisenä minänä. 

5.3 Ulko- ja sisäryhmistä puhumisen tapa 

Persoonanvaihtelun sisä- ja ulkoryhmän rakentamisen funktion kategoriassa ei YUP:n ja 

Martikaisen soolotuotannon välillä ole suuria eroja niin ryhmään kuuluvien kappaleiden 

kuin niissä vaihtelevien persoonienkaan lukumäärässä. Yksi erottava tekijä niissä kuiten-

kin näyttäisi olevan: YUP:n kappaleista yli puolessa yksi vaihtelevista persoonista on 

monikon toinen. Soolotuotannon puolella se taas ei osallistu vaihteluun ryhmän teksteistä 

yhdessäkään. Tarkastelemalla kappaleita lähemmin osa-aineistojen välillä voidaankin 

huomata myös sisällöllisiä eroavaisuuksia, jotka liittyvät siihen, miten sisä- ja erityisesti 

ulkoryhmästä puhutaan ja millaisina ne esitetään. Tässä alaluvussa esittelen tuon havain-

non tueksi kaksi kappaletta kummastakin osa-aineistostani. Ne kaikki sijoittuvat ulko- ja 

sisäryhmien rakentumisen kategoriaan. 

Aloitan esittelemällä lyhyesti kappaleen Suomen suurin tv YUP:n viidenneltä levyltä 

Outo elämä (1998). 

[1] Kun aika [0:n] on levolle laskeutua, 
[2] tyynyni alta otan muistion. 
[3] Huomattavista naisista siinä pidän lukua. 
[4] Mutta heidänkin ylitseen yksi on. 
 
[5] Ei, en tahdo muskeliveneitä, 
[6] en arvomattoja itäisen maan 
[7] kunhan ruutukasvoja, [0:lle] rakkaita heitä 
[8] pesukoneen kokoisina katsoa saan. 
[9] Sillä [0:sta] miehen tekee Suomen suurin tv! 
 
[10] Se painaa tonneja, 
[11] ei mahdu sisään ovesta, 
[12] se täytyy tuoda rekalla! 
– – 
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[16] Jo kasvottomasta miehestä kiinnostutaan 
[17] ja pian tulee rahakin jo maineen luo. 
[18] Saa naapurit kurkistella parvekkeiltaan 
[19] kun tähtitytölle tunnin suon… 
[20] …on tunnelman ABC Suomen suurin tv! 
 
– – 

Yllä esittelemäni katkelma riittänee kertomaan, millaisesta tekstistä on kyse: YUP:n tuo-

tannolle tyypillisesti se tulvii ironiaa, jonka avulla ulkoryhmä halutaan esittää nauretta-

vassa valossa. Se sijoittuu kuitenkin nimenomaan sisä- ja ulkoryhmän rakentumisen ka-

tegoriaan esimerkiksi yleisinhimillisen piirteen naurettavaksi osoittamisen teema-alaka-

tegorian sijasta ensinnäkin jo siksi, ettei YUP:n muusta tuotannosta välity kuvaa kuunte-

lijasta, jolla kaiken täytyy olla suurempaa kuin muilla. Ei siis edes voitane puhua varsi-

naisesta yleisinhimillisestä piirteestä, vaan pikemminkin tietyn ihmisryhmän nauretta-

vista tavoitteista. Toinen syy kategoriavalinnalle on se, ettei kuuntelijalle kappaleen per-

soonanvaihtelussa missään vaiheessa tarjota paikkaa tekstin mimeettisen minän sisäryh-

mässä – näin ollen Suomen suurimman tv:n omistajat voidaan tulkita yksinomaan sekä 

puhujan että kuuntelijan ulkoryhmäksi, ja sellaista heistä persoonanvaihtelunkin avulla 

rakennetaan. Juuri persoonanvaihtelu määrääkin lopulta tietenkin kappaleen kategorian: 

kappaleessa sen pääasiallisin funktio on homogeenistää esiteltyä ulkoryhmää. Tästä 

syystä nostankin kappaleen tässä alaluvussa esille, sillä haluan osoittaa, että YUP:n tuo-

tannolle tyypillistä on esittää ulkoryhmä juuri niin kuin se usein esitetään: homogeeni-

senä, omasta ryhmästä poikkeavana joukkona, jonka negatiivisia piirteitä korostetaan ja 

liioitellaankin. Ulkoryhmän homogeenisyyttä kappaleessa luodaan esimerkiksi rivin 9 

myöhemminkin kappaleessa toistuvan säkeen nollapersoonan avulla. 

Monikon 2. persoona osallistuu persoonanvaihteluun YUP:n kategoriaan kuuluvista 

kappaleista yhteensä kahdeksassa. Näistä neljässä se vaihtelee puhujan sisäryhmään viit-

taavien persoonailmausten kanssa. Tämä ei sinänsä yllätä, sillä olemmehan tämän tutkiel-

man kuluessa nähneet, että ironian avulla kappaleiden tekstit esitetään useinkin puhujan 

kanssa toisin ajattelevien tai toimivien henkilöhahmojen näkökulmasta. Esittelen seuraa-

vaksi YUP:n kuudennen levyn Normaalien maihinnousu (1999) kappaleen Me viihdy-

tämme teitä. Siinä persoonanvaihtelu on mukana molempien ryhmien muodostumisessa, 

ja monikon 2. persoona osallistuu vaihteluun nimenomaan sisäryhmän persoonaviittaus-

ten kanssa. 
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[1] Poika kysyi isältään: 
[2] ”Voiko joku lukea ajatuksia mun pään?” 
[3] ”Voi silkkihapsi, pieni lapsi, 
[4] ei tietenkään!” 
 
