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Tiivistelmä 

Naispoplaulajista kirjoitetaan enimmäkseen sanoma- ja iltapäivälehdissä, naistenlehtien palstoilla ja 
nuortenlehdissä. Heitä kuvataan mahtipontisilla sanoilla, kuten ”Jenni Vartiainen otti vallan”, 
ihannoivasti ”Chisu + 24 muuta sankaria” tai kysymyksiä herättävillä lööpeillä, kuten ”Anna Abreu 
ja menestyksen hinta: turvakamerat suojaavat kotona”. Miksi naispoplaulajiin liitetään nämä 
määreet? Miksi Jennillä on valtaa, miksi Chisu on sankari ja miksi Anna Abreu tarvitsee 
turvakameroita? Näissä kysymyksissä ja lausumissa konkretisoituu tutkimukseni aihe: kolmea 
suomalaista naispoplaulajaa käsittelevien mediatekstien ja niissä toistuvien, usein 
itsestäänselvyyksinä pidettyjen, naispoplaulajuutta kuvaavien määreiden kriittinen tarkastelu. 
Tämän musiikkitieteellisen tutkimukseni kohde on naispoplaulajia koskevan lehtiaineiston analyysi 
ja tulkinta kulttuurisesta, feministisestä ja sosiologisesta viitekehyksestä käsin. 
Tutkimuskysymyksissäni selvitän poplaulajan naiseutta tuottavia puhetapoja lehdistössä. Yhtenä 
motiivina tälle tutkimukselle on ollut popmusiikkia käsittelevän lehtimateriaalin tarkastelu, joka ei 
laajemmin ole kiinnostanut akateemisia tutkijoita. Tutkimukseni keskittyy popmusiikilla 
toimeentulonsa ansaitseviin naislaulajiin ja heistä sekä heidän työstään eli musiikin tekemisestä 
kirjoitettuihin lehtiartikkeleihin. 

Tutkimukseni ammentaa teoreettisesti ja metodologisesti kulttuurisesta ja feministisestä 
musiikintutkimuksesta sekä diskursiivisesta mediatekstien lukutavasta. Tarkastelen väitöskirjassani 
naispoplaulajien käsittelyä mediassa tarkentamalla huomioni sukupuoleen. Jokainen tutkimuksen 
analyyttinen pääluku tarkastelee yhtä sukupuoleen liittyvää teemaa naispoplaulajuuden 
rakentumisessa mediateksteissä: rahaa, ruumiillisuutta ja musiikin autenttisuutta. Oletan näiden 
kategorioiden välittävän naispoplaulajan toimijuutta tietyllä tavalla. Kyse on monien 
naispoplaulajan kuvaa muokkaavien erojen yhteisvaikutuksesta, intersektionaalisuudesta. 
Sukupuolen ohella tutkimusta ohjaavia teoreettisia ja analyyttisia käsitteitä ovat hegemoninen 
maskuliinisuus, tunnustuksellisuus, autenttisuus ja ingénue. 

Tutkimukseni pyrkii tuottamaan uutta tietoa suomalaisista nykypoplaulajista ja tuomaan esille 
naisten populaarihistorian tekemisen tapaa. Tutkimusaineisto koostuu kolmen suomalaisen 
nykyartistin, Anna Abreun, Chisun ja Jenni Vartiaisen, lehtihaastatteluista ja heistä kirjoitetuista 
artikkeleista, jotka on julkaistu kolmessa Suomen suurilevikkisimmissä sanomalehdessä, 
ajanvietelehdessä ja nuortenlehdessä vuosina 2007–2012. Aineisto koostuu 345 artikkelista, joista 
272 ilmestyi sanomalehdissä, 47 nuortenlehdissä ja 26 ajanvietelehdissä. Mediatekstien kautta 
konstruoituvan ”naispoplaulajuuden” kautta tarkastelen sitä sosiaalista todellisuutta, joka 
mahdollistaa ja rajoittaa naispoplaulajien toimijuutta nyky-Suomessa. Heitä käsittelevät tekstit ja 
kuvat toimivat aineistona, jonka avulla selvitän ”naispoplaulajan” diskursiivista konstruoitumista 
voidakseni tarkastella naisten toimijuuden mahdollisuuksia nyky-Suomen populaarimusiikin 
kentällä laulajina ja lauluntekijöinä.  

Väitöskirja on jaoteltu neljään osaan. Ensimmäiseksi tarkastelen naispoplaulajista kirjoitettuja rahaa 
käsitteleviä tekstejä, jotka olen nimennyt lehtien harjoittamaksi rahapuheeksi. Tulkitsen rahapuheen 
näennäiseksi tasa-arvopuheeksi, jonka avulla artistien työtulot esitetään korkeiksi huolimatta siitä, 
miten ne suhteutuvat musiikkialan yleiseen tulotasoon. Tämän seurauksena nais- ja mieslaulajien 
välinen palkkaepätasa-arvo sekä yrittäjyys jäävät lehtiteksteissä piiloon. Lisäksi lehdet esittävät 
naispoplaulajat ahkerina ja työtätekevinä, joskin kuvaukset työstä esiintyvät rahasta irrallisina 
puhetapoina. 
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Tutkimukseni toisessa analyyttisessa luvussa tarkastelen naislaulajan representaatiota 
ruumiillisuutta käsittelevien lehtitekstien ja -kuvien kautta. Tarkastelen oletusta naispoplaulajasta 
miehisen katseen kohteena ja sen suhteutumista artistin musiikillisiin saavutuksiin. Naispuolinen 
poplaulaja on edelleen miehisen katseen kohde, joskin media on kiinnostuneempi heidän 
ansiotuloistaan ja saavutuksistaan musiikissa kuin ulkonäöstään. Toisaalta viehättävä ulkonäkö 
näyttäytyy keinona lisätä medianäkyvyyttä ja ohjata siten huomiota musiikillisiin saavutuksiin. 

Tutkimukseni viimeisissä analyyttisissä luvuissa tarkastelen musiikin tekijyyttä autenttisuuteen 
liittyvien käsitysten ja oletusten kautta. Tähän oleellisesti liittyy rocksosiologiaan liittyvien 
näkökulmien suhteuttaminen lehtianalyysini tuloksiin. Näiden tulosten perusteella voidaan todeta, 
että naispoplaulajien tekijyys tulee lehtiteksteissä hyvin esille, vaikka lehdet yhä myös 
sukupuolittavat naispoplaulajia melko perinteisin tavoin. Lehtitekstien perusteella voidaan todeta, 
että Suomessa popin naislaulajat ovat 2000-luvulla mukana musiikkiaan koskevassa 
päätöksenteossa ja heidän laulunsa ovat radion soitetuimpia ja albuminsa myydyimpiä. Laulamisen 
lisäksi naispoplaulajat soittavat ja sanoittavat, joskus myös säveltävät ja tuottavat oman 
musiikkinsa. Tämä musiikin tekijyyden vahvistuminen näkyy lehtiteksteissä poplaulajan 
autenttisuuden lisääntymisenä, ja sen voi olettaa tarkoittavan murrosta musiikin perinteisinä 
pidettyihin, naisen ja miehen työnjakoa musiikissa ylläpitäviin kategorioihin. Jo se, että 
naispoplaulajasta kerrotaan hänen työhönsä liittyvien ansiotulojen kautta, edesauttaa myös muiden 
hänen työhönsä muusikkona liittyvien taitojen, kuten musiikkikappaleiden tekemiseen liittyvien 
taitojen, esilletuomista lehtiteksteissä.  
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Popsinger in the Media: Construction of the Female Popstar in Finnish Newspapers and 
Magazines of the Early 2000s 

Abstract 

Female pop singers are the subject of many articles in newspapers, tabloids, women’s magazines, 
and youth magazines. They are affectedly portrayed in statements like: ”Jenni Vartiainen took 
power” or admirably “Chisu + 24 other heroes” or alluding gossip like ”Anna Abreu and the price 
of success: security cameras protect her at home”. Why are female pop singers associated with these 
attributes, in particular? Why does Jenni have power, why is Chisu a hero and why does Anna 
Abreu need security cameras? These media headlines and statements epitomise the purpose of my 
research: a critical analysis of media texts that construct female pop singer. This musicological 
research, is the analysis and interpretation of print media texts about female pop singers from a 
cultural, feminist, and sociological frame of reference. My research questions address how the ways 
of writing about female pop singers in the media construct femininity. The subject of my research, 
an analysis of print media texts on pop music, has not received wider interest from academic 
researchers to date. My research focuses on print media articles written about female singers who 
earn a living with pop music, and on articles written about their work, i.e. music-making.  

Theoretically and methodologically this research draws from cultural and feminist musicology and 
discursive reading. Each of the three main categories of my research looks at one gender-related 
theme in the construction of female pop culture in media texts: money, body and authenticity. I 
assume these categories convey the agency of a female pop singer in a certain way. This approach 
highlights intersectionality: how the many defining differences which construct the female pop 
singer interact. In addition to gender, the theoretical and analytical concepts guiding the research 
include hegemonic masculinity, confessionality, authenticity and ingénue.  

The research aims to contribute to the body of work on Finnish contemporary pop singers and to 
highlight the way women make pop music history. The research material consists of newspaper 
interviews with three Finnish contemporary artists, Anna Abreu, Chisu, and Jenni Vartiainen, and 
articles written about them, published in three of Finland's highest print circulation newspapers, 
youth magazines and glossy magazines in 2007–2012. The material consist of total 345 articles of 
which 272 in newspapers, 47 in youth magazines, and 26 in glossy magazines. I explore the 
discursive construction of female pop singers in media texts in order to reveal the social reality that 
enables and limits the female pop singer's agency as singers and songwriters in contemporary 
Finnish popular culture. These texts and photos provide the material, which I use to bring to light 
the discursive construction of the ”female pop singer” in order to examine women's opportunities in 
the field of contemporary Finnish popular music as singers and songwriters.  

This study is divided into four parts. First, I look at texts on the subject of female pop singers and 
money. I have named this type of media discourse ”money talk”, so-called equality talk that 
portrays the female pop singers as wealthy but hides gender difference in music in terms of ”real” 
income, regardless of how it relates to the overall income level in the music industry. Consequently 
pay inequality between female and male singers and the entrepreneurship of music remains hidden 
in media texts. Additionally female pop singers are shown as hard-working and industrious, 
although representations of work does not come up in connection to money. 

5



In the second part of the study, I examine the representation of the female singer through texts and 
images of the body. I look at the assumption of the female pop singer as the object of the male gaze 
and how it relates to their achievements in pop music. Analysis shows that the female pop singer is 
still the object of the male gaze, although media is more interested in pop stars' individual earnings 
and achievements in music than their appearance. On the other hand, attractive appearances seem to 
increase media coverage and thus direct attention to the singers' musical achievements.  
  
In the final parts of the study, I investigate more closely agency in music and its relation to the 
sociology of authenticity. This essentially involves relating the aspects of rock sociology to the 
results of my research analysis. The most important result is that the agency of female pop singers is 
well reflected in print media texts, although many critics still write about female pop singers in 
gendered ways. Further, the results show that in Finland of the early 2000s female pop singers are 
involved in the decision processes of their music making. Their songs are the most played on the 
radio, and their albums best-selling. In addition to singing, female pop singers also play instruments 
and write lyrics, sometimes also compose and produce. This reinforcement of agency in media texts 
results in an increase in musical authenticity and possibly constitutes a break with the traditional 
gender roles in music. As a consequence of the fact that female pop singers are represented in terms 
of income (a traditionally male dominated discourse), also other skills related to music making, 
such as song writing, are brought to the foreground in media texts. 
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1. JOHDANTO: NAINEN POPLAULAJANA

Ajatus tästä tutkimuksesta alkoi kehkeytyä vuonna 2010, kun asuin vielä Britteinsaarilla. Vapaa-

aikani täyttyi rock/pop-keikoilla käymisestä, sillä niitä silloisessa kotikaupungissani Bristolissa 

riitti. Lähipiirini koostui kaikenlaisista muusikoista, naisrumpaleista, -laulajista ja -deejiistä, 

trumpetisteista, tuottajista, autonkuljettajista, brändääjistä, vannoutuneista faneista, uskollisista 

roudareista ja klubinpitäjistä. Konserttien, katufestivaalien ja isompien tapahtumien lisäksi tarjontaa 

löytyi open mic -tapahtumista ja dj-illoista. Paikallisia keikkailmoituksia ilmestyi 

kadunvarsimainosten ohella paikallislehdissä ja ilmaisjakelulehdissä, ja niitä myös jaettiin pubeissa. 

Konserttiarvosteluja näihin lehtiin tehtaili musiikkitoimittajiksi itseään kutsuvien miesten joukko, 

joiden ympärillä hehkui koskemattomuuden sädekehä. Se, miten muusikoista ja 

musiikkitapahtumista kirjoitettiin, riippui lehdestä sekä aiheesta kirjoittavan lehdistön edustajan 

sekä hänen kohteensa sukupuolesta. Yhtyeen keulakuvan ollessa nainen tuli tämän olla aivan 

tietynlainen, viehättävä ja sopeutuva, ei kuitenkaan tylsä vaan räväkkä muttei liian suorapuheinen. 

Naisen toimiessa bändin kokoonpanossa jonain muuna kuin laulajana pärjäsi hän parhaiten 

vähättelemällä omaa osaamistaan ja olemalla yksi bändin pojista. Tämä kummallinen 

sukupuolittunut käytäntö sai minut pohtimaan naisia ja heidän asemaansa yhtyeissä, joissa usein 

juuri he olivat taitavimpia muusikoita. 

Ajan myötä tämä minulle tuttu musiikkiyhteisö alkoi rakoilla. Bändit hajosivat. Niiden jäsenille tuli 

toisia (ansio)töitä, muuttoja, kiinnityksiä maailmanluokan bändeihin tai sairastumisia, jotka veivät 

toimeentulon ja samalla koko uran. Sosiaalisen verkoston pirstaloituminen ja maan taloudellinen 

epävakaus saivat minut miettimään Suomen musiikkikulttuuria. Mietin, oliko Suomi edelleen ”

sukkahousuheviä diggaava peräkylä”? Kun kymmenen vuoden poissaolon jälkeen palasin Suomeen, 

huomasin, että aika paljonkin oli muuttunut. Radiossa, internetissä ja lehdissä esiteltiin menestyviä 

artisteja, joista yhä useampi oli nuori nainen. Popmusiikista oli tullut suosittua, ja median huomio 

popmusiikin tekijöissä kiinnittyi naisiin.  

1.1 Tutkimuksen kohde: menestyvä naisartisti mediassa

Tutkin tässä tutkimuksessa suomalaisten sanoma-, ajanviete- ja nuortenlehtien luomaa kuvaa 

naispuolisista poplaulajista 2000-luvulla. Tarkastelen erityisesti sitä, minkälaisia naiseuteen – ja 

ylipäätään sukupuoleen – liittyviä puhetapoja eli diskursseja naispuolisia poplaulajia käsittelevissä 
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lehtiartikkeleissa esiintyy. Viisivuotisen tarkasteluajanjakson (2007–2012) kattavissa lehtiteksteissä, 

jotka muodostavat tutkimuksen aineiston, käsitellään popmusiikkia tekevien ja esittävien 

naislaulajien musiikillista menestystä. Esimerkiksi Ilta-Sanomien eräs naispoplaulajia käsittelevä 

artikkeli otsikolla ”Nuoret naiset nousussa” (IS 3.7.10) liittää menestymisen erityisesti nuoriin 

naisiin ja luo kuvaa naispuolisista poplaulajista ja heidän menestyksestään uudenlaisena ja 

laajempana ilmiönä. Vuotta myöhemmin sama lehti toteaa otsikolla ”Naiset kärjessä” (IS 2.11.11) 

naisten ja naispuolisten popmusiikin tekijöiden vakauttaneen paikkansa viihdeteollisuuden 

rahamagneetteina. Olen tutkimuksessani kiinnostunut juuri tästä ilmiöstä: naispuolisten poplaulajien 

menestyksen käsittelystä lehdistössä. Lähtöoletukseni tutkimuksessani on, että Suomessa naisten 

tekemän populaarimusiikin arvostus on ollut näkyvästi ja aiempaa laajemmin esillä mediassa 2000-

luvun ensimmäisestä vuosikymmenestä alkaen ja naisten tekemä musiikki on myös tällä hetkellä 

kulttuurissamme aiempaa arvostetumpaa. Käyn työssäni läpi konkreettisia lehtiesimerkkejä 

naispoplaulajien osallistumisesta kansallisesti arvokkaisiin ja arvostettuihin tapahtumiin, kuten 

Linnan juhliin. Samalla on kuitenkin huomioitava, ettei arvostuksen lisääntymisestä tämän 

tutkimuksen kohdalla ole esittää vertailevaa aineistoa. Tämä lähtöolettama, arvostuksen 

lisääntyminen, rakentuu hienovaraisten seikkojen myötä kulkien rinnakkain arvostuksen puutteen 

kanssa. Lehtiteksteissä polveilevat samanaikaisesti monet diskurssit, jotka yhtäällä rakentavat 

naispoplaulajuutta arvostetuksi ammatiksi, toisaalla mitätöivät naispoplaulajien ammatillista 

osaamista.  

Musiikintutkimuksessa kiinnostus naisten tekemää musiikkia kohtaan alkoi laajemmin 1990-luvun 

taitteessa, kun Susan McClary (1991/2002) ja muut feministiset musiikintutkijat (esim. Koskoff 

1987; McRobbie 1991; Citron 1993) vakiinnuttivat länsimaiseen musiikkitieteeseen uuden 

tutkimussuunnan, joka tarkasteli musiikin sukupuolittuneita representaatiokäytänteitä niin 

oopperassa kuin popmusiikissakin. McClaryn (1991) sittemmin feministisen musiikintutkimuksen 

klassikoksi muodostunut kirja Feminine Endings: Music, Gender, and Sexuality esittelee kulttuurin 

sukupuolittavia mekanismeja musiikkikappaleissa ja -esityksissä suhteuttamalla ne kulttuuriseen 

kontekstiinsa. Suomessa tätä tutkimussuuntausta esittelivät 1990-luvun puolivälissä muun muassa 

Pirkko Moisala ja Anne Sivuoja-Gunaratnam (nyk. Kauppala) Musiikki-lehden (3/1994) 

teemanumerossa Musiikin naistutkimus, feministinen kritisismi ja sukupuolistava musiikintutkimus 

sekä Pirkko Moisala ja Riitta Valkeila (1994) säveltävien naisten historiaa käsittelevässä kirjassaan 

Musiikin toinen sukupuoli: naissäveltäjiä keskiajalta nykyaikaan. Sittemmin feministisestä ja 
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ylipäätään musiikin ja sukupuolen tutkimuksesta on tullut kulttuurisen musiikkitieteen valtavirtaa 

2000-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana (ks. esim. Doubleday 2008; Kruse 2002; Lieb 

2013; McRobbie 2008; O Brien 2002; Whiteley 2000).  

Tutkimukseni keskeisenä tavoitteena on tuottaa uutta tietoa menestyksekkäiden naispuolisten 

poplaulajien käsittelystä 2000-luvun mediateksteissä ja erityisesti heihin liitetyistä, sukupuoleen 

kytkeytyneistä puhetavoista ja merkityksistä. Toisaalta tavoitteena on myös tuoda esiin naisia 

populaarimusiikin toimijoina. Tämä tavoite kumpuaa siitä huomiosta, että yhtenä 

musiikkikulttuurin ja musiikkia koskevan journalismin epäkohtana on pitkään ollut naisartistien 

pitäminen toiseuden ikoneina, kuten muun muassa populaarimusiikintutkija Laurie Stras (2010) on 

todennut. Heitä juhlistetaan ja nostetaan jalustalle, mutta toisaalta samalla pidetään heille 

osoitetussa toiseutetussa – miesartistin asemaan nähden alisteisessa – asemassa. Naislaulajilta 

tällöin evätään valta, koska heidät tuodaan edelleen esiin sivuhuomautuksena ja poikkeuksena 

miesten kaanoniin, joka esitetään normiksi. Tälle kulttuuriselle ja sukupuolittavalle mekanismille on 

kuvaavaa se, että populaarimusiikkia kartoittavassa kirjallisuudessa naislaulajat ovat olleet lähinnä ”

alaviitteiden alaviitteitä”, joitakin poikkeuksia, kuten Madonnaa, Spice Girlsia ja the Riot Grrrl 

-liikettä, lukuun ottamatta. Populaarikulttuurissa alkoi ilmestyä popmusiikin ja tyttöjen kulttuurin 

vakavasti ottavia teoksia vasta 2000-luvulla (Driscoll 2002; Lemish 2003; Saarikoski 2001; 

Whiteley 2000). Haluan tutkimuksellani osaltani osallistua tätä ongelmakenttää koskevaan 

feministiseen keskusteluun ja tarkastella, miltä naispoplaulajien käsittely suomalaisessa mediassa 

vaikuttaa 2000-luvulla sukupuoleen kytkeytyvän tekijyyden ja toiseuttamisen 

näkökulmista. Toisaalta edelläkin siteeratuilla Ilta-Sanomien otsikoilla luodaan samalla – 

sukupuolen korostamisesta huolimatta – vaikutelma naisten vahvasta jalansijasta suomalaisella 

musiikkikentällä. Kiinnostukseni koskeekin juuri sitä, miten tämä suomalaisiin naislaulajiin liitetty 

uudenlainen tekijyyden korostaminen ja vahvan esiinmarssin vaikutelma kytkeytyvät edellä 

kuvaamiini kulttuurin sukupuolittaviin käytäntöihin sekä minkälaista kulttuurista neuvottelua tähän 

liittyy. Lehtiteksteille tyypillisesti Ilta-Sanomienkin (IS 3.7.10; IS 2.11.11) artikkelien lukijoiden 

odotetaan tietävän, mitä ”naisilla” tai heidän menestymisellään (”nousulla”, ”kärjellä”) tarkoitetaan. 

Sen sijaan, että pitäisin kyseisiä asioita itsestäänselvyytenä, lähden tutkimaan sitä, miten nämä asiat 

lehtiteksteissä rakentuvat: mitä naiseus merkitsee menestyneestä poplaulajasta puhuttaessa ja 

minkälaisia merkityksiä poplaulajuus saa artistin ollessa nainen? 
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Tarkasteluni keskittyy kolmeen Suomen popmusiikin kentällä menestyneen naislaulajan 

lehtivastaanottoon vuosina 2007–2012: artistinimiin Anna Abreu, Chisu ja Jenni Vartiainen. 

Sittemmin Anna Abreun artistinimi on lyhentynyt muotoon Abreu. Kaikki kolme ovat menestyneet 

albumimyyntitilastoissa, ja heidän menestymisensä on laajalti huomioitu lehdistössä. Heitä kuvaava 

lehtikirjoittelu on myös usein vahvan henkilöitynyttä. Esimerkiksi Jenni Vartiaisen asemaa 

suomalaisen populaarimusiikin kentällä ilmennetään otsikolla ”Ylivoimainen ykkönen!” (IS 

29.12.10) ja ”Suomen ainoa superstara” (Al Su Ihmiset-liite 21.8.11a). Myös näiden lehtitekstien 

yhteydessä lukijan oletetaan tietävän, mitä nämä määreet pitävät sisällään. Tutkimuksen 

näkökulmasta asia on monimutkaisempi: Mitä ylivertaisessa asemassa olevalla poplaulajalla 

tarkoitetaan? Ilmaisevatko nämä määreet jotakin laajempaa naisten ylivoimaista asemaa musiikissa? 

Käsitykset ja mielipiteet eivät synny itsestään, vaan niihin vaikuttaa ympäröivä kulttuurimme 

kokonaisuudessaan, kuten sitä luonnehtivat ajattelun ja asioista puhumisen tavat sekä ihmisen halu 

kuulua itselle merkityksellisiin viiteryhmiin.  

Tutkimuksessani selvitän, minkälaista käsitystä sanoma-, ajanviete- ja nuortenlehtiartikkelit ”

naispoplaulajasta” rakentavat. Tutkimukseni sijoittuu popmusiikin ja naiseuden merkitysten 

leikkauskohtaan, ja keskiössä ovat juuri nämä käsitteet ja niiden määrittymiset lehdistössä. 

Määrittelen popmusiikin väljästi tutkimuksessani trendihakuiseksi populaarimusiikin tyyliksi, joka 

on suunnattu laajalle yleisölle ja erityisesti nuorisolle. Popmusiikissa korostuvat yksittäiset, noin 

2,5–3,5 minuutin mittaiset kappaleet ja listahitit kokonaisten albumien sijaan. Tyypilliset 

popmusiikkikappaleet kertovat rakkaudesta ja toistavat yksinkertaisia musiikillisia elementtejä tai 

koukkuja. Näitä ovat esimerkiksi iskevät melodiat, saundit ja tehosteet. (Frith 1996, 68–71; Hall & 

Whannel 1964; Vannini 2009, 58–63.) 

Populaarimusiikkiin erikoistuneen sosiologin Joseph A. Kotarban ja kulttuurintutkija Philip 

Vanninin (2009, 9–10) mukaan populaarimusiikkia edustaa esimerkiksi pop, jazz, dance, rap, rock 

n roll ja rock. Heidän määritelmänsä mukaan populaarimusiikki viittaa kaikkiin musiikkityyleihin, 

jotka eivät ole klassista musiikkityyliä. Tämän määritelmän mukaisesti populaarimusiikki on 

massatuotettua ja massamarkkinoitua musiikkia, jota tämän vuoksi voi pitää hyödykkeenä. Työssäni 

seuraan ajatusta, jonka mukaan popmusiikkia ei voi määrittää vain musiikillisin perustein, vaan se 

tulee ymmärtää suhteessa yleisöön, tuotantokoneistoon, musiikkiteollisuuteen sekä artistin tai 

genren edustamaan ideologiaan. Popmusiikin määrittelyssä tuleekin aina ottaa huomioon koko 
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kulttuurinen konteksti ja representaatiokerrokset, joiden kautta musiikin merkitys rakentuu. 

Sanoitukset, rytmi, melodia, esittäjät, äänelliset seikat ja musiikin ideologia ovat sellaista 

kulttuurista kontekstia, joille myös naispoplaulajien ja heidän musiikkinsa tarkastelu 

tutkimuksessani rakentuu. 

Se, miten popmusiikki tulisi mahdollisesti tarkemmin määritellä ja tekevätkö tarkastelemani 

naislaulajat nimenomaan popmusiikkia, on lopulta mielipidekysymys, jossa vaikuttavat monenlaiset 

kulttuuriset ja muun muassa sukupuolittuneet mekanismit. Genreen perustuva musiikin jaottelu 

lehtiteksteissä voidaan ymmärtää esimerkiksi sisäpiiriajattelun ja poissulkemisen välineeksi, jonka 

tarkoitus on luoda hierarkkista arvoasetelmaa eri musiikkityylien ja niitä edustavien artistien välille. 

Popmusiikin alaan kuuluu monia eri tyylejä ja niiden yhdistelmiä, joita lehtiteksteissä myös 

kuvaillaan. Toisaalta erottelua tapahtuu myös popmusiikin sisällä. Esimerkiksi lehtiaineistossani 

Anna Abreun kerrotaan tekevän ”turbotuotettua europoppia” (HS Nyt-liite 23.–29.10.09), ”tarttuvia 

ja tehokkaita poplauluja” (HS Nyt-liite 24.8.08) ja Jenni Vartiaisen ”kunnianhimoisella tavalla 

kaupallista ja siksi nautittavaa poppia” (HS Nyt-liite 14.–20.9.07) tai aikuispoppia (Al 9.9.07). 

Toisaalta Chisun musiikissa kuullaan soivan esimerkiksi iskelmä, rhythm and blues, disco, soul ja 

indie-rock (Al 6.2.12). Hänen musiikkinsa mieltyy erään toimittajan puheessa ”elokuvamusiikiksi”, 

joka yhdistää ihmisiä ”yli kulttuurirajojen” (HS kuukausiliite 11/10). Nämä kuvailut luovat 

arvoasetelmia myös popmusiikin genreä edustavien naislaulajien välille, vaikka lehdistö määrittelee 

heidän musiikkiaan monivivahteisesti. Toisaalta olen tietoisesti valinnut tutkimuskohteekseni 

popmusiikin tekijänaisia koskevia mediatekstejä, toisaalta tutkimuskohteeni edellyttää ottamaan 

kantaa popmusiikin määrittymiseen lehtiteksteissä ja erityisesti naissukupuolen näkökulmasta. 

Lehtipuheen perusteella naispoplaulajien musiikkia ei voi paikantaa selkeästi yhteen tai edes 

kahteen genreen kuuluvaksi, vaan heidän musiikkiaan koskevat määrittelyt liikkuvat eri genrejen 

välillä. Yhteisenä nimittäjänä mediatekstienkin perusteella voidaan kuitenkin pitää suomalaista 

popmusiikkia. 

Mediatekstejä sukupuolen näkökulmasta tarkasteltaessa on syytä käsitellä myös vallankäytön 

moninaisia mekanismeja. Se, että musiikista kirjoittava journalisti tai joku muu toimija kykenee 

esittämään musiikkia koskevat väitteet uskottavasti, tarkoittaa valtaa: valtaa puhua jonkun median, 

ihmisryhmän tai musiikin puolesta. Väitteet eivät synny tyhjiössä, vaan niiden edellytyksenä ovat 

tietynlaiset kulttuuriset ajatusmallit ja puhetavat sekä niiden seurauksena vakiintuvat käytännöt. 
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Tämän tutkimuksen kohteena ovat poplaulajuutta ja naiseutta tuottavat ja näkyväksi tekevät 

puhetavat. Kysyn tutkimukseni kohteilta olevilta lehtiteksteiltä, mitä määreillä ”nainen”, ”

popmusiikki” ja ”laulaja” niissä tarkoitetaan ja miten niistä rakentuu ”naispoplaulaja” eli naiseksi 

sukupuolitettu menestyvä artisti.  

Käsite ”naispoplaulaja” (engl. ”female pop singer”) ei ole vakiintunut suomen kielessä, eikä sitä ole 

tiettävästi aiemmin käytetty systemaattisesti missään tutkimuksessa. Myöskään tutkimassani 

lehtikirjoittelussa sitä ei esiinny sellaisenaan. Käytän sitä kuitenkin tutkimuksellisena käsitteenä 

kuvaamaan tutkimaani diskursiivista ilmiötä: naispuolisen menestyvän poplaulajan käsittelyä 

mediassa eli naispoplaulajuuden rakentumista lehtiteksteissä. Käsitteen käyttöä perustelevat useat 

seikat. Sen avulla olen voinut muodostaa ja tarkentaa tutkimuskysymyksiäni sekä rajata 

tarkastelemaani lehtikirjoittelua ja tutkimaani ilmiötä tarkoituksenmukaisesti. Kyseessä on 

lehtikirjoittelu ilmiöstä, jossa tekijänä on ”nainen”, genrenä ”pop” ja ammattina ”laulaja”. 

Tarkoitukseni ei kuitenkaan ole leimata lehtitekstien kautta rakentuvaa naispuolista poplaulajaa 

nimenomaan tai väistämättä sukupuolitetuksi (ja toiseutetuksi) naispoplaulajaksi, vaan 

pikemminkin hahmottaa, kuvata ja nimetä tutkimani ilmiö sekä samalla ehkä herättää pohdiskelua 

yksittäistenkin sanojen vaikutuksesta sukupuolittavien diskurssien rakentumisessa. Lisäksi on myös 

huomattava, että tutkimassani ilmiössä kyseessä on laulaja, joka tekee ammatissaan paljon 

muutakin kuin laulaa. Naispoplaulaja tuleekin tässä ymmärtää laulajana, muusikkona ja 

musiikintekijänä sekä myös esiintyjänä että julkisuuden henkilönä.  

Puhun kohteenani olevista muusikkonaisista musiikintutkimuksessa käytetyn terminologian ja 

sanavaraston keinoin. Käytän sukupuolittavia tai muita kulttuurisia kategorisointeja harkitun 

tarkoituksellisesti saadakseni lukijan pohtimaan niihin liittyviä asenteita. Puhe muusikoista ilman 

nais-etuliitettä häivyttää näkyvistä naislaulajien hiljattain alkanutta nostetta musiikissa. Naisten 

saaman tunnustuksen ja menestyksen piilottaminen näkymättömiin nyt, kun ne ovat naisille vihdoin 

mahdollisia, vaikuttaisi naisten kannalta epäedulliselta ratkaisulta. Piiloon saattaisivat jäädä 

musiikkialaa edelleen vaivaavat jähmettyneet sukupuoliroolit, sukupuolittuneet käytännöt, 

sukupuoleen kytkeytyvät uran etenemistä vaikeuttavat ennakkoasenteet ja lasikattokin. Nyt jos 

koskaan on paikallaan puhua naisista ja naismuusikoista sekä heidän menestyksestään ja 

uudenlaisesta medianäkyvyydestään, mutta samalla huomioida, että naisten saama huomio mediassa 

on silti edelleen joskus valitettavan yksipuolista ja sukupuolittavaa.  
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Tässä tutkimuksessa tavoitteeni on tehdä näkyväksi lehtiteksteissä käytettyjä,

itsestäänselvyyksinäkin pidettyjä määreitä, joilla naispoplaulajista kirjoitetaan. Tällä näkyväksi

tekemisellä on kaksi toisiinsa limittyvää tarkoitusta. Ensinnäkin kerron kulttuurisesta ilmapiiristä,

jonka alaisuudessa musiikin naistekijät toimivat. Toiseksi otan analyysissani kantaa

naispoplaulajista kirjoittavan lehdistön tapaan tulkita asioita.

Seuraavaksi esittelen työni tutkimusongelman ja tutkimuskysymykset. Tämän jälkeen tarkastelen

tutkimusaineiston valikoitumista, tutkimuksen metodologista taustaa sekä tutkimusaiheeseeni

liittyvää aiempaa tutkimusta.

1.2 Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset: poplaulajan naiseutta tuottavat puhetavat

lehdissä

Tutkimukseni kohteena ovat suomalaisten sanoma-, ajanviete- ja nuortenlehtiartikkelien käyttämät

tavat kirjoittaa naispoplaulajasta. En siis tutki kyseisiä naislaulajia biografisina henkilöinä. Sen

sijaan heitä käsittelevät tekstit toimivat aineistona, jonka avulla selvitän ”naispoplaulajan”

diskursiivista konstruoitumista voidakseni pohdiskella tästä näkökulmasta naisten (toimijuuden)

mahdollisuuksia Suomen populaarimusiikin kentällä laulajina ja lauluntekijöinä.

Tutkimuskysymykseni on: minkälaisia ovat naispoplaulajuutta tuottavat puhetavat

suomalaisissa sanoma-, ajanviete- ja nuortenlehdissä vuosina 2007–2012?

Koska olen kiinnostunut lehtien puhetavoillaan tuottamasta naispoplaulajasta, tarkastelen

lehtitekstien ja niihin kuuluvien kuvien rakentamia esityksiä eli representaatioita. Konstruktivistisen

lähestymistavan mukaisesti katson, että representaatiot muokkaavat sitä, millaisena ymmärrämme

maailman, ja siksi on myös tärkeää kyseenalaistaa näitä representaatioita. Sanat ja kuvat eivät siirry

paperille itsestään, vaan ne tuotetaan tietynlaisiksi merkityskokonaisuuksiksi tiettyjen

valtasuhteiden vaikutuksesta (Skeggs 2001, 431). Representaatioiden tulkinnan ymmärrän olevan

seurausta ihmisten kulttuurin piirissä tapahtuvasta keskinäisestä vuorovaikutuksesta,

konstruoimisesta, jossa asioille tai ilmiöille annetaan merkitys (Berger & Luckmann 1967). Samalla

olen tietoinen siitä, että tutkimukseni ontologinen ratkaisu eli se, millaiseksi ymmärrän tutkittavan

ilmiön luonteen (naispoplaulajuuden) ja mitä voin pitää sen todisteena (lehtitekstit ja niissä

esiintyvät puhetavat), vaikuttaa käsitykseeni todellisuuden luonteesta (Hirsjärvi 2004, 121).
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Tutkimukseni lehtiartikkeliaineistosta selkeästi esiin nousevat toisteiset teemat mahdollistivat 

tutkimuskysymyksen tarkemman jäsentelyn eli tarkempien osakysymysten laatimisen. Nämä 

tutkimukseni osakysymykset hahmottuivat kolmen aineistossa voimakkaasti esiin nousevan ja 

toisiinsa limittyvän teeman ympärille: rahan, ruumiillisuuden ja musiikin tekijyyden. Niiden avulla 

oli mahdollista tarkastella, minkälaisina naispoplaulajana toimiminen, sen mahdollisuudet ja 

rajoitukset lehtien sivuilla näyttäytyivät. Tutkimuskysymyksissäni kohdistan huomioni siihen, miten 

naispoplaulajista kertovissa lehtiteksteissä kirjoitetaan musiikista ja menestyksestä. 

Tutkimustehtävä konkretisoituu mediateksteistä hahmoteltaviin diskursseihin, jotka rakentavat 

naispoplaulajuutta lehtien sivuilla suhteessa rahaan, ruumiillisuuteen ja musiikin tekijyyteen.  

Naispoplaulajasta lehdistössä luotavan kuvan selvittämiseksi etsin vastauksia seuraaviin 

alakysymyksiin: 

1) Minkälaista naispoplaulajan kuvaa artistin työn taloudelliseen puoleen liittyvä puhe tuottaa 

lehtiteksteissä?   

2) Minkälaisia merkityksiä naispoplaulajan kehoon liitetään ja minkälaista toimijuutta (tai ei-

toimijuutta) näiden merkitysten kautta lehtiteksteissä tuotetaan?  

3) Minkälaista musiikin tekijyyttä lehtitekstit tuottavat naispoplaulajalle ja minkälaisin perustein 

naispoplaulaja tulee nähdyksi autenttisena musiikintekijänä?  

1.3 Tutkimusaineisto: sanoma-, ajanviete- ja nuortenlehtitekstit sekä niiden valikoituminen 

levikin mukaan

   

Tutkimusaineisto koostuu kolmen suomalaisen naispoplaulajan, Anna Abreun, Chisun ja Jenni 

Vartiaisen, lehtihaastatteluista ja heistä kirjoitetuista artikkeleista, jotka on julkaistu kolmessa 

Suomen suurilevikkisimmissä sanomalehdessä, ajanvietelehdessä ja nuortenlehdessä vuosina 2007–

2012. Tutkimuskysymyksen kannalta kyseiset lehdet tarjoavat monipuolisen otoksen ja 

mahdollistavat materiaalin vertailun keskenään. Otin mukaan tutkimusaineistooni vain ne lehdet, 

jotka käsittelevät vähintään kahta artistia. Siten eräät suurilevikkisimmät naistenlehdet, kuten Kodin 

Kuvalehti, Kotiliesi, Anna, Kotivinkki ja Eeva, rajautuivat pois. Joko niissä ei ollut lainkaan 

artistijuttuja tai niissä kirjoitettiin vain yhdestä tutkimukseni kohteena olevasta artistista, mutta ei 
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kahdesta muusta. Aineistoksi valikoituivat sanomalehdistä Helsingin Sanomat, Aamulehti ja Ilta-

Sanomat, ajanvietelehdistä Me Naiset, Cosmopolitan ja Image ja nuortenlehdistä Koululainen, Demi 

ja Miss Mix.  

Aineisto koostuu kokonaisuudessaan 345 lehtiartikkelista, joista 272 ilmestyi sanomalehdissä, 47 

nuortenlehdissä ja 26 ajanvietelehdissä. Jätin pois aineistosta lukijoiden mielipidekirjoitukset, 

kiertue- ja albumimainokset, lukijaristikot ja lyhyet artistimaininnat. Suurin osa teksteistä oli 

haastatteluita, henkilökuvia ja henkilöjuttuja, konsertteja ja levyjulkaisuja koskevia uutisointeja, 

etukäteisjuttuja ja kritiikkejä. Arviot kiertueista ja albumeista päätyivät mukaan, koska niissä usein 

esitettiin arvioita laulajien ominaispiirteistä. Rajasin pois aineistosta artikkelit, jotka eivät 

keskittyneet kyseisiin naispoplaulajiin, vaikka heidät saatettiinkin niissä mainita nimeltä. Tällaisia 

olivat jotkut niin kutsuttuun piratismikohuun keskittyneet artikkelit, joissa Chisu mainittiin nimeltä, 

vaikka kirjoittelu ei varsinaisesti keskittynyt häneen. Toisaalta, jos artikkeli kertoi kyseisestä 

laulajasta – vaikka se käsittelikin piratismikohua – otin sen aineistooni mukaan. Myös jotkut naisten 

tekemän musiikin suosiota yleisesti käsitelleet kolumnit ja artikkelit jäivät pois, koska niissä 

mainittiin tutkimani artistit vain ohimennen ilman tarkempaa käsittelyä. Lisäksi tutkimaltani 

aikakaudelta 50 Ilta-Sanomien ja 11 Aamulehden artikkelia kuvasivat vuoden 2007 Idols-kilpailua 

ja sen yhteydessä Anna Abreuta. Nämä tekstit eivät pääosin päätyneet tutkimusaineistoon, koska 

Abreu oli ohjelmassa mukana muiden osanottajien tavoin kilpailijana eikä ammattiartistina. Koska 

laulajan osallistumisella Idols-kilpailuun oli kuitenkin huomattava merkitys siihen, miten artistin 

urasta myöhempinä vuosina kirjoitettiin, on Abreun Idols-kilpailua koskevat ja häneen liittyvät 

artikkelit huomioitu aineistossani kilpailun päättymisen jälkeiseltä ajalta. Lehtiartikkeleihin liittyy 

usein oleellisesti kuvitusta. Tutkimusaineistoni 345 artikkelissa julkaistiin yhteensä 389 poplaulajaa 

esittelevää kuvaa, joita käsittelen lyhyesti väitöskirjan neljännessä luvussa. Pääasiallinen aineistoni 

on kuitenkin tekstiä. 

Olen valinnut tutkimuskohteikseni kolmen Suomessa toimivan naisartistin, Anna Abreun, Chisun ja 

Jenni Vartiaisen, mediavastaanoton. He ovat nykypäivän naistähtiä, jotka ovat tehneet musiikkia 

julkisesti usean vuoden ajan. He ovat levyttäneet useita albumeita, ja heidän musiikilliset kykynsä 

on tunnustettu musiikkialan Emma-palkinnoilla. Heidän albumimyynti- ja keikkailutahtinsa on ollut 

nousujohteista. Pohdin tutkimuksen alkuvaiheessa myös muita artisteja mahdollisiksi 

tutkimuskohteiksi, mutta lopulta Anna Abreu, Chisu ja Jenni Vartiainen vaikuttivat riittävän 

monipuoliselta ja edustavalta otokselta nyky-Suomen populaarimusiikin kentästä. 
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1.4 Tutkimuksen metodologia: sisällön analyysi, kriittinen lähiluku

Metodologinen lähestymistapani naispoplaulajuutta tuottavien puhetapojen tarkastelussa kumpuaa 

kulttuurisesta ja feministisestä musiikintutkimuksesta (esim. Apollini 2016; Burns & Lafrance 

2002; Karppinen 2016; O Brien 1995; O Brien 2002; Whiteley 1997; Whiteley 2000). 
Tutkimuksessani osoitan kytköksiä musiikin ja sukupuolen välillä sekä tarkastelen sukupuolittavia 

musiikkia koskevia puhetapoja osana laajempaa yhteiskunnallista ja kulttuurista merkityksenantoa. 

Keskeinen käsite väitöskirjassani on sukupuoli, ja katson sen kokoavaksi kattokäsitteeksi 

lehtiteksteistä johtamilleni sukupuolitetuille teemoille, jotka toistuvat naisartisteista puhuttaessa. 

Näitä ovat raha, ruumiillisuus ja musiikin tekijyys, joiden avulla rakennetaan naiseutta 

tarkastelemissani teksteissä. Olen kiinnostunut siitä, miten naispoplaulajuutta kuvataan ja millaisia 

toistuvia merkityksiä siihen liitetään. Butleria (1990/2006) seuraten tarkastelen sukupuolta 

performatiivisina tekoina: sukupuoli tuotetaan toistamalla, jolloin juuri tämä toisteisuus tuottaa 

sukupuolen tietynlaiseksi. Sukupuolen performatiivinen ilmaiseminen tarkoittaa henkilön eleitä, 

toimintaa ja tekoja sekä niiden toisteista toteuttamista. Tässä viitekehyksessä oletan lehtiteksteistä 

johtamieni teemojen rakentavan naispoplaulajien toimijuutta tietyllä tavalla. Seuraan 

tutkimuksessani feminististä toimijuuskäsitystä (McRobbie 1978; Ojala, Palmu & Saarinen 2009; 

Ronkainen 1999). Katson toimijuuden olevan kokemuksia omista kyvyistä, osaamisesta, 

mahdollisuuksista ja rajoituksista (Ojala ym. 2009, 7–8). Ymmärrän toimijuuden perustuvan eroille, 

sillä siinä toimitaan ruumiillisten ja henkisten ominaisuuksien puitteissa, jotka eivät ole jakautuneet 

tasapuolisesti toimijoiden kesken. Näin toimijoita asetetaan kategorioihin, jotka perustuvat tiettyjen 

ominaisuuksien omaamiselle (Ronkainen 1999, 27, 42). Se, millaisia valintoja tai mahdollisuuksia 

yksilöllä on, liittyy valtarakenteisiin – normatiivisiin odotuksiin, arvottamiseen ja yksilön asemaan 

(Mykkänen 2010, 45).  

Ymmärrän naispoplaulajat aktiivisina toimijoina, joiden toimijuudelle mediatekstit asettavat sekä 

mahdollisuuksia että rajoituksia. Naispoplaulajien toimijuudessa huomioin asioita, joita he lehtien 

mukaan osaavat ja joihin heidän kerrotaan itsessään uskovan. Huomioin myös naispoplaulajien 

toimijuutta rajoittavia asioita, esimerkiksi lehtien sukupuolittuneita puhetapoja, joissa 

naispoplaulaja ymmärretään kehonsa, ikänsä ja/tai sukupuolensa edustajana. Ymmärrän 

naispoplaulajuuden rakentavan yhteyksiä naismuusikoiden välille ja olevan osa naismuusikoiden 

sosiaalista verkostoa. Popmusiikkiin rakentuvana toimijuutena naispoplaulajuus sisältää jo 
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tietynlaiset oikeudet, vastuut ja odotukset toimijalle. Oletan naispoplaulajan toimijuuden 

muotoutuvan monen tekijän yhteisvaikutuksesta, ja siinä sukupuoli on vain yksi tekijä, johon liittyy 

monia muita tekijöitä. Tätä monien erojen yhteisvaikutusta kutsutaan intersektionaalisuudeksi ja sen 

huomioivaa lähestymistapaa intersektionaalisuuden tutkimukseksi tai intersektionaaliseksi 

feminismiksi (Rossi 2010, 35). Tutkimuksessani huomioin, että ilmiön nimeltä naispoplaulaja 

kokonaisvaltainen hahmottaminen vaatii muun muassa sukupuolen, seksuaalisuuden, luokka-

aseman, iän ja rodun (etnisyyden) huomioimista.  

Olen omaksunut diskursiivisen lukutavan, jonka teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen 

konstruktionismi. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan todellisuus tulee merkitykselliseksi, kun 

asiat, tunteet ja instituutiot tulevat nimetyiksi (Jokinen 2002, 39). Jonkin asian nimeäminen ja 

nimeämisen toistaminen puheessa tuottavat diskursseja eli tapoja, joilla jostakin asiasta tai ilmiöstä 

puhutaan. Koska olen kiinnostunut naispoplaulajuuden rakentumisesta sanoma- ja aikakauslehdissä, 

tarkastelen lehtitekstien ja myös joidenkin lehtikuvien esityksiä eli representaatioita. Se, millaisena 

jokin asia lehdissä näyttäytyy, ei palaudu tekstin kirjoittajaan, vaan tulee suhteuttaa kulttuurisiin 

käytäntöihin kyseisen asian kirjoittamisen tavoista. Se, millaisena esimerkiksi sukupuoli teksteissä 

näyttäytyy, riippuu representaatiolle antamastani tulkinnasta. Tulkintaani ohjaa huomio naisen 

rakentumiseksi joksikin teksteissä. Representaatiot voivat olla hyvinkin vaihtelevia ja rönsyileviä 

sekä pakoilla selkeitä määrittelyjä. Työni yhtä kaikki perustuu puhetapojen tarkkailulle, niiden 

toisteisuuteen ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Toisaalta huomioin lehtien keskenään erilaiset 

diskurssit ja lehtien sisäiset, toisistaan eriävät näkemykset.  

Tutkimuksessani viittaan diskursseilla yhtenäiseen käsitykseen niistä ajattelun, toimintatapojen ja 

kielenkäytön tavoista, joilla naispoplaulajista puhutaan ja kirjoitetaan ja joita yhteiskunnalliset 

instituutiot toiminnallaan vahvistavat. Näin kielenkäyttö saa merkityksen tekoina ja toimintana 

(Suoninen 2002, 20) eli sosiaalisen vallankäytön muotona, jolloin sen taustalla vaikuttavat usein 

piilossa kulkevat ideologiset oletukset (Fairclough 2002, 75). Ymmärrän diskurssit puhetavoiksi, 

jotka rakentavat kuvaamansa ilmiön ja joiden taustalla vaikuttavat olettamukset asioista tai asioiden 

tilasta. Kun tiettyjä määritelmiä asioista toistetaan riittävän kauan, aletaan niitä helposti pitää 

itsestäänselvyyksinä ja sitä kautta totuuksina ympäröivästä maailmasta. (Fairclough 2002, 25; Lieb 

2013, 4.) Näkemykseni mukaan lehdille ominaisissa puhetavoissa toteutuu musiikintutkija Norma 

Coatesin (1997, 52–53) ajatus metonyymisen vinoutuman käsitteestä. Kyseessä on asioiden 

liittäminen ja liittyminen toisiinsa tavalla, jota luonnehtii toiston kautta saavutettu harha. Kun 
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yhteen piirteeseen liittyy muita sitä lähellä olevia piirteitä ja asia toistuu riittävän kauan, aletaan sitä 

pitää totena.  

Se, miten asiasta tai ilmiöstä puhutaan, ei ole samantekevää. Ajan myötä diskursseilla on tapana 

vakiintua. Vakiintuneina puhetapoina ne alkavat määrittelemään sitä, miten asioista on sopiva 

puhua. Näin diskursseista tulee osa kulttuurisia käytäntöjä, joilla on konkreettisia seurauksia 

ihmisten elämään. Samalla niihin myös sisältyy kulttuurisia odotuksia, jotka rakentavat ja 

ylläpitävät eroa ihmisten ja ihmisryhmien välillä. Olen tutkimuksessani kiinnostunut niistä 

puhetavoista, joista vähitellen kehittyy yleistä tietoa ja ”kaikkien omaksumia”. Vaikka 

konstruktionistisia tutkimussuuntauksia on monia (ks. esim. Berger & Luckmann 1967; Brusila 

2013), niitä yhdistää pyrkimys haastaa arkiajattelu. Käyttäessäni konstruktionistista lähestymistapaa 

voin paremmin ymmärtää, minkälaisten prosessien seurauksena tietyt rajoitukset tai mahdollisuudet 

syntyvät (esim. Gordon, Lahelma & Holland 2004). 

Omassa tutkimuksessani konstruktionismi näkyy siten, että pohdin vaihtoehtoisia tapoja 

naispoplaulajuuden ymmärtämiseen, vaikka samalla tunnustan ilmiön sosiaalisesti rakentuneen 

luonteen. Lisäksi kysyn, mitä seurauksia luonnollisilta tuntuvien asioiden pitämisestä totena voi 

ihmisille olla. Tulkitsen väitöskirjassani lehtien naispoplaulajista käyttämiä puhetapoja sekä niiden 

mahdollisia seurauksia musiikkikulttuurin sukupuolittaville käytännöille. Teoreettinen 

viitekehykseni nojaa sosiaaliseen konstruktionismiin pohjaavaan diskurssianalyysiin, joka 

tarkastelee kielenkäyttöä tekemisenä (Suoninen 2002, 18–19). Puhun työssäni lehtiteksteistä, koska 

ne ovat tämän tutkimuksen aineistoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että diskurssit rajoittuisivat 

pelkästään lehtiteksteihin. Diskurssit syntyvät sosiaalisen toiminnan tuloksena, jonka yksi 

ilmenemismuoto on tekstuaalinen. Käytännössä kuitenkin oma lehtitekstien (ja jossain määrin myös 

lehtikuvien) analyysini noudattaa perinteistä diskurssianalyysiä väljempää temaattista 

sisällönanalyysiä sekä kriittistä lähilukua. 

Diskurssianalyysi sallii lähestymistapana myös metodologista luovuutta, sillä se ei kytke analyysia 

johonkin tiettyyn lukutapaan tai tulkintakehykseen. Kukin voi analysoida aineistoa – 

diskurssianalyysin puitteissa – parhaaksi näkemällään tavalla ja suhteuttaa havaintojaan 

valitsemaansa teoreettiseen viitekehykseen, kuten feministiseen viitekehykseen. Omassa 

tutkimuksessani selvitän, mitkä ovat ”naispoplaulajiin” liittyvät hegemoniset eli vallalla olevat 

diskurssit kyseenalaistaakseni niiden itsestäänselvyydet ja rakentaakseni vastadiskurssien ja 
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hegemonisia diskursseja vastustavien positioiden mahdollisuuksia. Suuntaudun omassa 

analyyttisessä otteessani ontologiseen konstruktionismiin nojaavaan kriittiseen diskurssianalyysiin 

(esim. Aapola-Kari 2006, 7–8; Fairclough 2013, 9–11), joka on saanut vaikutteita filosofi Michel 

Foucault n diskursiivisista valta-analyyseistä. Ontologisen konstruktionismin mukaisesti 

pyrkimykseni on suhteuttaa ”aineistosta nousevat merkitykset laajempiin yhteiskunnallisiin 

rakenteisiin, ihmismieleen, kokemuksiin tai ruumiillisuuteen” (Juhila 2002, 163). Työssäni 

ymmärrän kriittisen diskurssianalyysin arvojen, syiden ja seurausten punnitsemiseksi suhteessa 

käsittelemiini puhetapoihin ja suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Kriittistä diskurssianalyysia 

yhteiskunnan tarkastelussa soveltavan Norman Fairclough n (2013, 9–11) mukaan kyseiselle 

suuntaukselle on tarkoituksenmukaista selittää, miksi jokin asia on niin kuin se on. Kriittistä 

diskurssianalyysiä soveltavalle tutkijalle ei siis riitä, että hän ilmoittaa puhetavan olevan esimerkiksi 

moraalisesti tuomittava, vaan diskurssi tulee suhteuttaa laajempiin yhteiskunnallisiin rakenteisiin . 1

Kuten sosiologi Kirsi Juhila huomauttaa, kaikki ei ole sosiaalisesti rakentunutta. Ihminen ei voi 

esimerkiksi valita materiaalisia ja taloudellisia olosuhteita, joiden alaisuuteen syntyy ja joita vastaan 

voi joutua kamppailemaan koko ikänsä. Usein myös esimerkiksi seksuaalisuudesta ajatellaan niin, 

että sillä olisi yhteys ontologiseen todellisuuteen. (Juhila 1999, 164.) Ajattelen, että diskurssien 

ulkopuolella on ontologinen todellisuus, jota tehdään ymmärrettäväksi puheen kautta. Teksteistä ja 

kuvista tulee siis ”jotakin” vasta silloin, kun tulkitsen ne ja annan niille merkityksen. En kuitenkaan 

ajattele, kuten äärimmilleen viedyssä ontologisessa konstruktionismissa, että kaikki olisi 

sosiaalisesti rakentunutta (esim. sää, luonnonilmiöt tai painovoima). Ontologiseen 

konstruktionismiin pohjaavan diskurssianalyysin tavoite on purkaa itsestäänselvyyksiä ja rakentaa 

vastadiskurssien mahdollisuuksia sekä pohtia, miten nuo todellisuudet voisi rakentaa toisin. (Juhila 

2002, 164; Fairclough 1992, 39–44.) Näiden hegemonisten diskurssien avulla tuotettujen 

ontologisten totuuksien tarkastelu on usein feministisen tutkimuksen lähtökohta. Tässä 

tutkimuksessa teen näkyväksi diskursiivisia käytäntöjä eli sitä, kuka puhuu sekä kenestä ja kenen 

tiedosta tulee lopulta legitiimiä. Huomioin, että se, mitä esitetään tietona, riippuu myös ajasta ja 

paikasta. Tässä tutkimuksessa tarkastelen niitä konkreettisia käsityksiä ja puhetapoja, jotka tietyssä 

ajassa ja paikassa määrittelevät kuvaamansa ilmiön. Vaikka siis sosiaalinen todellisuus voi vaikuttaa 

sattumanvaraiselta, ymmärrän sen rakentuvan historian kuluessa erilaisista merkityksistä. Tieto 

 Diskurssien kehittymisen historiallista näkökulmaa painottavat esimerkiksi Michel Foucault’n teoksista 1

Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1977) sekä Archaelogy of Knowledge, And, the Discourse on 
Language (1982). 
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rakentuu sosiaalisen vuorovaikutuksen tuloksena. Ajatusmallit, jotka vielä parikymmentä vuotta 

sitten määrittivät esimerkiksi musiikin tuottamisen tapoja, ovat vanhentuneet. Nykyään on 

suhteellisen normaalia, että naiset ymmärretään musiikin tuottajina, ja tämä muutos on edellyttänyt 

uudenlaisten ajatusmallien hyväksymistä sekä niitä seuraavien puhetapojen muuttumista. Työssäni 

ymmärrän diskurssien rakentuvan olemassa olevien puhetapojen päälle ja jatkoksi kuitenkin siten, 

että diskurssit ovat myös vastarinnan ja muutoksen paikkoja. Tutkimuksessani on pohjimmiltaan 

kyse myös musiikin miehisen – naisia syrjivän ja vähättelevän – valta-asetelman 

kyseenalaistamisesta ja sukupuolen merkityksen tutkimisesta musiikissa ja musiikkikulttuurissa (ks. 

esim. Cusick 1999; Moisala & Valkeila 1994).  

Lähtökohtani naispoplaulajuuden diskursiivisen rakentumisen tarkasteluun lehtiteksteissä on 

hegemonisen maskuliinisuuden teoria, joka keskittyy yhteiskunnallisten valtasuhteiden 

kuvaamiseen (Connell 1995; myös Jokinen 2000; Karkulehto 2008; Saarenmaa 2010). On kuitenkin 

huomioitava, etten ymmärrä sitä pysyväksi totuudeksi yhteiskunnan valtasuhteista, jonka ydinajatus 

on naisen alisteinen asema suhteessa mieheen. Teoriat perustuvat menneeseen aikaan ja siihen, mitä 

on ollut. Mielestäni kyseinen teoria on kuitenkin käyttökelpoinen erityisesti suomalaista työelämää 

tarkasteltaessa. Arto Jokinen (2000) kartoittaa hegemonisen maskuliinisuuden teorian avulla 

suomalaisen työelämän kulttuurisia vaatimuksia. Miehenä olemiseen liittyy hänen mukaansa 

jatkuva pyrkimys taloudellisen toimeentulon ja yhteiskunnan jatkuvuuden turvaamiseen joko 

lisääntymällä tai puolustamalla. Lisäksi miehen tulee jatkuvasti tehdä näkyväksi se seikka, että hän 

eroaa ”muista” ihmisistä eli naisista, homomiehistä ja lapsista. Näin hän ansaitsee paikkansa 

suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Ymmärrän hegemonisen maskuliinisuuden sellaisiksi teoiksi, jotka kuuluvat miehiseen, vallalla 

olevaan toimimisen tapaan. Suomalaisen musiikkielämän yhteydessä hegemoninen maskuliinisuus 

kietoutuu miehiseen yhteisöllisyyteen ja sen ylläpitämiseen, esimerkiksi musiikin tuotannollisiin 

käytäntöihin, liittyvinä toimimisen tapoina. Naisten merkitys nousee esille puolestaan silloin, kun 

hegemonista maskuliinisuutta tarkastellaan suomalaisen sukupuolijärjestelmän näkökulmasta 

kulttuurisen vallankäytön ja ideologian kannalta.  

Sovellan naispoplaulajuuden diskursiivisen rakentumisen tarkastelussa käsitettä ingénue. Alexandra 

Apollini (2016) huomauttaa käsitteen olevan hyödyllinen tarkasteltaessa naispuolisiin taiteilijoihin 

länsimaisessa taiteessa ja esittävässä taiteessa liitettyjä normeja. Ingénueksi on historian eri 
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vaiheissa, läpi musiikkigenrejen, ymmärretty valkoinen, aikuiseksi kasvamassa oleva nuori nainen. 

Ingénuessa on läsnä kaksi puolta: seksuaalinen kokemattomuus ja kokeneisuus, joka tekee 

naispuolisesta laulajasta kiinnostavan. Ymmärrän tietynlaisen välitilassa olemisen naista 

määrittäväksi kulttuuriseksi ihanteeksi, joka on pysynyt suhteellisen muuttumattomana. Ingénuen 

ihanteen mukainen laulaja on tavoiltaan nuhteeton ja maineeltaan kunnollinen, vaikka hän 

samanaikaisesti, kenties tietämättään, herättää seksuaalista halua. Käsitteenä ingénue on paikallaan 

rodun, iän ja luokan kysymysten tarkastelussa musiikissa. Yhtä lailla viattomuuden ja 

viettelevyyden jännitteisyyttä voi tarkastella poplaulajien lauluäänien kohdalla.  

Myös tunnustuksellisuus eli omaa elämää koskeva avoimuus (Saarenmaa 2010) on työtäni 

järjestävä käsite. On kuitenkin huomioitava, että tutkimuksessani ei ole kyse skandaalinhakuisista 

julkisuudenhenkilöistä, jotka paljastavat intiimejä yksityiskohtia lehtien toimittajille 

henkilökohtaisesta elämästään (vrt. Saarenmaa 2010). Tunnustuksellisuutta on myös musiikin 

tunnustuksellisuus eli oletus siitä, kuinka paljon naispuolinen artisti paljastaa itsestään musiikkinsa 

kautta (Lafrance 2002). Pääsy naispuolisen poplaulajan musiikin oletettuun tunnustuksellisuuteen 

on kuitenkin tässä tutkimuksessa vähäinen. Tämä johtuu siitä, että media kohdistaa vain vähän 

huomiota poplaulajien yksittäisiin musiikkikappaleisiin. Tämän lisäksi on huomioitava, että 

tunnustuksellisuudessa on kyse kahdesta, mahdollisesti toisiinsa risteävistä asioista: haastatteluihin 

liittyvästä tunnustuksellisuudesta ja musiikkiin liittyvästä tunnustuksellisuudesta.  

Aineiston analyysissa sovellan temaattisen sisällönanalyysin (ks. esim. Kallonen 2008; Kivioja 

2008) ja lähiluvun (Väliverronen 2006; Saarenmaa 2010) menetelmiä, mutta yhdistän niitä aineiston 

kokonaiskuvan hahmottamiseksi myös määrälliseen analyysiin (ks. esim. Kallonen 2008; Kivioja 

2008). Tutkimuskysymysteni selvittäminen vaatii kuitenkin ennen kaikkea laadullista menetelmää. 

Metodina käyttämäni feministinen ja kriittinen lähiluku tarkoittaa herkistymistä sille, miten asioista 

kerrotaan ja miten niille muodostetaan merkityksiä. Olen kiinnostunut tekstien sisältämistä 

valinnoista, kuten siitä, mitä asioita teksteissä painotetaan ja mitkä seikat jäävät vähemmälle 

huomiolle (Fairclough 1997, 39–40). Huomioin myös alkuperäisten tekstitulkintojeni kanssa 

ristiriitaisia merkityksiä. Laadullisen menetelmän soveltaminen on kuitenkin mahdollista vasta 

määrälliseksi luokiteltavan menetelmän jälkeen. Määrällinen analyysi mahdollistaa aineiston 

tarkemman erittelyn aihepiireittäin sekä aihepiirien eli teemojen kokoluokkien suhteuttamisen 

toisiinsa. Se, kuinka monta kertaa mikäkin aihe nousee lehtiteksteissä esiin, jäsentää suurta 

tekstimäärää ja helpottaa kokonaisuuden hahmotusta. Aineistooni tutkimuksen alkuvaiheessa 
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soveltamaani luokittelua ja jäsennystä kuvaa menetelmällisesti parhaiten temaattinen 

sisällönanalyysi, joka tarjoaa tavan tarkastella juttuja sekä määrällisesti että laadullisesti (Aapola-

Kari 2006, 8; temaattisesta sisällönanalyysistä ks. myös Borg 1968, 9; Gilbert 2001, 179; Silverman 

2005, 160; Tuomi & Sarajärvi 2002, 93) mutta josta puuttuu vielä aineiston yksityiskohtainen 

tulkinta, johon puolestaan pureudun kriittisellä feministisellä lähiluvulla.   

Aineiston ollessa näin laaja on tutkimuksessa tärkeää hahmotella tarpeeksi laajat teemat, joihin 

yksittäiset aineistoa koskevat laskennalliset kategoriat voivat soljahtaa. Asiaa pohdittuani päädyn 

teemoihin, jotka kertovat selkeästi ja tarpeeksi laajasti kyseessä olevasta aineistosta. Jaottelen 

aineiston teemoittain, joista kokoan työni analyyttiset pääluvut. Tekstin lukeminen yhä uudelleen 

osoittautuu ainoaksi keinoksi hahmottaa aineiston temaattisia kokonaisuuksia. Aineiston 

systemaattinen läpikäynti auttaa tiettyjen aineistojen poissuodattamisessa ja havaitsemaan 

mediakirjoittelussa esiintyvää vaihtelua. Eri sisältöjä vertailemalla hahmotan materiaalin 

moninaisuutta eli sitä, kuinka paljon naispoplaulajista kirjoitetaan ja mihin eri teemoihin laulaja eri 

lehtiteksteissä liitetään. Sisällönanalyysi lisää ymmärrystäni aineiston laajuudesta, vaikka 

tarkoitukseni ei ole mitata mediakirjoitteluun käytettyjä palstamillimetrejä vaan tehdä aineiston 

teemoittelua. Yksittäisen lehtiartikkelin mieltäminen tiettyyn teemaan kuuluvaksi on työlästä 

varsinkin silloin, kun eri teemat esiintyvät yhdessä ja samassa tekstissä lähes yhtä laajasti. Joskus 

joudun valitsemaan jonkin teeman toista tärkeämmäksi vain saadakseni lehtitekstin sopimaan 

yhteen kolmesta teemasta. Näin tekstit aina ensisijaisesti kuuluvat vain yhteen teemaan. Niissä 

saatetaan esimerkiksi käsitellä ansiotuloja tai musiikintekoa poplaulajan lehtikuvan viedessä eniten 

palstatilaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö esimerkiksi poplaulajan ruumiillisuudesta ole voitu 

samalla kirjoittaa ainakin jonkin verran. Aineiston jaottelu kolmeen teemaan helpottaa suuren 

aineiston käsittelyä ja temaattista jäsennystä. Tämän jälkeen on mahdollista tarkastella tekstien ja 

kuvien sisältöä tarkemmin eli sitä, miten erittelemäni diskurssit rakentuvat. Kokonaisuuksien 

hahmottaminen kolmeen teemaan jakaen sekä niiden suhteuttaminen määrällisesti on se pohjatyö, 

jonka jälkeen pystyn siirtymään tekstien lähilukuun (sisällönanalyysin ja lähiluvun yhdistelemisestä 

esim. Väliverronen 2006, 118, 124; vrt. esim. Saarenmaa 2010, 39, 41). 

Diskurssianalyysin suhde temaattiseen sisällönanalyysiin ja lähilukuun on työssäni seuraavanlainen. 

Analysoin lehtitekstien kokonaisvaikutelmaa eli otsikon, ingressin, muun tekstin ja kuvan 

yhteisvaikutusta. Diskurssianalyysin teoriaan nojaten lähestyn mediatekstejä puhetapojen 

(diskurssien) rakentajina (konstruoijina) ja kiteytyminä. Temaattisen sisällönanalyysin avulla nostan 

25



väitöskirjani aineistosta esiin kolme makrotason diskurssia, jotka liittyivät popmusiikin 

taloudelliseen puoleen (rahaan), kehoon (ruumiillisuuteen) ja musiikin tekijyyteen (autenttisuuteen). 

Etenen tästä aineiston alkuvaiheen luokittelusta, jäsentelystä ja kuvailusta aineiston 

yksityiskohtaiseen tulkintaan kriittisen lähiluvun avulla. Tulkitsen aineistoa teorian avulla eli 

yhdistän tekstien lähiluvun tiettyihin feminististeoreettisiin näkemyksiin musiikin ja sukupuolen 

kytköksistä. Selitän diskurssien syitä ja seurauksia purkaakseni niiden merkityksiä ja 

suhteuttaakseni ne laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin (ks. esim. Aapola-Kari 2006, 14–15). 

Lähilukeminen omassa työssäni tarkoittaa siten tekstin merkitysten pohtimista. Näitä merkityksiä 

voi olla useita, ja usein niiden erittelyssä ja tulkinnassa auttaa tekstin lukeminen yhä uudelleen ja 

uudelleen. Omana lähtökohtanani yksittäisten tekstien tulkintaan on pohtia feministisessä 

viitekehyksessä sitä, mitä niissä sanotaan ja mitä ei sanota. Ilmimerkityksen ja piilomerkityksen 

suhde onkin mielenkiintoinen ja hedelmällinen lähtökohta, kun tarkastelun kohteena on sukupuolen 

rakentuminen. Tekstin tulkinta vaatii useita lukukertoja, minkä myötä siitä löytyy aina uusia 

merkityskerroksia. Tekstin merkitysten lopullinen tulkinta vakiintuu työssäni tietynlaiseksi vasta 

monien sukupuoleen, rotuun, luokkaan ja musiikkiin liittyvien teoreettisten pohdintojen myötä 

(feministisestä lähiluvusta ks. esim. Lukiĉ ja Espinosa 2011). 

Tutkimusongelmani vaatii virittymistä niiden puhetapojen tunnistamiselle, joilla lehdet 

naispoplaulajista kirjoittavat, sekä näiden puhetapojen tulkitsemista osana naispoplaulajan julkista 

persoonaa. Lehdet eivät suinkaan kirjoita kaikista poplaulajista samalla tavalla. Ne asiat, joita lehdet 

painottavat, jakautuvat eri tavoin laulajien kesken. Esimerkiksi Jenni Vartiaisen kohdalla painottuu 

ulkonäkö, Anna Abreun kohdalla Idols-kilpailu ja portugalilaisuus ja Chisun kohdalla musiikin 

tekeminen. Alun perin tarkoitus ei ollut tehdä yksityiskohtaista analyysiä yhdestä laulajasta 

kerrallaan vaan lähestyä heitä ryhmänä. Koen kuitenkin tärkeäksi aineiston määrällisen ja 

laadullisen vaihtelevuuden huomioimisen analyysin edetessä. Lehtien laulajakohtaisista 

painotuseroista johtuen heistä on mahdoton kirjoittaa yhtenä ryhmänä. Anonyymiys olisi piilottanut 

laulajien väliset erot. Niinpä päädyn analyysissäni laulajien nimeämiseen.  

Tämän tutkimuksen tarkoitus on tarkastella lehtiteksteissä esiintyvää ilmiötä, jota kuvaan nimellä 

naispoplaulajat, siten, että niistä voi esittää naisia ja poplaulajia koskevia huomioita suomalaisella 

populaarimusiikin kentällä. Tapauskohtaisesti valikoituva lähiluku on tähän tarkoituksenmukaisin 

metodi. 
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1.5 Aiempi tutkimus 

Lehtitekstejä ja niiden rakentamia naiskuvia on tutkittu monella tieteenalalla, monista erilaisista 

lähtökohdista ja erilaisin menetelmin ja tavoittein, muun muassa musiikintutkimuksessa (esim. 

Anttonen 2017; McRobbie 1991; Saarikoski 2009; Whiteley 2000), mediatutkimuksessa (ks. esim. 

Gonick 2006; Harris 2004; Lehtisalo 2011; Modinos & Suoninen 2003; Saarenmaa 2010; 

Tormulainen 2014) ja sosiologiassa (esim. Baxter 2018; Laakkonen 2015; Mayhew 1999; Pirinen 

2006). Suomalaisia nykynaispoplaulajia ei ole juurikaan tutkittu lehtitekstien näkökulmasta (ks. 

kuitenkin esim. Poikolainen 2018) . Toisaalta muusikkouden ja tähteyden rakentuminen lehdistössä 2

ja audiovisuaalisessa mediassa on suhteellisen suosittu opinnäytteiden aihe monilla tieteenaloilla 

aina taiteiden tutkimuksesta sukupuolentutkimukseen, viestintään ja sosiologiaan. Esimerkiksi 

Tampereen yliopiston musiikintutkimuksen laitoksella Aino Holma (2010) on tehnyt lehtiartikkelien 

tarkasteluun perustuvan pro gradu -tutkielman laulaja Katri Helenasta. Tiedotusopissa puolestaan 

Maiju Karhunen (2013) on tarkastellut laulaja Ville Valon tähtikuvan rakentumista mediassa.  

Omaan tutkimusaiheeseeni liittyvää (nais)sukupuolen rakentumista mediassa koskevaa tutkimusta 

on tehty runsaasti sekä Suomessa että ulkomailla. Omassa tutkimuksessani tärkeän mallin 

lehtitekstien tulkinnalle on tarjonnut mediaa ja viestintää tarkastelevan tutkija Laura Saarenmaan 

(2010) väitöskirja, joka käsittelee naisjulkkiksia koskevan julkisuuskulttuurin muutosta 

suomalaisessa lehdistössä 1960–70-luvun Suomessa. Samaan tapaan kuin Saarenmaa tarkastelen 

tietyltä ajanjaksolta kerättyä lehtimateriaalia naispuolisista julkisuuden henkilöistä. Myös 

Saarenmaalla yhtenä tutkimusmotiivina oli kiinnostavan tutkimusmateriaalin tuominen 

päivänvaloon. Saarenmaan tutkimat hahmot, kuten Tabe Slioor, Liana Kaarina, Lenita Airisto ja 

Laila Kinnunen, olivat 1960- ja 1970-luvun kohujulkkiksia, joista viimeksi mainittu oli ammatiltaan 

iskelmälaulaja. Se, miten heitä on mediassa esitelty, on osaltaan ollut rakentamassa suomalaista 

julkkiskulttuuria ja sitä, miten naiset on julkisuudessa ymmärretty. Heidän tiettyjen 

ominaispiirteidensä kautta media on tuottanut tietoutta siitä, mikä on julkisuuden valokeilassa 

olevalle suomalaiselle naiselle sopivaa tai epäsopivaa käytöstä. Saarenmaa analysoi 

lehtimateriaalia, joka sijoittuu suomalaisen skandaalijournalismin alkuhetkiin, sekä tarkastelee 

kulttuurissamme tapahtuneita muutoksia liittyen naisen rooliin. Naisen roolissa tapahtuneet 

muutokset ajoittuvat 1960- ja 1970-luvun vaihteeseen ja liittyvät vahvasti yksityistä ja julkista 

 Suomalaisesta populaarimusiikin historiasta ilmestynyt englanninkielinen kirja Made in Finland (toim. 2

Karjalainen ja Kärki 2021) mainitsee omassa työssäni käsittelemäni naisartistit sekä tuo muita suomalaisia 
nykynaisartisteja esille.
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elämää määrittävien raja-aitojen murenemiseen. (Saarenmaa 2010, 14–15.) Saarenmaan mukaan 

julkisuuden henkilöiden yksityiselämä avautui ajanvietelehtien sivuilla kaikkien nähtäväksi. Naiset 

ottivat asiassa aktiivisen roolin ja osallistuivat heistä kerrottujen lehtiartikkeleiden tuotantoon. 