[5] ”Vaan jollei [0] voi 
[6] niin kuinka silloin 
[7] aina joku toinen taho tietää 
[8] mua paremmin sen, 
[9] mitä mun pieni sielu sietää?” 
 
[10] ”Se onkin ([0:n]) tarkkaa toimintaa, 
[11] josta selvyyttä ei maallikko saa!” 
[12] Isä avaa radion. 
[13] Sen kohinassa [0:n] viesti on: 
 
[14] Me viihdytämme teitä, 
[15] ja te viihdytte – 
[16] me tunnemme teidät 
[17] ja pienet tarpeenne, 
[18] olette käyrinä 
[19] viraston seinällä. 
[20] Sieltä hymyilette, 
[21] vaan vielä leveämmin hymyilemme me. 
 
[22] ”Siis joku tuolla tajuaa 
[23] mua paremmin, mitä mun mieli haluaa?” 
[24] ”Siitä varma oon, 
[25] ja se pätee myös televisioon. 
 
[26] Sillä huomaat kai, 
[27] kun lopun sai 
[28] sekin sarja, joka sensuroitiin tästä?” 
[29] ”On [0:lle] helppoa tää, 
[30] kun muut päättää 
[31] meidän elämästä.” 
 
– – 

Katkelmassa kenties kiinnostavinta persoonanvaihtelun kannalta on monikon 1. per-

soonan referentin vaihtuminen, kun se kertosäkeistössä (rivit 14–21) esiintyy ulkoryhmän 

pronominina ja rivillä 29 viittaa vuorostaan sisäryhmään, jolloin se tietenkin pitää sisäl-

lään myös säkeistöjen yksikön 1. persoonan referentit eli pojan ja isän. Sisällöllisesti eri-

tyisen kiinnostavaa on taas, että isä ja poika näyttäisivät kuuluvan eri ryhmiin: poika ky-

seenalaistaa ulkoryhmän, joka kai määrittyy kontekstin perusteella lähinnä median ja 

viihdeteollisuuden edustajiksi, toiminnan, kun taas isä nielee kaiken mukisematta ja suh-

tautuu ulkoryhmään jopa hieman ihailevastikin. Pojan tekemät johtopäätökset jäävät kui-

tenkin avoimiksi: vaikka rivien 29–31 säkeet tekstin kirjoitetussa versiossa vuorottelun 

perusteella asettuisivat pojan repliikiksi, ei kappaletta kuunnellessa tätä huomaa, koska 

lauletussa versiossa ei ylipäätään tehdä äänellisesti eroja eri puhujien välille. Näin säkeet 

sisältönsä puolesta sopivat tietysti paremmin isän edellisen vuoron jatkoksi. 
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Riippumatta siitä, kummanko vuorosanoiksi säkeet lopulta asettuvat, on niiden moni-

kon 1. persoona joka tapauksessa tulkittava yhteydessään kappaleen sisäryhmän prono-

miniksi: Siinä tapauksessa, että puhuja on isä, hän tietenkin olettaa poikansa mukautuvan 

ajatuksiinsa ja näin asettuvan omaan sisäryhmäänsä, koska ei ole aiemminkaan kappa-

leessa antanut tilaa tämän kyseenalaistuksille, vaan esittänyt omat mielipiteensä totuuk-

sina käyttämällä esimerkiksi modaalisen adjektiivin sisältävää ilmausta siitä varma oon 

ja modaalisen partikkelin kai avulla esitettyä johdattelevaa kysymystä sillä huomaat kai, 

/ kun lopun sai / sekin sarja, joka sensuroitiin tästä?. Tässä kysyvässä rakenteessa kai 

esiintyy merkityksessä varmaan eli ilmentää isän olettavan esittämänsä asiaintilan olevan 

totta (ks. ISK § 1603). Jos puhuja taas on poika, hän on kappaleen tässä vaiheessa hylän-

nyt kyseenalaistavat pohdintansa ja päättänyt mukailla isänsä ajatuksia. Tämä tietenkin 

ilmentäisi kappaleessa ikäväksi esitetyn asiaintilan geneerisyyttä, kun jo kotikasvatus 

tuottaa avuttomia ja naiiveja markkinavoimien uhreja. Kumpikaan näistä sisäryhmistä ei 

kuitenkaan ole puhujan, retorisen minän sisäryhmä, koska kappaleen ironian ansiosta 

voimme tulkita tämän olevan säkeiden sisällön kanssa erimielinen. Voitaneenkin siis pu-

hua jonkinlaisesta ”mimeettisestä sisäryhmästä”. Molempien, niin retorisen minän sisä-

ryhmän kuin tarinan sisäisen sisäryhmänkin, suhteen ulkoryhmäksi asettuu kertosäkeis-

tön monikon 1. persoonan referenttijoukko. Ulkoryhmään suhtautumisen tapa vain on 

näissä kahdessa eri sisäryhmässä erilainen. 