Heidän myötään monet suomalaisnaisen elämässä vaikuttaneet seikat alkoivat näyttää 

epäuskottavilta. (Saarenmaa 2010, 15, 60.) Niistä esimerkkinä mainittakoon ”vahvan naisen myytti” 

(Markkola 2002). Tämä suomalaisnaista kuvaava stereotypia, toiston kautta paikkansa 

vakiinnuttanut konstruktio, on jäljitettävissä Suomea muokanneisiin sotavuosiin ja naisten 

toimintaan kyseisinä vuosina. Naiskuvan rakentuminen julkisuudessa, lehdistössä, taiteessa ja 

populaarikulttuurissa Suomessa eri historiallisina aikakausina tarjoaa myös oleellista taustaa, jota 

vasten voi syvemmin ymmärtää 2000-luvun taitteessa tapahtuneita muutoksia naispoplaulajien 

julkisuuskuvan rakentumisessa.  

Monia naisia määrittelevillä stereotyyppisillä puhetavoilla on pitkät perinteet. Kuten feministinen 

mediatutkija Anu Koivunen (2003, 117, 133) esittää, sotien aikana naiset pitivät itsenäisesti huolta 

maatiloista, lastenkasvatuksesta ja kulttuurin siirtymisestä jälkipolville. Sotien jälkeen he olivat 

mukana jälleenrakennuksessa. Anni Voipio-Juvaksen ja Kaarina Ruohtulan vuonna 1949 tekemään 

tutkimukseen viitaten Koivunen (2003, 145) esittää, että tämän seurauksena suomalaisnaisen asema 

nähtiin monessa suhteessa tasavertaisena mieheen nähden. Omillaan toimeentulevan 

maanviljelijänaisen edustama suomalaisnaisen ihanne kantoi pitkälle. Tämän ihanteen mukaan oli 

hänen sotienaikaisten ja sotienjälkeisten ponnistustensa ansiota, että kaikki suomalaisnaiset ennen 

pitkää palkittiin tasa-arvoisella asemalla, oikeudella äänestää (Koivunen 2003, 145). Koivusen 

(2003) tarkastelemissa Niskavuori-elokuvissa maanviljelijänaisen sosiaalinen asema kohosi 

maatalonemännäksi, siis naimisissa olevaksi naiseksi. Maatalonemännän olemus kieli fyysisen ja 

henkisen lujuuden lisäksi lämpöä. Hän osasi maatalon työt ja jatkoi työn tekemiseen tarvittavia 

perinteitä eteenpäin tuleville sukupolville. Hän pärjäsi ja huolehti muista sekä katsoi luottavaisin 

mielin tulevaisuuteen. (Koivunen 2003, 134.) Tämä suomalaisnaisen ihanne sai jatkoa 

sodanjälkeiselle Suomelle myönnetyistä olympialaisista vuonna 1952. Sukupuolesta ja 

kansallisuudesta kirjoittava Maija Urponen (2010) painottaa tämän olleen Suomelle kunnia-asia. 

Olympialaiset tulkittiin osoituksena itsenäisen valtion tunnustamisesta, ja valtion asemaa 

riippumattomana sillanrakentajana idän ja lännen välillä haluttiin vahvistaa. Asiaan liittyi kuitenkin 

huoli suomalaisnaisten sortumisesta ulkomaalaisten kisavieraitten matkaan. Suomen Naisten 

Kansallisliiton Siveellisyyskomitea yhdessä kristillisen naisjärjestön Valkonauhaliiton kanssa asetti 

naisten siveellisyyden tarkkailun kohteeksi. Kyse oli naisten käyttäytymiselle laadituista ohjeista. 
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Naisten tuli kaikissa olympialaisten aikaisissa kohtaamisissaan käyttäytyä siveellisesti ja 

seksuaalisesti pidättyväisesti eikä tuoda itseään tykö vieraille miehille. Siveellisyys ei kuitenkaan 

liittynyt pelkästään seksuaalimoraaliin, joskin naiset asetettiin vastuuseen miesten, naisten ja yleisen 

seksuaalisen ilmapiirin mahdollisesta löyhtymisestä. Suomesta haluttiin antaa kunnollinen ja 

ryhdikäs kuva maailmalle. Naisten siveellisyyden katsottiin symboloivan Suomen moraalista 

selkärankaa ja sitä, että Suomi on maailman luottamuksen arvoinen. (Urponen 2010, 54–59, 70, 86.)  

Nämä lyhyet kuvailut suomalaisnaisen ihanteesta ja siihen vaikuttaneista kulttuurisista muutoksista 

osoittavat naiseuden ja suomalaisen naiseuden olevan poliittiseen ja historialliseen kontekstiin 

kytköksissä oleva konstruktio. Se, että suomalaisnaisen odotettiin pysyttelevän turvallisen 

välimatkan päässä miehistä, osoittautui Saarenmaan (2010, 15) tutkimuksen mukaan 

henkilökohtaisesta elämästään puhuvien julkisuuden henkilöiden myötä myytiksi. 

Kuusikymmenluvulle tultaessa lehdet alkoivat jutuissaan esitellä kohujulkkiksia. Kohujulkkikset 

olivat Saarenmaan (2010, 15) mukaan ”uudenlaisia naisia”: suulaita, vietteleviä ja tunteikkaita. 

Heitä ei voinut käsitteellistää vanhanaikaisen – työtätekevän maalaisemännän tai siveän naisen – 

konstruktion kautta. Kohujulkkikset saivat osakseen sekä median ihailua että halveksuntaa. Heidän 

suhdettaan julkisuuteen määritti tunnustuksellisuus eli omaa persoonaa koskeva avomielisyys. 

Saarenmaan (2010, 132, 164–168) mukaan tunnustuksellisuus on tapa, jolla itseä koskevista 

intiimeistä asioista, tunteista tai mieltymyksistä kerrotaan. Hän jatkaa, että tunteisiin liitetty puhe 

suomalaisessa mediakulttuurissa on sekä naisiin että miehiin liitetty piirre, joskin vielä 1960-luvulla 

se liittyi miehiseen puheeseen ja kirjoitukseen. Tuolloin alkoholistitunnustukset olivat 

suomalaismiehille tyypillinen teko, johon sensaatiohakuiset iltapäivälehdet, kuten Hymy, mielellään 

tarttuivat . Alkoholiin liittyvä intiimi tunnepuhe (ks. Saarenmaa 2010, 165) toistuu kansansuosioon 3

nousseiden miespuolisten iskelmätähtien, Olavi Virran, Unto Monosen, Irwin Goodmanin ja Rauli 

Badding Somerjoen, suosiosta kertovissa lehtijutuissa. Suomalaisiin iskelmätähtiin liitettyjä 

myyttejä tutkinut musiikintutkija Marko Aho (2002) tarkentaa, että näiden taiteilijoiden itsetuhoinen 

käytös ja holtiton alkoholinkulutus näyttävät jopa edesauttavan heidän kohoamistaan kansan 

palvomiksi idoleiksi ja sankareiksi. Käytäntö ilmentää myös musiikin sukupuolittuneisuutta. 

Musiikin tekemisen ehdot ovat naisille ja miehille erilaisia. Paheet ovat sallittuja ja jopa odotettuja 

miehille, kun taas naisille niitä ei juuri sallita. Esimerkiksi iskelmämusiikin kuninkaana pidetyn 

 Kulttuurin ja kirjallisuuden tutkija Pia Livia Hekanaho huomauttaa tunnustuksellisuuden olevan tyypillinen 3

länsimainen puheentapa, joka toistuu niin ripittäytyessä kuin lääkärin vastaanotollakin. Hänen mukaansa 
länsimaisessa kirjallisuudessa tunnustuksellisuudella on oma genrensä, jolle on ominaista voimakas 
itsetutkiskelu. Tunnustamiseen liittyy foucault’laisittain ajatus sitä harjoittavan henkilön puhdistumisesta, 
joka kuitenkin yhdessä ”totuuden” kanssa tuottaa henkilön tietynlaiseksi. (Hekanaho 2006, 75, 80–82.)
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Olavi Virran sankaruus siihen liittyvine ulottuvuuksineen rakentuu lehtipuheessa, jota rytmittävät 

Virran sosiaaliset nousut ja laskut. (Aho 2002, 129, 213.) Tyypillisesti niitä kuvataan siten, että 

vaatimattomista oloista ponnistavalla henkilöllä mielletään olevan jokin ”poikkeuksellinen voima” 

(Aho 2002, 131), esimerkiksi lauluääni, jonka avulla hän saavuttaa huomattavan aseman. Samalla 

hänellä on kuitenkin yksi kohtalokas heikkous, tyypillisesti alkoholi, josta hän ei pääse eroon ja 

joka lopulta vie hänet median epäsuosioon. Kasvojen menetyksen myötä henkilön katsotaan 

joutuneen rappiolle ja hänestä tulee yleisönsä pilkan kohde. Rappion jälkeisestä ryhdistäytymisestä 

riippuu, ylevöitetäänkö hänet takaisin sankariksi. (Aho 2002, 131, 213.)   

Sukupuoleen liitetyt erilaiset vaatimukset olivat läsnä myös iskelmälaulaja Laila Kinnusen 

kohdalla. Hänestä esitetty lehtimateriaali muodostaa vastakohdan miespuolisten iskelmälaulajien 

alkoholinkäytölle ja sen ihannoinnille. Lehdistö paheksui hänen elämäntapojaan liittyen seksiin, 

alkoholiin ja rahankäyttöön (Saarenmaa 2010, 210). Naispuolisena iskelmätähtenä Kinnusen 

alkoholinkäyttöä paheksuttiin, mikä vaikutti negatiivisesti hänen asemaansa lehdistössä (Aho 2002, 

222–223). Vaikka nykypäivän lehdistön suhtautuminen alkoholinkäyttöön on sallivampaa, 

kansainvälisellä populaarimusiikin kentällä yhä esitellään päihteisiin langenneita naispuolisia tähtiä 

negatiivisessa valossa. Media oli kiinnostunut esimerkiksi paheellisesta elämäntyylistään tunnetun 

naislaulajan Amy Winehousen vaiheista. Hänen katsottiin omanneen poikkeuksellisen upean 

lauluäänen, joskin brittiläisen tabloidilehdistön kirjoittelu keskittyi pääasiassa laulajan päihteiden 

käyttöön. Hänen elämänsä päättyi alkoholiyliannostuksesta johtuvaan kuolemaan, ja tämä 

tapahtuma osaltaan ohjasi mediahuomiota uudelleen hänen tuotantoonsa. Winehousen postuumisti 

saadun tunnustuksen merkittävänä musiikintekijänä voi ainakin osittain olettaa olevan seurausta 

hänen oman elämänsä traagisesta päättymisestä eli hänen oman elämänsä sopimisesta sortuvan 

artistitähden myyttiseen kaavaan.   

Seuraavaksi käyn läpi muita oman työni kannalta oleellisia tutkimuksia. Taru Leppänen (2000) on 

analysoinut feministisestä perspektiivistä Sibelius-viulukilpailuun osallistuneista kilpailijoista 

kertovia mediatekstejä. Näihin kuuluivat sanoma- ja aikakauslehtiartikkelit, kuvat sekä radio- ja 

televisio-ohjelmat. Merkittävimmät erot suhteessa omaan tutkimukseeni ovat, että hänen 

tutkimuksensa keskittyi länsimaista taidemusiikkikulttuuria edustavaan kilpailuun tiettynä vuotena, 

josta hän hankki kaiken saatavilla olevan aineiston. Keskenään kilpailevat viulistit edustivat miehiä 

ja naisia ja useita eri kansallisuuksia. Siten myös erot lehtipuheessa heidän välilleen rakentuivat 

kansallisuuden, sukupuolen ja etnisyyden/rodun varaan. Oman tutkimukseni kontekstina ovat 
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naisten tekemä popmusiikki ja suomalaiset naispoplaulajat. Aikajanani on viiden vuoden 

lehtiaineisto, jonka tuli täyttää levikkiin ja artistien näkyvyyteen liittyvät kriteerit. Myös omassa 

tutkimuksessani on kyse tietyn ilmiön rakentumisesta eroille, mutta lähtöasetelma on eri. Oma 

kiinnostuksenkohteeni tässä tutkimuksessa on naispuolisista poplaulajista tuotettu julkisuuskuva ja 

siten jonkun jo kertaalleen kirjoittama ja tulkittu todellisuus. Olen tekemisissä tekstuaalisen tiedon, 

en artistin itsensä kanssa. Musiikintutkija Laura Ahonen (2007) on nimennyt tällaisen 

julkisuuskuvan rakentumisen välitetyksi julkisuuskuvaksi. Välitetty julkisuuskuva sisältää 

toimittajien tekemiä artikkeleita, uutisointeja ja haastatteluita. Ahonen tarkastelee omassa 

väitöskirjassaan artistin julkisuuskuvan rakentumista myös kahden muun konstruktion kautta. 

Artistin esittämä julkisuuskuva sisältää artistin live-esiintymisiä ja levytyksiä; kuuntelijoiden 

laatima julkisuuskuva sisältää fanisivustoille ja Internetiin päätyneet kirjoitukset. Lisäksi fanien 

puhetavoista ja teksteistä on voitu osoittaa, mitä odotuksia artistiin kohdistuu, miten artistin 

halutaan olevan ja millaista artistikuvaa halutaan ylläpitää. Vastaavasti Janne Mäkelän (2004) 

tarkastelemat Beatles-fanit saivat paljon huomiota osakseen 1960-luvun lehdistössä, joka oli 

kirjoittelullaan mukana luomassa stereotypiaa ”hysteerisestä tyttöfanista”. Sittemmin Helena 

Saarikosken (2009) tutkimus on purkanut Spice Girlsien suomalaisfaneihin liittyviä ennakkoluuloja. 

Hänen tutkimuksensa seuraa Angela McRobbien (1991) viitoittamaa tietä siitä, että myös tytöt ovat 

aktiivisia musiikin kuuntelijoita ja kuluttajia.                                                                                      

Omaan tutkimusaiheeseeni liittyvää monialaista tutkimusta on tehty myös Suomen rajojen 

ulkopuolella. Ulkomaisia naispoplaulajia koskevia mediatekstejä ja niiden sukupuolittavia 

puhetapoja on tarkastellut musiikintutkija Sheila Whiteley. Hän on osoittanut lehtitekstien 

merkityksen englantilaisen tyttöryhmä Spice Girlsin menestymisessä. Naislaulaja astelee 

julkisuuteen yksilönä, jonka menestys riippuu musiikista kirjoittavan lehdistön suopeudesta. Spice 

Girlsien kohdalla lehdet olivat tuottamassa yhtyeestä kuvaa, joka vetosi laajaan kuluttajakuntaan. 

Erityisesti nuorten tyttöjen joukossa kannatusta saanut yhtye omaksui näyttävät lavashow’t 

paljastavine minimekkoineen ja yhteen hiottuine tanssiliikkeineen. Tämä teki heistä miellyttäviä 

katsella. Lisäksi lehtikirjoittelu onnistui vahvistamaan kuvaa hauskanpitoa rakastavasta 

tyttöbändistä, jolla on miesten kulttuurin mukaiset arvot. Whiteley viittaa tähän brittimedian 

käyttämällä termillä ”laddish values” eli miehisen maailman mukaiset arvot. Tästä juontuu 

sanonta ”ladettes”, joka brittimediassa viittaa nuoriin naisiin, jotka ryyppäävät ja rellestävät kuin 

miehet. Tämän lisäksi brittilehdet julkaisivat juttuja Spice Girlsien kansallismielisyydestä. Lehtien 

julkaisemat jutut Spice Girlsien ”tosienglantilaisuudesta” ja Margaret Thatcherista osaltaan tuottivat 
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heidät koko (englantilaisen) kansan tyttöbändiksi. Lisäksi lehtikirjoittelu identifioi ja oli mukana 

luomassa lukijakuntaa, jonka intressit olivat puhtaasti seksuaaliset musiikillisten sijaan. (Whiteley 

2000, 214–229.) 

Musiikintutkija Lucy O Brienin (2002, 462–463) mukaan yhtyeen jäseniin kohdistunut seksuaalinen 

halu kapitalisoitiin tavalla, joka toi sekä yhtyeelle että musiikkibisnekselle rahaa. Hänen mukaansa 

on irvokasta väittää, että Spice Girls olisi jatkanut sukupuoliroolien haastamista Madonnan 

viitoittamalla tavalla tai että heidän esimerkkinsä olisi näyttänyt tietä tyttöjen emansipaatiolle. 

O Brienin mukaan Spice Girls -yhtyeen kunnianhimo ja bisnesvainu käärittiin valheelliseksi 

tyttöenergiaksi. Siitä tehtiin markkinointikikka, jolla ryhmä myi itsensä tytöille, pojille ja sitä 

vanhemmille miehille. Sillä ei ollut mitään tekemistä Riot Grrrl -liikkeen alulle paneman 

tyttöenergian ja siihen liittyvän emansipaation kanssa. (O Brien 2002, 462–463, ks. myös Harris 

2004, 21.) Pikemminkin Spice Girlsit kantoivat mukanaan naisartisteille lankeavaa popmusiikin 

taakkaa, joka liittyi heihin kohdistuneisiin seksuaalisuuden odotuksiin (Lieb 2013, 38) ja ylläpiti 

oletusta naismuusikosta miehisen mielihyvän lähteenä (Kruse 2002, 138–139). Toisaalta mikseivät 

naiset saisi olla juuri sellaisia poplaulajia kuin haluavat?                                         

Spice Girlsin edustaman kaupallisen popmusiikkibisneksen perintöä popmusiikille voi pitää 

merkittävänä. Harva kuitenkaan piti heitä autenttisina. Tutkimuskirjallisuus tarjoaa runsaasti 

esimerkkejä naislaulajista, joita ei syystä tai toisesta ole pidetty autenttisina. Usein he ovat artisteja, 

jotka ovat lehdistön epäautenttiseksi leimaamisesta ja muusta panettelusta huolimatta kivunneet 

maailmanmaineeseen ja tehneet valtavat määrät rahaa. Yksi autenttisuuden ulkopuolelle jätetyistä 

oli Whiteleyn (2000, 5) tarkastelema kanadalaissyntyinen naisartisti Alanis Morissette. Hänen 

ensialbuminsa Alanis (1991) myi huikeat 28 miljoonaa kappaletta. Miespuoliset kriitikot olivat 

suivaantuneita albumin minäkeskeisyydestä eivätkä löytäneet siitä samaistumiskohtia. 

Mustamaalaamalla laulajan musiikintekotaitoja akateeminen ja pääosin miehistä koostuva 

rockkriitikko- ja asiantuntijayhteisö Rocklist, johon Whiteleykin kuului, sulki laulajan 

rockyhteisönsä ulkopuolelle. (Whiteley 2000, 5.) Liiallisen tunnustuksellisuuden leiman myötä 

katsottiin, että Morissetten musiikista puuttuivat kuulijoita puhutteleva henkisyys, vakavuus ja 

ylevöityminen (Whiteley 2000, 6; O Brien 2002, 468–469) eli ne autenttisuuden osatekijät, jotka 

monet muusikot nimeävät omikseen ja jotka juontavat juurensa 1800-luvun romantiikasta, 

miehisestä artistikultista, neroudesta, ylevyydestä ja emotionaalisesta syvyydestä (Toynbee 2003, 

102–104).   
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Yksi naispoplaulajaa arvioivan lehdistön kriteeri on hänen autenttisuutensa. Musiikintutkimuksessa 

autenttisuuskäsite on saanut osakseen laajaa huomiota (Anttonen 2017; Apollini 2016; Bicknell 

2015; Cameron 2005; Coates 1997; Karppinen 2016; Kotarba & Vannini 2007; Moore 2012). 

Tarkoitukseni ei ole esitellä kaikkea autenttisuuden piirissä käytyä keskustelua vaan huomioida 

tietyt tapahtumat ja niiden diskursiivinen rakentuminen, jotka ovat naispoplaulajan autenttisuuden 

kannalta merkitseviä. Näitä tässä tutkimuksessa ovat naispoplaulajan musiikin sisältöön, tekemiseen 

ja esittämiseen liittyvät tapahtumat. Musiikin autenttisuudesta kirjoittanut rock-tutkija Allan F. 

Moore (2001, 200–201) tarjoaa työkalun kappaleiden ja niiden esittäjän autenttisuuteen liittyvään 

tulkintaan. Mooren malli ei kuitenkaan huomioi autenttisuuteen liittyviä sukupuolittuneita 

puhetapoja ja käytäntöjä, vaan perustuu tulkintaan siitä, kuinka hyvin kappaleen esittäjä osaa 

asettua itsen, yleisön tai jonkun toisen henkilön asemaan. On huomioitava, että lehdet rakentavat 

naispoplaulajuutta puhetavoin, jotka saavat vertailukohtaa autenttisuudesta tehdyn tutkimuksen 

piiristä, joskaan naispoplaulajaa ei voi suoraan käsitteellistää minkään tietyn autenttisuutta 

tarkastelevan tutkimusotteen kautta. Tämä jo senkin vuoksi, että autenttisuuteen liittyy monia eri 

lehtitekstien esiin nostamia ulottuvuuksia. Naispoplaulajan autenttisuus lehtiteksteissä rakentuu 

lavaesiintymiseen, yleisöön ja musiikin tekijyyteen liittyvien ulottuvuuksien avulla. Lisäksi 

naispoplaulajan autenttisuuden kannalta mielenkiintoisia ovat laulajan ääni sekä musiikin etniset ja 

rodullistetut piirteet. Kuten useat musiikintutkijat, muun muassa Laurie Strasia siteeraava Alexandra 

Apollini (2016, 148–149), ovat todenneet, että monet kuulijat kokevat laulajan äänen sellaisenaan 

edustavan laulajan elämänkokemusta. Mitä tummempi ja rosoisempi sointi, sitä enemmän laulajan 

äänen ajatellaan kasvaneen traagisista vastoinkäymisistä, joita tarvitaan rehelliseen ja uskottavalta 

kuulostavaan tulkintaan. Äänen sointi toisin sanoen ajatellaan elämäkerralliseksi ja ennen kaikkea 

merkiksi vastoinkäymisistä, koettelemuksista tai puutteista, jotka suovat laulajalle arvovaltaa ja 

rehellisyyden tuntua. Käheät lauluäänet, joissa voi kuulla kovan elämän jäljet, ovat erityisen 

arvostettuja tietyissä musiikkilajeissa, kuten punk-, jazz- ja folkmusiikissa. Niiden mielletään 

ilmentävän uskottavuutta ja aitoutta, joita usein pidetään autenttisuuden synonyymeinä. (Apollini 

2016, 148–149; ks. myös Anttonen 2017, 24–26; Anttonen 2019, 67.)  

Angloamerikkalaiseen pop- ja rockmusiikkiin on aina kuulunut latinalaisamerikkalaisia ja 

afrikkalaisia elementtejä (Stokes 2012, 109). Kuitenkin se, että valkoinen laulaja esittää mustaa 

musiikkia, aiheuttaa ristiriitaisia tulkintoja kappaleen kuulijoissa. Musiikin etnisten ja rodullisten tai 

rodullistettujen tekijöiden ja piirteiden sekoittuminen on kiinnostanut musiikintutkijoita ja lehdistöä 

esimerkiksi valkoisen naispuolisen poplaulajan Adelen (Cameron 2005, 26–27), valkoisen 
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miespuolisen rap-laulaja Eminemin ja Black Eyed Peas -yhtyeen valkoisen naisvokalistin Fergien 

kohdalla. Heidän valkoinen artistipersoonansa assosioituu musiikillisen tyylin tai äänen takia 

mustaan musiikkiin ja mustiin artisteihin (ks. esim. Kotarba & Vannini 2007, 102–108). 

Tutkimuksessani musiikin rodullistaminen nousee esiin Anna Abreun kohdalla. 

1.6 Tutkimuksen rakenne  

Väitöskirjani johdantoa seuraa luku 2, jossa esittelen tutkimusaineistoani ja käsittelen 

naispoplaulajien yhteiskunnallista asemaa sijoittamalla heidät osaksi musiikin kulttuurisia ja 

yhteiskunnallisia valtakamppailuja. Tätä taustoittavaa lukua 2 seuraavat varsinaiset analyyttiset, 

naispoplaulajiin liittyviä puhetapoja tarkastelevat luvut 3–6, jotka muodostavat tutkimukseni 

tärkeimmän osan. Tutkimuksen runko muotoutuu kolmen kokoavan ja toisiinsa limittyvän teeman 

ympärille, jotka olen hahmottanut analysoimistani lehtien puhetavoista. Nämä naispoplaulajia 

koskevat mediadiskurssit liittyvät musiikin talouteen, musiikin ruumiillisuuteen ja musiikin 

tekijyyteen, ja ne tulevat esiin kunkin naispoplaulajan kohdalla hieman eri painotuksin. 

Tutkimukseni analyyttisissä luvuissa 3–6 käsittelen kutakin teemaa vuorollaan erilaisista 

teoreettisista ja tulkinnallisista näkökulmista ja siten muuntuvin kysymyksenasetteluin. 

Väitöskirjan ensimmäisessä analyyttisessa luvussa 3 pohdin ansiotulojen merkitystä 

naispoplaulajasta kertovissa lehtiteksteissä, erityisesti rahaa käsittelevien tekstien liittymistä 

toimijuuden kuvauksiin. Kysyn, millaista on rahaa käsittelevien tekstien mahdollistama toimijuus 

eli millaisia toiminnan paikkoja naispoplaulajille avautuu. Lisäksi tarkastelen rahalta piiloon jääviä 

asioita, musiikin sukupuolittuneisuutta ja yrittäjyyttä sekä sitä, mitä ne kertovat naispoplaulajan 

asemasta musiikissa sekä mihin yhteiskunnallisiin keskusteluihin kyseiset tekstit naispoplaulajat 

liittävät. Pohdin työntekoon liittyviä diskursseja naispoplaulajasta kertovissa lehtiteksteissä 

viimeiseksi, koska myös ne ilmenevät rahasta irrallisina väittäminä.  

Musiikkialan taloudesta yleisesti tehdyillä selvityksillä ei voi todentaa tai kumota lehtien rahaa 

käsittelevien tekstien väittämiä yksittäisistä naispoplaulajista. Tämän tutkimuksen kannalta se 

tarkoittaa sitä, että lehtien puhetapojen kriittinen arviointi perustuu saatavissa oleviin musiikkialan 

tutkimuksiin. Näin poplaulajia koskevien väitteiden purkaminen todelliseen tutkimustietoon 

perustuen on osittain mahdotonta. Poplaulajien ansiotuloja koskevat väitteet ovat kuitenkin rahaa 

käsittelevien tekstien ydintä, ja vaikka tämän luvun tarkoitus ei olekaan musiikkialan tilastojen 
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esittely, on niillä oma tehtävänsä naispoplaulajaa tuottavan rahaa käsittelevien tekstien sisällöllisen 

ytimen avaamisessa.  

Väitöskirjan toisessa analyyttisessa luvussa 4 tarkastelen oletusta naisesta katseen kohteena. 

Analysoin naispoplaulajan kehoon liittyviä puhetapoja ja kysyn, millaista toimijuutta 

naispoplaulajan kehoon liittyvät puhetavat tuottavat. Huomioin lehtiartikkeleiden lisäksi sitä 

visuaalista kuvastoa, jonka kautta naispoplaulajuutta lehtiartikkeleissa esitellään. Naispoplaulaja 

konkretisoituu katsomisen kautta. Kaikki naispoplaulajasta kertovat lehtijutut ilmestyvät aina häntä 

esittävän kuvan kanssa. Naispoplaulaja muodostaa lehdissä voimakkaan visuaalisen keskipisteen. 

Tämä representaatioiden visuaalisuutta koskeva huomio liittää naispoplaulajan tiukasti 

ruumiiseensa, vaikka lehdistö esitteleekin naispoplaulajaa ruumiillisuutensa kautta vasta 

kolmanneksi eniten. Ruumiillisuus ei rajoitu vain kuviin, vaan laulajan ulkomuodosta kirjoitetaan 

lehtiteksteissä tavoilla, jotka edesauttavat tiettyjen kauneusihanteiden ja niitä tukevien puhetapojen 

jatkumisen.  

Kolmas lehtien harjoittama naispoplaulajan kuvaamisen tapa on hänen musiikillinen tuotantonsa ja 

erityisesti puhetavat, jotka avaavat musiikin sisältöön, tekemiseen ja esittämiseen liittyviä seikkoja. 

Väitöskirjan analyyttisessa luvussa 5 tarkastelen tätä kohdistamalla huomioni autenttisuuden 

määräytymisperusteisiin naispoplaulajien kohdalla. Suhteutan tarkastelun lavaesiintymisistä ja 

yleisöstä tehtyihin tulkintoihin sekä albumimyyntiä kuvaavien määrien ja tekijyyden suhteeseen. 

Jatkan teemaa väitöskirjan analyyttisessa luvussa 6 ohjaamalla huomion tarkemmin musiikin 

tekijyyteen, kappaleisiin ja lauluääneen. Käsittelen musiikin rodullistavaa merkityksellistämistä 

Anna Abreun yhteydessä osana hänen autenttisuuttaan määrittävää yhdistelmää.  

Kysyn, voiko poplaulajaa pitää autenttisena, kun tarkasteluun otetaan mukaan rocksosiologiaan, 

tunnustuksellisuuteen ja ingénueen liittyvää retoriikkaa. Lopuksi kokoan tulokset ja johtopäätökset 

yhteen luvussa 7. 
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2. NAISARTISTIEN YHTEISKUNNALLISTA ASEMAA KARTOITTAMASSA: CHISUA,  

ANNA ABREUTA JA JENNI VARTIAISTA KOSKEVA LEHTIAINEISTO 

2.1 Chisun, Anna Abreun ja Jenni Vartiaisen urat sanoma-, ajanviete- ja nuortenlehtien 

kertomana

Tämän tutkimuksen aineistona on sanoma-, ajanviete- ja nuortenlehtien naislaulajia – Chisua, Anna 

Abreuta ja Jenni Vartiaista – koskevat artikkelit. 

Lehtitietojen mukaan Chisu eli Christel Sundberg (nyk. Roosberg) (synt. 3.1.1982) on syntynyt 

Helsingissä (Al 18.2.08; Me Naiset 24.9.09; Cosmopolitan 10/09; Al Su Ihmiset-liite 14.3.10d; IS 

Plus-liite 8.5.10b; HS kuukausiliite 11/10; Me Naiset 7.6.12). Hänen vanhempansa erosivat laulajan 

ollessa 4-vuotias (Al 18.2.08; Me Naiset 5.6.08; Me Naiset 7.1.10; IS Plus-liite 8.5.10b; Me Naiset 

7.6.12). Tämän jälkeen hän jäi asumaan äitinsä kanssa Helsingin Laajasaloon (Me Naiset 7.1.10; Me 

Naiset 7.6.12). Lehtien mukaan Chisulle muodostui erittäin läheinen suhde äitiinsä, ja se on 

jatkunut aikuisikään saakka (Me Naiset 5.6.08; IS Plus-liite 8.5.10b; HS kuukausiliite 11/10; Me 

Naiset 7.6.12). Äidillä oli tärkeä rooli arjen sujuvoittajana. Hän hoiti käytännön remonttien (Me 

Naiset 5.6.08) lisäksi myös autokyydit keikkapaikoille (IS Plus-liite 8.5.10b). Suhteen isään 

kerrottiin myös olevan läheinen (Me Naiset 7.6.12). Vanhempien erosta huolimatta perhe eli 

tavallista arkea. Äidin kerrottiin kasvattaneen tyttärensä ”hyvin” (Me Naiset 7.6.12) ja tukeneen 

tämän musikaalista kehitystä (Me Naiset 7.1.10; Cosmopolitan 12/11b). Chisu sai oman pianon joko 

10-vuotiaana (HS kuukausiliite 11/10) tai vuotta myöhemmin (Al 18.2.08; Al Su Ihmiset-liite 

14.3.10d; IS Plus-liite 8.5.10b). Siitä alkoi kiinnostus musiikin tekemistä kohtaan. 

 Isoveli opetti, että kahdella kasettimankalla voi äänittää omaa soittoa. Toisesta mankasta 
  tuli musiikkia ja toisella äänitin pimputustani. Sitten siirsin kasetin toiseen soittimeen ja 
  nauhoitin päälle taas uuden raidan. (Al Su Ihmiset-liite 14.3.10d.) 

Chisu oppi musiikin tekemiseen liittyvän sämpläämisen, musiikkikappaleen osien lainaamisen ja 

uudelleen käyttämisen, kotona. Säveltämisen hänen kerrottiin aloittaneen pianolla, kitaralla ja 

harrastelijatason musiikkiohjelmalla (Miss Mix 11/11). Pieni pääoma ja kotitietokone riittivät 

alkuun. Itseoppineisuutta korostaakseen Helsingin Sanomat julkaisi jutun Chisusta yhtenä 
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[..] musiikkikasvatusjärjestelmän pudokkaista. Chisu [..] jätti konservatorio-opintonsa vaiheeseen 

  kakskauttakolme, siitä tavallisesta syystä: 
  ”Ylä-asteiässä tuntui olevan paljon mielenkiintoisempia juttuja kuin pianistiksi opiskelu. 
  ”Sävelsin jo tosi paljon siinä vaiheessa, kun konservatorio jäi, lähinnä elokuvahenkisiä  
 melodioita”. (HS 24.10.09.) 

Musiikkiopintojen keskeytyminen (HS 24.10.09; Image 9/11b) selitettiin lehdissä sillä, että ”

oppineisuutta olennaisempaa on kuitenkin se, että omat ideat ovat harvinaisen vahvoja” (HS Nyt-

liite 9.–15.10.09c). Omien ideoiden vahvuutta ei opita koulussa, joten lehtiteksteissä näyttäytyi ”

luonnolliselta”, että Chisun ”opiskelut jäivät lukioon” (HS kuukausiliite 11/10). Lehdet kuitenkin 

muistuttivat siitä, että ”Chisu oli hyväksytty opiskelemaan ääniteknologiaa Liverpool Institute for 

Performing Arts -oppilaitokseen. Se tunnetaan Sir Paul McCartneyn perustamana” (HS 24.10.09; 

myös Al 18.2.08; Me Naiset 5.6.08; Image 10/10; HS kuukausiliite 11/10). Helsingin Sanomien 

kuukausiliitteen mukaan Chisu kieltäytyi paikasta, koska ”halusi tehdä musiikkia työkseen [ja] [..] 

opetteli itsekseen biisinikkariksi” (HS kuukausiliite 11/10). Chisu toisin sanoen opetteli musiikin 

tekemisessä tarvittavat taidot itsenäisesti. 

Turvallisesta perhetaustasta johtuen lehdet eivät liittäneet Chisuun mainittavaa rosoisuutta tai 

sellaista, minkä olisi voinut tulkita kuvastavan itähelsinkiläistä lähiöelämää negatiivissävytteisesti. 

Lehtipuheessa Chisuun liittyi kuitenkin paikallisvire, joka ammensi hänen nuoruusvuosistaan. 

Hänen kerrottiin käyneen peruskoulun Helsingin Laajasalossa (HS kuukausiliite 11/10; Image 

9/11b; Miss Mix 11/11; HS Nyt-liite 21.–27.9.12) koulun musiikkiluokalla (Me Naiset 7.6.12). 

Koulussa vallitsi vahva musiikkikulttuuri, ja opettajat rohkaisivat Chisua laulamaan (Me Naiset 

7.6.12). Laajasalossa hän tutustui naapurustossa asuvaan, sittemmin musiikkituottajana tunnetuksi 

tulleeseen Jukka Immoseen, joka pyysi Chisulta sävellystä elokuvaan Tyttö, sinä olet tähti (Al 

18.2.08; Me Naiset 5.6.08). Lukion hänen kerrottiin aloittaneen Sibelius-lukiossa, ja siihen myös 

liittyi muutto lähemmäksi Helsingin ydinkeskustaa, Hakaniemeen (HS Nyt-liite 7.–13.10.11b). 

Laulu-uran jo käynnistyttyä toimeentulo oli tiukkaa, ja Chisun kerrottiin rahoittaneen musiikin 

tekemistä työskentelemällä helsinkiläisessä nuorisovaateliikkeessä (Al 18.2.08; Me Naiset 5.6.08; IS 

14.8.08). Albumijulkaisujen myötä Chisusta alettiin puhua ”helsinkiläisartistina” (Al Valo-liite 16.–

22.5.08; Al Valo-liite 2.–8.10.09; Demi 11/11a) sekä helsinkiläisenä laulajana, lauluntekijänä ja 

tuottajana (HS Nyt-liite 9.–15.10.09b; HS Nyt-liite 21.–27.9.12; HS 13.11.12), joka myöhemmin 

muutti Helsingin Punavuoreen (Me Naiset 7.1.10). Voidaan olettaa, että paikkojen Laajasalo, 
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Hakaniemi ja Punavuori merkitykset liittyvät Chisun sosiaaliseen arvonnousuun, joka on 

yhteydessä hänen musiikillisen menestykseensä.  

 

Tarkasteluajanjaksolla myös Anna Abreu ja Jenni Vartiainen tekevät musiikkia Helsingissä. 

Vartiaisen asuinpaikka siirtyi nuoruusvuosien Itä-Suomesta Helsinkiin, kun taas Abreun taustaa 

käsittelevissä teksteissä toistui portugalilaisuudesta ammentava eksoottisuus ja sen mukanaan 

tuoma kansallisuuden (suomalaisuuden) ja paikallisuuden (vantaalaisuuden) häivyttäminen. Anna 

Abreu (synt. 7.2.1990) syntyi suomalaiselle äidille ja portugalilaiselle isälle. Eksotisoinnin 

mahdollistavan alkuasetelman vuoksi lehdet ehdottivat Abreun syntymäpaikaksi monia eri paikkoja. 

Esimerkiksi Me Naisissa hänen syntymäpaikakseen ilmoitettiin kolme eri paikkaa. Vuoden 2007 

lehdessä vantaalaisen Anna Abreun kerrottiin syntyneen Portugalissa ja viettäneen siellä kuusi 

ensimmäistä vuottaan (Me Naiset 22.3.07). Kaksi vuotta myöhemmin hänen kerrottiin syntyneen 

Helsingissä, asuneen kuusivuotiaaksi asti Portugalissa ja asuvan Vantaalla (Me Naiset 22.10.09). 

Kaksi vuotta myöhemmin hänen kerrottiin syntyneen Vantaalla (Me Naiset 17.3.11b; myös Al Kesä-

liite 27.5.08; Al 28.10.08; Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c; IS 26.11.09; HS 19.3.10). Laulajan uskonto 

herätti Abreun omien sanojen mukaan toimittajissa toistuvaa kiinnostusta (HS 25.10.08). Tästä 

huolimatta vain kaksi lehteä mainitsi hänen katolilaisuutensa (HS 25.10.08; Me Naiset 17.3.11b). 

Me Naisten haastattelussa laulaja totesi olevansa ”agnostikko, sillä en ole varma mihin uskon” (Me 

Naiset 17.3.11b).  

Anna Abreun vanhemmat erosivat laulajan ollessa viisivuotias, minkä jälkeen hän jäi asumaan 

Suomessa asuvan äidin luokse. Vanhempien erosta huolimatta lehtiteksteissä korostui seesteinen 

perhearki ja äitisuhteen tärkeys. Äidin kerrottiin ”kasvattaneen ja pitäneen laulajasta lähes yksin 

huolta” (Me Naiset 22.10.09). Nuorena Anna Abreu soitti viulua (Koululainen 3/07; Me Naiset 

22.3.07; Demi 5/07; Al 2.9.07; Me Naiset 22.10.09; Koululainen 4/11b) sekä lauloi kuorossa ja 

bändissä (Me Naiset 22.10.09). Anna Abreun isän ja isoveljen kerrottiin asuvan laulajan ”toisessa 

kotimaassa Portugalissa” (HS Nyt-liite 23.–29.10.09). Lehtien mukaan laulaja lomaili Portugalissa 

säännöllisesti (Me Naiset 22.3.07; Miss Mix 4/07ab; Al Kesä-liite 27.5.08; Demi 10/08; Koululainen 

10/09; Me Naiset 22.10.09; Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c; Me Naiset 17.3.11b; IS 29.10.11). Hänen 

kotikaupungikseen Portugalissa mainittiin Sintra (Me Naiset 22.10.09). Portugali oli Anna Abreulle 

sekä perinteinen joulunviettopaikka (IS 29.11.07; IS 16.1.08) että kesäinen lomanviettopaikkakin 
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(IS 4.7.07; Me Naiset 22.5.08; IS 9.6.08). Lisäksi hänen lapsuuden aikaisten muistojensa kerrottiin 

liittyvän rantaleikkeihin Portugalissa (Me Naiset 22.10.09).  

Anna Abreun äidillä oli merkittävä rooli arjen sujumisen kannalta. Äiti oli Abreulle tärkeä tukipilari 

(Me Naiset 22.3.07; IS Plus-liite 14.2.09), joka laulajan menestymisen myötä otti hoitaakseen 

Abreun käytännön asiat (Me Naiset 17.3.11b) sekä raha-asiat (Cosmopolitan 12/09b). Tämän voi 

olettaa johtuneen siitä, että julkisuuteen tullessaan laulaja oli vielä alaikäinen, lukiota käyvä nuori. 

Lehdet esittivät Abreun koulunkäynnistä monenlaisia väitteitä. Heti uran alussa nuortenlehdet 

julkaisivat juttuja hänen opiskelutauostaan (Koululainen 3/07; Demi 05/07). Toiset lehdet korostivat 

opintojen jatkumista. Toimittajat kirjoittivat jutuissaan ”toista vuotta Sibelius-lukiossa” (HS Nyt-

liite 31.8–6.9.07) opiskelevasta, ”lukion penkkiä ainakin periaatteessa edelleen kuluttavasta” (HS 

Nyt-liite 24.–30.10.08), ”kolmatta vuotta Sibelius-lukiossa” (IS 15.10.08) opiskelevasta, 

ylioppilaaksi kirjoittavasta laulajasta (IS 5.12.08c). Vasta myöhemmin tarkennettiin, että 

menestyksekkään musiikkiuran vuoksi laulaja ei ehdi käydä koulua ja lukio keskeytyy (Al 6.10.09; 

Koululainen 10/09; Me Naiset 22.10.09). Koulun keskeytymisen syynä oli alaikäisenä alkanut 

Idols-tähteys, jota käsittelen jatkossa lisää. 

Puhe Portugalissa kasvaneesta ja Suomessa menestyneestä Idols-tähdestä (Al 21.10.09) eittämättä 

vahvisti mielikuvaa eksoottisesta, glamourista (ulkomaalais)tähdestä, joka on kokeillut 

menestystään television laulukilpailussa ja sattunut menestymään juuri Suomessa. Eksoottisuuden 

korostaminen selittää kansallisuuden ja paikallisuuden vähäistä asemaa Abreusta kertovissa 

lehtijutuissa. Vain kerran hänet mainittiin ”syntyperäisenä vantaalaisena” (HS 19.3.10). Syy 

vantaalaisuuden häivytykseen voi olla siinä, että hänen lähiöläisyyttään haluttiin välttää 

mainitsemasta. Lähiöläisyydestä ei kirjoitettu, vaikka Abreu asui Vantaalla vielä vuonna 2008 

omistamassaan rivitalokodissa (IS 10.6.08; IS 13.6.08). Tätä taustaa vasten näyttää ”luonnolliselta”, 

että Abreun näkyminen mediassa muotoutui portugalilaisuuden ja Idols-kisan ympärille. 

Kulttuurintutkija Stuart Hall (2013, 249) on kirjoittanut tyypittelyjen ja henkilöä alentavien 

stereotypioiden eroista. Tulkintani mukaan portugalilaisuuteen tai Idolsiin perustuvassa 

tyypittelyssä ei ole kyse Abreuta alentavista stereotypioista vaan piirteistä, joiden avulla hänestä 

tehtiin koko kansan helposti tunnistettavissa oleva tähti.  
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Asetelma oli jokseenkin erilainen Jenni Vartiaisen (synt. 20.3.1983) kohdalla, jonka syntymäpaikka 

on lehtitietojen perusteella Kuopio (IS 16.7.08; Me Naiset 12.8.10; Me Naiset 17.8.11). Hänen 

lapsuus- ja nuoruusvuosien kotipaikakseen nostettiin Kuopio (Miss Mix 4/10; Me Naiset 12.8.10), 

mutta nykyiseksi asuinpaikakseen Helsinki (Me Naiset 1.11.07; Al Su Ihmiset-liite 21.8.11b). 

Lapsuutensa kesät laulaja vietti maalla. Tästä on lehdissä kerrottu muun muassa seuraavalla tavalla: 

Laulua lehmille 
 Eletään 80-luvun loppupuolta. Tyttö nimeltä Jenni viettää kesälomaa mummolassa lähellä Kuopiota. 
  Hän oppii kaivamaan pottuja, perkaamaan kaloja, lypsämään lehmiä. Toisinaan hän laulaa navetassa 
  vasikoille Sabrinan hittiä Boys, Boys, Boys. (Me Naiset 12.8.10.)  

Jenni Vartiaisen juuret ovat maaseudulla, suomalaisessa maalaismaisemassa. Kuvauksessa toistuu 

perinteisiä kansallisia symboleja, kuten kesien vietto mummolassa ja lehmien lypsy. Savolaisuuden 

kerrottiin elävän laulajassa, ”vaikka arki onkin Helsingissä” (Me Naiset 17.8.11). Hänen kerrottiin 

puhuvan savon murretta läheistensä kanssa (Me Naiset 12.8.10; Me Naiset 17.8.11). Lehdet 

kertoivat hänen perhetaustastaan erittäin vähän, joskin laulajalla kerrottiin olevan hyvä suhde 

vanhempiinsa (Miss Mix 1/08). Lehdissä välit vanhempiin jäivät etäisiksi, vaikka vanhempien 

esimerkiksi kerrottiin tukeneen laulajaa hänen kaikissa harrastuksissaan (Me Naiset 12.8.10). 

Savolaisuus on piirre, joka ydinperheen lisäksi kertoo hänen tavallisuudestaan. Hänen musiikkiaan 

ei kuitenkaan kuvattu savolaisiin juuriin perustuvaksi. 

Lehdet olivat kiinnostuneita Jenni Vartiaisen soolouraa edeltävistä vuosista, jolloin hän osallistui tv-

laulukilpailuun sekä lauloi tyttöryhmässä. Osallistuminen vuoden 2002 tosi-tv-laulukilpailu 

Popstarsiin sekä siitä alkanut laulu-ura tyttöryhmä Gimmelissä vaikuttivat hänestä kirjoitettuihin 

lehtijuttuihin tarkasteluajanjaksolla, joskaan ei yhtä voimallisesti kuin Anna Abreun osallistuminen 

tv-laulukilpailu Idolsiin. Jenni Vartiaisen kohdalla lehdille näytti olevan tärkeää löytää syy, miksi 

hän päätyi laulukilpailuun ja tyttöryhmään. Lehtien mukaan kyse oli sattumasta. Jenni Vartiainen 

menestyi taitoluistelussa Suomen mestaruustasolla ollen ”yksi Suomen taitoluistelijalupauksista” 

(HS 20.3.10). Hän ”halusi taitoluistelusta ammatin, mutta liika innokkuus kostautui” (HS 20.3.10). 

Hänen kilpaurheilu-uransa päättyi 16-vuotiaana yllättäen harjoituksissa tapahtuneeseen selän 

loukkaantumiseen (Al 17.7.07; HS 20.3.10; Al Valo-liite 12.–18.3.10b; Me Naiset 12.8.10; IS 

20.8.11c). Tilalle tuli löytää uusi ammatti. Tämän dramaattisen elämänmuutoksen tilalle ei 

kelvannut klassisen musiikin opiskelun jatkaminen (Image 2/10b), vaikka nuorempana hän soitti 

pianoa ja huilua (Image 2/10b; Al Valo-liite 12.–18.3.10b; Me Naiset 12.8.10). Laulaminenkaan ei 
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Jenni Vartiaista lehtien mukaan kiinnostanut (HS 20.3.10; Me Naiset 12.8.10). Hetken 

mielijohteesta hän sai ajatuksen osallistua Popstarsin koelaulutilaisuuteen (IS Plus-liite 13.–

14.10.07c; HS 20.3.10; Me Naiset 12.8.10; IS 10.2.11), josta hän päätyi tv-laulukilpailuun ja sitä 

seuranneeseen tyttöryhmään.  

Kun Vartiainen vuonna 2002 pääsi tosi-tv-ohjelma Popstarsista Gimmel-tyttöryhmään, paketti 
tuli valmiina levy-yhtiöltä. Kolme nuorta naista toteutti vanhojen setien visioita pop-idoleista. (HS 20.3.10.) 

Helsingin Sanomien popmusiikin toimintalogiikkaa vähättelevä kommentti myötäilee Simon Frithin 

(2001, 96) määritelmää popmusiikista. Siihen kuuluu artistin vähäinen vastuu ja musiikin ylhäältä 

määräytyvyys. Musiikin sisältö ja saundi on levy-yhtiön sanelemaa, eikä artisti päätä esittämästään 

musiikista. Vartiaisen laulu-ura tyttötriossa kesti kaksi vuotta ja päättyi yhtyeen hajoamiseen 

vuonna 2004 (HS Nyt-liite 8.–14.6.07b; Al 17.7.07; Al Valo-liite 3.–9.8.08). Jenni Vartiainen 

julkaisee ensimmäisen sooloalbuminsa vuonna 2007. Debyytin julkaisemisen ohella Vartiaisen 

kerrottiin opiskelleen ahkerasti. Lehdet esittivät eriäviä väitteitä sekä tutkintoon johtavan 

koulutuksen nimestä että koulutuksen suorituspaikasta. Me Naiset (1.11.07) kertoi, että hän 

opiskelee ”Helsingin ammattikorkeakoulussa Stadiassa pop/jazzmusiikkipedagogiksi”. Helsingin 

Sanomissa hänen kerrottiin suorittavan ”nelivuotista pop- ja jazzpedagogiikan tutkintoa 

ammattikorkeakoulu Metropoliassa” (HS 20.3.10). Muutoin hänen kerrottiin valmistuvan uran 

ohella laulunopettajaksi (Cosmopolitan 12/07c; Me Naiset 12.8.10; Me Naiset 17.8.11) tai ”

laulupedagogiksi Stadia-ammattikorkeakoulun pop-jazz-linjalla” (HS Nyt-liite 14.–20.9.07).  

Kymmenen vuotta on popmusiikissa pitkä, mutta toisaalta lyhyt aika. Anna Abreu, Chisu ja Jenni 

Vartiainen ovat median mukaan säilyttäneet paikkansa popmusiikin kärkiniminä.  

Chisu on ehtinyt hylätä iskelmävetoisen popmusiikin ja asettunut jokseenkin luontevasti 

elektronisen popmusiikin kärkinimiin. Anna Abreun taiteilijanimi on muuttunut Abreuksi, ja 

nykyään hän levyttää myös suomen kielellä. Jenni Vartiainen on asunut muutamia vuosia 

Yhdysvalloissa, josta saapui esiintymään esimerkiksi Suomen Emma-gaalaan vuonna 2021. Kaikki 

heistä tekevät edelleen musiikkia ja julkaisevat uusia albumeja. Sittemmin Chisu on kuitenkin 

ilmoittanut lopettavansa soolouransa (HS 10.11.21). Samalla Anna Abreun, Chisun ja Jenni 

Vartiaisen rinnalle on noussut joukko uusia naispuolisia musiikintekijöitä ja nimiä.  
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2.2 Artistien medianäkyvyyden jakautuminen aineistossa 2007–2012

Eniten naispoplaulajista julkaisivat juttuja sanomalehdet, seuraavaksi eniten nuortenlehdet ja 

vähiten ajanvietelehdet. 144 tekstiä ilmestyi Ilta-Sanomissa (Abreu 86, Vartiainen 34, Chisu 24), 95

Aamulehdessä (Abreu 33, Vartiainen 29, Chisu 33) ja 33 Helsingin Sanomissa (Abreu 11, Vartiainen 

8, Chisu 14). Ilta-Sanomat kirjoittaa näiden lukemien mukaan näistä lehdistä eniten 

populaarimusiikista ja Aamulehtikin Helsingin Sanomia enemmän. Aikakauslehtien (nuortenlehtien 

ja ajanvietelehtien) 73 tekstistä neljäkymmentäseitsemän (47) ilmestyi nuortenlehdissä. 

Nuortenlehdissä määrällisesti eniten kirjoitettiin Anna Abreusta, etenkin Koululaisessa (Abreu 19, 

Vartiainen 0, Chisu 1). Erot olivat Abreun hyväksi myös Demissä (Abreu 7, Vartiainen 2, Chisu 5) 

ja Miss Mixissä (Abreu 7, Vartiainen 2, Chisu 4). Tästä voi päätellä, että nuorena artistina Abreuta 

markkinoitiin nimenomaan nuorille lukijoille.

Vähiten naispoplaulajista kirjoitettiin ajanvietelehdissä, yhteensä 26 kertaa. Me Naiset kertoi 

kaikista artisteista suurin piirtein saman verran, yhteensä 13 kertaa (Abreu 4, Vartiainen 4, Chisu 5), 

kun taas Cosmopolitan julkaisi artikkeleita Vartiaisesta muita vähemmän (Abreu 4, Vartiainen 1, 

Chisu 4) ja Image puolestaan eniten Chisusta (Abreu 0, Vartiainen 1, Chisu 3) (ks. taulukko 1). 

Vaikka ajanvietelehdissä kirjoitettiin lukumäärällisesti vähiten, lehtien jutut olivat pituudeltaan 

usean sivun henkilöjuttuja tai henkilökuvia. 

Taulukko 1: Vuosittain tutkimuksen kohteena olevista naispoplaulajista julkaistujen artikkelien 

määrä eri lehdissä tutkimusaineistossa 2007–2012.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Yhteensä

HS 6 6 4 7 4 6 33

AL 7 23 14 17 17 17 95

IS 16 38 23 25 31 11 144

Me Naiset 2 2 2 2 4 1 13

Cosmopolitan 4 1 2 0 2 0 9

Image 0 1 0 2 1 0 4

Demi 2 2 1 4 3 2 14

Koululainen 4 7 5 1 3 0 20
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Määrällisesti eniten artisteista julkaisivat juttuja sanomalehdet, tosin eri lehtien välillä on 

huomattavia eroja. Artistien medianäkyvyyteen vaikuttavat luonnollisesti useat heidän uraansa 

liittyvät seikat. Nousujohteinen ura albumijulkaisuineen sekä tv-esiintymisineen lisää 

medianäkyvyyttä. Toisaalta kiertue- ja levytystauot vähentävät medianäkyvyyttä.  

Määrällisesti Anna Abreusta kirjoitettiin eniten hänen Idols-menestyksen jälkeisenä vuotena 2008. 

Lehtikirjoittelu lisääntyi albumijulkaisujen myötä. Tarkasteluajanjaksolla (2007–2012) Abreu 

julkaisi uuden albumin kaikkina muina vuosina paitsi vuonna 2010, jolloin häneltä ei ilmestynyt 

albumia. Silloin lehtikirjoittelussa tapahtuikin notkahdus. Hänestä kirjoitettiin vähän 

tarkasteluajanjakson viimeisenä vuotena johtuen hänen keväällä 2012 alkaneesta puolen vuoden 

keikka- ja levytystauosta. Abreuta eniten käsitteli Ilta-Sanomat, seuraavaksi Aamulehti ja 

kolmanneksi nuortenlehti Koululainen. 

Aktiivinen lehtikirjoittelu Jenni Vartiaisesta ajoittui debyyttialbumin julkaisuun (2007) ja sitä 

seuraavaan vuoteen. Ensimmäisen kiertue- ja levytystauon aikana vuonna 2009 sitä on 

huomattavasti vähemmän. Lehtikirjoittelu lisääntyi toisen albumin julkaisun myötä vuonna 2010, ja 

se jatkui vilkkaana seuraavaan vuoteen. Syksyllä 2011 alkaneesta vuoden mittaisesta kiertue- ja 

levytystauosta johtuen hänestä ilmestyi vain muutama artikkeli vuonna 2012. Vartiaisesta 

lähestulkoon saman verran juttuja julkaisivat Aamulehti ja Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat niitä jo 

huomattavasti vähemmän.  

Kirjoittelu Chisusta alkoi varsinaisesti vasta toisen albumin saamasta suosiosta vuonna 2009 ja 

jatkui nousujohteisesti tarkastelujakson loppuun saakka, johon mennessä Chisu oli julkaissut neljä 

albumia. Kiertue- ja levytystauot loppuvuodesta 2010 sekä syyskuussa 2012 eivät aiheuttaneet 

merkittävää notkahdusta juttujen määrään. Chisusta kerrottiin eniten Aamulehdessä, seuraavaksi 

Ilta-Sanomissa ja muita artisteja enemmän Helsingin Sanomissa.  

Ajanviete- ja nuortenlehtien julkaisemien artikkeleiden määrät verrattuna sanomalehtiin olivat 

vähäisiä. Me Naiset, Demi ja Miss Mix esittelivät artisteja lähes yhtä monta kertaa. 

Miss Mix 3 6 0 1 2 1 13

yhteensä 44 86 51 59 64 41 345
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Cosmopolitanissa artikkeleita oli jo alle kymmenen, ja ne jakaantuivat epätasaisesti eri vuosille. 

Vähiten artisteja esitteli Image. Vaikka lehtien välillä oli huomattavia määrällisiä eroavaisuuksia, oli 

niitä myös artistien välillä: jokainen aineistoon valikoitunut lehti julkaisi juttuja Chisusta. 

Koululainen esitteli lähes yksinomaan Abreuta mutta ei Vartiaista, Image puolestaan Vartiaista ja 

Chisua mutta ei Abreuta (ks. taulukko 2).  

Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että artistien medianäkyvyys lisääntyy albumien julkaisun myötä, 

kun taas kiertue- ja levytystaukojen aikana medianäkyvyys vähenee. Joskus näillä seikoilla ei ole 

juurikaan merkitystä artistin medianäkyvyyteen. Sanomalehdistä etenkin Aamulehti ja Ilta-Sanomat 

julkaisivat juttuja naispoplaulajista runsaasti, Helsingin Sanomatkin enemmän kuin ajanviete- ja 

nuortenlehdet, joissa toisaalta esiteltiin artisteja laajemmin.  

Taulukko 2: Abreuta, Chisua ja Vartiaista käsittelevien artikkelien määrä tutkimusaineistossa ja sen 
eri lehdissä vuosina 2007–2012. 

ABREU 2007 2008 2009 2010 2011 2012 yhteensä

HS 3 4 1 1 2 0 11

AL 2 15 10 2 1 3 33

IS 14 28 17 9 16 2 86

Me Naiset 1 1 1 0 1 0 4

Cosmopolitan 3 0 1 0 0 0 4

Image 0 0 0 0 0 0 0

Demi 3 2 1 0 1 1 8

Koululainen 4 6 5 1 3 0 19

Miss Mix 2 4 0 0 1 0 7

yhteensä 32 60 36 13 25 6 172
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2.3 Aineiston juttutyypit ja niiden määrittelyt

Kaikista julkaistuista juttutyypeistä suurimman osan aineistoa muodostavat viihdeuutiset (44 %). 

Kulttuuriuutisia (25 %) ja henkilöjuttuja tai -kuvia (17 %) on niitä vähemmän. Haastatteluja (6 %) 

ja levyarvosteluja (5 %) on alle kymmenes juttutyypeistä. Vähiten esiintyy kolumneja/blogeja (2 %) 

ja yleisuutisia (1 %) (ks. taulukko 3). 

CHISU 2007 2008 2009 2010 2011 2012 yhteensä

HS 0 1 3 3 2 5 14

AL 0 2 2 7 11 11 33

IS 0 1 2 7 6 8 24

Me Naiset 0 1 1 1 1 1 5

Cosmopolitan 0 1 1 0 2 0 4

Image 0 1 0 1 1 0 3

Demi 0 0 1 2 2 1 6

Koululainen 0 1 0 0 0 0 1

Miss Mix 1 1 0 0 1 1 4

yhteensä 1 9 10 21 26 30 94

VARTIAINEN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 yhteensä

HS 3 1 0 3 0 1 8

AL 5 6 2 8 5 3 29

IS 2 9 4 9 9 1 34

Me Naiset 1 0 0 1 2 0 4

Cosmopolitan 1 0 0 0 0 0 1

Image 0 0 0 1 0 0 1

Demi 0 0 0 2 3 0 5

Koululainen 0 0 0 0 0 0 0

Miss Mix 0 1 0 1 0 0 2

yhteensä 12 17 6 25 19 5 84
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Taulukko 3: Naispoplaulajista julkaistut juttutyypit tutkimusaineistossa 2007–2012.

Viihdeuutiset ilmestyvät lehtien viihdeosastolla, tv-liitteissä tai viikonloppuliitteissä. Ne voivat olla 

myös artistisitaatteja tai luonnehdintoja artistin persoonasta. Aiheeltaan ne käsittelevät myös muuta 

kuin musiikkia, esimerkiksi muotia ja ulkonäköä. Suurin osa Ilta-Sanomien artikkeleista oli 

viihdeuutisia. Linnan juhlien aikaan artisteista esiintyi useita peräkkäisiä viihdeuutisia, joissa 

käsiteltiin tapahtuman pukuvalintoja ja pukujen suunnittelijoita. 

Kulttuuriuutinen vastaa samoihin kysymyksiin kuin uutinen, mutta se kertoo artistista ja hänen 

urastaan tai jostakin ajankohtaisesta musiikkiin liittyvästä tapahtumasta. Suurin osa Aamulehden

jutuista oli kulttuuriuutisia, jossa käsiteltiin artistin uraa, artistipalkintoja tai ajankohtaista 

musiikkitapahtumaa.

Henkilökuvan, henkilöjutun ja henkilöhaastattelun erot ovat vähäisiä. Usein samoja tekstejä voidaan 

kutsua näillä kaikilla nimillä, mutta niissä on hienoisia eroja (Räty 1998). Henkilöjuttu koostuu 

toimittajan paikan päällä tehdyistä omista havainnoista, haastattelusta, kuvista, kirjoituksesta ja 

mielipiteistä. Ne voivat olla myös artistin omia kuvauksia urastaan, persoonastaan tai elämästään. 

Henkilökuva eroaa käyttämässäni luokittelussa henkilöjutusta siinä, että sen pyrkimys on antaa 

Haast. Kult.uut. Uut. Viihdeu. Levyar. Hlö. Kolum. Yht.

HS 3 6 0 5 8 11 0 33

AL 3 75 0 7 4 6 0 95

IS 1 0 4 130 0 8 1 144

MN 4 0 0 1 1 7 0 13

Cosmopolitan 2 0 0 2 1 4 0 9

Image 0 0 0 0 0 4 0 4

Demi 2 0 0 3 2 7 0 14

Koululainen 1 3 0 0 1 8 7 20

Miss Mix 4 0 0 5 1 3 0 13

yhteensä 20 84 4 153 18 58 8 345
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laaja, kokonaisvaltainen kuva siitä, millainen naispoplaulaja on ihmisenä . Henkilökuvassa 4

kirjoitetaan musiikin lisäksi myös muista elämän osa-alueista, kuten perheestä tai harrastuksista. 

Henkilökuva on pituudeltaan useita sivuja, mutta henkilöjuttu on yleensä pituudeltaan sivu tai kaksi 

sivua. Molemmissa on tavallisesti mukana katkelmia artistihaastattelusta ja vähintään yksi 

artistikuva.  

Sanomalehdissä haastattelua julkaistaan harvoin omana juttutyyppinään, vaan tavallisesti se esiintyy 

jonkin muun jutun, kuten henkilöjutun tai -kuvan osana. Haastattelulla ei välttämättä ole mitään 

teemaa, vaan artistilta voidaan kysyä kysymyksiä mihin tahansa aihepiiriin liittyen. Esimerkiksi 

monet Helsingin Sanomien Nyt-liitteen kepeätunnelmaiset haastattelut ovat sävyltään ironisia tai 

sarkastisia. Haastattelujen osuus juttutyypeistä on vähäinen (sanomalehdissä alle kymmenesosan, 

nuortenlehdissä kymmenesosan tienoilla, Imagessa 0 %, Cosmopolitanissa 20 %. Ainoastaan Me 

Naisissa ja Miss Mixissä haastattelujen osuus on suurempi verrattuna muihin lehtiin, noin 

kolmanneksen. 

Kolumni esitetään artistin kirjoittamana, kantaaottavana juttuna vapaa-ajasta, harrasteista tai 

koululaisen arjesta. Kolumneja ilmestyi Koululaisessa ja Ilta-Sanomissa. Niissä kirjoitettiin 

elämästä, koulunkäynnistä, vaatteista, kavereista ja pojista. 

Uutinen välittää uutta tietoa lukijalle. Se kertoo ytimekkäästi tapahtuman luonteen, 

tapahtumapaikan ja ajankohdan vastaten kysymyksiin mitä, missä ja milloin. Uutisosastolla 

julkaistuja uutisia on aineistossani vain neljä, ja ne on julkaistu Ilta-Sanomissa. Niissä kerrottiin 

Jenni Vartiaisen esiintymisestä keskustalaisen Matti Vanhasen vaalikiertueella, Chisuun liitetystä 

piratismikohusta, Anna Abreun tuloista ja veroista sekä pelosta liikkua yksin ulkona. 

2.4 Sanomalehdet, ajanvietelehdet ja nuortenlehdet

Helsingin Sanomat 

Johtavat päivälehdet, Helsingin Sanomat ja Aamulehti, mielletään uutisoinniltaan puolueettomaksi 

laatulehdistöksi, joka erottaa ne irtonumeroina myytävistä iltapäivälehdistä. Kulttuurijournalismin 

 Henkilökuvien ja henkilöjuttujen välisestä erosta on kirjoittanut Panu Räty (1998). 4
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kannalta katsottuna Helsingin Sanomat on vakiinnuttanut asemansa erityisesti runsaiden 

kulttuuriuutisten julkaisijana (Herkman 2005, 64, 271–275, 285). Vaikka Helsingin Sanomia ei 

pidetä edustavana otoksena maamme sanomalehdistöstä (Suhonen 1994, 70–71), on sillä 

erityisasema suomalaisessa mediassa yhteiskunnallisen keskustelun tiennäyttäjänä.

Helsingin Sanomat esittelee tutkimiani naispoplaulajia vähän (33) verrattuna Aamulehteen ja Ilta-

Sanomiin. Henkilöjuttuja ja -kuvia on kuitenkin suhteellisesti enemmän. Helsingin Sanomat kertoo 

artisteista eniten Nyt-liitteessään (16), jossa ilmestyneistä jutuista kahdeksan oli levyarvosteluja, 

viisi henkilöjuttua ja kolme haastattelua. Seuraavaksi eniten artisteja esitteli C-osan kulttuurisivut, 

joilla julkaistuista jutuista kuusi oli kulttuuriuutisia ja loput viisi henkilöjuttuja tai -kuvia. D-osan 

viihdesivuilla oli viisi juttua. Kuukausiliitteessä oli yksi henkilökuva. Puolet Helsingin Sanomien

kirjoituksista käsitteli artistien uraa ja neljäsosa musiikkia tai näitä kumpaakin yhdessä. Loput 

jutuista olivat artistiluonnehdintoja ja vapaa-aikaa käsitteleviä tekstejä. Seurustelusuhteita tai 

ulkonäköön liittyviä seikkoja ei tuotu esille (ks. kaavio 4).

Kaavio 4: Helsingin Sanomien lehtiartikkeleiden teemat tutkimuksen kohteena olevista kolmesta 

naispoplaulajasta, Anna Abreusta, Chisusta ja Jenni Vartiaisesta.

 Anna Abreusta oli Helsingin Sanomien aineistossa Helsingin Sanomien Nyt-liitteen haastattelu 

Idols-kilpailun jälkimainingeista, kolme kulttuurisivujen henkilöjuttua Abreusta julkaistusta 

fanikirjasta ja julkisuudesta sekä Helsingin Sanomien Nyt-liitteen henkilöjuttu laulajan 
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vapaapäivästä. Helsingin Sanomien Nyt-liitteen levyarvosteluja oli kolme, ja lyhyt kulttuuriuutinen 

kertoi esiintymisestä Vantaan kaupunkijuhlilla. Muut kaksi viihdeuutista olivat sitaatteja . 5

Helsingin Sanomat julkaisi Jenni Vartiaisesta henkilökuvan lehden kulttuuriosaan sekä kolme 

henkilöjuttua Helsingin Sanomien Nyt-liitteeseen. Artistin Emma-palkinnoista ja 

musiikkikappaleiden radiosoitosta kerrottiin kulttuuriuutisissa kaksi kertaa. Helsingin Sanomien 

Nyt-liite arvosteli Jenni Vartiaisen albumin kaksi kertaa. Viihdeuutisia ei julkaistu laisinkaan. 

Helsingin Sanomien kolme kulttuuriuutista Chisusta käsittelivät hänen läpimurtoaan 

musiikkimarkkinoilla, Emma-gaalan kritiikkiä ja albumin laitonta levitystä. Helsingin Sanomien 

Nyt-liite arvosteli Chisun albumin kaksi kertaa ja Helsingin Sanomat kerran. Kaksi henkilöjuttua 

lehden kulttuurisivuilla sekä Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä paneutuivat Chisun läpimurtoon 

musiikissa ja helsinkiläisyyteen. Helsingin Sanomien Nyt-liite julkaisi kaksi viihdepainotteista 

haastattelua ja kolme viihdeuutista, joista kaksi oli radio- ja televisiosivujen dokumenttiesittelyä ja 

yksi sitaatti Linnan juhlista. Helsingin Sanomien kuukausiliite julkaisi Chisusta yhden henkilökuvan 

vuonna 2010.  

Aamulehti 

Aamulehti esitteli tutkimuksen kohteena olevia naispoplaulajia kolminkertaisesti enemmän 

verrattuna Helsingin Sanomiin. Vaikka määrä vaikuttaa suurelta, ovat jutut pääosin lyhyitä, 

muutaman lauseen esittelyjä artistin urasta tai elämästä lehden B-osan kulttuuriuutisten avaussivun 

yläkulmassa, ja niissä on mukana kasvokuva. Tutkimistani artisteista kirjoitettiin lähes sata kertaa ja 

kustakin artistista lähes yhtä monta kertaa. Aamulehti kertoo naispoplaulajista pääosin B-osan 

kulttuuriuutisissa (70 %), seuraavaksi Valo-liitteen musiikkipalstalla (13 %), muutamia kertoja Su 

Ihmiset-liitteessä ja Su Asiat-liitteessä, vähiten radio- ja tv-ohjelmat-liitteessä ja kotimaan uutisissa 

(ks. kaavio 5). 

 Sitaatit HS Nyt-liitteen haastattelusta ja HS Metro-kaupunkilehdestä.5
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Kaavio 5: Aamulehden lehtiartikkeleiden teemat tutkimuksen kohteena olevista kolmesta 

naispoplaulajasta, Anna Abreusta, Chisusta ja Jenni Vartiaisesta. 

Kulttuuriuutisissa käsiteltiin eniten uraa, Valo-liitteessä albumeita ja musiikkijuttuja. Vähiten 

kirjoitettiin seikoista, jotka liittyivät ulkonäköön tai parisuhteeseen. Anna Abreusta kirjoitettiin 

muita enemmän luonteesta ja parisuhteesta, Jenni Vartiaisesta puolestaan ulkonäöstä. Ura ja 

musiikki olivat yhtä paljon juttujen aiheina vain Chisun kohdalla, kun Anna Abreulla musiikkia 

käsiteltiin vain neljäsosa ja Jenni Vartiaisella puolet suhteessa urajuttuihin.

Anna Abreusta julkaistusta 33 jutusta suurin osa (25) oli lyhyitä kulttuurisivujen urauutisia. Myös 

Aamulehden Kesä-liitteen henkilökuva, kolme viihdeuutista ja kaksi haastattelua liittyivät pääosin 

uraan. Viihdeuutisista kaksi oli Aamulehden Valo-liitteessä ja yksi Su Ihmiset-liitteessä. 

Haastatteluista toinen käsitteli debyyttialbumin ilmestymistä ja toinen oli fanien kysymyksiin 

perustuva. Valo-liitteen albumiarvosteluja ja musiikkijuttuja oli vain yksi kutakin.

Myös Jenni Vartiaisesta julkaistut 29 juttua olivat suurimmaksi (21) osaksi lyhyitä kulttuurisivujen 

urajuttuja. Aamulehden Valo-liite julkaisi kaksi albumiarvostelua ja kolme musiikkiuutista. Kaksi 

henkilöjuttua Valo- ja Su Ihmiset-liitteessä painottivat Jenni Vartiaisen lahjakkuutta musiikin 

tekijänä. Haastattelu Kotimaan uutisissa kertoi esikoissinglestä. 

Chisusta julkaistuista 33 artikkelista lyhyitä kulttuurisivujen urajuttuja oli 24. Uraa ja laulajan 

lahjakkuutta tuotiin esille myös Valo-liitteen ja kulttuurisivujen henkilöjutuissa. Viihdeuutisia oli 
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kolme. Ne kertoivat uramenestyksestä, Emma-gaalaehdokkuuksista ja kutsusta Linnaan. 

Viihdeuutisista kaksi ilmestyi Su Ihmiset-liitteessä, yksi Su Asiat-liitteessä. Albumiarvio ja viisi 

musiikkiuutista ilmestyivät Valo-liitteessä.

Ilta-Sanomat

Ilta-Sanomien juttumäärä tutkimuksen kohteena olevista artisteista on nelinkertainen verrattuna 

Helsingin Sanomiin ja puolitoistakertainen verrattuna Aamulehteen. Ilta-Sanomat kertoi 

tutkimistani naispoplaulajista 144 kertaa. Lehden jutut julkaistiin suurimmaksi osaksi (90 %) 

loppupuolen viihdeosastolla, harvemmin viikonvaihteen uutisissa, tv-liitteessä, PS-liitteessä, Plus-

liitteessä tai Kotimaan uutisissa. Näistä pituudeltaan yli puolen sivun viihdeuutisia oli noin 

kahdeksankymmentä. Ne sisälsivät enemmän tekstiä ja kuvia kuin lyhyet, alle puolen sivun 

viihdeuutiset, joita oli kuutisenkymmentä. Sisällöltään viihdeuutiset jakautuivat seuraavasti: eniten 

kirjoitettiin urasta, seuraavaksi ulkonäöstä, vähemmän vapaa-ajasta, musiikista ja suhteista. Vähiten 

annettiin artistiluonnehdintoja (ks. kaavio 6).

Kaavio 6: Ilta-Sanomien lehtiartikkeleiden teemat tutkimuksen kohteena olevista kolmesta 

naispoplaulajasta, Anna Abreusta, Chisusta ja Jenni Vartiaisesta. 

Koska artikkelien määrälliset ja sisällölliset eroavuudet vaikuttivat siihen, miten naispoplaulajista 

kerrottiin, käyn seuraavassa läpi pääpiirteittäin artistikohtaiset eroavaisuudet. Abreusta kirjoitetuista 

86 jutusta puolet olivat lyhyitä ja puolet pitkiä viihdeuutisia. Viihdeuutisiksi on laskettu tv-liitteen ja 

PS-sivuston jutut, jotka kertoivat television tanssikilpailun tuomaroinnista ja artistin vapun vietosta. 