Katsotaan vielä kertosäkeistöä (rivit 14–21) tarkemmin. Siinä ulkoryhmä saa siis pro-

nominikseen monikon 1. persoonan, kun taas sisäryhmään viitataan monikon 2. persoo-

nalla. Toisin sanottuna puhuja siis ikään kuin siteeraa ulkoryhmäänsä, joskaan lainaus ei 

perustu lähteensä todellisiin sanomisiin, vaan siihen, mitä puhuja kuvittelee tämän ryh-

män voivan sanoa (ks. Pälli 2003: 105). Tämä ilmentää jälleen YUP:n tuotannolle tyypil-

listä ehdotonta sisä- ja ulkoryhmän vastakkain asettamista. Me vastaan te -asetelman li-

säksi ulkoryhmän vallankäyttöä korostetaan vielä asettamalla se monikon 1. persoonan 

pronominin avulla toiseen, eli puhujan sisäryhmään, suuntautuvista vaikuttamisen pyrki-

myksistään tietoiseksi, aktiiviseksi toimijaksi. Samalla asetelma myös yhdistää kappa-

leessa muodostuvat kaksi sisäryhmää, kun ne molemmat asettuvat ulkoryhmän puhutel-

taviksi. Ulkoryhmä on jo säkeistöjen geneerisillä ja epämääräisillä viittauksilla (joku, joku 

toinen taho, abstrakti tarkkaa toimintaa, passiivimuotoinen sensuroitiin rivin 28 säkeessä 

sekä muut) muovattu homogeeniseksi, kasvottomaksi joukoksi, mutta kertosäkeistön per-

soonaviittaukset geneeristävät myös sisäryhmää esittämällä nämä yhtenäisenä, ulkoryh-

män pompoteltavissa olevana joukkona. 
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YUP:n tuotannossa ulkoryhmälle siis usein naureskellaan tai se esitetään muuten täy-

sin sisäryhmälle vastakkaisena. Tämän voi huomata myös monikon 2. persoonan käy-

töstä: sisä- ja ulkoryhmän rakentumisen kategorian 13 YUP:n kappaleesta seitsemässä 

vaihteluun osallistuu myös monikon 2. persoona. Ryhmän soolotuotannon teksteistä mo-

nikon 2. persoonaa ei esiinny vaihtelijana yhdessäkään. Tästä pääsemmekin ulkoryhmän 

tyypillisiin esittämisen tapoihin soolotuotannon lyriikoissa, joista esittelen ensimmäisenä 

Martikaisen ensimmäisen soololevyn Mierolainen (2004) kappaleen Itkuvirsikirjat. Siinä 

puhuja sieppaa kuuntelijan mukaansa sisäryhmään ja jättää muut tekstin henkilöhahmot 

ulkoryhmään äkkiseltään katsottuna yhdessä säkeessä, kertosäkeistön viimeisessä rivillä 

22, mutta tarkemmin tutkimalla huomaamme hänen pohjustavan tuota erottelua vaivihkaa 

jo aiemmin persoonaa vaihtelemalla. Kiinnostavinta esimerkissä on, että ohjaksissa on 

tarinan mimeettinen minä, joka ensin on sitonut itsensä lopulta ulkoryhmäksi tulkittavan 

joukon jäseneksi, mutta kertosäkeistön (rivit 17–22) lopussa vaihtaakin puolta. Ilmiötä 

tulkitaksemme emme tällä kertaa tarvitse kovin laajaa kontekstia, joten esittelen kappa-

leesta nyt vain katkelman. 

[1] Nousiko noista rauta-ajan rapakoista 
[2] vain ehtiäkseen hautaan ennenaikaiseen 
[3] vanhoina syntyneet, vaikeat miehet? 
[4] Virsiä [0] veisaa, vaeltaa pois valoista… 
 
[5] [0:n] Aamu alkaa tarmolla, kun kokoamme huolet – 
[6] vaikka päivä paistaa, löydät elon varjopuolet! 
[7] Kotoisaa [0:sta] on ikiyötä taivastella täällä, 
[8] kun Leino itkee repussa ja Kailas olkapäällä. 
 
[9] Niin naiset hakee puunaamaiset miehensä tuon tuosta 
[10] alas kattohirrestä tai ylös metsän suosta. 
[11] Ihmetellään, kuinka tähän tilaan ollaan jääty. 
[12] [0:lle] Selvää on vain se, että tämä ei hyvin pääty. 
 
[13] Kun veli ostaa kirveen, minä aion hirteen, 
[14] turvaamme ikävään ja itkuvirteen. 
[15] Mutta ennen sitä pannaan paikat palasiksi. 
[16] Niin on tehty aina, vaikkei kukaan tiedä miksi. 
 
[17] Näitä itkuvirsiä veisata taisin, 
[18] niiden varjoissa varttuen. 
[19] Vain itkuvirsiä veisata taisin, 
[20] koska muuta mä oppinut en. 
[21] Mikään muu ei nyt voi mua auttaa, 
[22] siispä vie minut valoon ja virteni maahan hautaa. 

Kappaleen alussa kuvaillaan murheiden ja pettymysten täyteistä elämää, toisin sanot-

tuna geneeristä suomalaista mielenlaatua, ja käytössä ovat lähes kaikki eri persoonat. Vai-
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kutus on sama kuin esimerkissä riveillä 13–16 tapahtuvalla 3. ja 1. persoonan sekä pas-

siivin vaihtelulla: esitetyn asiaintilan voi olettaa koskevan jokaista ihmistä ainakin tässä 

kuvaillussa yhteisössä. Rivillä 22 esiin astuva yksikön 2. persoona näyttäisi kuitenkin 

tulevan yhteisön ulkopuolelta ja tulee siksi tulkituksi rivin 6 geneerisen yksikön 2. per-

soonan esiintymän kanssa eriviitteiseksi. Mimeettinen minä asettaakin toivonsa tähän uu-

teen henkilöhahmoon pyytäessään tätä auttamaan häntä aloittamaan uudenlaisen elämän. 