Määrä oli moninkertainen verrattuna Jenni Vartiaiseen ja Chisuun. Viihdeuutisten lisäksi ilmestyi 
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kaksi uutista yksin liikkumisesta ja artistituloista, Plus-liitteen henkilöjuttu laulajan elämästä ja PS-

liitteen haastattelu kesänvietosta täysi-ikäisenä. Anna Abreu oli yhdeksän kertaa Ilta-Sanomien 

kannessa, kerran myös PS-liitteen ja tv-liitteen kannessa. Urasta kirjoitettiin eniten, 36 kertaa, 

seuraavaksi eniten kirjoitettiin vapaa-ajasta. Ulkonäöstä ja seurustelusuhteista oli lähes saman 

verran juttuja. Uutisia liittyen musiikkiin oli vähän, ja vähäisimmän osan muodostavat 

artistiluonnehdinnat. 

IS julkaisi 34 artikkelia Jenni Vartiaisesta, mikä on lähes kolminkertaisesti vähemmän kuin Anna 

Abreusta. 19 lyhyttä ja 12 pitkää viihdeuutista sisälsivät kaksi henkilöjuttua (musiikin tekemisestä 

sekä kiertue -ja levytystauosta), kaksi Plus-liitteen artikkelia sooloalbumista ja ulkonäöstä sekä tv-

liitteen artistiluonnehdinnan. Kotimaan uutisissa kerrottiin Jenni Vartiaisen esiintymisestä Vanhasen 

vaalikiertueella. Sisällöllisesti eniten käsiteltiin uraa (19 kertaa), sen jälkeen ulkonäköä. Musiikista 

uutisoitiin kolmanneksi eniten (vrt. Anna Abreu ja Chisu), kuitenkin puolet vähemmän kuin urasta. 

Luonnehdintoja sekä vapaa-aikaan ja suhteisiin liittyviä juttuja oli vähän. Jenni Vartiainen oli IS:n 

kannessa neljä kertaa. 

Tutkituista artisteista IS julkaisi vähiten artikkeleita Chisusta (24). Näistä kolmetoista pitkää ja 

seitsemän lyhyttä viihdeosaston uutista sisälsivät urasta kertovan henkilöjutun ja blogikirjoituksen. 

Urasta kertoivat myös lehden kaksi Plus-liitteen ja yksi tv-liitteen henkilöjuttua. Yksi Kotimaan 

uutinen käsitteli piratismikohua. Sisällöllisesti eniten käsiteltiin uraa. Edellisistä poiketen musiikkia 

ja ulkonäköä käsiteltiin yhtä paljon. Luonnehdintoja, vapaa-aikaan ja suhteisiin liittyviä juttuja oli 

harvemmin. Chisu esiintyi kerran IS:n, Plus-liitteen ja tv-liitteen kannen kuvissa. 

Olen edellä selventänyt sanomalehtiaineiston temaattista erilaisuutta, jota voi verrata koko aineiston 

tematiikkaan (ks. kaavio 7): 
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Kaavio 7: Koko aineiston teemojen jakautuminen tutkimuksen kohteena olevista kolmesta 

naispoplaulajasta, Anna Abreusta, Chisusta ja Jenni Vartiaisesta. 

Me Naiset

Me Naiset julkaisi naispoplaulajista 13 artikkelia: neljä haastattelua, neljä henkilöjuttua, kolme 

henkilökuvaa, yhden viihdeuutisen ja yhden levyarvostelun. Lyhyin juttu oli levyarvostelu, pisin 

neljän sivun henkilökuva.

Henkilöjuttujen ja henkilökuvien osuus kattaa kolmasosan ilmestyneiden artikkelien määrästä, ja 

näiden juttujen osuus oli siis suurempi kuin muissa lehdissä. Artikkelit käsittelivät eniten laulajien 

uraa ja vapaa-aikaa, ihmissuhteita (perhe, ystävät) ja musiikkia. Tutkimieni laulajien kuvaamisen 

tavoissa oli eroavaisuuksia. Anna Abreusta julkaistussa kahdessa henkilöjutussa esiteltiin laulajan 

ystävyyssuhteita ja luonnetta, henkilökuvassa urahaasteita ja haastattelussa arkea. Jenni Vartiaisen 

henkilökuvassa kerrottiin lapsuuden perheestä ja uran alkuvaiheista, kahdessa haastattelussa 

puolestaan arjesta ja levynteosta. Viihdeuutisessa kommentoitiin laulajan pukeutumisen tyyliä 

Linnan juhlissa ja hänen parisuhdestatustaan. Chisusta oli yhden levyarvostelun lisäksi haastattelu 

levynjulkaisun tiimoilta, henkilöjuttu musiikin tekemisestä ja kaksi henkilökuvaa lapsuuden 

perheestä ja musiikin tekemisestä. Anna Abreu ja Chisu ovat olleet kumpikin lehden kannessa 

kerran. Lapset, kodinhoito ja perheen perustaminen olivat aiheita, joita käsiteltiin harvoin. 

Seurustelua, toimeentuloa tai rahaa käsiteltiin vielä harvemmin. Chisun ja Vartiaisen kohdalla 

korostuivat terveelliset elämäntavat, kun taas Anna Abreu kuvattiin nuorena naisena, jolla on laaja 

ystäväpiiri.
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Cosmopolitan 

Määrällisesti Cosmopolitanissa esiteltiin naisartisteja vähän, vain yhdeksän kertaa. Lehti eroaa 

muista lehdistä etenkin sisällöltään. Kukin naispoplaulaja esiteltiin yhden kerran Fun Fearless 

Female -henkilöjutussa, joka oli pituudeltaan kahdesta viiteen sivua. Lisäksi Anna Abreusta oli yksi 

levyarvio sekä kaksi viihdeuutista, joissa hän antoi kauneusvinkkejä ja kertoi 

televisionkatselutottumuksistaan. Chisun kaksi haastattelua kertoivat debyyttialbumin 

ilmestymisestä ja muodista. Lisäksi oli yksi henkilöjuttu musiikin tekemisestä. Kaikki esiintyivät 

lehden kannessa: Jenni Vartiainen kahdesti vuosina 2007 ja 2012, Anna Abreu vuonna 2009 ja 

Chisu vuonna 2011. 

Image

Vähiten naisartisteja esitteli Image, vain neljä kertaa. Lehden henkilöjutut kertoivat kolmesti 

Chisusta ja kerran Vartiaisesta Abreun jäädessä ilman mainintoja. Sivumäärällisesti laajin 

henkilöjuttu oli kuusi sivua. Kuitenkin puolet tästä oli kuvia, joissa laulaja esitteli kallista muotia. 

Muodin lisäksi henkilöjuttujen sisältö käsitteli musiikkia, ulkonäköä, suosiota ja julkisuutta. Chisu 

esiintyi Imagen kannessa kaksi kertaa, Vartiainen yhden kerran. 

Koululainen

Koululainen on tytöille ja pojille suunnattu nuorten lehti, jossa on monia kilpailuja ja sarjakuvia 

sekä asiaa lemmikeistä, luonnosta, musiikista ja urheilusta. Eri palstoilta voi etsiä kirje- tai 

eläinystävää, kysyä mieltä askarruttavista ongelmista tai testata yleistietojaan. 

Koululaisessa oli Chisusta yksi henkilöjuttu musiikin tekemisestä. Muut 19 kirjoitusta esittelivät 

Anna Abreuta, mikä ei ole yllättävää ottaen huomioon laulajan nuoren iän ja Idols-kilpailusta 

alkaneen suosion. Koululaisessa Anna Abreuta esiteltiin varsinkin ihmissuhteisiin liittyen. 

Laulajan kirjoittaman seitsemän kolumnin lisäksi Koululaisessa oli seitsemän henkilöjuttua, kolme 

musiikkiuutista, haastattelu ja levyarvio. Kolumneissa hän kertoi itseäänkin koululaisena 

askarruttavista asioista: vaatetyylistä, meikkauksesta, seurustelusta, kavereistaan, poikien ja tyttöjen 

kaveruudesta, leikeistä, huvipuistoista, kutsusta Linnan juhliin, koiristaan ja ruoasta. Nämä 

tavallisen koululaisen arkeen liittyneet asiat saivat kontrastia muista artikkeleista, joiden sisältö 
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liittyi idoliuteen, ystävyyteen, television tanssikilpailun tuomarointiin, kiusaamiseen, levyntekoon, 

laulajaan kohdistuneeseen kritiikkiin ja fanitapaamiseen. Anna Abreu oli Koululaisen kannessa 

kuusi kertaa. Koululaisen jutuissa laulajaan viitattiin hänen etunimellään ”Anna” 

kahdeksankymmentäkuusi (86) kertaa, artistinimellä ”Anna Abreu” kaksikymmentäseitsemän (27) 

kertaa. Lähes kaikissa (18) Koululaisen otsikoissa laulajaan viitattiin hänen pelkällä etunimellään.

Miss Mix 

Miss Mix on kiiltävä glossy magazine -tyyppinen 13–19-vuotiaiden tyttöjen lehti, joka koostuu 

useista pienjutuista ja kuvista. Sisällöllisesti lehti keskittyy vaatteiden ostamiseen, julkisuuden 

henkilöihin, kauneuteen, sisustukseen ja tyyliin. Lehti julkaisee lukijatarinoita ja neuvoo terveyteen 

sekä seksiin liittyvissä asioissa. Lehdessä oli 13 juttua: neljä haastattelua, viisi viihdeuutista, yksi 

henkilöjuttu, kaksi henkilökuvaa ja yksi albumiarvostelu.  

Anna Abreusta kirjoitetusta seitsemästä jutusta oli viihdeuutisia kolme. Näistä ensimmäisessä 

kerrottiin laulajan olevan vuoden 2007 googlatuin henkilö, toisessa laulaja esitteli lukijan hänelle 

suunnittelemia vaatteita ja kolmas kertoi musiikkivideon kuvauksista kuvakollaasin muodossa. 

Lisäksi hänestä oli kaksi haastattelua, yksi henkilöjuttu liittyen perhesuhteisiin ja yksi 

levyarvostelu. 

Jenni Vartiaisesta laadittu yksi henkilökuva kansikuvineen oli noin kymmenen sivun pituinen. Siinä 

laulaja oli vierailevana Miss Mixin (4/10) päätoimittajana. Lisäksi hän esitteli uutta ja kierrätettyä 

muotia (”Jennin vaatekaapilla”), vastasi ”Jennin vastaanotolla” nuorten ongelmiin, julkaisi 

päiväkirjaotteitaan otsikolla ”Rakas päiväkirja...”, opasti meikkauksessa ja vihreässä elämäntavassa. 

Lisäksi haastattelussa ”Tunnustuksia ihmisten edessä” laulajalle esitettiin kysymyksiä kauneudesta, 

itsestä, ihmisistä, rakkaudesta ja unelmista.  

Myös Chisusta kirjoitettiin henkilökuva kansikuvineen ja haastattelu. Nämä jutut noudattivat samaa 

muotoa kuin Vartiaisen kohdalla. Chisun vieraileva päätoimittajuus (9/11) keskittyi kuitenkin 

enemmän hänen työhönsä sanoittajana, säveltäjänä, laulajana ja tuottajana. Chisu kertoi idoleistaan, 

kirjoitti kirjeen itselleen menneisyyteen, paransi lukijoiden ihmissuhdehaavat ”Dr. Chisuna”, antoi 

vinkkejä rakkauteen, seurusteluun, kauneuteen ja liikuntaan, kommentoi horoskooppiaan ja testasi 
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kykynsä ottaa itsensä huumorilla. Lisäksi kaksi lyhyttä viihdeuutista kertoivat Chisun 

lempikappaleista ja hänestä tehdystä tv-dokumentista.  

Demi  

Demin kuvat ovat suurempia kuin Miss Mixin, ja joukossa on laajempia henkilökuvia. Sisällöltään 

lehti keskittyy trendeihin, ulkonäköön, suhteisiin, musiikkiin, julkisuuden henkilöihin ja lukijoiden 

itse tuottamaan aineistoon. Demissä oli 14 juttua naispoplaulajista: seitsemän henkilöjuttua, kolme 

viihdeuutista, kaksi haastattelua ja kaksi levyarviota. Jokaista heistä esiteltiin musiikkipalstan 

henkilöjutussa sekä viihdeuutisissa, jotka käsittelivät Demi-nainen kilpailun tuloksia. 

Anna Abreusta kirjoitetusta seitsemästä jutusta henkilöjuttuja oli neljä, haastatteluja yksi, 

levyarvosteluja yksi ja viihdeuutista yksi. Niiden sisältö kertoi musiikin tekemisestä, laulajan 

kasvuprosessista artistiuteen liittyen, nuoruuden komplekseista ja yleisölle esiintymisestä. Chisusta 

oli viisi juttua: kaksi musiikkipalstan henkilöjuttua, yksi levyarvostelu, yksi haastattelu laulajasta 

tehdystä tv-dokumentista ja yksi viihdeuutinen. Jenni Vartiaisesta oli vain kaksi juttua. 

Henkilöjutussa hän kertoi musiikista, ihmissuhteista sekä elämisestä luontoa ja itseä kunnioittaen. 

Toinen oli viihdeuutinen. 

2.5 Aineiston sisällön luokittelusta ja teemoittelusta 

Tutkimusaineistooni kuuluvien tekstien kokonaissisällön selvittämiseksi olen jakanut keräämäni 

aineiston temaattisiin kategorioihin, joiden katson parhaiten kuvaavan niitä aihepiirejä, joihin 

naispoplaulajat teksteissä liitetään. Naispoplaulajia arvotetaan heidän taloudellisen menestyksensä 

ja varallisuutensa perusteella. Toimeentulon kasvaessa mediakirjoittelussa painottuvat 

albumimyyntiin ja menestykseen liittyvät asiat. Tutkimusaineistoni suosituin aihe oli raha (142 

tekstiä). Niiden osuus kaikista analysoimistani lehtiteksteistä oli 41 prosenttia. Puolet Ilta-

Sanomien, Aamulehden ja ajanvietelehtien teksteistä käsitteli rahaa, ja Helsingin Sanomissa raha 

nousi aiheeksi kolmasosassa tekstejä. Nuortenlehdissä Koululaisessa, Demissä ja Miss Mixissä 

rahaa käsiteltiin vain muutamia kertoja laulajien levymyynnistä kertovissa jutuissa. Eniten rahaa 

käsitteleviä tekstejä esiintyi sanomalehdistä Ilta-Sanomissa (72) ja seuraavaksi eniten 

Aamulehdessä (43). Helsingin Sanomat käsitteli rahaa vähiten (10). Ajanvietelehtien Imagen, 

Cosmopolitanin ja Me Naisten jutuista 13 käsitteli rahaa. Nuortenlehdet mainitsivat rahan neljä 
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kertaa. Kaikista rahateksteistä vain 73 on sellaisia, joissa kirjoittajan nimi on tiedossa. Jutuista 40 

oli naisten ja 33 miesten kirjoittamia. Ilta-Sanomien ja Aamulehden sukupuolijakauma oli 

tasavertainen. Helsingin Sanomien jutuista vain yksi oli naisen kirjoittama. Ajanviete- ja 

nuortenlehdistä kaikki paitsi Imagen jutut olivat naisten kirjoittamia. 

Tutkimusaineistossani musiikkia käsitteleviä tekstejä on toiseksi eniten (101 tekstiä). Niiden osuus 

kaikista analysoimistani lehtiteksteistä oli 34 prosenttia. Eniten musiikkia käsitteleviä tekstejä 

esiintyi nuortenlehdissä (34), sanomalehdistä Aamulehdessä (32), Ilta-Sanomissa (18) ja Helsingin 

Sanomissa (14). Ajanvietelehtien Imagen, Cosmopolitanin ja Me Naisten jutuista vain kolme 

painottui musiikkiin. Nuortenlehdissä esiintyi suhteessa eniten musiikkia käsitteleviä juttuja. 

Nuortenlehdissä musiikkia ei käsitetty ansiotulona, vaan musiikilla katsottiin olevan arvoa niin 

yksilöä kannattavana voimana kuin yhteisöjäkin yhdistävänä elementtinä. Seuraavaksi eniten 

musiikkia käsitteleviä juttuja suhteessa juttujen kokonaismäärään esiintyi Helsingin Sanomissa. 

Aamulehti tarkasteli musiikkia kolmasosassa tekstejään. Ilta-Sanomat tarkasteli naispoplaulajien 

musiikkia vähiten. Ajanvietelehdet esittelivät naispoplaulajia musiikin kautta vain muutamia 

kertoja. 

Yksi kotimaisesta popmusiikista kirjoittavan lehdistön kiinnostuksen kohde on poplaulajan 

ruumiillisuus. Juttuja aiheesta esiintyi vähiten (81). Luku on lähes puolet (43 %) verrattuna rahaa 

käsittelevien juttujen määrään. Ajanvietelehdet tarkastelivat naispoplaulajien ruumiillisuutta 11 

kertaa, lähes saman verran rahan kanssa, nuortenlehdet 18 kertaa. Sanomalehdissä aihetta käsiteltiin 

vähiten. Määrällisesti eniten naispoplaulajan ruumiillisuuteen painottuvia juttuja on Ilta-Sanomissa 

(34). Kuitenkin suhteutettuna naispoplaulajista kirjoitettuihin kokonaisjuttujen määrään määrä on 

pieni. Aamulehden vastaava luku on 16, ja Helsingin Sanomat tarkasteli tätä aihetta vain kaksi 

kertaa. 

2.6 Naisen asemaan populaarimusiikissa vaikuttaneet tekijät

Työssäni on kyse todellisuuden ja mediarepresentaatioiden välisen jännitteen avaamisesta. Tämä 

jännite muodostuu siitä, että lehtitekstien tuottama representaatio on monimutkaisessa 

viittaussuhteessa vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen sekä naisten asemaan siinä. 

Poplaulajuutta tuottavat puhetavat kumpuavat naisten yhteiskunnallisesta asemasta ja siitä, miten 
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naistähtiä on kuvattu. Diskursseilla on myös seuraamuksensa, joita analysoimalla voidaan osoittaa 

muutoksia naislaulajien yhteiskunnallisessa asemassa. 

Populaarimusiikin alalajiksi lukeutuvaa popmusiikin tutkimusta voidaan pitää omana 

tutkimusalanaan, jota on harjoitettu sekä sosiologiassa että musiikkitieteessä. Oma 

kulttuurintutkimuksellinen otteeni ammentaa erityisesti brittiläiseen kulttuurintutkimukseen 

ankkuroituvasta populaarimusiikin tutkimuksesta. Yhteiskunnallisena ja kulttuurintutkimuksellisena 

tutkimusalana populaarimusiikin tutkimus erkani sosiologiasta ja kehittyi enemmän 

kulttuuriteoreettiseen suuntaan 1970-luvulla. Tutkimuksen aiheena oli aluksi nuorisotyyli. Nuorison 

pukeutumistyyli, hiustyyli ja elämätyyli saivat laajaa akateemista huomiota osakseen erityisesti 

Britanniassa 1970–1980-luvuilla. Nuorisokulttuurien syntyä käsiteltiin tuolloin konferenssissa 

nimeltä National Deviancy Conference (suom. kansallinen poikkeavuus -konferenssi). Tapahtuma 

oli merkittävä jo senkin takia, että silloin puhe nuorisosta alkoi keskittyä valtavirran tarkastelun 

sijaan poikkeamien ja eroavaisuuksien etsimiseen. Britannian nuorison edustamat alakulttuurit – 

teds, rockers, mods – esiteltiin Stan Cohenin (1972) kirjassa Folk Devils and Moral Panics. 

Populaarimusiikin tutkimuksesta tuli osa laajempaa alakulttuurien tutkimusta, jonka aiheet kattoivat 

muun muassa poliittisen epäsovinnaisuuden tai poikkeavuuden, rikollisuuden, 

homoseksuaalisuuden, huliganismin, huumeet – ja popmusiikin. Englannin Birminghamissa 

sijaitseva Department of Cultural Studies, joka oli osa Birminghamin yliopistoa (1964–2002), 

laajensi tutkimusta marxistisen ja feministisen kulttuurintutkimuksen suuntaan ja tarkasteli 

erityisesti identiteetin, alakulttuurin ja luokan vaikutuksia sekä ammensi semioottisesta ja 

poststrukturalistisesta kielen ja kulttuurin tutkimuksen suuntauksista. Musiikin merkitystä 

alakulttuureissa pohdittiin vain vähän, kuitenkin jonkin verran 1970-luvun lopulla Dick Hebdigen ja 

Paul Willisin toimesta. Hebdige (1979) tarkasteli punk-musiikkiin liittyvän vaate- ja hiustyylin 

tarkkaa noudattamista sekä sen yhteyttä punk-kulttuurin kaaokseen. Willis (1978) puolestaan näki 

populaarimusiikin edustavan ja olevan osa moottoripyörällä ajavien poikien kulttuuria. 

Nuorisomusiikin tutkimusta eteenpäin vei Will Straw’n tutkimus heavy metallista sekä Lawrence 

Grossbergin (1986) väitteet rock 'n' rollin kuolemasta. (Frith & Goodwin 2005, 32–34.) 

Alakulttuureihin keskittyvä tutkimus sivuutti naissukupuolen. Naisten musiikkimieltymyksiin ei 

kiinnitetty huomiota. Tyttöjen ja nuorten naisten musiikin tutkimus alkoi hiljalleen vasta 1970-

luvulla esimerkiksi Angela McRobbien (1978) toimesta, ja se vei keskustelua feministisempään ja 

luokkatietoisempaan suuntaan (ks. myös Gordon, Lahelma & Holland 2004; Harris 2004; Lehtisalo 

2011; McRobbie 1991; McRobbie 2008; Saarikoski 2001; Saarikoski 2009).  
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Naisten epätasa-arvoinen asema suhteessa miehiin on pitkän kehityskulun tulos, joka myötäilee 

vallan epätasaista jakautumista yhteiskunnassa. Kehitys naisten tasa-arvoisempaan asemaan 

musiikissa on alkanut vasta hiljattain, vuosituhannen vaihteessa. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa 

vain viisi naista oli nimitetty levy-yhtiön johtajiksi ennen vuotta 2000 edeltävänä kahtena 

vuosikymmenenä (Whiteley 2000, 3). Muun muassa sosiologi Pierre Bourdieun (2001, 11) mukaan 

kyse on sosiaalisesta prosessista, joka perustuu biologiseksi ymmärrettyyn eriarvoisuuteen. Tämän 

seurauksena miesten ja naisten biologisiin ja fysiologisiin (esim. sukupuolielimiin) perustuva 

jaottelu (engl. sex) alkaa määrätä sukupuolten välistä eroa (engl. gender). Ammattien eriyttäminen 

anatomisen eron (engl. sex) mukaan on johtanut siihen, että matalaa koulutusta vaativia aloja on 

alettu pitää naisille sopivina. Vaikka naiset ovat saattaneet edetä urakehityksessä keskijohtoon 

saakka, ovat he Bourdieun (2001, 90) mukaan olleet pitkään poissa määräysvaltaa ja 

asiantuntijuutta vaativista tehtävistä, teollisuudesta, taloudesta ja politiikasta. Tämä näkyy myös 

naisten vähäisenä määränä tieteessä, mutta yliedustuksena vaikkapa kirjallisuuden kursseilla.  

Biologisesta eriarvoisuudesta johdettu sosiaalinen eriarvoisuus näkyy myös musiikissa. 

Rockmusiikin seksuaalisuutta tarkastelevien Simon Frithin ja Angela McRobbien (1978, 321) 

mukaan erityisesti rockmusiikissa on nähtävissä kyseiseen genreen liittyvä sukupuoli-ideologia, 

joka vaikuttaa musiikin työnjakoon. Tälle ei ole mitään luontaista perustetta, vaan kyse on nais- ja 

miessukupuolen tuottamisesta konstruktiivisesti poissulkemisen ja sisällyttämisen mekanismein. Se 

näkyy kokonaisuudessaan populaarimusiikin miehisyytenä, mutta erityisesti rockmusiikissa, jossa 

musiikin tekijät, tuottajat ja siitä taloudellisesti hyötyvät ovat pitkään olleet lähinnä miehiä. 

Perinteisesti mies on kontrolloinut, mitä esitetään ja miten esitetään, kenen haluja puhutellaan ja 

kenen ei. Tämän erityisesti rockmusiikissa vallalla olevan työnjaon seurauksena naiset Frithin ja 

McRobbien mukaan usein päätyvät laulajiksi eivätkä esimerkiksi tuottajiksi, kitaristeiksi, 

säveltäjiksi, managereiksi ja levyfirmojen johtajiksi.  

Musiikin soittamisen ja kuuntelemisen sukupuolittuneisuus on Frithin ja McRobbien (1978, 319, 

324) mukaan seurausta siitä, että pojat kasvatetaan tyttöjä todennäköisemmin sellaiseen 

kollektiiviseen kulttuuriin, jota määrittää rockmusiikki. Heistä tulee laite-, soitin- tai teknologia-

asiantuntijoita, keräilijöitä, muusikoita, tuottajia, vannoutuneita rock-faneja tai kriitikoita. Tytöt 

jätetään tai jäävät tällaisen yhteisesti jaetun kulttuurin ulkopuolelle. Heidän odotetaan kuuntelevan 

musiikkia itsekseen. Heitä ei kannusteta soittimien tai esiintymisen pariin. Tytöt kasvatetaan 

kuuntelemaan musiikkia kotona kavereiden kesken. Musiikin kuuntelun tulee suuntautua sisäänpäin 
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siten, että se toimii romanttisten, parisuhteen muodostamiseen tähtäävien haaveiden ylläpitäjänä. 

Poikien kiinnostus musiikkiin taas on aktiivista. Se suuntautuu ulospäin, se on tekemistä ja 

kavereiden keskinäisen yhteenkuuluvuuden lujittamista. Rockmusiikki näyttävine lavaefekteineen 

tarjoaa areenan miehisen seksuaalienergian ja suorituskyvyn esittämiselle sekä todentamiselle. 

Tämä seksuaalisuuteen liittyvän vallan implikointi ei ole yltänyt naisiin. Heille on osoitettu paikka 

perheohjelmien vetonauloina, miellyttävinä tv-kasvoina tai korkeintaan akustista kitaraa soittavina 

laulaja-lauluntekijöinä. Kuvatunlaiset käytännöt ovat vahvistaneet sukupuolten välisiä 

stereotypioita. Se on tarkoittanut naisen alempaa asemaa sukupuolten välisessä hierarkiassa ja 

oletusta siitä, ettei nainen voi tehdä rockmusiikkia. (Frith & McRobbie 1978, 321.) Pirkko Moisala 

(1999) on kuvannut tätä ristiriitaa vallitsevan sukupuolten välisen epätasa-arvon ja Suomen 

virallisten tasa-arvopyrkimysten välillä kulttuuriseksi ilmapiiriksi, jota määrittää negatiiviseen 

sukupuolieroon perustuva jännite. Negatiivinen sukupuoliero alkaa Moisalan mukaan jo päiväkoti-

ikäisenä ja tarkoittaa sitä, että suorittaakseen sukupuolta hyväksyttävällä tavalla tulee käyttäytyä 

edellä mainittujen sukupuoliodotusten mukaisesti. 

Paikan merkitys tietylle genrelle sekä paikallisten musiikkikulttuurien sukupuolittuneisuus on 

huomioitu populaarimusiikin tutkimuksessa. Maantieteellisen sijainnin on osoitettu liittyvän 

identiteettiin, sukupuoleen, etnisyyteen, rotuun ja subjektiivisuuteen (Beard & Gloag 2016, 192) . 6

Ruth Finneganin (2007) Milton Keynesistä ja Sara Cohenin (1991 ja 2007) Liverpoolista tekemät 

etnografiset tutkimukset osoittivat, että menestyneellä musiikintekijällä on kontakteja, perhettä, 

ystäviä tai vanhempia musiikinteon ammattilaisia joko koulusta tai naapurustosta, jotka ovat 

auttaneet uralla alkuun. Pop- ja rockyhtyeitä kyseisissä kaupungeissa tarkastelevien tutkimusten 

mukaan niiden yhteinen nimittäjä on musiikkikulttuurien miesvaltaisuus. Muusikoista suurin osa oli 

miehiä, ja joukossa oli vain muutamia naismuusikoita. Finneganin tutkimus osoittaa tyttöjen 

keskittyvän kouluvuosinaan klassisen musiikin harjoitteluun ja poikien taas populaarimusiikin 

tekoon koulun ulkopuolella. Cohenin tutkimus puolestaan tarjoaa esimerkkejä tyttöjen 

marginalisoimisesta musiikissa. He kokevat syrjintää ja vähättelyä, tai heitä pidetään vetonaulana, 

jonka uutuudenviehätyksen odotetaan pian hiipuvan.  

Naisten epätasa-arvoinen asema populaarimusiikissa suhteessa miehiin on seurausta koko 

yhteiskunnan kattavasta eriarvoistumisesta. Musiikkialan toimintalogiikka vahvistaa 

 Paikasta identiteetin vahvistajana ja erottelun välineenä on kirjoittanut myös Johannes Brusila (2003, 165).6
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sukupuolittunutta työnjakoa, sitä että tiettyjen työtehtävien oletetaan sopivan paremmin miehille, 

toisten naisille (Leonard 2016, 44). Tämän seurauksena naisille ”luonnollisesti” varataan laulajan ja 

arvostukseltaan vähempiarvoisen musiikintekijän paikka (Sturges 2016, 185–188). Tähän liittyvä 

naisen ulkonäön ja seksuaalisen vetovoiman korostaminen on popmusiikin eriarvoisuutta ylläpitävä 

käytäntö, joka osaltaan juontaa juurensa 1980-luvulle ja englanninkielisen Music Televisionin 

alkuhetkiin. Ohjelma toi artistien musiikkivideot tavallisten ihmisten televisiovastaanottimiin. 

Kanava suosi hoikkia, nuoria ja hohdokkaita tyttöpoppareita. Kanava painotti artistien ulkonäköä ja 

seksuaalista vetovoimaa, joka otettiin osoituksena heidän kaupallisesta markkina-arvostaan 

(Whiteley 2000, 171–172). Tässä ei ensisijaisesti ole kyse naisten vapautumisesta tai tasa-arvon 

lisääntymisestä. Kyse on vallasta, joka saavutetaan ulkonäöllä. Kapitalistisessa yhteiskunnassa tasa-

arvoisia ja vapaita ovat toisin sanoen ne, joilla on varaa kuluttaa ja panostaa itseensä. Mediatutkijat 

Linda Duits ja Liesbet van Zoonen (2007, 164) esittävät, ettei kulutuskapitalismille alistumisessa 

ole kyse tasa-arvosta vaan pyrkimyksestä kontrolloida ja hallita naisen ruumista. Tämä onnistuu, 

kun naisesta tehdään katseen kohde. Voimaantuminen on toisin sanoen valheellista, jos se on 

kulutukselle ehdollista. Pakko näyttää hyvältä tukee jo olemassa olevia valtarakenteita ja kertoo 

markkinavoimille alistumisesta tavalla, joka aiheuttaa naisissa jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. 

(Gill 2007; McRobbie 2008.) Monille naisille ja naismuusikoille on ollut mahdotonta tukea naisia 

seksualisoivia esityksiä. Garbagen Shirley Manson, The Pretendersin Chrissie Hynde ja Sinéad 

O Connor asettuivat avoimesti vastustamaan ulkomusiikillisiin seikkoihin perustuvaa itsensä 

markkinoimista. Tämä asetti heidät ja muut vakavamielisiksi mielletyt musiikintekijät 

altavastaajiksi. He eivät saaneet näkyvyyttä, koska heitä ei mielletty mediaseksikkäiksi. Nämä 

laulaja-lauluntekijät jatkoivat musiikintekoa omissa piireissään saaden arvostusta muuta kautta, 

esimerkiksi sosiaalisen epätasa-arvon kommentoijina. (Whiteley 2000, 171–172.) 

Naisten epätasa-arvoista asemaa populaarimusiikissa tukee printtimedia, joka on hyvin kiinnostunut 

tietynlaisesta feminiinisyyden esittämisen tavasta. Kyse on Kotarban ja Vanninin (2009, 97–101, 

156) mukaan konstruktiosta nimeltä primadonna. Stereotypia sai alkunsa italialaisoopperan 

naistähdistä, joilla katsottiin olevan taipumusta huikentelevaisuuteen ja ylilyönteihin. Primadonnien 

väitettiin olevan erityisen diivakompleksin vaivaamia. Menestyksen myötä naisesta tulee 

pinnallinen, materialistinen, turhamainen, ennustamattomissa oleva, ärtyisä, kohtuuton, itsekäs, 

itseriittoinen ja narsistinen . Kotarba ja Vannini liittävät primadonnamaisuuden 7

 Myös Svetlana Toivakan (2015) väitöskirja Alma Fohströmistä tarkastelee primadonna-termiin liittyviä 7

stereotypioita. O’Brien (2002, 476) ja monet muut käyttävät primadonnan sijaan nimitystä diiva.
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tunnustuksellisuuteen ja korostettuun feminiinisyyteen eli sellaisiin perinteisiin näkemyksiin, jotka 

arvostavat naisen konservatiivista roolia kodin hengettärenä ja makuuhuoneen valtiattarena. Siinä 

naisen arvo määräytyy sen mukaan, miten hän toteuttaa miehen toiveet ja halut. Nykyjulkisuuden 

henkilön käsitteellistämisen tavaksi Kotarba ja Vannini sen sijaan ehdottavat postmodernin 

primadonnan käsitettä. Postmodernilta primadonnalta vaaditaan kykyä kierrättää ja yhdistellä 

menneen ajan ihanteita nykyihanteisiin sopivassa suhteessa siten, että konstruktiossa on 

samanaikaisesti diivaa, naapurintyttöä, prinsessaa, maailmannaista, viettelijää ja neitsyttä. 

Amerikkalaislaulaja Jessica Simpson on heidän mukaansa tyyppiesimerkki postmodernista 

primadonnasta. Tunnustuksellisuudellaan hän rikkoo yksityisyyden ja julkisuuden oletettuja 

sukupuolittuneita rajapintoja esitellen yksityiselämäänsä mediassa. Hänen uraansa kuuluu kaikki se, 

millä ei ole suoraa viittaussuhdetta musiikkiin. Paino-ongelmat, avioero, hyväntekeväisyystyö, 

kokkauskirjat ja alusvaatemallisto ovat tekijöitä, jotka pitävät häneen kohdistuvaa 

mediakiinnostusta yllä. Samalla ne ovat sellaisia sukupuolen tekemisen tapoja, jotka liittävät naisen 

kodin, ruoan ja intiimin piiriin. (Kotarba & Vannini 2009, 97–101, 156.)  

Primadonnan lisäksi kansainvälistä vertailukohtaa suomalaisille naispoplaulajille ei myöskään 

löydy sellaisesta amerikkalaisesta poplaulajien jatkumosta, jota O’Brien (2002, 476–485) kutsuu 

nimellä ”uuden koulun diivat” (engl. New School Divas). Jatkumon alkuhetket kajautettiin ilmoille 

jo Celine Dionin, Mariah Careyn ja Whitney Houstonin myötä 1990-luvun puolella. Kyseisiä 

laulajia luonnehtii se, että heidän elämänsä esitetään sarjana koettelemuksia. Menestys saavutetaan 

monen vuoden kovan työn tuloksena, vaikka se mediassa usein virheellisesti esitetään tapahtuneeksi 

hyvinkin nopeasti, onnenkantamoisella. Media nostaa heidät esiin rankkojen lapsuudenkokemusten 

kautta, joista kuitenkin selvitään keskittymällä musiikkiin. Lopulta monen vuoden työ palkitaan ja 

huippuunsa hiotut taidot saavat arvoisensa tunnustuksen. Tarkoitukseni ei tässä tutkimuksessa ole 

tarkastella sitä, toistetaanko edellä mainittuihin käsitteisiin liittyviä stereotypioita naispoplaulajista 

kertovissa lehtiteksteissä, vaan muistuttaa lukijaa siitä, miten naistähtiä on julkisuudessa kuvattu. 

Toki katson sen vaikuttavan tapaan, jolla nykyajan naispoplaulajia kuvataan, myös Suomessa. 

Edellä kuvatut sukupuolen tekemisen tavat päihdeongelmineen, yksityiselämän retosteluineen ja 

diivauteen liittyvine piirteineen tarjoavat vertailukohdan tämän tutkimuksen lehtitekstien 

naispoplaulajuutta tuottaville puhetavoille. Samalla ne asettuvat jokseenkin vastakkain nykypäivän 

suomalaisen poplaulajuuden kanssa, joka rakentuu hyvin erilaisessa kontekstissa kuin esimerkiksi 

menneiden vuosikymmenten (mies)iskelmätähteys, johon oleellisesti liittyi skandaalinkäryiset 
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yksityiselämään liittyvät paljastukset. Tarkastelun kohteena olevissa lehdissä poplaulaja ei 

myöskään ole kohujulkkis, päihdeongelmainen tai primadonnakaan. On kuitenkin selvää, että 

nykypäivän poplaulajalta vaaditaan monien piirteiden samanaikaista hallintaa. Samalla media 

taidokkaasti ohjailee esityksiä sen mukaan, mitä se olettaa yleisön haluavan. 