Tuota uutta elämää ei kappaleessa kuitenkaan kuvailla, vaan kertosäkeistön jälkeen sama 

geneerisin persoonaviittauksin tehty kurjan elämän kuvailu jatkuu. Toisin sanottuna se, 

vastaako uuden yksikön 2. persoonan referentti mimeettisen minän imperatiivissa esitet-

tyyn kutsuun, jää avoimeksi. Se ei kuitenkaan tässä ole analyysin kannalta olennaista. 

Tässä vaiheessa muistutan, että kun YUP:n tuotannossa teeman esiin nostamisen ala-

kategorioista suurin on yleisinhimillisen piirteen naurettavaksi osoittamisen ryhmä, ei 

Martikaisen soolotuotannon puolelta ryhmään ei asetu kuin kaksi kappaletta. Ryhmälle 

yhteinen nimittäjä on teksteissä vallitseva ironia, ja vaikka se ei soolotuotannon kappa-

leita hallitsekaan samalla tavoin kuin vielä YUP:n aikoina, eivät kärjistäminen ja liioittelu 

ole kuitenkaan soololyriikoissakaan vieraita, kuten nytkin käsiteltävänä olevasta kappa-

leesta nähdään. Persoonanvaihtelun funktio on teeman esiin nostamisen alakategoriassa 

tietenkin erilainen kuin sisä- ja ulkoryhmien rakentumisen ryhmissä, mutta molempiin  

liittyy usein vahvasti juuri ironia. 

Nyt käsiteltävänä olevassa katkelmassa onkin olennaista, että kun yleisinhimillisen 

piirteen naurettavaksi osoittamisen kategoriassa piirteen kantajaksi on usein valittu kär-

jistetty karikatyyri, joka erilaisten kielen keinojen asettuu ulkoryhmään suhteessa puhu-

jaan ja pääosin myös kuuntelijaan, asettaa puhuja nyt myös itsensä tuohon liioiteltuun ja 

siksi huvittavaan ihmisryhmään kuuluvaksi. Käytin tarkoituksella termiä puhuja mimeet-

tisen minän käsitteen sijaan, sillä kertosäkeistössä (rivit 17–22) voimme nähdä retorisen 

minän kytkeytymisen mimeettiseen minään konditionaalimuotoisessa kaksi säettä päät-

tävässä verbissä taisin, joka modaalisuudellaan osoittaa puhujan tässä tekstin osassa ar-

vioivan omaa toimintaansa. Edeltävien säkeistöjen puolella voimme vielä hyvin puhua 

retorisesta minästä erkaantuneesta mimeettisestä minästä, onhan tuon hahmon toiminta 

hirteen menemisineen varsin spesifiä. Kertosäkeistössä retorinen minä kuitenkin liittyy 

näkyvään minämuotoiseen puhujaan rinnastaen oman, nyt vertauskuvin esitetyn toimin-

tansa säkeistössä esitettyjen karikatyyrien toimiin. Puhuttelemalla uutta yksikön 2. per-

soonan referenttiä kertosäkeistön lopussa puhuja muodostaa uuden, tällä kertaa nimen-

omaan retorisen minän sisäryhmän. Tämän yksikön 2. persoonan referenttiä kuuntelija 
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voi tietenkin etsiä myös itsestään, koska sille ei ole osoitettu tarinan sisäistä ja siinä tar-

kemmin esiteltyä henkilöhahmoreferenttiä. Kun yleisinhimilliselle piirteelle naureskele-

vien kappaleiden ryhmässä puhuja ja kuuntelija asettuvat sisäryhmään naureskelemaan 

muille yhdessä, osoittaa tässä kappaleessa puhuja piirteen luonnollisuuden tunnustamalla 

itsekin sortuneensa tuohon ihmisille tavanomaiseen käytökseen ja pyytämällä nimen-

omaan apua. Pyynnöllään hän osoittaa uskovansa yksikön 2. persoonan referentin, eli 

kenties kuuntelijan, olevan häntä itseään fiksumpi ja vahvempi ja haluavansa itse päästä 

eroon inhimillisestä heikkoudestaan, tulla siis yksikön 2. persoonan referentin kaltaiseksi. 

Toisin sanottuna ulkoryhmän toimet esitetään kappaleessa yhtä naurettavina kuin usein 

YUP:nkin tuotannon teksteissä, mutta erona on, että nyt puhuja esittääkin sisäryhmän 

omana unelmanaan, jota kohti hän on vasta pyrkimässä, eikä näin ollen esitä omaa aja-

tusmaailmaansa ainoana oikeana ja vastaavasti ulkoryhmän maailmankatsomusta taas ab-

soluuttisesti vääränä, vaan ennemminkin inhimillisenä. 

Kuudennen soololevyn Koirien taivas (2014) kappaleessa Kesäloma kellarissa reto-

rinen minä kietoutuu mimeettiseen minään vasta aivan kappaleen lopussa. 

[1] Ei me menty Kreikkaan. 
[2] Ei me menty Kreikkaan. 
 
[3] Kai rakkautemme myöskin tämän myrskyn kestää? 
[4] Jos [0] paljon kärsii, kai myös [0] unohtaa voi sen? 
[5] Vaan köyhän leimaa en voi meistä poiskaan pestä, 
[6] kun perheestämme tehtiin viikon ykkösuutinen. 
 
[7] Se alkoi siitä, kun koira karkasi auton alle: 
[8] jo pelkät ensihoidot kaikki [0:n] säästöt vei. 
[9] Ei sitten menty lomailemaan maailmalle. 
[10] Vaan kehdattiinko myöntää sitä kenellekään? Ei. 
 
[11] Ei me menty Kreikkaan. 
[12] Ei, vaikka väitettiin… 
[13] vaikka ovet lukkoon lyötiin 
[14] ja laukut pakattiin. 
[15] Ei me menty Kreikkaan. 
[16] Me mentiin kellariin: 
[17] Siellä kanssa kalliin koiran 
[18] köyhyyttämme niin piiloteltiin. 
– – 
 
– – 
[34] Vaan sitten sairastuit, ja kun se katarri tarttui 
[35] niin ambulanssin tilasin ja kaikki paljastui. 
 
[36] Huokaisit kaupassa: ”onko enää rakkautta?”, 
[37] kun näit julmimman otsikon. 
[38] Vaan jälkeen sen kellarin olen tässä vieläkin. 
[39] Jos se ei ole rakkautta, 
[40] en tiedä mikä on. 
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Tekstin ironia kohdistuu tietenkin ihmisen tarpeeseen esittää itsensä ja elämänsä kauniim-

massa valossa kuin ne todella ovat. Annan lyriikan itse puhua puolestaan, enkä koe tar-

peelliseksi tässä analysoida sen sisältöä yksityiskohtaisesti. Sen sijaan kiinnitän huomioni 

kappaleen lopetukseen (rivit 36–40), johon asti tekstin voisi kuvitellakin naureskelevan 

siinä tarinan keinoin esitellylle yleisinhimilliselle piirteelle – ja johon asti kappaleen hen-

kilöhahmot voisi vielä tulkita puhujan absoluuttiseen ulkoryhmään kuuluviksi. Lopetuk-

sessa näkyy kuitenkin soolotuotannon teksteille tyypillinen armollisuus: kun tarina näin 

sidotaan vielä paljon yleismaailmallisempaan teemaan, naureskelun tilalle tuleekin sääli. 

Toisin sanottuna kappaleen lopussa puhuja keikauttaa koko asetelman päälaelleen saa-

dakseen kuuntelijan suhtautumaan kaikesta huolimatta empaattisesti tarinansa henkilö-

hahmoihin. Samalla myös puhujan sisä- ja ulkoryhmät lähenevät toisiaan, kun niille näin 

esitetään sen yleismaailmallisuuden ansiosta yhteinen, merkittävä arvo: rakkaus. 

Kuten edellä esitellyistä teksteistä huomaamme, Martikaisen soolotuotannossa ulko-

ryhmän piirteet ja toimintatavat saatetaan kyllä esittää huvittavina tai tuomittavinakin, 

mutta lisäksi esille tuodaan myös niiden inhimillisyys. Myös moraaliselta kannalta ky-

seenalaisiin ajattelutapoihin suhtaudutaan usein ymmärtämään pyrkivästi, joskaan ei vält-

tämättä hyväksyvästi. Osa-aineistostani löytyykin kappale, jossa jopa terroristin toimin-

nan taustalta yritetään löytää ihmisille yleisesti tyypillisiä ajattelumalleja, jotka sitten vain 

yksittäisen ihmisen mielessä ovat vääristyneet kammottavin seurauksin. Ulkoryhmää ei 

siis enää esitetä homogeenisenä väärin ajattelevien ja toimivien joukkona, vaan siitäkin 

nostetaan esille erilaisia yksilöitä, joilla on jokin yhtenevä piirre myös sisäryhmän edus-

tajien kanssa. Tietenkään tämäkään ero YUP:n ja soolotuotannon välillä ei ole näin suo-

raviivainen: myös YUP:n kappaleissa ulkoryhmän edustajista voidaan toisinaan löytää 

jotakin hyvää, ja vastaavasti soolotuotannon teksteissä saattaa esiintyä hyvinkin ikäviä, 

kasvottomia ulkoryhmiä. Siitä huolimatta voimme todeta sisä- ja ulkoryhmien esittämi-

sen ja niistä puhumisen tavan olevan YUP:n ja soolotuotannon välillä pääosin erilainen. 

6 Lopuksi 

Olen tutkielmassani perehtynyt persoonanvaihtelun ilmiöön Jarkko Martikaisen itselleen 

esitettäväksi kirjoittamissa sanoituksissa ja tarkastellut sitä erityisesti puhujan ja kuunte-

lijan välisen suhteen rakentumisen näkökulmasta. Tutkimuskysymyksinäni esitin ensinnä 

sen, millaisia merkityksiä Martikaisen sanoituksissa ylipäätään luodaan puhujan ja kuun-
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telijan väliseen suhteeseen persoonanvaihtelun avulla, ja toiseksi sen, onko noissa merki-

tyksissä eroa Martikaisen vuosina 1990–2009 toimineen YUP-yhtyeen ja lauluntekijän 

soolotuotannon välillä. Vastausta jälkimmäiseen tutkimuskysymykseeni ennakoin jo 

Martikaisen omiin luonnehdintoihin perustuvalla hypoteesilla, että eroja löytyisi. 

Tutkimuksen kuluessa hypoteesini osoittautui oikeaksi. Konkreettisimmin puhujan ja 

kuuntelijan suhteen luomisen keinojen muuttuminen kietoutuu tekstien retorisen minän 

ja mimeettisen minän väliseen suhteeseen sekä sisä- ja ulkoryhmistä puhumisen tapaan. 