  

Yhden tulokulman naisten epätasa-arvoiseen asemaan populaarimusiikissa tarjoaa musiikintutkija 

Alexandra Apollinin (2016, 145) soveltama ingénuen käsite, jolla on pitkä perinne länsimaisessa 

taiteessa ja esittävässä taiteessa. Sen ytimen muodostaa valkoinen, kunniallinen tyttöys. Käsitettä on 

tyypillisesti käytetty kuvaamaan aikuisuuden kynnyksellä olevia tyttöjä. Sen keskeinen piirre on 

liminaalisuus, tytön ja naiseksi kasvamisen välinen, keskeneräinen tila. Ingénue on seksuaalisesti 

kypsä mutta tarpeeksi nuori vaikuttaakseen viattomalta ja varhaiskypsältä, minkä vuoksi henkilö 

vaikuttaa sekä erityiseltä että tavanomaiselta. Käsitteen jännitteisyys ilmenee iän ja seksuaalisuuden 

ristiriitana, vaikka iältään ingénue voi olla vanha tai nuori. Pääasia on, että hänestä välittyy 

samanaikaisesti viattomuus ja seksuaalinen kokemus. Käsite on kulttuurisidonnainen mutta ei 

genresidonnainen. Siinä toistuvat tietyt, suhteellisen muuttumattomat piirteet. Ingénueen kuuluu 

oleellisesti esittäjän persoonallisuus ja saundi. Esimerkiksi 1850-luvulla vaikuttaneen ruotsalaisen 

sopraanon Jenny Lindin persoonan hyveiksi laskettiin kiltteys ja tavallisuus, feminiinisyys ja 

kunnollisuus, joista muodostui tyttöyttä laajemmin määrittäviä normeja. Ingénue manifestoituu 

esimerkiksi lauluäänessä, joskaan se ei ole ainoa ingénueksi merkitsevä seikka. Jos lauluun liittyy 

tiettyjä äänellisiä piirteitä, kuten nuorekkuus, joustavuus, tunnelmallisuus, äänialan korkeus, 

viattomuus ja viettelevyys, merkitsevät ne esittäjänsä äänen ingénueksi. Nämä äänelliset piirteet 

eivät rajaudu yhteen genreen, vaan ovat kuultavissa niin populaarimusiikissa, punkmusiikissa, 

musikaaleissa kuin oopperassakin. (Apollini 2016, 145.)  

Laulajan äänestä tuotetut kuvailut ylläpitävät naisten epätasa-arvoista asemaa populaarimusiikissa. 

Nuorekasta, kaunista ja feminiiniseksi luokiteltua ääntä ei arvosteta, koska sen ei ajatella edustavan 

elämänkokemusta eli totuutta elämästä. Lauluäänen kuvailuja tarkastelemalla on kuitenkin 

mahdollista raottaa niitä sukupuolittuneita määreitä, joita naisen ääneen edelleen liitetään. (Apollini 

2016, 148–149.) Tässä työssä tarkastelemieni poplaulajien lauluäänet paikantuvat rodultaan pääosin 

valkoisen, iältään nuoren ja sukupuoleltaan naisen ääneksi. Tämä näkyy myös lehtiteksteissä, joissa 

käytettyihin määreisiin liittyy oletuksia, jotka ovat tyypillisiä valkoiselle nuorelle naiselle. Musiikin 

rodullinen sekoittuminen nousee työssäni esiin kuitenkin vain Anna Abreun kohdalla. 
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Poplaulajien epätasa-arvoista asemaa populaarimusiikin kentällä ylläpitää oletus hänen 

persoonaansa ja musiikkiinsa liittyvästä tunnustuksellisuudesta. Tutkimassani aineistossa poplaulaja 

pidättäytyy avaamasta yksityiselämäänsä tai tunnepuoltaan. Tämä on lehdistölle ongelma, joka voi 

johtaa outoihin lopputulemiin, esimerkiksi sellaisiin, että lehdistö etsii tunnustuksellisuutta sieltä, 

missä sitä ei ole. Esimerkkinä mainittakoon naispoplaulajien tuotanto, musiikkikappaleet. Lehdet 

tulkitsevat poplaulajan esittämiä yksittäisiä musiikkikappaleita, esimerkiksi Ihmisten edessä (2007), 

Sama nainen (2009) ja Sabotage (2011), usein suorassa viittaussuhteessa esittäjän omaan elämään. 

Ne voivat myös jättää kappaleet tulkitsematta, kuten Anna Abreun kohdalla, jos ne on esitetty 

vieraalla kielellä. Tämä tarkoittaa, ettei tunnustuksellisuuteen tule suhtautua vain yksityiselämään 

liittyvinä tosielämän paljastuksina vaan myös musiikkiin liittyvänä ilmiönä. Silloin sillä tarkoitetaan 

kappaleiden sanoituksia, sitä kuinka paljon laulaja paljastaa itsestään laulujen kautta. Tälle ilmiölle 

on englannin kielessä osuva ilmaus confessional genre. Musiikintutkija Mélisse Lafrancen (2002, 

64–65) mukaan musiikin tunnustuksellisuudella viitataan kappaleiden sanoituksiin, siihen kuinka 

paljon laulaja paljastaa itsestään laulujensa kautta. Lafrance kritisoi naislaulaja-lauluntekijöiden 

musiikkiin liitettyä oletusta tunnustuksellisuudesta, joka kategoriana väistämättä assosioituu 

syyllisyyden, anteeksipyynnön ja synnin kanssa. Lafrance huomauttaa, että tämä kategoria on 

yksinomaan varattu naisartisteille ja käy osoitukseksi kristillismaskuliinisesta ajatusmallista. Nainen 

on raamatun oppien mukaan perustavanlaatuisesti syntinen ja langennut. Siksi hän musiikillaan 

hyvittää syntisiä tekojaan. Naisiin liitetystä tunnustuksellisuuden oletuksesta johtuen musiikista 

kerrotaan ikään kuin itsen terapiakeinona ja sillä oletetaan etsittävän anteeksiantoa syntisten tekojen 

johdosta. Tämä tukee oletusta siitä, että naislaulajan sielunelämä olisi luonteeltaan epävakaata. 

Lafrance kritisoi musiikin ymmärtämistä itsen terapiakeinona juuri tästä syystä, sillä tässä piilee 

vaara nähdä musiikki yksilöiden tunteiden käsittelyn kanavana laajemman asiayhteyden jäädessä 

taka-alalle. Todistaakseen näiden oletusten paikkansa pitämättömyyden Lafrance tarkastelee laulaja 

ja lauluntekijä Tori Amoksen musiikkia osoituksena sukupuolitietoisuudesta ja feministisestä 

vastarinnan muodosta populaarimusiikin kentällä. Tunnustuksellisuuden oletus saattaa kätkeä alleen 

systemaattisen naisiin kohdistuvan hyväksikäytön ja väkivallan eli juuri ne aiheet, joita esimerkiksi 

Tori Amos, Courtney Love ja Chisu musiikissaan käsittelevät. Kappaleissaan Amos suhtautuu 

kriittisesti kristinuskon sääteleviin menetelmiin sekä miehiseen ylivaltaan. Tämä teki Amoksen 

(Lafrance 2002, 2, 63–96) ja muiden tässä mainittujen laulajien musiikista monelle kiusallista 

kuunneltavaa.  

64



Kirjassaan Disruptive Divas (2002) Lori Burns ja Mélisse Lafrance ehdottavat vaihtoehtoista 

ymmärrystapaa naispuoliselle artistille. Musiikkiesityksissä tulisi suunnata huomio pikemminkin 

naisista itsestään lähtöisin olevaan musiikin tekemiseen kuin heidän ulkoisiin ominaisuuksiinsa. 

Tämä tapahtuu kyseenalaistamalla artistiuteen liittyviä rajoja tekemisen kautta. Yhteiskunnan 

normeista ja tulkinnasta toki riippuu, onko toiminta, johon kirjan nimessä sana ”häiritsevä” viittaa, 

tulkittavissa häiritsevyydeksi, jotakin häiritseväksi vai uudenlaiseksi poplaulajuuden tekemisen 

tavaksi. Burns ja Lafrance liittävät kyseenalaistamisen naisartistien tuotantoon ja kappaleisiin, joita 

he avaavat lähiluvun metodein. Vaikka heidän analysoimiensa musiikkikappaleiden ilmitarkoitus ei 

suoraan liity niiden esittäjän autenttisuuteen, on autenttisuus vahvasti läsnä piilomerkityksenä, siis 

siinä käsityksessä, joka artistista lopulta muotoutuu. Näin tärkeämpänä näyttäytyy kulttuurinen 

prosessi, ne tapahtumat, joissa artistin kuva siihen liittyvine attribuutteineen rakentuu 

omanlaisekseen. Samalla on syytä muistaa, että tämän tutkimuksen lehtiaineisto suo vain vähän 

huomiota poplaulajien tuotannolle. Toki heidän yksittäisiin musiikkikappaleisiinsa kohdistuu jonkin 

verran mediahuomiota. Tämä on tulkittavissa yhdeksi naismusiikintekijöiden epätasa-arvoisen 

aseman ilmenemismuodoksi populaarimusiikin kentällä.  

Whiteley (2000, 5, 8–9) huomauttaa, että usein naislaulajien menestyksen este on jatkumon ja 

merkityksellisten viiteryhmien puute. Mikä on siis se yhteisö, johon suomalainen naismusiikintekijä 

kuuluu? Näkemykseni mukaan Suomen populaarimusiikissa on viimeisen kymmenen vuoden 

aikana kehittynyt jatkumo, jolle tässäkin tutkimuksessa tarkastelemani naislaulajat asettuvat. 

Suomalaiselle populaarimusiikin kentälle mahtuu niin vanhoja kuin uusiakin (nais)tekijöitä. 

Lehtitekstien kautta tarkastelemani naispoplaulajat ovat kotimaassaan, Suomessa, suuren yleisön 

tuntemia poptähtiä. Työssäni esitellyt naispoplaulajan representaatiot ovat osa suomalaisnaisen 

konstruktioon liittyvää kulttuurista liikehdintää, joka jatkuu edelleen. Nämä kuvailut tulee 

suhteuttaa suomalaisnaisen konstruktioon vaikuttaneisiin tapahtumiin historiassa. Suomalaisten 

naispoplaulajien erityislaatuisuus ja suomalainen konteksti tulee esille seuraavassa Helsingin 

Sanomien Nyt-liitteen lainauksessa: 

JOS CHISU olisi amerikkalainen, hän asuisi ehkä Hollywoodin kukkuloilla tarkkaan  

vartioidussa palatsissa, ja paparazzit väijyisivät hänen kintereillään, kun hän livahtaisi  
liian suuresta katumaasturistaan vaatesuunnittelijan nimikkomyymälään. 
  
Mutta Chisupa on helsinkiläinen. Hänellä on Helsingin seudun liikenteenkuukausikortti,                    
ja kun hän kävelee sisään Hakaniemen halliin ostamaan hedelmiä, kukaan ei reagoi  
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mitenkään. (HS Nyt-liite 7.–13.10.11b.) 

Toimimiseen suomalaisessa kontekstissa kuuluu oman julkisuuskuvan kontrolloiminen. Se 

edellyttää oman elämän hallintaa, joka onnistuu parhaiten toteuttamalla keskiluokkaista 

elämäntapaa. Keskiluokkainen elämäntapa tarkoittaa säädyllisyyttä niin luokan, seksuaalisuuden 

kuin rodunkin saralla (Skeggs 1997, 118–119; myös Saarenmaa 2010, 214, 318; Urponen 2010, 28). 

Tarkastelemani naispoplaulaja on keskiluokkainen. Hänen asemansa näyttää taloudellisesti vakaalta 

ja elämäntyyli jokseenkin tavalliselta. Hän käyttää paikallisia julkisia kulkuvälineitä ja ostaa 

hedelmänsä toreilta tai halleista. Naispoplaulaja elää elämäänsä suhteellisen rauhassa julkisuudelta. 

Hänen ei tarvitse palkata turvamiehiä eikä autonkuljettajia tai olla varuillaan häntä seuraavista 

toimittajista. Hänen yksityisyytensä varjeleminen on suhteellisen vaivatonta, koska ihmiset eivät 

kiinnitä häneen merkittävää huomiota. Ulkomailla laulaja todennäköisesti osallistuisi 

julkkiskulttuuriin, jossa media valjastetaan omaa yksityiselämää koskevien seikkojen 

katalysaattoriksi. Yksityisyyden varjelemiselle ei Suomessa ole merkittävää tarvetta, ja 

naispoplaulaja voi liikkua vapaasti missä tahtoo. Naispoplaulaja on yksityiselämästään 

pidättyväinen. Se kuitenkin tiedetään, että hän on hetero ja usein myös elää parisuhteessa 

vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa. Hän ei myöskään näytä paistattelevan vääränlaisessa 

julkisuudessa. Satunnaiset seksisuhteet, alkoholi, huumeet ja juhliminen eivät kuulu naispoplaulajan 

elämään. Hänen elämänsä on nuhteetonta. Mainintoja sosiaalisesta alamäestä ei esiinny, eikä 

elämäntyyliin liioin kohdistu paheksuntaa. Toki tutkimistani poplaulajista kerrotaan notkahdusten 

kautta, jotka ovat pääosin tapahtuneet heidän nuoruudessaan. Silloinkaan nämä notkahdukset eivät 

ole heidän itsensä aiheuttamia vaan seurausta ulkoisten olosuhteiden muutoksista. Esimerkkinä 

mainittakoon Anna Abreun ja Chisun vanhempien avioero tai Jenni Vartiaisen kilpauran 

keskeytyminen loukkaantumisen vuoksi. Yhdenkään nuoruuteen ei liity materiaalista puutetta, 

kaltoinkohtelua tai kouluvaikeuksia. Tässä on selkeä ero myös Ahon ja Saarenmaan tarkastelemiin 

julkisuuden henkilöihin, joiden ongelmat median mukaan johtuivat heidän omasta toiminnastaan 

sekä siitä seuranneesta ongelmien kasautumisesta.  

 

Anna Abreu, Chisu ja Jenni Vartiainen ovat pitkäkestoista uraa musiikissa tekeviä artisteja. Sekä 

Abreulle että Vartiaiselle tv-laulukilpailut ovat tarjonneet ponnahduslaudan musiikkiin. Heillä on 

useita hittejä, ja heidän julkisuuskuvansa on tietoisen rakentamisen tulosta. Toki naispoplaulajien 

menestys on myös vaatinut monen vuoden työn musiikissa. Lehdissä heidän julkisuutensa kuitenkin 

kuvattiin alkaneeksi nopeasti tietyn tai tiettyjen tapahtumien myötä. Nuorella Anna Abreulla se 
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liittyi tv-laulukilpailuun ja sitä seuranneeseen debyyttialbumin julkaisuun. Hänen Idolsista alkanut 

julkisuutensa seurasi häntä koko tarkasteluajanjakson ajan. Jenni Vartiaisen debyyttialbumin 

julkaisu kiinnosti mediaa eikä vähiten sen vuoksi, että myös hän oli tullut tunnetuksi tv-

laulukilpailusta ja sitä seuranneesta, kyseenalaistakin mediahuomiota osakseen saaneesta 

tyttöbändistä Gimmel. Koska näistä tapahtumista oli ehtinyt jo kulua aikaa, pääsi hänen 

julkisuutensa kehittymään monin paikoin eri tavoin kuin Abreulla. Vartiainen jatkoi soolouralle ja 

julkaisi debyytin vuonna 2007. Samana vuonna alkoi myös Abreun Idols-menestys. Abreun 

sooloura jatkui kilpailun toiselta sijalta ilman välivaiheita suoraan huipulle. Chisu oli medialle uusi 

tuttavuus. Hän ei ollut osallistunut laulukilpailuihin tai laulanut tyttöbändissä. Hän tuli median 

tietoisuuteen elokuvasävellyksellä Mun koti ei oo täällä (2007), joka soi myös radiossa. Media 

kiinnostui hänestä toden teolla vasta toisen albumin, Vapaa ja Yksin (2009), julkaisun myötä.

Ajatus koettelemuksista, vaikeuksien kautta voittoon päätymisestä, pätee heikosti tarkastelemiini 

naispoplaulajiin. Heidän taustoistaan ei löydy köyhyyttä, hyväksikäyttöä tai 

onnettomuuksia. Poplaulaja on keskiluokkainen, joskin hän on saattanut kasvaa vaatimattomissa 

oloissa. Jokseenkin tavallisesta perhetaustasta kertoo esimerkiksi se, että Anna Abreu ja Chisu elivät 

nuoruusvuotensa äitinsä kanssa. Vain Jenni Vartiaisen perhe noudatteli ydinperhemallia. 

Poplaulajien vanhemmilla ei ollut lehtitietojen mukaan taustaa musiikissa. Silti vanhemmat 

kannustivat lapsiaan heidän pyrkimyksissään musiikin parissa. Keskiluokkainen, turvallinen 

nuoruus oletettavasti mahdollisti sen, että he pystyivät tavoittelemaan heille itselleen tärkeitä asioita 

musiikin parissa. Vaikka jotkut heistä kamppailivat uransa alussa toimeentulon kanssa, omaksui 

lehdistö jokseenkin vastakkaisen tavan puhua musiikissa uraa tekevistä naispoplaulajista. 
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3. RAHAA ANSAITSEVA NAINEN 

3.1 Naispuolisen poplaulajan sijoittuminen suomalaiselle musiikkikentälle

Pohdin tässä luvussa naispoplaulajan representaation muotoutumista musiikin tekemisen ja artistina 

olemisen taloudellista puolta käsittelevien lehtitekstien kautta. Tarkastelen käsityksiä ja tapahtumia, 

jotka osaltaan tuottavat puhetta työstä ja ansiotuloista liittyen tutkimiini naispoplaulajiin. Vaikka 

tässä tutkimuksessa raha liittyy naisiin, oletan sen olevan tärkeä kumpaakin sukupuolta koskeva 

kulttuurinen oletus, joka kertoo kantajansa arvosta. Olen erityisesti kiinnostunut rahaa käsittelevien 

tekstien tuottaman naispoplaulajan kuvan ja sitä ympäröivän todellisuuden ristiriidasta. Ristiriitaa 

tutkimuksessani edustavat naispoplaulajan representaatiossa lähes piilossa pysyvät, musiikin 

sukupuolittuneisuutta ja yrittäjyyttä käsittelevät tekstit. Myös työnteko jää rahasta irralliseksi 

diskurssiksi, mutta ei piiloon. Oletan näiden tekstien avaavan väylän naisten aseman tarkasteluun 

musiikissa sekä laajemmin suomalaisessa työelämässä.  

Tässä luvussa on kyse ammatissaan ansaitsevaan naispoplaulajaan liitetyistä merkityksistä, jotka 

laajemmassa kontekstissa liittyvät kysymyksiin suomalaisesta työelämästä ja sen edistämistä 

kulttuurisista ihanteista. Naispoplaulajan uraan liittyvän aineistoanalyysin lähtökohtana toimii 

sosiologi Raewyn Connellin (1995) kehittämä hegemonisen maskuliinisuuden teoria. Yhteiskunnan 

valtasuhteita kuvaavassa teoriassa kaikenlaiset feminiinisyyden ilmenemismuodot rakentuvat 

kontekstissa, jota määrittää naisen alisteinen asema miehelle. Hegemonisessa maskuliinisuudessa ei 

kuitenkaan ole kyse vain kahden sukupuolen keskinäisestä valtataistelusta, vaan ”valkoisten, 

keskiluokkaisten heteromiesten kulttuurisi[sta] ja yhteiskunnallis[ista] valta-asemi[sta] suhteessa 

naisiin ja toisiin miehiin” (Saarenmaa 2010, 258). Myös esimerkiksi korostetun feminiinisyyden eli 

miesten kiinnostuksenkohteiden ja halujen myötäilyn on ajateltu tukevan kyseistä ideaalia. 

Korostetun feminiinisyyden ilmenemismuotoja ovat mukautuvat, tottelevaiset, hoivaavat ja 

empaattiset teot sekä yksityiselämän intiimiasioista kertominen eli tunnustuksellisuus. (Connell 

1987, 187–188; Jokinen 2000, 218; Saarenmaa 2010, 132, 165.) Jos työelämän ansaitsijana ja 

yrittäjänä nähdään mies, on naisen tehtävä toimia työelämän maskuliinisuutta jatkaen ja tukien. 

Nämä tukitoimet tarkoittavat tyttöystävänä tai muuna kumppanina toimimista. Kyseistä ideaalia 

tukee myös se, että nainen ei osallistu kovan bisneksen maailmaan, vaan hankkii valtaa muilla 

keinoin. Näitä ovat ulkonäköön liittyvä ehostus, kehon muokkaaminen ja parantelu sekä äitinä 

oleminen. (Jokinen 2000, 218.) 
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Miestutkija Arto Jokinen liittää suomalaisen työelämän odotukset hegemonisen maskuliinisuuden 

ideaaliin. Rahan ansaitseminen ja työnteko ovat perinteisesti olleet miehiin liittyviä kulttuurisia 

odotuksia. Muita ovat fyysinen voima, rationaalisuus, kyky puolustaa ja puolustautua sekä 

synnynnäinen heteroseksuaalisuus. Mies ei kuitenkaan automaattisesti täytä näitä odotuksia, vaan 

hänen tulee tehdä jatkuvasti töitä ansaitakseen paikkansa miehenä. Tämä maskuliinisuuden 

suorittaminen koskee kaikkia miehiä, niitä, jotka ovat valta-asemassa, ja niitä, jotka ovat alisteisessa 

asemassa hegemoniselle maskuliinisuudelle, esimerkiksi homomiehiä, naismaisia miehiä tai niitä, 

jotka ovat työelämän ulkopuolella. (Jokinen 2000, 210–211; ks. myös Karkulehto 2008, 102–103.) 

Jokisen mukaan juuri tästä syntyy suomalaista kulttuuria määrittävä maskuliinisuus. Tämän 

mukaisesti oletan, että rahaa ja työtä käsittelevissä teksteissä on kyse suomalaisesta työelämästä ja 

sen edistämistä ihanteista. Ansiotulot ovat konkreettisin työelämän mittari, joka liittää naisen 

kyseiseen ihanteeseen.  

Lisäksi suomalaista julkisuuskulttuuria tarkastelleen Laura Saarenmaan (2010, 257–258) käyttämä 

mieshegemonian käsite on mielenkiintoinen. Hänen mukaansa tässä yhteiskuntaa yleisesti 

kuvaavassa käsitteessä on kyse naisten ja miesten välisistä valtasuhteista, ei miesten välisistä eroista 

tai valta-asemasta suhteessa muihin miehiin. Se tarkoittaa ”miehistä suvereniteettia ja 

ensimmäisyyttä korostavaa näkökulmaa”: ”asiallistumisen vahvistamaa ajatusta miehistä järjen, 

asian ja kriittisen rationaalisuuden edustajina”. (Saarenmaa 2010, 275.) Tässä tutkimuksessa on 

kyse siitä, minkälainen kuva naispoplaulajasta rakentuu häntä käsittelevien mediatekstien pohjalta. 

Tämä kuva ei välttämättä ota huomioon naisten yleistä eriarvoista asemaa suhteessa yhteiskunnan 

valtaapitäviin miehiin eikä sitä, että myös musiikissa naiset ovat usein epätasa-arvoisessa asemassa 

suhteessa miehiin. Tutkimukseni sivuilla esittämäni huomiot naisen asemasta musiikissa voivat 

poiketa sekä hegemonisen maskuliinisuuden ideaalista että mieshegemonian käsitteestä. Vaikka 

naispoplaulajan ansiotuloja käsittelevät tekstit avaavat naisten aseman tarkasteluni musiikissa, 

työssäni en vertaile nais- ja miesmusiikintekijöiden palkkoja keskenään. Tästä huolimatta oletan 

työni avaavan joitain näkökulmia myös palkkaerojen hahmottamiseen musiikissa.  

Rahan ansaitseminen osoittaa, että naispoplaulaja menestyy musiikillisilla taidoillaan eikä häntä 

(enää) voi mieltää – vähemmän vakavasti otettavaksi – amatöörimuusikoksi. Raha liittää 

naispoplaulajat siihen uusliberalistiseen sektoriin, jonka on musiikissa pitkään ajateltu kuuluvan 

pelkästään miehille. Usein raha on esittäytynyt muiden maskuliinisiksi miellettyjen piirteiden 

yhteydessä. Miesmuusikoita, näiden julkisuuskuvaa ja kulttuurisia myyttejä tarkasteleva Marko Aho 
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(2002, 99) huomauttaa, että Olavi Virta sai julkisuutta tuhlailevasta rahankäytöstään, rakastajattaren 

pitämisestä ja irstailusta. Lehdissä Virran hyväosaisuus kääntyi itseään vastaan, ja hänestä tuli 

sensaatiolehdistön pilkanaihe (Aho 2002, 170). Toivo Kärjen puolestaan kerrottiin ansainneen isoja 

summia myöhäisyön kabinettikeikoillaan (Nikkonen 2005, 56). Ahti Nikkosen (2005, 102) 

ravintolamuusikoita tarkastelevassa tutkimuksessa raha saa merkityksen suhteessa eliittiin, 

ihmisryhmään, jolta alemmuudentunnosta kärsivän muusikon, esimerkiksi Unto Monosen, 

kerrotaan kaivanneen tunnustusta. Nikkonen muistuttaa, että rahasta voi olla muusikon kuvalle 

haittaa. Esimerkiksi köyhän kansan viihdyttäjänä profiloituneen Irwinin kuva sai kolauksen 

ylellisestä omakotitaloasumisestaan ja rahanhimostaan (Nikkonen 2005, 169; ks. myös Rautiainen 

2001, 257). Toisaalta niitä, jotka toivovat ansaitsevansa elantonsa musiikilla, on pidetty 

höynäytettävinä, riistettyinä ja isojen herrojen rahanhimon tyydyttämisen välikappaleina (Nikkonen 

2005, 30).  

Naispoplaulajat ansaitsevat rahaa, lehdistön mukaan jopa huomattavia summia. Näiden puhetapojen 

kriittinen arviointi on hankalaa, sillä musiikkialasta on hyvin vaikeaa esittää kattavia ja luotettavia 

taloudellisia lukuja. Tutkimustietoa aiheesta on vähän. Musiikkialaa vaivaavan tutkimustiedon 

ongelmista on kirjoittanut esimerkiksi musiikintutkija Hannu Tolvanen (2012). Olen nimennyt 

naispoplaulajia ja rahaa käsittelevät tekstit lehtien harjoittamaksi rahapuheeksi. Rahapuhe on oma, 

tässä tutkimuksessa käyttöönottamani käsite, jolla rajaan tietyn lehtitekstien joukon tarkastelun 

kohteeksi . Käsitteen avulla erittelen aineistosta ne uusliberalistiseen representaatioiden maisemaan 8

liittyvät tekstit, joissa raha on keskeisellä sijalla. Sen lisäksi, että rahapuhe on näkökulma aineistoni 

käsittelyyn, se myös tuottaa sen mediarepresentaatioiden kontekstin, jota tutkimuksessa käsitellään. 

Lehtien rahapuhe naispoplaulajaa kuvaavana käsitteenä sisältää kaikki sellaiset tekstit, 

naispoplaulajan representaatiot, joissa rahaa käsitellään eksplisiittisesti tai implisiittisesti. Ne ovat 

tapoja, joilla raha kirjoittuu tekstiin, materialisoituu artistikuvien katsomisen kautta tai osallistaa 

lukijan pohtimaan tulotasoaan ja sen mahdollistamia kulutusvalintoja. Vaikka tutkimissani 

lehtiteksteissä naispoplaulajat esitetään tasa-arvoisina ja jopa ylivertaisina musiikkikentän 

toimijoina, ansaitsevat naiset musiikissa miehiä vähemmän (Rensujeff 2015). Musiikintutkija 

Marion Leonard (2014, 127) huomauttaa, että naisten toimimisesta musiikkisektorilla on vain vähän 

tutkimustietoa. Se kuitenkin tiedetään, että naisten osuus musiikista elantonsa saavien joukosta on 

pieni. Rahapuheen avulla lehdet luovat oletuksen naisen tasavertaisesta ja jopa ylivertaisesta 

 Sittemmin esimerkiksi Helsingin Sanomat on käyttänyt käsitettä ”rahapuhe” uutisoinnissaan.8
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asemasta musiikissa. Ja silti, lehtien ei voi olettaa kertovan mitään todellisesta sukupuolten välisestä 

epätasa-arvosta.  

Musiikkiala on luonteeltaan pirstaloitunutta niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Musiikkialan 

toimijat saavat tulonsa usein monista eri lähteistä. Suomessa musiikkialan taloutta on selvittänyt 

musiikkialan järjestö Music Finland (ent. Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus Fimic). Sen 

tarkoituksena on esittää ”vertailukelpoinen musiikkialan liikevaihtoperusteinen kokonaisarvio 

Suomessa” (Tolppanen & Tuomainen 2012, 7). Selvityksessään Eero Tolppanen ja Tommi 

Tuomainen (2012, 9) eivät käsittele musiikin tulojen jakautumista sukupuolen mukaan. 

Pikemminkin siinä esitellään musiikkialan toimijoita eri sektoreita kuvaamalla. Elävä musiikki, 

tallenteet ja teokset muodostavat omat sektorinsa, musiikkialan ytimen, jossa kussakin on 

samanlaisia keskenään kilpailevia toimijoita. 

Tutkimani lehtitekstit rakentavat naispoplaulajuutta myös artistin työhön ja työkykyyn liittyvillä 

puhetavoilla. Suomalaisen työelämän ihannetta voi toteuttaa henkilö, jolla on riittävä työkyky. 

Ilman työkykyä ei ole työtä suorittavaa henkilöä. Suomessa työkykyä ja sen rakentumista Helsingin 

Sanomissa tutkineen Eija Pason (2007, 53, 62–63, 89) mukaan yksilön arvoa yhteiskunnassa 

määrittää työkyky, siis se kuinka kykeneväksi henkilö mielletään työhön. Paso (2007, 73, 113) 

tarkentaa, että lehtiteksteissä työkyvystä alettiin puhua jo 1800-luvun lopulla, mutta erityisen 

runsaasti sana työkyky oli lehdissä käytössä vuosituhannen vaihteessa, jolloin sillä haluttiin kertoa 

työtä suorittavan henkilön työssä jaksamisesta, erityisesti uupumisesta tai väsymyksestä. 

Uupumiseen liittyy monia negatiivisia mielleyhtymiä koskien työssä jaksamista, fyysistä kuntoa 

sekä mielenterveyttä (Paso 2007, 116, 179, 316). Nämä seikat nousevat esiin myös oman 

tutkimusaineistoni kohdalla. Seuraan Pason (2007, 165) soveltamaa Perussanakirjan määritelmää 

työuupumuksesta (työn aiheuttama henkinen uupumus) ja huomioin sen englanninkielisen vastineen 

burn out (stressin aiheuttama henkinen uupumus), sillä tutkimissani lehtiteksteissä käytetään 

molempia ilmauksia. Pason (2007, 134–140) mukaan työkyky on kiistanalainen ja muuttuva 

konsepti, joka perustuu asiantuntijan mielipiteeseen, joskin sen merkitys liittyy vahvasti arvioinnin 

kohteena olevan henkilön osaamiseen, voimiseen ja kykenemiseen. Henkilön menettäessä nämä 

ominaisuudet katsotaan hänet työkyvyttömäksi. Pason mukaan työkyky liittyy ensisijaisesti työtä 

tekevän henkilön terveydentilaan, jota tavallisesti arvioi asiantuntijana toimiva lääkäri. Työkykyyn 

haitallisesti vaikuttavia osatekijöitä on katsottu olevan sairastuminen, ikä ja työhön liittyvät tauot tai 

ongelmat, kuten uupumus. (Paso 2007, 149.) Nämä osatekijät tulevat myös työssäni esille. 
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Suomessa toimivien äänitetuottajien kattojärjestö Musiikkituottajien laatiman tilaston mukaan 

vuoden 2007 ja 2012 välillä noin puolet kultaa tai platinaa myyneistä artisteista on naisia. Naisten 

menestyminen albumimyyntiä kuvaavissa tilastoissa on huomattu myös lehdistössä. Erityisesti Ilta-

Sanomat seurasi artistien albumimyyntilukuja mielenkiinnolla. Esimerkiksi Idols-laulukilpailussa 

toiseksi sijoittuneen Anna Abreun ensialbumin myyntilukujen kerrottiin kohonneen pian 

ilmestymisensä jälkeen kultaan ja platinaan. Määrällisesti debyytin kerrottiin ohittaneen 

laulukilpailun voittajan, Ari Koivusen, albumimyynnin (IS 22.5.08) ollen lopulta kaikkien aikojen 

myydyin Idols-kilpailijan albumi (IS 3.10.08). Oletukseni on, että lehdet ylläpitävät taloudellisesti 

omillaan toimeentulevan naisen mielikuvaa naispoplaulajien avulla. Lehdet esittelivät esimerkiksi 

Abreun asuntokauppoja (IS 10.6.08; IS 13.6.08) tai henkilöautoon kohdistuneita murtosarjoja, jotka 

lopulta johtivat turvakameroiden ja liiketunnistinvalojen käyttöönottoon hänen asuintalonsa 

pihamaalla (IS 19.–20.3.11a; IS 19.3.11b; Al Valo-liite 1.–7.4.11). Kodin suojaaminen 

turvakameroin oletettavasti vain lisäsi hänen kiinnostavuuttaan mediassa. Tämän puolesta puhuu se, 

että uutisoinnit siitä, ”kuka sai rahaa?” (IS 2.12.11b), esiteltiin lukijoille laulajan kokovartalokuvan 

kera. 

Myös Jenni Vartiaisen kiinnostavuus Ilta-Sanomissa liittyi rahaan. Hänen ensialbuminsa Ihmisten 

edessä (2007) oli myynyt vuosi ilmestymisensä jälkeen platinaa (IS 22.8.08). Hänelle maksettujen 

keikkatulojen arveltiin kuitenkin ohittaneen ensialbumin myynnistä saadut tulot, koska hänen 

kerrottiin ostaneen yli 400 000 euroa maksaneen kerrostalohuoneiston (IS 22.8.08b). Kun laulajan 

toisen albumin Seili (2010) kerrottiin ylittäneen 100 000 kappaleen myynnin, väitettiin sen tuoneen 

hänelle jo ”satojen tuhansien tulot!” (IS 10.2.11). Myös Chisun albumit myivät, joskaan asialla ei 

ollut samanlaista uutisarvoa kuin kahden muun laulajan kohdalla. Debyytin Alkovi (2008) 

myyntimäärät jäivät lehtitietojen mukaan vaatimattomiksi (IS 7.10.11; IS 12.6.12). Media kiinnostui 

laulajasta vasta toisen albumin Vapaa ja yksin (2009) kohdalla. Tarkasteluajanjakson lopulla Chisun 

yhteenlasketun albumimyynnin kerrottiin ylittäneen yli 200 000 kappaletta (HS Nyt-liite 21.–

27.9.12; HS 13.11.12). Määrää ei kuitenkaan liitetty taloudelliseen hyvinvointiin, vaikka 

albumimyyntimäärä oli lehtitietojen mukaan Abreuta korkeampi.  

Yksityinen elämänpiiri on perinteisesti mielletty naisten, julkinen puolestaan miesten 

hallinnoimaksi alueeksi. Naisten alueeksi on siten käsitetty koti ja perhe-elämä, miesten alueeksi 

työ ja politiikka. Kyseisen kahtiajaon voi olettaa vaikuttavan tapaan, jolla nykyajan 
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naispoplaulajista kirjoitetaan, joskin oletukseni on, että rahaa käsittelevät tekstit rikkovat tätä 

kahtiajakoa ja pakottavat tarkastelemaan lähemmin suomalaista työelämää ylläpitäviä käsitteitä. 

Lopulta on paikallaan kysyä, tuottaako lehtien harjoittama rahapuhe uudenlaista feminiinisyyttä, 

joka ei ole alisteinen hegemoniselle maskuliinisuudelle. Miten uudenlaiseen feminiinisyyteen sopii 

korostettu feminiinisyys ja tunnustuksellisuus tai rahaan konkreettisesti liittyvät naisyrittäjyys ja 

vaikkapa äitiys? 

Pohdin ensin asioita ja tapahtumia, joilla naispoplaulaja tuotetaan taloudellisesti menestyneeksi. 

Tarkastelen naispoplaulajan korkeaksi esitettyjä tuloja ja niiden perusteluita, jotka lehtiteksteissä 

liittyvät albumien myyntimääriin, konserttiesiintymisistä saatuihin palkkioihin tai musiikin käytöstä 

maksettuihin korvauksiin. Tarkastelen myös rahaa käsittelevien tekstien sivuuttamia asioita 

naispoplaulajan kuvan takana. Rahapuheen sivuuttamat ja siltä osittain piilossa kulkevat säröt, 

kuten sukupuolten välinen palkkaero ja yrittäjyys, esiin noustessaan asemoivat naispoplaulajat 

osaksi yhteiskunnallisia, tasa-arvoa koskevia keskusteluja. Edelleen myös työnteko kulkee 

lehtiteksteissä rahasta irrallisena diskurssina, vaikka juuri sen voisi olettaa olevan ”luonnollisin” 

paikka rahapuheelle. Väittämät, joilla naispoplaulaja tuotetaan työtätekeväksi, koskevat hänen 

työhönsä käyttämää aikaa, työmoraaliaan ja työmotivaatiotaan. Tarkastelen myös työnteossa 

havaittuja poikkeamia, kuten levytys- ja kiertuetaukoja sekä sairastumisia, ja niiden vaikutusta 

työtätekevän poplaulajan representaatioon.  

3.2 Rahaa käsittelevät tekstit naispoplaulajan representaation tuottamisessa 

Aineistossani rahaa käsittelevät tekstit ovat keskeisiä rakennusaineita naispoplaulajan 

representaation tuottamisessa. Anna Abreu, Chisu ja Jenni Vartiainen esitetään lehtiteksteissä 

naismusiikintekijöinä, jotka ovat lyöneet läpi musiikkibisneksessä ja joiden ei enää tarvitse elää 

elämää, joka usein mielletään amatöörimuusikon elämäksi: köyhyyttä, tunnustuksen puutetta, 

lukemattomia ilmaiseksi tehtyjä työtunteja. Se, ”kuka sai rahaa?” (IS 2.12.11b), näyttäytyi 

naispoplaulajista kertomisen tapana, sillä jo heti tarkasteluajanjakson alusta lähtien lehtitekstit 

liittivät naispoplaulajan rahaan. Lehdet kirjoittivat laulajista, joiden ”tulot ovat nousseet korkeiksi” 

(IS 22.5.08), jotka takovat, kun rauta on kuumaa (Al Valo-liite 1.–7.8.08), palkkioista, jotka olivat ”

tuhansia euroja” (IS 23.4.08), sekä menestyksestä, jonka myötä laulajalle kertyivät ”Hurjat tulot!” 