Koska soolotuotannossa (ja osittain myös YUP:n uudemmassa tuotannossa) mimeettisen 

ja retorisen minän välinen yhteys on tiiviimpi, voi retorinen minä esittää ajatuksensa mi-

meettisen minän puheen kautta, jolloin kuuntelijan samastuminen tekstin näkyvään mi-

nähahmoon asettaa tämän luontevasti puhujan rinnalle samanmieliseksi kumppaniksi. Ul-

koryhmistä puhumisen tavoissa taas soolotuotannon puolella YUP:n kappaleita useam-

min korostuu pyrkimys ymmärtää myös toisenlaisia ajattelutapoja. 

Kuuntelijalla on paikkansa myös teksteissä, joissa mimeettinen minä ei esiinny tai 

esiintyy vain muutamassa säkeessä tai joissa mimeettiseen minään samastuminen johtaisi 

ristiriitaan tekstin retorisen minän ajatusten kanssa. Vaikka tutkielmani loppupuolella sa-

mastuttavan mimeettisen minän rooli tuntuu korostuvan, on muistettava, että valtaosassa 

aineistoni kappaleista tällaista hahmoa ei kuitenkaan esiinny. Siitä huolimatta kuuntelija 

voidaan sitoa tekstiin usein juuri persoonanvaihtelun keinoin. Tällöin kuuntelijan positio 

reaalistuu esimerkiksi sisä- ja ulkoryhmien rakentumisen kautta tai kolmannen persoonan 

henkilöhahmoon samastumisessa. 

Tutkimukseni kuluessa huomasin, ettei muodostamieni kategorioiden välille muodos-

tunut merkittäviä eroja niin, että jossakin niistä yhden persoonan yleisyys vaihtelijana 

olisi erottanut sen muista ryhmistä. Nollapersoona osoittautui yleisimmäksi vaihtelijaksi 

kategoriasta riippumatta. Aina eroja ei löytynyt myöskään vaihteluun osallistuvien per-

soonien määrästä, sillä jokaisessa kategoriassa on kappaleita, joissa vaihteluun osallistuu 

neljä tai useampiakin eri persoonia. On siis todettava, että pelkästään vaihtelevia persoo-

nia tarkkailemalla ei persoonanvaihtelun puhujan ja kuuntelijan välisen suhteen luomisen 

funktioita voi ryhmitellä, vaan vaihtelun lopulliset merkitykset on haettava aina konteks-

tista. 

Joitakin eroja eri kategorioiden välillä voi kuitenkin pelkästään persoonanvaihtelun-

kin perusteella huomata: Teeman esiin nostamisen kategoriassa vaihtelevia persoonia on 

lähes poikkeuksetta vähintään kolme ja useimmiten vielä paljon enemmän, kun taas kuun-

telijan tarinan maailmaan johdattamisessa kaksi vaihtelijaa riittää jopa 19 tapauksessa 
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31:sta. Minämuotoiseen puhujaan samastuttamisenkin kategoriassa yksikön 1. persoona 

vaihtelee ainoastaan nollapersoonan kanssa lähes puolessa ryhmän kappaleista, mutta 

sisä- ja ulkoryhmäisyyttä rakentaessa vaihtelijoita on taas jokaisessa kappaleessa useita. 

Jälkimmäisen ryhmän teksteissä persoonaviittauksia on itse asiassa usein poikkeukselli-

senkin paljon, jos sekä sisä- että ulkoryhmää rakennetaan persoonanvaihtelun keinoin, 

jolloin keskenään vaihtelevien persoonienkin ryhmiä on tietenkin kaksi. 

YUP:n ja Martikaisen soolotuotannon kappaleiden välillä kuitenkaan eroja edes eri 

kategorioiden vaihtelevien persoonien määrässä ei löytynyt. Tästä syystä jouduinkin ai-

hetta käsittelevässä pääluvussani 5 tukeutumaan pääosin sanoitusten sisällön analysoimi-

seen. Ainoan eron teksteissä keskenään vaihtelevien persoonien suhteen teki monikon 2. 

persoonan viittausten puuttuminen tyystin soolotuotannon teksteistä sisä- ja ulkoryhmän 

rakentumisen kategoriassa – YUP:n tuotannossa persoona oli kuitenkin mukana yli puo-

lessa ryhmän kappaleista. Kahden eri osa-aineiston tekstien samankaltaisuus persoonan-

vaihtelun kannalta nostaa kuitenkin esille ilmiön mielenkiintoisuuden ylipäätään: on vai-

kuttavaa, miten erilaisia merkityksiä samoja persoonia vaihtelemalla voidaan rakentaa. 

Suomenkielisiä rocklyriikoita – tai ylipäätään suomenkielisiä populaarimusiikin lyrii-

koita – on tutkittu harmittavan vähän, ja tuo vähäinenkin kiinnostus niitä kohtaan on jää-

nyt lähinnä pro gradu -tutkielmien varaan. Suuri osa aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta 

on musiikkitoimittajien ja muiden populaariyleisölle kirjoittavien kirjoittajien tuotantoa 

(Oksanen 2007: 163). 

Keksisin jo omastakin aineistostani lukuisia kiinnostavia tutkimuksen aiheita. Tässä 

tutkielmassa olen keskittynyt persoonanvaihtelun ilmiöön ja sen merkitykseen puhujan ja 

kuuntelijan välisen suhteen rakentumisessa, mutta Martikainen käyttää teksteissään pal-

jon eri persoonia myös silloin, kun ne eivät edes vaihtele keskenään, vaan keskittyvät 

ennemminkin vain tuomaan useita eri henkilöhahmoja näyttämölle. Vain harvassa kap-

paleessa suomen persoonajärjestelmän jäsenistä on käytössä alle puolet. Mielenkiintoista 

olisi selvittää, mikä tarkoitus tämänkaltaisella persoonien variaatiolla on. Lisäksi myös 

varsinaisia persoonanvaihtelun tapauksia jäi runsaasti tämän tutkielman ulkopuolelle nii-

den rakentaessa tekstiin muunlaisia merkityksiä kuin puhujan ja kuuntelijan välistä suh-

detta. 

Aineistoani uudestaan ja uudestaan läpi käydessäni tulin väistämättä kiinnittäneeksi 

huomiota myös muihin puhujan ja kuuntelijan suhdetta luoviin keinoihin ja piirteisiin 

kuin vain persoonanvaihteluun. Koska pro gradu -tutkielmilla on ohjepituutensa, jouduin 

raskain mielin jättämään ne syrjään. On myös muistettava, että Jarkko Martikainen on 
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vain yksi maamme taitavista ja suosituista rocklyyrikoista – millaisia piirteitä löytyisi-

kään muiden kirjoittajien teksteistä? 
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LIITE: AINEISTON KAPPALEET KATEGORIOITTAIN 

 

Kategoria 1: Persoonanvaihtelu tarinaan eläytymisen keinona 

1.1 Persoonanvaihtelu miljöön kuvailussa 

Beelsebub ei nuku koskaan (Homo sapiens, YUP 1994) 

Balthasar oli naisten mies (Homo sapiens, YUP 1994) 

Me olemme yö (Outo elämä, YUP 1998) 

Passiivista vastarintaa (Leppymättömät, YUP 2003) 

Suomalainen dervissi (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Auringon pieksämät (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Aivan kaikki käy (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Kainuu opettaa (Rakkaus, Jarkko Martikainen 2006) 

Balladi huvijahdista (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

1.2 Persoonanvaihtelu henkilöhahmon kokemusmaailman kuvailussa 

Sokeria, sisaret (1990–1992, YUP 1992) 

Minä olen myyrä (Toppatakkeja ja Toledon terästä, YUP 1994) 

Kuonamagneetti (Toppatakkeja ja Toledon terästä, YUP 1994) 

Roswellin kattilaan! (Yövieraat, YUP 1996) 

Yövieraat (Yövieraat, YUP 1996) 

Leonard ei laula (Outo elämä, YUP 1998) 

Todenpuhuja (Lauluja metsästä, YUP 2001) 

Nyrkkeilijä (Lauluja metsästä, YUP 2001) 

Kunhan kuluu tuhat vuotta (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Sanomisen pakosta (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Minä vien roskat pois (Mierolainen, Jarkko Martikainen 2004) 

Ruudinkeksijät (Mierolainen, Jarkko Martikainen 2004) 

Rakkaus (Rakkaus, Jarkko Martikainen 2006) 

Terroristin häät (Rakkaus, Jarkko Martikainen 2006) 

Normaali katastrofi (Rakkaus, Jarkko Martikainen 2006) 

Jatkakaa soutamista (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Huominen on kaukana (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Isoisä graniittirappusilla (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 



 

 
 

Niin yksin? (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Pidän tästä paikasta (Koirien taivas, Jarkko Martikainen 2014) 

Kesäloma kellarissa (Koirien taivas, Jarkko Martikainen 2014) 

Tämä vaikea elämä (Koirien taivas, Jarkko Martikainen 2014) 

 

Kategoria 2: Persoonanvaihtelu tukee minämuotoisen puhujan samastuttavuutta 

Mitä minä todella sanoin (Normaalien maihinnousu, YUP 1999) 

Rakkaus on pesti hulluuteen (Lauluja metsästä, YUP 2001) 

Maailman paras maailma (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Ampukaa mut kuuhun (Mierolainen, Jarkko Martikainen 2004) 

Kaikki me kuolemme pian (Mierolainen, Jarkko Martikainen 2004) 

Jos mulla menisi todella huonosti (Rakkaus, Jarkko Martikainen 2006) 

Loppusijoituspaikka (Toivo, Jarkko Martikainen 2009) 

Toivon kappaleita (Toivo, Jarkko Martikainen 2009) 

Toivo (Toivo, Jarkko Martikainen 2009) 

Vahvin riippuvuus (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Raato raahautuu (Ruosterastaat, Jarkko Martikainen ja luotetut miehet 2016) 

 

Kategoria 3: Persoonanvaihtelu teeman esiin nostajana 

3.1 Teemana ihmiselämää yleisesti kuvaava piirre 

Tänään kotona (Homo sapiens, YUP 1994) 

Meidän on annettu pudota (Yövieraat, YUP 1996) 

Tuuliajolla (Outo elämä, YUP 1998) 

Hyvä hypnoosi (Leppymättömät, YUP 2003) 

Kuolemanlinja (Keppijumppaa, YUP 2005) 

3.2 Teema hahmottuu neuvovaksi teesiksi 

Huuda harkiten (1990–1992, YUP 1992) 

Mitä luoja teki ennen kuin loi maailman? (Outo elämä, YUP 1998) 

Syyllisyys (Normaalien maihinnousu, YUP 1999) 

Kaikki on hyvin (Normaalien maihinnousu, YUP 1999) 

Vanhene kanssamme (Rakkaus, Jarkko Martikainen 2006) 