(IS 22.8.08a), ”Jättitulot” (IS 22.8.08b) ja ”Hurjat juhannustaksat” (IS 12.6.12). 
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Lehtien naispopartistin rahakkuutta koskevat väitteet perustuvat albumimyyntimääriä koskeviin 

oletuksiin. Esimerkiksi Ilta-Sanomat kertoi Jenni Vartiaisen olevan ”Suomen tämän hetken myyvin 

naisartisti” (IS 10.12.10), joka on julkaissut vuoden myydyimmän albumin (IS 30.12.10). Myös 

seuraavassa Ilta-Sanomat selittää Seili-albumin julkaisusta koituneita tuottoja:

  
 Seilin kokonaismyyntimäärä lähentelee jo 100 000 myydyn albumin rajaa. 
 [..] 
 Levyn suosio tulee näkymään myös Jennin tilipussissa. Tavallisesti artisti saa 
 itselleen noin kymmenen prosenttia albumin tukkumyyntihinnasta. Jos 
 tukkuhinta on ollut 10 euroa, tuo se Jennille jo lähes 100 000 euron tulot. 
  Koska Jenni ei osallistu kappaleiden säveltämiseen, menevät sävellysten 

  teostomaksut Teemu Brunilalle ja muille levyn hittejä kynäilleille. (IS 29.12.10.)  

Oletus taloudellisesti menestyvästä naispoplaulajasta perustuu albumimyyntiä kuvaaviin määriin. 

Yllä toimittaja kertoo albumin myyneen lähes 100 000 kappaletta, ja tämän määrän perusteella 

toimittaja tekee laskelmia rahasummasta, jonka laulaja oletettavasti saa. Suomen Musiikkituottajat 

IFPI ry:n tilastoista voi todeta, että vuonna 2010 albumia Seili myytiin 95 394 kappaletta. ”

Tavallisesti artisti saa…” -tyyppinen virke kertoo, että toimittajan musiikintekijäkorvauksia 

koskevat laskelmat perustuvat alan yleisiin käytäntöihin. Yksi alan yleisiä käytäntöjä kuvaava 

seikka on rojalti. Rojalti on korvaus, jota musiikintekijä saa albumin tekemisestä ja 

tekijänoikeuksien luovuttamisesta. Artistien saamia korvauksia tarkastelleen Lottaliina Lehtisen 

(2009, 32, 36) mukaan se on tavallisesti tietty prosentuaalinen osuus, esimerkiksi 5–15 prosenttia 

äänitteen arvonlisäverottomasta tukkuhinnasta. Rojaltit eivät kuitenkaan ole puhdasta tuloa, vaan 

niistä tehdään vähennyksiä, jotta albumin myynninedistämiskustannukset saadaan katettua. 

Vähennykset on erikseen määritelty levytyssopimuksessa, ja usein ne vähentävät artistin saamaa 

osuutta.  

Se, minkälaista korvausta Jenni Vartiainen todellisuudessa saa, ei ole yleisessä tai toimittajien 

tiedossa. Toimittaja kuitenkin esittää laulajan tuloiksi kymmenesosan levyn tukkumyyntihinnasta, 

bruttona, ilman vähennyksiä. Se, ettei summaan kohdistu mitään vähennyksiä, on epätodennäköistä. 

Jos laulaja saisi noin kymmenen prosenttia levyn tukkumyyntihinnasta, lasketaan rojaltin osuus 

jokaista myytyä levyä kohden seuraavasti: 0,10 x 10. Jenni Vartiaisen rojalti olisi euron per myyty 

äänite. Koska laulaja ei lehden toimittajan kertoman mukaan sävellä, kertoo hän Teosto-maksujen 
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menevän albumin kappaleiden tekijöille. Jos laulaja säveltäisi, voisi hänen olettaa saavan 

korvauksia Teosto-maksujen muodossa.  

Jos kyseessä olisi esimerkiksi kiinteä viisihenkinen yhtye, jonka kanssa on sovittu, että rojaltit 

jakaantuvat tasan, saisi kukin jäsen 0,2 euron suuruisen rojaltin. Jos äänite myisi satatuhatta 

kappaletta, olisi viisihenkisen yhtyeen kunkin jäsenen osuus 20 000 euroa (100 000 x 1 : 5 = 20 

000). Jenni Vartiaisen manageri Carla Ahonius kertoo sähköpostitse (4.4.2022), että Vartiainen on 

sooloartisti, jolla on albumeillaan mukana laaja kirjo muusikoita, joille maksetaan kiinteä korvaus 

(ei rojaltipohjainen). Albumin teossa ei siis ole käytetty kiinteää yhtyettä, vaan muusikot on valittu 

kappalekohtaisesti. Ahoniuksen mukaan käytäntö vaihtelee artistien välillä paljon. Hän jatkaa, että 

joskus artistille tarjotaan rojaltia palkkion sijaan, esimerkiksi jos artistilla ei ole budjettia albumin 

tekoon.  

Teoston markkinointipäällikkö Susanna Perämaa (sähköposti 1.4.2022) avaa musiikkialan 

palkkioita koskevia käytäntöjä ja kertoo, että levy-yhtiö ja artisti(t) sopivat sopimuksessaan 

äänitemyynnin ja muiden mahdollisten sopimuksen piiriin kuuluvien rojaltien jakamisesta. Edelleen 

Teosto ja Nordisk Copyright Bureau NCB keräävät äänitteillä olevien musiikin tekijöiden ja 

mahdollisten kustantajien puolesta äänitteellä olevien teosten tallennuskorvaukset sekä 

esityskorvaukset julkisten hinnastojensa mukaan, kun äänitettä esitetään julkisesti. Gramex 

puolestaan kerää äänitteellä esiintyvien laulajien ja soittajien sekä äänitetuottajan esityskorvaukset 

äänitteen julkisesta esittämisestä. 

Artistien levytyssopimuksia työkseen tarkastelevan Lottaliina Pokkisen (puhelinhaastattelu 

1.4.2022) mukaan vielä 20 vuotta sitten pääsääntönä levytyssopimuksissa oli niin kutsuttu 

perinteinen malli, jossa levy-yhtiö maksoi musiikin tallentamiseen liittyvät kulut eli äänitteen 

tuotannon. Levytyssopimuksen perusteella levy-yhtiöllä oli oikeus julkaista artistin tuotantoa 

artistille maksamaansa rojaltikorvausta vastaan. Kyseinen käytäntö, jossa artisti on taloudellisesti 

heikommassa asemassa ja saa vähäistä rojaltia, on muutoksessa. Viimeisen kymmenen vuoden 

aikana äänitetuotantoon on omaksuttu myös muunlaisia toimintamalleja. Muutos liittyy muun 

muassa siihen, että äänitetuotannon vaatima tekniikka on aiempaa helpommin myös artistien 

saatavilla. Nykyään musiikkiäänite saatetaan tehdä esimerkiksi yhteistuotantona (engl. joint 

venture), jossa artisti toimii levy-yhtiön ohella äänitteen taloudellisena tuottajana ja saa musiikin 

taloudellisen tuottajan korvauksia Gramexista sekä isompaa rojaltia, mutta on myös osallistunut 
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kuluihin enemmän kuin perinteisessä mallissa. Äänite voidaan tehdä myös master-mallilla, jossa 

artisti maksaa ja tuottaa alkuperäisen master-nauhan sekä omistaa siihen myös oikeudet. Levy-yhtiö 

puolestaan lisensoi master-nauhan artistilta määräajaksi ja toimii äänitteen välittäjänä eli 

markkinoijana ja julkaisijana. Tällöin esimerkiksi tulojen jakaminen on erilainen kuin perinteisessä 

mallissa, koska valta-asetelma muuttuu. Pokkinen huomauttaa, että kukaan muu kuin artisti ja levy-

yhtiö ei välttämättä tiedä artistin rojaltikäytäntöjä, jotka perustuvat salassa pidettäviin 

levytyssopimuksiin.  

Tyypillinen käytäntö levytyssopimuksissa on Pokkisen mukaan se, että varsinainen levytyssopimus 

on sooloartistilla eli hän on ainoa, joka saa rojaltia äänitteen myynnistä ja välittämisestä esimerkiksi 

Spotifyssa. Muut yhtyeen jäsenet osallistuvat äänitteen tekemiseen palkkaa tai työkorvausta vastaan 

eivätkä saa erillistä myyntirojaltia. Lisäksi he myös saattavat saada ihan hyviä Teosto- ja Gramex-

korvauksia, jos osallistuvat myös biisin kirjoittamiseen ja koska soittavat äänitteellä. Pokkinen 

huomauttaa, että rojaltit voivat todellisuudessa olla jotain aivan muuta kuin media antaa ymmärtää. 

Yleinen harhaluulo hänen mukaansa on se, että artisti tienaa suuria rahasummia 

suoratoistopalveluista samoin kuin esimerkiksi festarikeikoista. Hänen mukaansa media nostaa 

artistin usein keskiöön ensimmäisenä rahansaajana, vaikka usein on niin, että artisti on viimeinen 

rahansaaja. 

Alle kahden kuukauden päästä Ilta-Sanomat (10.2.11) väitti Jenni Vartiaisen tulojen 

moninkertaistuneen. Tapahtumasta uutisoitiin otsikolla 

Satojen tuhansien tulot!

 Viime huhtikuussa ilmestynyt levy rikkoi hiljattain maagisen 100 000 kappaleen rajan 
  [..] 
  Jennin saavutus levyrintamalla on merkittävä, sillä albumien myyntimäärien laskiessa nykyään 
  jatkuvasti sadantuhannen rajapyykin kuviteltiin Suomessa olevan jo lähes utopiaa. Seili-albumin 
  menestys onkin huikea. Se oli vuoden 2010 myydyin levy Suomessa, ja se on pysynyt kymmenen 
  parhaiten myydyn levyn joukossa levyn julkaisusta lähtien. 
 [..] 

 TÄMÄ kaikki tietää laulajalle huipputuloja. Laulaja on karkeiden laskelmien mukaan tienannut Seili-  

 albumillaan jo 200 000 euroa, sillä hän saa oman osuutensa levyn tukkumyyntihinnasta sekä artistin että   
 säveltäjän ja sanoittajan ominaisuudessa.  
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 Artisti, säveltäjä ja sanoittaja tienaavat kukin levyn tukkumyyntihinnasta noin kymmenen prosenttia, ja   
 levyn tukkumyyntihinta on noin kymmenen euroa.  

 Myös Jennin kiertuetulot ovat mittavat, sillä Suomen ykkösartistit 

  tienaavat jo yhdestä festarikeikasta reilun 10 000 euron palkkion. (IS 10.2.11.) 

  

Myös tässä esimerkissä toimittaja esittää albumimyynnin laulajan korkeiden tulojen syyksi. Nyt hän 

kertoo albumin ylittäneen 100 000 kappaleen myyntimäärän. Toimittaja toteaa, että kyseessä on 

huomattava henkilökohtainen saavutus, johon vain harva kykenee. Tällä hän viitannee fyysisten 

äänitteiden, erityisesti CD-levyjen, myyntimäärän laskuun,  johon suhteutettuna 9

albumimyyntimäärää voi pitää merkittävänä. Kyseisen albumin voi Musiikkituottajien tilastoissa 

todeta olleen vuoden 2010 myydyin.  Se pärjää hyvin myös suhteutettuna kaikkien aikojen 10

myydyimpien albumien tilastoihin. Toimittajan puheessa albumi Seili saa merkityksen 

nimenomaan ”Jennin saavutuksena”. Tämän henkilökohtaiselta näyttävän ansion vuoksi näyttäytyy 

täysin ”luontevalta” siirtyä tarkastelemaan vähintäänkin yhtä henkilökohtaista asiaa, laulajan tuloja.  

Tekstiotteen ristiriita avautuu laulajan tulojen ja albumimyyntimäärän välisestä oletetusta 

korrelaatiosta, jota tukeakseen toimittaja esittää laskelman laulajalle maksetuista 

musiikintekijäkorvauksista. Ensimmäisestä esimerkistä poiketen nyt hän kertoo laulajasta albumin 

säveltäjänä ja sanoittajana, joista kustakin maksettaneen oma korvauksensa. Näitä prosentuaalisia 

osuuksia ei tarkemmin mainita, joten lukija ei voi tietää, sisältyvätkö nämä osuudet jo mainittuun 

kymmeneen prosenttiin vai nostavatko ne rojaltin esimerkiksi kolminkertaiseksi. Jos laulajalle 

kuuluva rojalti on kolminkertainen, kuten esimerkissä annetaan ymmärtää, muodostuu 

laskutoimitus seuraavasti: (0,30 x 10) : 5 x 100 000. Tällöin Jenni Vartiaisen osuudeksi muodostuu 

60 000 euroa. Tämän laskutoimituksen perusteella näyttää, että laulajalle maksettu rahaosuus on yli 

kolme kertaa pienempi kuin mitä tekstiesimerkki antaa ymmärtää.  

Lisäksi väite ”satojen tuhansien tuloista” perustuu oletukseen esiintymispalkkiosta. 

Tekstiesimerkissä mainittu esiintymispalkkio jää kuitenkin vaille vahvistusta. ”Suomen ykkösartistit 

 Musiikkituottajien tilastot ovat luettavissa Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n sivustolta (International 9

Federation of the Phonographic Industry); ks. IFPI Finland. CD-äänitteiden myynti on laskenut: 
tarkasteluajanjaksolla (2007–2012) niiden myynti väheni 48,3 miljoonasta 29,2 miljoonaan euroon. 
Digitaalisten palveluiden osto on nousussa. Esimerkiksi vuoden 2010 (tilasto 18.1.2011) 
kokonaismyyntimäärästä digitaalisten tuotteiden osuus on 18,23 prosenttia. Vuonna 2011 (tilasto 16.1.2012) 
lukema oli 19,79 prosenttia ja vuonna 2012 (tilasto 5.2.2013) 27,37 prosenttia.

 Naispoplaulajien albumit ovat myyneet hyvin. Vuoden 2008 myydyin albumi oli Anna Abreun, vuoden 10

2010 Jenni Vartiaisen. Vuonna 2011 Chisun albumi oli myyntilistan toisella sijalla; ks. IFPI Finland. 
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tienaavat…” -tyyppinen perustelu ei kerro Jenni Vartiaisen saamasta palkkiosta. Lukija ei voi tietää, 

onko kyseessä kyseisen laulajan vai jonkun toisen saama palkkio. Myöskään esiintymisien 

lukumäärää ei kerrota, joten lukija ei tiedä, kuinka monta esiintymistä kyseisellä palkkiolla olisi 

mahdollisesti tehty. Lopulta jää epäselväksi, miten toimittaja päätyy väitteeseen artistin tulojen 

noususta.  

Kuten edellä olen havainnollistanut, rahapuheen ensisijainen tavoite on luoda mielikuva hyvin 

toimeentulevasta naispoplaulajasta. Tämä tehdään näennäisesti tarkkojen rahasummien kuvailulla, 

joiden todenperäisyys perustuu oletuksiin musiikkialan käytännöistä. Musiikintekijäkorvaukset ja 

esiintymispalkkiot ovat rahapuheen tyyntä pintaa, joka saa naispoplaulajana toimimisen näyttämään 

tuottoisalta ja houkuttelevalta musiikin tekemisen muodolta. Tyynen pinnan alta avautuvat 

varjokohdat kuitenkin mahdollistavat sukupuolen, rahan ja musiikin liitoksen lähemmän 

tarkastelun. Yksi varjokohdista liittyy naisten ja miesten ansiotulojen eroihin musiikissa.  

Naisten ja miesten ansiotuloja, työsuhteen perusteella saatua palkkaa, verrattiin lehtiteksteissä 

harvoin toisiinsa. Silloin, kun niin tapahtui, kerrottiin naisten ansaitsevan miehiä enemmän. Ilta-

Sanomat (12.6.12) käsitteli esiintymispalkkioita seuraavasti: 

 Jos artistin palkkio klubikeikasta on esimerkiksi 6 000 euroa, ja festivaalikeikasta 
  se on 15 000 euroa, niin juhannuksena se voi olla 40 000 euroa, arvioi 

 Raumanmeren juhannusfestivaalin perustaja Riku Räsänen. 

 [..] Samat summat pätevät Räsäsen mukaan edelleen, vaikka hän ei enää 
  juhannusfestareita järjestäkään. 

 -Esimerkiksi Nightwishille juhannuskeikasta voisi maksaa 100 000 euroa, 
  hän sanoo. 
  
 -Chisu tai Kaija Koo eivät olisi tulleet RMJ:n esiintymään 25 000 eurolla. 
  Tai ehkä Kaija Koo olisi tullut, mutta Chisulle pitäisi maksaa vähintään 30 000 
  eurosta ylöspäin, jopa 40 000 euroa. Uskon, että Chisu on jopa kalliimpi kuin Eppu 
  Normaali.  
  
 Räsäsen mukaan palkkiot perustuvat suosioon.  
 -Mitä kalliimpi, sen parempi. Ei se ole ahneutta. 
 Nyt ovat ostajan markkinat.  
 -Yleinen kysyntä on laskenut ja kilpailua on vähemmän. Näppituntuma 
  on se, että artistien palkkiot olisivat tulleet alaspäin.  
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Raumanmeren juhannusfestivaalin perustaja asemoi itsensä festivaaleilla esiintyvien artistien 

esiintymispalkkioiden asiantuntijaksi, vaikkei hän enää festivaaleja järjestäkään. Tapa, jolla 

palkkioiden määräytymisen perusteista puhutaan, on ristiriitainen. Yhtäältä esiintymispalkkioiden 

suuruuteen vaikuttavat aika ja paikka. Klubiesiintymisestä artistit saavat pienempiä palkkioita kuin 

festivaaliesiintymisestä. Juhannuksen aikaan sekä ulkoilmassa tapahtuvista esiintymisistä he 

ansaitsevat eniten. 

Toisaalta palkkiot määräytyvät suosion perusteella. Mitä korkeampi palkkio, sitä suositumpi artisti. 

Toteamukset, kuten ”Chisu tai Kaija Koo eivät olisi tulleet RMJ:n esiintymään 25 000 eurolla” (IS 

12.6.12) ja ”Chisu on jopa kalliimpi kuin…” (IS 12.6.12), luovat mielikuvan naisartistien vaatimista 

korkeista esiintymispalkkioista. Tämä siitä huolimatta, että kommentin antaja ei mainitse 

sukupuolta vaatimusten syiksi. Hänen puheessaan kyse on pikemminkin suosiosta. Jotkut 

saavuttavat suosiota, vaikkei etukäteen tiedetäkään, kuka. Edelleen jotkut naisartistit ovat niin 

suosittuja, että saavat yli 25 000 euroa ja ovat ”jopa kalliimpi[a] kuin Eppu Normaali” (IS 12.6.12). 

Kysymys sukupuolesta tarkoittaakin tässä suosiota. Koska naisartistien esittämä musiikki on 

suosittua, voi sen perusteella maksaa korkeita esiintymispalkkioita. Kyse ei kuitenkaan ole artistien 

ahneudesta, sillä yleisesti ottaen esiintymispalkkiot ovat tulleet alaspäin ja esiintyjille maksetaan 

nykyisin vähemmän kuin ennen.  

Se, mikä myy, on arvostettua. Kommentista on toisin sanoen luettavissa selkeä populaarimusiikin 

arvoihin liittyvä oletus. Raha musiikin paremmuuden ilmaisijana on mielenkiintoinen, sillä se 

sävyttää musiikkia ja sitä esittävää artistia hyvinkin positiivisin mielikuvin. Musiikin paremmuuden 

ilmaisijaksi esitetty raha on juuri se tyyni pinta, sosiaalisesti hyväksytty arvo, joka näyttäytyy 

tärkeänä sukupuolesta riippumatta. Edelleen musiikin paremmuuden mittarina toimiva artistipalkkio 

on se korvaus, jonka yleisö maksaa pääsylipuissa. Näin suosituimmuus näyttää määräytyvän 

ihmisten kulutuskäyttäytymisen perusteella. Populaarimusiikin tutkija Simon Frithin (1996, 15–19) 

mukaan kyse on siitä, pidämmekö arvostettuna sitä, mitä tavallinen kansa kuluttaa, vai jotakin 

muuta. Jos arvostus määräytyy suosituimmuuden perusteella ja suosituimmuus sen perusteella, mitä 

ihmiset ostavat, näyttää arvostus määräytyvän kulutuksen mukaan. Populaarikulttuurin 

arvottaminen kulutusvalintoihin pohjautuen on Frithin mukaan ongelmallista: populaarista 

(suositusta) tulee synonyymi kulutukselle. Lisäksi ajatusprosessi on omiaan ylläpitämään Frithin 
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kritisoimaa vastakkainasettelua populaarikulttuurin ja korkeakulttuurin välillä.  11

Vastakkainasettelun mukaan ensimmäistä määrittäisi käyttötarkoitus (engl. function), jälkimmäistä 

puolestaan autonomisuus ja kuuntelusta saatu arvo. Pyrkimys vastakkainasetteluihin kertoo Frithin 

mukaan jotakin oleellista musiikin luonteesta: musiikki on sosiaalisen erottelun väline huolimatta 

siitä, mielletäänkö se kuuluvaksi populaari- vai korkeakulttuuriin.  

Rahapuheen myötä muotoutuva naispoplaulajan kuva ohjaa kysymään, ketkä musiikista oikein 

hyötyvät? Jos musiikilla tehdään pääasiassa rahaa, kuten lehdet antavat ymmärtää, kenelle voitot 

kasautuvat? Entä mikä oikeastaan on musiikin arvo, jos se ymmärretään käyttötarkoituksensa 

mukaan? Pelkästään taloudellinen? Palatakseni takaisin edellä siteeraamaani tekstiesimerkkiin (IS 

12.6.12) kommentin antajan puheessa esiintymiset kerryttävät rahaa musiikin tekijälle ja 

musiikkitapahtumia järjestäville tahoille. Toteamus ”nyt ovat ostajan markkinat” kertoo festivaalien 

järjestämisen taloudellisesta kannattavuudesta . Kommentin perusteella syntyy mielikuva 12

festivaaleja järjestävän organisaation, ei niinkään artistien, saamista voitoista. Taloudellinen 

kannattavuus ei sulje pois sitä, että festivaaliesiintymisien voi olettaa tuottavan välitöntä nautintoa 

suurillekin yleisömäärille. Lisäksi musiikkiin voi olettaa liittyvän henkilökohtaisia merkityksiä 

ihmisille ja ihmisryhmille. Esimerkissä niitä ei kuitenkaan mainita. 

  

Viimeiseksi huomautettakoon, että palkkiot ovat kommentin antajan mukaan laskeneet, vaikka 

naislaulajalle ”pitäisi maksaa […] jopa 40 000 euroa” (IS 12.6.12). Se, onko lopulta kyse 

sattumasta, sukupuolesta vai musiikin arvosta, johtaa eri tulkintoihin siitä, miksi näin on. Joka 

tapauksessa kyseessä näyttäisi olevan erityislaatuinen poikkeustapaus – naispoplaulaja – jonka 

representaatiossa raha vaatii selityksen. Palaan luvun alussa esittämääni kysymykseen rahapuheen 

ja sitä ympäröivän todellisuuden välisestä ristiriidasta: miksi on tärkeää esittää naispoplaulaja hyvin 

toimeentulevana? Mihin rahapuhe naispoplaulajuutta tuottavana diskurssina pyrkii? Kysymyksiin 

vastaaminen vaatii pääsyn rahapuheen silottaman pinnan alle. Esille pyrkivät säröt osoittavat, ettei 

kyse ole pelkistä rahasummista tai siitä, kuinka paljon naispoplaulaja oletettavasti ansaitsee. Siksi 

on tärkeää tarkastella rahapuheen kääntöpuolta, niitä piilossa kulkevia asioita, jotka jäävät 

rahapuheelle alisteisiksi. Nämä naispoplaulajankin representaatiossa esittäytyvät säröt, joista 

 Frith esittää näkemyksensä musiikin arvosta Richard Shustermania (1992) ja John Fiskeä (1991) 11

mukaillen.

 Festivaalien järjestämisestä ja niiden taloudellisesta kannattavuudesta ovat kirjoittaneet Kinnunen, Luonila 12

ja Koivisto (2017).
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ensimmäinen liittyy musiikin sukupuoli- ja tuloeroihin ja toinen yrittäjyyteen, mahdollistavat 

laajemman naislaulajan aseman tarkastelun.  

3.3 Musiikin sukupuolittuneet tuloerot

Naispoplaulajuutta rakentavissa rahaa käsittelevissä lehtiteksteissä ei juuri puhuta musiikin 

sukupuolittuneista tuloeroista. Tämä on ensimmäinen rahapuheen piilottama asia naispoplaulajan 

kuvassa. Suomalaisesta musiikkielämästä tehdyt tutkimukset kuitenkin osoittavat, että 

musiikintekijöistä valtaosa on miehiä. Musiikilla elantonsa ansaitsevista suurin osa on miehiä. 

(Hansèn 2001; Karhunen 2001; Rensujeff 2015.) Lisäksi Kaija Rensujeffin taidealojen ansiotuloja 

kartoittavasta kirjasta Taiteilijan asema (2015) voi todeta, että naisten osuuden kasvu taidealoilla on 

heikentänyt taidealojen arvostusta ja laskenut taidealojen tulotasoa (Rensujeff 2015, 32). Kirjassa 

esitettyjen tietojen mukaan säveltaide on edelleen miesvaltainen ala, kun säveltaiteilijoiksi 

katsotaan kuuluvan esittävät taiteilijat, muusikot ja solistit sekä luovat taiteilijat, lauluntekijät, 

sanoittajat, säveltäjät ja sovittajat. Naisten osuus säveltaiteilijoista on alle kolmasosa (27 %). 

(Rensujeff 2015, 150.) Säveltaide on toisin sanoen taiteenala, jossa taiteilija saattaa saada 

toimeentulon sekä esittävän että luovan musiikin alalta. Rensujeff jatkaa, että säveltaiteessa 

vallitsee genreen perustuva jako: yhtäällä klassinen musiikki ja taidemusiikki, toisaalla kevyt 

musiikki, kansanmusiikki ja rytmimusiikki. Hän ei kirjassaan käytä sanaa populaarimusiikki, vaan 

kevyt musiikki ja rytmimusiikki, joiden oletan tarkoittavan populaarimusiikkia. Kun klassisen 

musiikin koulutuksen saaneet muusikot työllistyvät orkestereihin tai oopperoihin, populaarimusiikin 

ja kansanmusiikin aloilla vastaavat instituutiot ovat harvassa lukuun ottamatta teattereita, 

tanssiteattereita ja musiikkiteattereita, jotka palkkaavat populaarimusiikin esittäjiä (Rensujeff 2015, 

150). Tuloeroja musiikissa selittää genren lisäksi sukupuoli. Se tarkoittaa, että musiikissa miehet 

ansaitsevat naisia enemmän. Säveltaiteessa naiset ansaitsevat 85 prosenttia miesten ansiotuloista. 

Yleisesti klassisen musiikin soittajien tulot ovat korkeammat kuin populaarimusiikkia soittavien. 

(Rensujeff 2015, 129, 152, 154.) 

Naispoplaulajan representaatiossa rahaa käsittelevät tekstit piilottavat tehokkaasti suomalaisen 

musiikkielämän sukupuolittuneisuuden. Musiikin miesvaltaisuus ja tulojen kertyminen miehille 

ovat konkreettisia naisten asemaa heikentäviä asioita. Analysoimistani lehdistä vain Aamulehti 

(13.9.10b) otti tähän epäkohtaan kantaa: 
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 Suomi kuuntelee nyt naista 

 Ristiriita: Naislaulajat ovat vallanneet myyntilistat, mutta viisi kuudesta  
 muusikosta on yhä miehiä 

 Mitkä ovat kolme eniten myytyä kotimaista äänitettä tänä vuonna? 

 Jenni Vartiaisen Seili, Anna Puun Sahara ja Chisun Vapaa ja yksin.  
 Artistien iät 27, 28 ja 28. [..] 
  
 Missä ovat miehet? Kymmenen myydyimmän listalla heidän puoliaan  
 pitävät vain rockyhtyeen HIM ja Stam1na. 
  
 Fakta on kiistaton: nuoret naiset ovat valloittaneet suomalaisen popin 
  terävimmän kärjen. [..] 
   
 Mutta mikä on tilanne kärjen takana? Ei niin hyvä. 
   
 Teoston asiakkaista vain 18 prosenttia on naisia. Se tarkoittaa, että 
  viisi kuudesta musiikilla ansaitsevasta suomalaisesta on miehiä - ja samassa 
  suhteessa jakautuvat Teosto-tulotkin.  

 Halosen klinikka 
 Siksi Music Export Finland on käynnistänyt Tasavallan presidentin  
 Tarja Halosen suojeleman hankkeen, jolla pyritään edistämään suomalaisen 
  naisen asemaa musiikkiviennissä. 

Aamulehden toimittajan kertoman mukaan kahdeksan kymmenestä eniten albumeita myyneestä 

artistista on naisia. Kuitenkin, koska musiikilla elantonsa ansaitsevista suurin osa on miehiä, kertoo 

lehti Music Export Finlandin käynnistämästä hankkeesta, jonka tarkoituksena on parantaa 

suomalaisten naisten asemaa musiikkiviennissä. Toimittajan mukaan tulojen epätasainen 

jakautuminen näkyy Teosto-maksuissa, joista vain viidesosa tilitetään naisille. (Aamulehti 

13.9.10b.) Musiikilla elantonsa ansaitsevien naisten osuus on siis vähäinen suhteessa miehiin. 

Teosto on voittoa tavoittelematon järjestö, joka kerää tekijänoikeuskorvauksia musiikin käyttäjiltä 

ja tilittää ne eteenpäin musiikintekijöille ja musiikkikustantajille. Korvauksia saadakseen tulee olla 

Teoston jäsen. Järjestö maksaa musiikin käytöstä korvauksia teoksista, joita on esitetty julkisesti, 

liitetty tallenteelle tai lainattu kirjastosta. Musiikin käytöstä maksettujen Teosto-korvauksien 

jakautumista sukupuolen mukaan selvittänyt Paula Karhunen totesi jo vuonna 1998, että musiikin 

käytöstä maksetut korvaukset menevät pääosin miehille. Vuonna 1998 Teosto-maksujen saajia oli 
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4642 henkilöä, joista miesten osuus oli 87 prosenttia ja naisten 13 prosenttia. Vuonna 1998 

yksityishenkilöille maksettava korvaus oli 44 248 882 markkaa (huom.), joka jakautui 4642 

henkilön kesken. Yli puolet tästä summasta maksettiin neljälle prosentille maksun saajista, jotka 

saivat vähintään 50 000 markkaa Teosto-tuloa. Tässä joukossa oli alle kymmenen naista. Karhunen 

selittää erot johtuvaksi siitä, että naispuolisten säveltaiteilijoiden toimeentulo kertyy muualta kuin 

taiteellisesta työstä. Naisten tekemää musiikkia myös esitetään vähemmän (Karhunen 2001, 13–

15) . Taiteilijuutta kartoittavien tutkimusten mukaan vain harvoin tekijänoikeuskorvaukset 13

muodostavat muusikon tulojen päälähteen (Hansèn 2001; Hottinen 2015; Rensujeff 2015). 

Aineistossani musiikintekijäkorvauksien riittämättömyyttä avasi Me Naiset: 

 Vasta nyt Chisu elää musiikilla: keikoilla ja Teosto-maksuilla. Tähän saakka 
  hän on työskennellyt osa-aikaisena vaatekaupassa. (Me Naiset 5.6.08.) 

Kun taiteesta saatu rahallinen korvaus on riittämätön, yhä useampi rahoittaa toimintaansa muulla 

ansiotyöllä (Hansèn 2001, 20–23, 55; Rensujeff 2015, 151). Kysyin Teoston viestinnästä vastaavalta 

Kaisa Huikurilta sähköpostitse (19.1.–6.2.2018), missä suhteessa Teosto-tulot jakautuvat tällä 

hetkellä. Hän kertoi, että osa musiikintekijöistä tulouttaa Teosto-tilityksiä omistamiensa 

kustannusyhtiöiden kautta, mikä vaikuttaa tulojakaumaan. Kustannusyhtiöiden tilityksistä voi usein 

selvittää kokonaissumman, mutta ei vielä sitä, mikä osa on mennyt miehelle ja mikä naiselle. Teosto 

ei myöskään jaottele musiikintekijöitä genren mukaan. Lopputuloksena saattaa saada tulojakauman 

kuitenkaan tietämättä, ”mitä genrejä se koskee tai ketä kaikkia siitä puuttuu (ja mitä sukupuolia, 

esim. naisia, joilla on suuremmat tulot kuin yleensä).” Huikuri kuitenkin huomauttaa, että ”vuonna 

2016 Teostoon liittyneistä 29 prosenttia oli naisia eli sukupuolten väliset luvut ovat muutoksessa.” 

Myös vuosikertomuksissaan Teosto tuo pontevasti esille nimenomaan naisasiakkaiden kasvun. 

Tämä on hieman harhaanjohtavaa, sillä asiakkuus ei vielä kerro musiikin käytöstä maksetuista 

korvauksista. Jos teosta ei esitetä, ei siitä myöskään makseta korvauksia. Teoston 

vuosikertomuksista voikin todeta, ettei oikeudenomistaja-asiakkaiden (musiikintekijöiden, 

kustantajien tai perillisien, jotka ovat Teoston asiakkaita) naismäärä ole tarkasteluajanjaksolla 

ylittänyt 18:aa prosenttia. Musiikissa naisten osuus tulonsaajina on siis vähäinen.  

 Teoston esityskorvausten tilityksiä ovat sittemmin tarkastelleet Eero Tolppanen ja Tommi 13

Tuomainen (2011, 28), joskaan heidän selvityksestään ei käy ilmi tulojen sukupuolijakauma. Heidän 
selvityksensä mukaan ”[V]uonna 2011 tilityksiä sai 9702 kotimaista oikeudenomistajaa – musiikintekijää, 
kustantajaa ja perillistä. Tekijöitä tästä määrästä on yli 8000. Noin 600 heistä sai vuoden aikana Teostosta 
enemmän kuin 5000 euroa”.
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Seuraava Ilta-Sanomien verkossa ilmestynyt teksti ei ollut saatavilla paperilehdessä, joten se on 

mukana aineistossani poikkeustapauksena. Käsittelen tekstiä tässä sen vuoksi, että se tuo esille 

sukupuolten välistä palkkojen epäsymmetrisyyttä. Kyse on tuloista, jotka artistit ovat ilmoittaneet 

verotettaviksi. Jutussa esitettyjen tulojen voi olettaa pohjautuvan verottajan vahvistamiin tietoihin. 

Verkkosivuillaan artistien tuloja ja veroja tarkastellut Ilta-Sanomien (1.11.11) artikkeli kertoi 

seuraavaa:  
  
 Viime joulukuussa kuollut laulaja Kari Tapio ansaitsi vuoden 2010 aikana hieman yli 
  puoli miljoonaa euroa. Se on vähän enemmän kuin hänen tulonsa olivat vuonna 2009. 
 
  Kari Tapio oli iskelmälaulaja. Ei siis ihme, että iskelmäpainotteisella popmusiikillakin 
  pääsee Suomessa kiinni hyviin tuloihin. Lauri Tähkä hankki 370 000 euroa, Yö-yhtyeen 
  pomo Olli Lindholm 260 000 euroa. Lindholm tuplasi tulonsa vuoteen 2009 verrattuna. 
 
 Maailmalla menestyneiden popmuusikoiden tulot ovat kautta linjan laskusuunnassa. 
  The Rasmuksen sooloileva solisti Lauri Ylönen hankki vielä vuonna 2005 930 000 
  euroa. Viime vuonna Ylösen tulot olivat 235 000 euroa.  
 
 HIM-keisari Ville Valo tienasi vuonna 2009 300 000 euroa. Viime vuonna Valo 

  ponnisteli 230 000 euroon.  

 Naisartistien jyrääminen myyntilistoilla ei ota siirtyäkseen ansiolistoille. Konkari 
  Paula Koivuniemi keräsi ansiotuloja yli 60 000 euroa, mutta pääomatuloja hänelle 
  kertyi mukavat 95 000 euroa. Anna Abreu lauloi tililleen 140 000 euroa, Chisu  
 tienasi 105 000 ja Maija Vilkkumaa pari tonnia Chisua vähemmän. Parin viime 
  vuoden suursuosikki Jenni Vartiainen ansaitsi vuonna 2010 noin 65 000 euroa. 

 (Ilta-Sanomat-STT 1.11.11.)  14

Toimittajan mukaan ”iskelmäpainotteisella popmusiikillakin pääsee Suomessa kiinni hyviin 

tuloihin”. Hän nimeää kotimaassa uraa tehneitä miesartisteja ja nostaa esiin heidän tulojaan. Myös 

kansainvälisesti menestyneiden miesmuusikoiden ansiot ovat hänen puheessaan kohtuulliset, 

joskin ”laskusuunnassa”. Osoituksena tulojen heikentymisestä hän nostaa esiin vuosiansioita, jotka 

heikoimmillaankin jäävät yli 200 000 euron. Nämä tulot hän määrittää ”ponnisteluksi”. (Ilta-

Sanomat-STT 1.11.11.) Sanavalinnasta välittyy oletus, että miehen odotetaan ansaitsevan naista 

enemmän. Miten muuten on selitettävissä se, että mieslaulajan tuloista kerrotaan vaatimattomina 

silloin, kun ne naisen kohdalla määrittyvät päinvastaisiksi, ”satojen tuhansien tuloiksi” (IS 10.2.11)? 

 IS esitteli Tulot ja Verot -osiossaan kunkin naispoplaulajan ansiotuloja vuonna 2009 (IS 2.11.10), vuonna 14

2010 (IS 1.11.11] ja (IS 2.11.11) sekä vuonna 2011 (IS 2.11.12).
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Kun nainen ansaitsee paljon, tulkitaan tulot miehen kohdalla lähinnä kamppailuksi toimeentulosta. 

Puhetapa viestii vahvasti siitä, että naisten odotetaan tyytyvän matalampiin tuloihin kuin miesten. 