Muovailuvahaa (Hyvää yötä, hyvät ihmiset, Jarkko Martikainen 2007) 

Voiko aika olla ystävä (Toivo, Jarkko Martikainen 2009) 

Kun hyvin vielä voit (Toivo, Jarkko Martikainen 2009) 



    

   
 

Messias (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Jatkakaa soutamista (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Tyhjän päällä (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Huolen hukkaaja (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Pidän tästä paikasta (Koirien taivas, Jarkko Martikainen 2014) 

Kaikki näkevät kauniita unia (Koirien taivas, Jarkko Martikainen 2014) 

Virheet on tehtävä itse (Koirien taivas, Jarkko Martikainen 2014) 

Kaikesta kyllä selviät (Koirien taivas, Jarkko Martikainen 2014) 

Ihmiset puhuvat (Ruosterastaat, Jarkko Martikainen ja luotetut miehet 2016) 

Maailma on roistojen luola (Ruosterastaat, Jarkko Martikainen ja luotetut miehet 2016) 

3.3 Teemaan suhtaudutaan välttämättömänä ihmisluonteen osana 

Iloisen kuninkaan aikataulu (Yövieraat, YUP 1996) 

Pohjaton säkki (Normaalien maihinnousu, YUP 1999) 

Pikku Saddam (Normaalien maihinnousu, YUP 1999) 

Kiusauksien iltapäivä (Normaalien maihinnousu, YUP 1999) 

Pullopää (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Maailmannäyttely (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Polte päästä Paratiisiin (Toivo, Jarkko Martikainen 2009) 

Blondi (Koirien taivas, Jarkko Martikainen 2014) 

Hämärän peitossa (Koirien taivas, Jarkko Martikainen 2014) 

Keväinen jää (Ruosterastaat, Jarkko Martikainen ja luotetut miehet 2016) 

3.4 Yhteiskunnan ja valtasuhteiden kritiikkiä 

Minä en parantunut (1990–1992, YUP 1992) 

Toppatakkeja ja Toledon terästä (Toppatakkeja ja Toledon terästä, YUP 1994) 

Tavaroiden taikamaailma (Outo elämä, YUP 1998) 

Tämä päivä oli huono päivä (Outo elämä, YUP 1998) 

Joutilas (Leppymättömät, YUP 2003) 

Maailman viimeinen yö (Leppymättömät, YUP 2003) 

Kaiken maailman pakanat (Leppymättömät, YUP 2003) 

Nero (Keppijumppaa, YUP 2005) 

Tehdas (Keppijumppaa, YUP 2005) 

Kilpa-ajajat (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Perkeleen peltilaatikot (Mierolainen, Jarkko Martikainen 2004) 

 



 

 
 

3.5 Ihmisille tyypillisen piirteen naurettavaksi osoittaminen 

Hullu planeetta! (Outo elämä, YUP 1998) 

Kuolematon (Outo elämä, YUP 1998) 

Normaalien maihinnousu (Normaalien maihinnousu, YUP 1999) 

Mikään ei voi mennä vikaan (Lauluja metsästä, YUP 2001) 

Korppi kaiken yllä (Lauluja metsästä, YUP 2001) 

Yövuorossa (Leppymättömät, YUP 2003) 

Päivä kerrallaan (Helppoa kuunneltavaa, YUP 2004) 

Ei mikään vankileiri (Helppoa kuunneltavaa, YUP 2004) 

Pitkä putki (Keppijumppaa, YUP 2005) 

Taas myöhässä (Keppijumppaa, YUP 2005) 

Kaikki kaikkia vastaan (Keppijumppaa, YUP 2005) 

He olivat vapaat (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Balladi huvijahdista (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Kärpäsistä härkiä (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

3.6 Teemana laajalti esitetty kysymys 

Mitä elämän jälkeen (Toppatakkeja ja Toledon terästä, YUP 1994) 

Voi hyvä luoja mitä nyt? (Leppymättömät, YUP 2003) 

Rakkaus (Rakkaus, Jarkko Martikainen 2006) 

Kategoria 4: Persoonanvaihtelu sisä- ja ulkoryhmien rakentumisessa 

Koiraöljyä (1990–1992, YUP 1992) 

En ole mukava mies (1990–1992, YUP 1992) 

Porvariston hillitty charmi (Yövieraat, YUP 1996) 

Suomen suurin tv (Outo elämä, YUP 1998) 

Varjoleikit (Normaalien maihinnousu, YUP 1999) 

Käpälämäkeen! (Normaalien maihinnousu, YUP 1999) 

Me viihdytämme teitä (Normaalien maihinnousu, YUP 1999) 

Kohtuuden ystävät (Lauluja metsästä, YUP 2001) 

Pohjoinen Zen (Lauluja metsästä, YUP 2001) 

Herrasmiehet (Hajota ja hallitse, YUP 2001) 

Pahassa paikassa (Leppymättömät, YUP 2003) 

Minä en tiedä mitään (Keppijumppaa, YUP 2005) 

Aivan kaikki käy (Vapauden kaupungit, YUP 2008) 

Mäyriä ja ihmisiä (Mierolainen, Jarkko Martikainen 2004) 



    

   
 

Itkuvirsikirjat (Mierolainen, Jarkko Martikainen 2004) 

Balladi huvijahdista (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Halla-ahot (Usko, Jarkko Martikainen 2011) 

Ei-toivotut laulut (Koirien taivas, Jarkko Martikainen 2014) 

Ihmiset puhuvat (Ruosterastaat, Jarkko Martikainen ja luotetut miehet 2016) 