Vaikka toimittaja tässä toteaa naisten ansaitsevan murto-osan miesten tuloista ja esittää 

vaihtoehtoisen naislaulajan ymmärtämisen tavan, on kommentti riittämätön kumoamaan 

rahapuheessa jatkuvasti toistuvan väitteen naisesta hyvin ansaitsevana. 

Edellä esitetyn perusteella näyttää siltä, että pelkän albumimyynnin pohjalta tehtyihin oletuksiin 

naislaulajien ansiotuloista tulee suhtautua varauksella, sillä nämä kaksi asiaa eivät korreloi 

keskenään. Sama koskee musiikin käytöstä maksettavia korvauksia ja esiintymispalkkioita. 

Edelleen naislaulajien vaatimaton ansiotaso suhteessa alan yleiseen ansiokehitykseen ilmentää 

musiikissa yleisesti vallitsevaa palkkaepätasa-arvoa, joka on konkreettinen sukupuolten välistä 

epätasa-arvoa ylläpitävä seikka. Toteamus palkkaepätasa-arvosta jäi kuitenkin kyseisessä Ilta-

Sanomien jutussa yksittäiseksi maininnaksi. Se myös asettui räikeään ristiriitaan seuraavan päivän 

lehden kanssa, joka asetti naiset viihde- ja musiikkialan tulotason kärkeen (ks. kuva 1).  

Ilta-Sanomien (2.11.11) vuoden 2010 artistien ja julkisuuden henkilöiden tulojen ja verojen 

uutisointi henkilöityy Anna Abreuhun. Artikkeli antaa virheellisen kuvan siitä, että kyseessä olisi 

kaikkien alojen ja suomalaisten tulojen ja verojen käsittely. Näin ei ole, sillä juttu vertailee 

television viihdeohjelmassa esiintyneiden henkilöiden tuloja. Jutun ensimmäinen ristiriita löytyykin 

juuri siitä havainnosta, että rahaa käsittelevät tekstit tuottavat ja ylläpitävät valheellista oletusta 

sukupuolten välisestä palkkaerosta naisen hyväksi. Oletus ilmaistaan otsikon toteamuksessa ”Naiset 

kärjessä”, joka toistaa mielikuvaa naisista tulokehityksen huipulla. Jutussa toimittaja kertoo, kuinka 
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SUOSITUN Tanssii tähtien kanssa -kilpailun ehdottomat

tulokuningattaret ovat juontaja Vappu Pimiä ja parhaillaan 

käynnissä olevan kauden tuomaristossa istuva pop-tähti Anna 

Abreu.

[..]

Viime vuonna ohjelman toisena tuomarina aloittanut Mikko 

Leppilampi ei yltänyt läheskään konkari-juontajaparinsa tasolle. 

Hurmurinäyttelijä tienasi vuoden aikana 47 000 euroa.

Kuva 1. Naiset kärjessä. 

Jutussa ”tulokuningattariksi” nimettyjen naisten kerrotaan ansaitsevan huomattavasti enemmän kuin 

ohjelman miesjuontajan. Viesti toistuu kuvassa, jossa tummaan mekkoon pukeutunut laulaja Anna 

Abreu ja hänen takanaan vaaleaan asuun pukeutunut juontaja Vappu Pimiä poseeraavat kameralle 

itsevarman näköisinä. Kuvan mieshenkilö on asettunut vaalea-asuisen naisen taakse pukeutuneena 

tummaan pukuun. Häntä ei aluksi huomaa. Kuvan sommitelma esittää tietynlaisen valta-asetelman: 

itsenäiset, omillaan toimeentulevat naiset ovat yhteiskunnassa näkyvästi esillä, kun taas 

tulokehityksestä jälkeen jääneet miehet lymyävät varjoissa. 

Yllä siteeratun tekstin toinen ristiriita löytyy rahaa käsittelevien tekstien pyrkimyksestä luoda 

yhtenäinen mielikuva naisten tulotasosta. Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tuomaristoon kuuluvan 

laulajan vuosiansioita verrataan aikaisemmin kyseisessä tv-ohjelmassa esiintyneiden henkilöiden 

vuosiansioihin. Heihin on kuulunut erilaisia toimijoita niin tanssijoiden, näyttelijöiden, koreografien 

kuin astrologienkin ammattikunnista. Mukana vertailussa on myös kaksi Abreuta huomattavasti 

vähemmän ansaitsevaa mieslaulajaa. Nämä henkilöt ovat esiintyneet ohjelmassa joko tuomareina, 

ammattitanssijoina, opettajina tai kilpailijoina. Tulotasojen vertailun seurauksena tulojen alkuperä, 

henkilöiden ammatilliset taustat ja kunkin erilaiset elämäntilanteet hämärtyvät. Toimittaja siis 
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rinnastaa laulajan tulot hyvin erilaisten viihdealalla nykyisin tai aikaisemmin toimineiden ihmisten 

tulojen kanssa ja saa ne näyttämään erityisen korkeilta.  

Lehtijutussa esitetty oletus naisten miehiä paremmasta ansiotasosta, naislaulajien korkeasta 

ansiotasosta sekä viihdeteollisuudessa yleisesti toimivien naisten korkeasta ansiotasosta saa tukea 

Anna Abreun tuloista. Tämän seurauksena yksittäinen rahasumma saadaan näyttämään kaikkien 

naisten tuloilta. Naispoplaulajien liittäminen laajempaan suomalaisnaisen taloudellista asemaa 

kartoittavaan palkkakeskusteluun näyttää tasa-arvopyrkimysten kannalta jopa haitalliselta: jos 

sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa pidetään jo saavutettuna ja yksittäinen rahasumma esitetään 

todisteena tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, jää palkkaero piiloon. Käytännön voi olettaa jatkavan 

sukupuolten välistä eriarvoisuutta siten, että se muokkaa naisen representaatiota tietynlaiseksi. Näin 

mahdolliseksi tulevat vain tietynlaisen naisen representaatiot. Voidaankin kysyä, mitätöivätkö 

tällaiset tekstit osaltaan naisten pitkään jatkuneen kamppailun palkkatasa-arvosta. 

3.4 Poplaulaja musiikin yrittäjänä

Taiteilijantyön rinnalla olen myös yksityisyrittäjä ja kannan huolta pärjäämisestäni. 

Epävarmuus ja epäsäännöllisyys ovat pakollinen osa tätä juttua, ja miten hyvin 

niitä siedän, kulkee käsi kädessä sen kanssa, onko minulla rahaa vai ei. 

(Me Naiset 7.6.12.) 

       

Toinen lehtitekstien sisältämän rahapuheen piilottama asia naispoplaulajan kuvassa on yrittäjyys, 

johon edellä oleva Chisua siteeraava lehtijuttu viittaa. Vaikka laulaja on popmusiikissa toimiva 

yrittäjä, tulee asia harvoin esiin lehtipuheessa. Suomessa toimivista populaarimusiikin sanoittajista 

ja lauluntekijöistä 27 prosenttia on yrittäjiä (Hottinen 2015, 16; ks. myös Rensujeff 2015, 151). 

Luku ei vielä kerro sukupuolten välisestä eriytymisestä, siis prosentuaalisesta naisyrittäjien 

määrästä. Vaikka Suomessa lähes kolmannes yrittäjistä on naisia (Tervo & Haapanen 2007, 28), 

maailmanlaajuisesti suurin osa yrittäjistä on edelleen miehiä (Smith 2015, 68). 

Yrittäjyys sopii hankalasti rahapuheen ideologiaan, jonka tavoite on kuvata naispoplaulajana 

toimimista tuottoisana toimeentulon muotona. Seuraavassa tarkastelen, miten yrittäjyyteen 

liittyvistä mielikuvista kerrotaan aineistossani ja miten ne osallistuvat naispoplaulajan kuvan 

rakentamiseen.  
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Chisu nimettiin koko aineistossani yrittäjäksi vain kahdesti (Me Naiset 7.6.12; IS 28.6.12a). Sen 

sijaan hänestä kerrottiin muun muassa, että hän ”jyrää jämäkkänä bisnesnaisena” (Al Su Ihmiset-

liite 14.3.10a). Hänen yrityksensä tekemästä voitosta kerrottiin seuraavasti: 

 [..] Ensimmäinen levy Alkovi (2008) myi 15 000 kappaletta, mutta toinen, 2009 
  ilmestynyt Vapaa ja yksin myi jo tuplaplatinaa, yli 50 000. Menestys näkyy 
  myös Chisun yrityksen Hear Kitty Oy:n liiketoiminnassa. 2006 perustettu yritys 
  teki vielä vuonna 2009 tappiota 8379 euroa. 
 [..]  
 Viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan yrityksen liiketoiminnan voitto oli 
  viime vuonna verojen jälkeen noin 52 200 euroa ja vuonna 2010 noin 
  53 700 euroa. Liikevaihto oli viime vuonna 116 776 euroa. Chisu nosti 

  firmastaan viime vuonna myös 10 000 euron osingot. (IS 12.6.12.) 

Yllä oleva tekstiesimerkki myötäilee rahaa käsittelevien tekstien retoriikkaa, liiketoiminnasta 

koituvien voittojen selittämistä albumimyyntiluvuilla. Osa tästä ehkä pitäneekin paikkansa, vaikka 

teksti ei erittelekään, mitä yrityksen liiketoiminta pitää sisällään. Liiketoiminta voi olla esimerkiksi 

oheistuotteita, osakkeita ja sijoituksia. On mielenkiintoista, ettei toimittaja nimeä naispoplaulajaa 

yrittäjäksi, vaan pikemminkin kertoo hänestä henkilönä, joka omistaa yrityksen. Yrityksen 

omistaminen viittaa selkeästi rahaan ja mahdollistaa yritystoiminnan käsittelemisen suhteessa 

yrityksen voittoon, tappioon, liikevaihtoon ja osinkoihin. 

Anna Abreuta ei nimetty aineistossa yrittäjäksi kertaakaan. Lehtien mukaan hän oli koko 

tarkasteluajanjakson hyvin toimeentuleva, joten näytti ”luontevalta”, ettei hänen yrittäjyyttään 

mainittu. Vain kerran Anna Abreusta kerrottiin henkilönä, joka työllistää muita mutta joka on ”

joutunut irtisanomaan jonkun” (IS 3.3.12). Vaikuttaa siltä, että välttämällä mainintoja yrittäjyydestä 

vältetään myös yrittäjyyteen liittyvien riskien esille tuonti, joka saattaisi vähentää naispoplaulajana 

toimimisen houkuttelevuutta. Voi myös olla, että musiikkialalla juuri naisyrittäjyys nähdään riskinä, 

joka pahimmillaan saattaa johtaa työntekijöiden irtisanomisiin. Kun Anna Abreun yritys tuotti 

tappiota, ei siitä muodostettu lehdistössä linkkiä albumimyyntiin tai laulajan henkilökohtaisiin 

ansiotuloihin:  

Tuhansien tappiot

POP-TÄHTI Anna Abreun yritys teki viime vuonna lähes viiden tuhannen  

 euron tappiot. Asia käy ilmi Anna Abreu Music Oy:n tuoreesta kesäkuun  
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 puolivälissä päivätystä tilinpäätöksestä. Tappioiden taustalla on yrityksen  
 reilusti laskenut liikevaihto. Kun Anna Abreu Musicin liikevaihto vuonna 
  2010 oli 165 000 euroa, oli luku viime vuonna vain 85 000 euroa. Rajusti  
 pudonneen liikevaihdon myötä Annan yritys leikkasi kulujaan muun muassa 
  maksamalla vähemmän palkkoja. Viime vuonna palkkamenot olivat hieman 
  yli 40 000 euroa, vuonna 2010 henkilöstökulut haukkasivat 105 000  
 euroa liikevaihdosta.  
 [..] 
 Annan henkilökohtaiset tulot ovat vuoden 2007 Idols-menestyksen  
 jälkeen olleet huippuluokkaa. Vuonna 2008 hän ansaitsi lähes 150 000 
 euroa, vuonna 2009 lähes 180 000 euroa ja vuonna 2010 liki 140 000 

 euroa. (IS 28.6.12a.)  

Yritystoiminnan tappiollisuuden selitetään johtuvan korkeista palkkamenoista. Asian kerrotaan 

korjaantuneen henkilöstöä vähentämällä. Liiketoiminnan notkahdus alaspäin ei tarkoita laulajan 

rahattomuutta. Laulajan ansiotulojen kerrotaan pysyneen korkeina yrityksen tappion jäädessä 

yksittäiseksi, etäiseksi maininnaksi. Anna Abreun yritys ja ansiotulot ovat siis toisistaan irrallisia 

seikkoja ilman keskinäistä syy-seuraussuhdetta. Yritys tekee tappiota, ei laulaja. Anna Abreun 

representaatiossa rahaa käsittelevät tekstit painavat alleen maininnat yrittäjyydestä. Näin mielikuva 

poplaulajuudesta taloudellisesti kannattavana toimeentulon muotona säilyy.  

Jenni Vartiainen nimettiin aineistossa yrittäjäksi vain kerran (Me Naiset 12.8.10), jolloin se 

yhdistettiin rahattomuuteen: 

 Levynteko kestää sen verran kauan, että Jenniltä loppuvat rahat. Epätoivon hetkellä  
  hän kysyy levy-yhtiön luottohenkilöltä, voisiko hän tulla siivoamaan Warnerin lattioita. 

 – Hän sanoi, että et todellakaan, nyt pitää saada joku roti tähän. Menin sitten varamiespalveluun ja 
  sanoin, että antakaa mulle hommia. Pakkasin rättejä helteisessä varastossa ja hoidin yhden yrityksen   

 reklamaatioita. (Me Naiset 12.8.10.) 

Harva muusikko voi toimia päätoimisena musiikintekijänä. Pikemminkin tulot kertyvät useasta eri 

lähteestä jakautuen epätasaisesti eri ajanjaksoille. Mukana voi olla korvauksia, rojalteja tai 

apurahoja. (Hottinen 2015, 16.) Toimeentulon ollessa vähäistä myös naispoplaulaja rahoittaa 

musiikin tekemistä muulla työllä (HS Nyt-liite 8.–14.6.07a; IS Plus-liite 14.8.08; Al 18.2.08; Me 

Naiset 5.6.08; Cosmopolitan 4/08). Naispoplaulajista kuitenkin vain Chisulla oli sellainen 

työpaikka, jossa hän työskenteli useita vuosia. 
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 Eilen irtisanouduin vaateliikkeestä, jossa olin töissä melkein 7 vuotta.  
 On upea huomata, että monen vuoden tahkoamisen jälkeen voin sanoa  
 olevani vaatemyyjän sijasta muusikko ja ainakin tällä hetkellä myös elätän 

  itseni sen avulla. (IS Plus-liite 14.8.08.) 

Chisua käsittelevän artikkelin mukaan muusikon työllä elättää itsensä, joskaan toteamus ei anna 

kuvaa naispoplaulajasta menestyvänä yrittäjänä. Tämä on nurinkurista, sillä juuri yrittäjyyttä 

pidetään menestyvän muusikkouden ehtona (Dumbreck & McPherson 2016, 3–4; Smith 2015, 67; 

Thomson 2013, 522). Menestys koituu sille, jolla on kyky saada asiat tapahtumaan. Menestyvä 

muusikko on mieleltään yritteliäs ja valmis riskeihin, vaikkei pitäisikään itseään yrittäjänä. Työtä 

tehdään yhteisen projektin eteen, vaikkei se toisikaan suuria voittoja.  

 APURAHATAITEILIJA  

 Myönnämme ansioituneelle taiteilijalle 20 euron apurahan. 
 [..] 

Olisiko apurahalle ollut tarvetta?

 ”Kerronko kuinka monta kertaa?! Näiden kolmen vuoden aikana ei ole paljon rahaa tullut, 

  mutta olen saanut paljon rikkaamman elämän tilalle”. (HS Nyt-liite 8.–14.6.07b.)  

Tässä Jenni Vartiaista käsittelevässä artikkelissa toimittaja nimeää laulajan apurahataiteilijaksi, jolle 

hän antaa 20 euron avustuksen. Hän kysyy, onko naispoplaulajan toimeentulo ollut viime vuosina 

niukkaa. Laulajan antaessa myöntävän vastauksen käy samalla selväksi, että musiikin tekeminen on 

parantanut elämänlaatua ja että se on arvokkaampi asia kuin siitä maksettava rahallinen korvaus. 

Tähän myös kiteytyy rahan ja taiteen välinen oletettu ristiriita, joka musiikin yrittäjyyttä 

peräänkuuluttavan Dumbreckin (2016, 29, 31–33) mukaan kulminoituu kysymykseen taiteen 

arvosta: miten taiteen arvo määritellään? Mitä hintaa siitä voi pyytää? Niukka toimeentulo selitetään 

sillä, että musiikkia ei tehdä rahan vuoksi. Oletus on omiaan ylläpitämään taiteen ja siitä 

maksettavan rahallisen korvauksen epäsuhtaa. Dumbreck muistuttaa, että yrittämiseen liittyy 

olennaisesti voitontavoittelu, joka edellyttää tiettyjen musiikin tekemiseen liittyvien pelisääntöjen 

noudattamista. Jos esimerkiksi haluaa kappaleensa soivan radiossa, voi olla melko varma, että sen 

tulee noudattaa tiettyä formaattia. Tällöin voi joutua tinkimään taiteellisesta vapaudesta. 

  

Yrittämisessä menestyminen tarkoittaa useamman taidon hallintaa. Musiikkialan yrittäjyyttä Isossa-

Britanniassa ja Yhdysvalloissa tarkastelleiden Gayle McPhersonin ja Allan Dumbreckin (2016, 5–
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11) mukaan yrittäjyys voi olla tapahtumien järjestämistä, bändissä soittamista tai oman levymerkin 

pyörittämistä. Heidän mukaansa media liittää yritystoimintaan monia kielteisiä mielikuvia, mistä 

johtuu, että muusikot välttävät puhumasta itsestään yrittäjinä. Taloudellisessa mielessä 

yritystoiminnan tarkoitus on tuottaa voittoa. Moni musiikin alalla toimiva nuori ei Dumbreckin 

(2016, 29–30) mukaan pyri kuitenkaan taloudelliseen voittoon, vaan haluaa ensisijaisesti järjestää 

taiteellisen tapahtuman tai luoda verkkosivun tai teoksen, joka täyttää jonkun muun tarpeen. 

Musiikista uraa tahtovan tie usein pysähtyykin yritystaitojen heikkoon hallintaan tai riittämättömään 

kykyyn vastata urastaan. Tämä ei kuitenkaan päde tutkimusaiheenani oleviin naispoplaulajiin, joilta 

löytyy musiikin yrittämisessä tarvittavat taidot. On tärkeä huomata, että vaikka lehdet eivät nosta 

naispoplaulajia esille yrittäjinä, tuovat ne kattavasti esille musiikin yrittämisessä tarvittavia taitoja. 

Naispoplaulajilla näitä taitoja edustavat bändin ja yrityksen johtaminen, laulu- ja soittotaito, 

säveltäminen, sanoittaminen ja tuottaminen. Lisäksi, kuten aiemmin olen tuonut esille, on kaikilla 

tarkastelemillani naispoplaulajilla kyky vastata urastaan musiikkiteollisuuden edellyttämällä tavalla 

voittoa tuottavana. Kenenkään ei toisin sanoen kerrottu pelkästään laulavan, vaan heiltä kerrottiin 

löytyvän vähintään yksi muu musiikin tekemisessä tarvittava taito. Esimerkiksi Jenni Vartiaisen 

säveltämis- ja soittotaidot huomioitiin mediassa (Al 17.7.07; HS 20.3.10; IS tv-liite 24.2.–2.3.11). 

Aamulehden toimittaja kertoi, että levyn 

 [..] painavinta antia olivat Vartiaisen itsensä yhdessä tuottaja Jukka Immosen kanssa  

 säveltämät kappaleet.  

 [..] 

 Seili-levyllä Vartiainen soittaa jokaisella kappaleella, syntikoita, pianoa ja poikkihuilua.  

 (Al Valo-liite 12.–18.3.10b.) 

Naispoplaulajat ovat musiikin tekijöitä ja yrittäjiä, jotka hyödyntävät ammatissaan monia eri taitoja. 

He ovat säveltäjiä, jotka itse tai yhteistyössä muiden kanssa säveltävät omat kappaleensa. He ovat 

soittajia, jotka soittavat levyillään yhtä tai useampaa soitinta. He sanoittavat, kirjoittavat osaa 

sanoituksista, sovittavat ja jopa tuottavat musiikkinsa. Kenenkään ei kerrottu esittävän pelkästään 

muiden sävellyksiä ja lyriikoita. Kuitenkin juuri levytyssopimuksen saaneesta Anna Abreusta (IS 

27.4.07) kerrottiin Aamulehden Kesä-liitteessä (27.5.08), että vielä uransa alussa hän oli  

 [..] enemmän tai vähemmän levy-yhtiönsä omaisuutta [mutta] toiselle 
  albumilleen Anna haluaa [..] saada voimakkaammin näkymään oman 

  käden- ja kynänjälkensä. (Al Kesä-liite 27.5.08.) 

91



Abreu haluaa vastata omasta musiikistaan. Sitkeä yrittäminen palkitaan, ja kolmannella albumilla 

hänen kerrottiin osallistuneen kappaleiden tekoon aiempaa enemmän (IS 12.9.09; Al 21.10.09). 

Omien sanojensa mukaan 

   

 -Minut otetaan nyt ensimmäistä kertaa tosissaan. Levy-yhtiö ja tuottaja  

 kuuntelevat mielipiteitäni. He ovat lopettaneet päähän taputtelun ja alkaneet 

  taputtaa minua selkään. (IS 12.9.09.) 

Lopulta Abreuta koskevissa lehtijutuissa artistin vastuun urasta kerrottiin kattavan kaiken musiikin 

tekemiseen liittyvän. Ilta-Sanomissa (3.3.12) Abreu kertoi seuraavaa: 

 Olen aina saanut tehdä juuri sellaista musaa kuin haluan ja päättää 

  kaikki asiat itse. Se on sekä rankkaa että ihanaa. (IS 3.3.12.) 

Yrittämisessä tärkeä taito on yhteistyö muiden musiikkialan toimijoiden kanssa. Sosiaalisuus, 

kommunikointi ja omien voimavarojen tiedostaminen auttavat uralla eteenpäin. Joskus tarvitaan 

myös hyvää tuuria. Lehtijuttujen mukaan Chisulla oli musiikillisessa työssään toimivia kontakteja, 

kuten tuottaja Jukka Immonen, joka pyysi häntä taustalaulajaksi, sekä hänen veljensä, joka rakensi 

Särkänniemen kummitusjunan, minkä myötä Chisu sai tehdäkseen laitteen taustamusiikin (Al Su 

Ihmiset-liite 14.3.10d). Näiden kontaktien avulla hän pääsi urallaan eteenpäin. Muutama vuosi 

myöhemmin Chisun naapurustossa asunut Immonen ”kysyi olisiko tällä Tyttö, sinä olet tähti 

-elokuvaan sopivia kappaleita” (Al 18.2.08; myös Cosmopolitan 4/08; Me Naiset 5.6.08; Al Su 

Ihmiset-liite 14.3.10d; Miss Mix 11/11). Chisu oli säveltänyt kappaleen Pidä musta kii (2005) 

muutamaa viikkoa aikaisemmin, ja se pääsi vuonna 2005 ensi-iltansa saaneeseen elokuvaan. 

Elokuvasävellyksestä saatu positiivinen palaute kannusti häntä ottamaan yhteyttä HMC:ssä 

työskennelleeseen ”levy-yhtiöpomoon” Asko Kalloseen (HS 24.10.09; myös Me Naiset 5.6.08; HS 

24.10.09; Me Naiset 7.1.10; HS kuukausiliite 11/10). Aluksi Chisu tarjosi kappaleitaan muiden 

artistien esitettäväksi, koska ”ei ollenkaan nähnyt itseään laulajana” (HS 24.10.09). Lopulta 

Kallonen suostutteli Chisun esittämään kappaleensa itse (Al 18.2.08; Image 3/08; HS 24.10.09; Miss 

Mix 11/11). Chisun debyyttisingle Mun koti ei oo täällä (2007) oli Sooloilua-elokuvan (2007) 

tunnussävel (HS Nyt-liite 14.–20.3.08; Al Valo-liite 16.–22.5.08; HS Nyt-liite 9.–15.10.09b). 

Elokuvasävelmän kerrottiin hallinneen latauslistaa (Al 18.2.08; HS Nyt-liite14.–20.3.08; HS 

24.10.09) ja soineen radioissa ”kyllästymiseen asti” (Al 18.2.08). Tarkastelen Chisun musiikin 
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tekemiseen liittyviä lehtijuttuja myöhemmin lisää tutkimukseni autenttisuutta käsittelevissä 

osioissa. 

Kontaktien luominen muihin musiikkialan toimijoihin on yrittämisessä tärkeää. Sosiaalinen 

kanssakäyminen ja verkostojen luonti on oleellisessa osassa naispoplaulajan uran rakentamista. 

Chisu loi verkostoja eri tavalla kuin Jenni Vartiainen ja Anna Abreu, joilla oli jo olemassa olevia 

verkostoja tv-laulukilpailuihin osallistumisien kautta. Kilpailujen ansiosta esimerkiksi Jenni 

Vartiainen kertoi kasvaneensa musiikkibisnekseen nopeammin, koska ”hortoiluvaihe jäi pois” (Al 

Valo-liite 12.–18.3.10b). Lehtien mukaan yksi tärkeä kontakti kunkin naispoplaulajan kohdalla oli 

tuottaja-säveltäjä Jukka Immonen. Suomen parhaaksi tituleerattu tuottaja (IS 28.3.09) oli 

eräänlainen portinvartija musiikkimaailmaan, sillä hänestä kirjoitettiin kunkin naispoplaulajan 

kohdalla joko levyn tuottamiseen, sävellyksiin ja toimeksiantoihin liittyen. ”Vartiaisen 

säveltäjäpari[ksi]” (HS Nyt-liite 14.–20.9.07; myös Al Valo-liite 12.–18.3.10a) nimetty ja sittemmin 

laulajan kanssa avoliitossa elänyt Immonen tuotti Jenni Vartiaisen albumit Ihmisten edessä (2007) ja 

Seili (2010) (Cosmopolitan 12/07c; IS 28.3.09; Image 2/10b; HS Nyt-liite 26.3.–1.4.10; IS 31.3.10b; 

Me Naiset 12.8.10; IS 10.12.10; IS 10.2.11; Me Naiset 7.12.11) sekä Anna Abreun albumin Rush 

(2011) (IS 4.10.10; Al Valo-liite 1.–7.4.11; Koululainen 4/11b).  

Edellä olen käsitellyt naispoplaulajan representaatiossa lähes piilossa kulkevia musiikin 

sukupuolittuneisiin tuloeroihin ja yrittäjyyteen liittyviä teemoja aineistoni lehdistöteksteissä. 

Poissaolonsa kautta nämä teemat tai tekstuaaliset tekijät osallistuvat naispoplaulajan representaation 

rakentamiseen. Vaikka lehdet välttävät nimeämästä naispoplaulajia yrittäjiksi, on selvää, että heiltä 

vaaditaan ja heiltä löytyvät tarvittavat taidot toimia yrittäjinä musiikin alalla. Musiikillisten taitojen 

ja verkostoitumisen lisäksi naispoplaulajuutta ja sen yrittäjäluonnetta lehtiteksteissä rakentaa joskus 

ankaranakin näyttäytyvä työnteko. Työnteko esiintyy lehdissä suhteellisen voimakkaana, mutta 

rahapuheesta irrallisena diskurssina.  

3.5 Työtätekevä naispoplaulaja 

Median mukaan naispoplaulaja tekee töitä koko ajan. Jenni Vartiainen kertoo, että töitä ”pitää tehdä 

niska limassa” (Me Naiset 12.8.10), Chisu puolestaan tekee töitä ”yötä päivää” (Me Naiset 7.1.10) 

ja ”kaiken aikaa” (HS 24.10.09). Anna Abreu työskentelee ”24/7” (IS 14.7.09) eli kellon ympäri. 

93



Naispoplaulajana menestyminen edellyttää tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, joista tärkein on 

työtä pelkäämätön asenne. Jenni Vartiaisen mukaan ”on itsestä kiinni, että asiat menevät eteenpäin 

näissä jutuissa ja että jotakin tapahtuu” (Me Naiset 12.8.10). Cosmopolitan (12/07c) selvitti Jenni 

Vartiaisen asennetta työhön seuraavalla tavalla:  

 Kuopiossa kasvaneen laulajan Jenni Vartiaisen isä oli lelukauppias.  
 Pikku-Jenni olisi saanut leikkiä barbeilla niin paljon kuin olisi halunnut,  
 mutta se oli hänestä lapsellista. Sitä paitsi ei hänellä olisi ollut sellaiseen 
  aikaakaan. Suurin osa Jennin vapaa-ajasta kului musiikki -ja 
  urheiluharrastuksissa. 
  
 Tarmokas Jenni pyrki olemaan kaikessa mahdollisimman hyvä.  
 -Sohin moneen paikkaan. Annoin koulussa ja urheilussa itsestäni 
  110 prosenttia. Lisäksi kävin vielä huilu -ja pianotunneilla. Silloin opin, että 
  jos haluaa saavuttaa tavoitteensa, pitää tehdä kovasti töitä, Jenni pohtii. 

  (Cosmopolitan 12/07c.) 

Tällaisten lehtijuttujen mukaan Jenni Vartiainen on päämäärätietoinen jo lapsena. Jo silloin hänen 

tavoitteensa ovat korkealla. Häntä eivät tyttöjen leikit kiinnosta, sillä vapaa-aika kuluu tärkeämpien 

urheilu- ja soittoharrastusten parissa. Musiikin ammattilaiseksi tuleminen vaatii uhrauksia, joita 

tavallisten, nukeilla leikkivien tyttöjen ei tarvitse tehdä. Lapsena opittu korkea työmoraali 

mahdollistaa myöhemmän uramenestyksen. Tietynlainen armottomuus itseä kohtaan yhdistettynä 

kovaan työntekoon ja paineensietokykyyn ovat aikuisten työelämässä haluttuja ominaisuuksia, 

joskin niiden kääntöpuolena voi olla oman hyvinvoinnin uhraaminen (ks. esim. Paso 2007, 108–

109, 163, 180–181).  

Työlle uhrautuminen korostuu myös Anna Abreusta ja Chisusta kertovissa lehtiteksteissä. Anna 

Abreun elämän tärkein asia on lehtien mukaan ura, jolle hän on valmis uhraamaan kaiken (HS Nyt-

liite 9.–15.12.11b). ”Kun on aika tehdä töitä, kaikki muu saa jäädä” (Me Naiset 17.3.11b; ks. myös 

IS 14.7.09; IS 26.1.11; IS 3.3.12). Työnteko menee kaiken muun, esimerkiksi koulunkäynnin, edelle. 

Laulaja kertoikin Helsingin Sanomien Nyt-liitteelle, ”kuinka olisi uupunut, jos ei olisi jättänyt 

lukiota kesken Idols-voiton jälkeen vuonna 2007” (HS Nyt-liite 9.–15.12.11b). Aikaa vapaa-ajan 

viettoon on vähän, ja lomallekin ehtii vain kerran viidessä vuodessa (IS 3.3.12). Myös Chisun 

kerrottiin laittaneen työn etusijalle ja ”elä[neen] elämää, jota ei edes muista” (Me Naiset 7.1.10). 

Helsingin Sanomien (24.10.09) mukaan laulajalla ei ollut mahdollisuutta viettää normaalia elämää. 
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Ilta-Sanomien mukaan Chisu istui ”kesän sisällä studiossa” (IS 9.6.12) ja piti yhden päivän 

kesäloman (IS 28.6.10). Puhe poplaulajien ankarasta ja uutterasta työnteosta näyttäytyy lehdissä 

suhteellisen tavanomaisena diskurssina. Tulkitsen lehtipuheen jatkavan vuosikymmenten saatossa 

syntynyttä ihannetta naisesta, joka pärjää omillaan. Vasta kun työntekoon tulee keskeytys, tulee sille 

antaa selitys. Lehtitekstien mukaan tavallisin työnteon keskeyttäjä on poissaolo musiikkibisneksestä 

joko keikka- tai levytystauon vuoksi (IS 12.3.09; Me Naiset 17.8.11; Al Su Ihmiset-liite 21.8.11a; IS 

29.8.11; IS 3.3.12; Me Naiset 7.6.12; IS 9.6.12; Al 10.6.12). Ilta-Sanomissa Jenni Vartiainen selittää 

työstä pitämäänsä taukoa seuraavasti:  

-Tauko on ihan luonnollinen asia muusikon ammatissa. Kun tehdään levy, yleensä ollaan 

  noin puolitoista vuotta tien päällä. Sen jälkeen tehdään vuosi tai pari seuraavaa levyä. Muusikon  

 rytmi on tällainen ilman suurempaa dramatiikkaa.  

[..] 

PÄÄTÖSKONSERTIN jälkeen Vartiainen aikoo pysytellä levytysstudiosta hetken pois –  

 vaikka väkisin. 

-On hyvä pitää pakotettu tauko ja ottaa loppuvuosi hieman rennommin. Vaikka tekisikin mieli 

  aloittaa heti uuden levyn tekeminen, yritän pitää taukoa. (IS 20.8.11b.) 

Yllä olevassa esimerkissä tauko saa kaksi merkitystä. Se tarkoittaa taukoa albuminteosta eli 

kiertueella oloa, tai se tarkoittaa taukoa kiertueella olosta, jolloin tehdään seuraavaa albumia. Tauko 

toisin sanoen tarkoittaa enemmän tai vähemmän työntekoa. Toisaalta on olemassa vielä kolmannen 

tyyppinen tauko, joka saa tässä luonnehdinnan ”pakotettu tauko”. Vasta tämä pakon edessä otettu 

tauko tarkoittanee lomaa. Tällöin poplaulaja pakottaa itsensä olemaan poissa levytysstudiosta. 

Loma on eräänlaista lepäämisen yrittämistä kuitenkin ilman takeita sen onnistumisesta. 

Arkiajattelussa tauko tarkoittaa työnteon keskeytystä, mutta muusikolla raja työ- ja vapaa-ajan 

välillä on hämärä. Vasta kun albumi on tehty ja kiertueet pidetty, on lupa hengähtää, vaikka sitten 

väkisin.  

Ilta-Sanomissa Chisu tarkentaa, miksi työstä tulee välillä pitää lomaa: 

 KEIKKATAUKO 

 Kesän keikkojen jälkeen Chisun kalenteri on tyhjä. 
 -Mä olen biisintekijä ja ajattelen niin, että en halua pumpata itsestäni nyt kaikkea ulos.  
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 En halua maata burnoutissa, kun olen tehnyt kaiken muutamassa vuodessa, Chisu järkeilee. 
  
 Laulaja on oppinut huomaamaan, kun on aika pitää taukoa työstä. (IS 9.6.12.) 

  

Yllä siteerattu teksti on poikkeus tutkimusaineistossani, sillä siinä tauko saa merkityksen 

ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, investointina omaan terveyteen. Tällöin tauko ei tarkoita pakkoa 

tai työn tekemistä, vaan panostusta omaan jaksamiseen. Vaikka lepääminen on työssä jaksamisen 

kannalta tärkeää, tulee se naispoplaulajista julkaistuissa lehtiteksteissä harvoin esille. Kyse ei 

silloinkaan ole lomasta vaan tauosta. 

Myös sairastaminen on työnteossa havaittu poikkeama, jolle tulee antaa selitys. Poplaulajat 

sairastivat harvoin. Tällöin syynä oli flunssa, joka vei Anna Abreun äänen (IS 8.3.08), 

kurkkutulehdus, johon Jenni Vartiainen sai kortisonilääkityksen (IS 13.12.10; IS 16.12.10), tai paha 

allergia, joka aiheutti Chisun nenän tukkoisuuden ja teki laulamisesta vaikeaa (IS 6.6.12). 

Keikkojen peruuntumista yritettiin välttää viimeiseen saakka. Esimerkiksi Abreu kertoo: 

 -Sairaana esiintyminen on todella rankkaa. Mä en tiedä mitään muuta ammattikuntaa kuin  

 laulajat ja näyttelijät, joiden pitää nousta lavalle sellaisessa kunnossa ja yrittää antaa kaikki itsestään. 

  Se on muutenkin rankkaa, ja kipeänä vielä niin paljon rankempaa, Anna sanoo. (Al Kesä-liite 27.5.08.)  

Laulajien odotetaan esiintyvän myös sairaana. Keikan peruuntuminen tarkoittaa tulonmenetystä 

paitsi hänelle itselleen (yrittäjällä ei oikeutta sairaspäivärahaan) myös tapahtuman järjestäjille, 

joiden tulee korvata pääsyliput asiakkaille tai järjestää korvaava tapahtuma. Pääsääntöisesti 

poplaulaja peruu esiintymisen vasta, kun on aivan pakko. Esimerkiksi: 

 Aina silloin tällöin Anna on joutunut jättämään keikan väliin sairastumisen takia. Se kirpaisee 

  joka kerta yhtä pahasti. 

 -Se on todella inhottavaa. En haluaisi koskaan perua keikkaa, enkä mä ole sitä koskaan 

  minkään kurkkukivun takia tehnytkään (Al Kesä-liite 27.5.08.)  

Anna Abreun mielestä kurkkukipu ei ole riittävä syy keikan perumiseen, vaikka se tekisi 

laulamisesta kivuliasta ja pidentäisi toipumisaikaa. Toisaalta sairaana esiintyminen ei aina ole 

suotavin vaihtoehto, sillä siitä voi koitua ikävää julkisuutta. Ilta-Sanomat kertoi edellispäivänä 

nimikirjoituskeikalla olleen Anna Abreun äänen olleen flunssan vuoksi poissa ja sen, ettei hän 
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pystynyt laulamaan laisinkaan. Lehden mukaan monet fanit pettyivät, koska laulajalta ”ei tullut 

yhtään ääntä” (IS 8.3.08). Samalla lehti kertoi laulajan nousevan ”tämänpäiväisessä suorassa 

lähetyksessä puolikuntoisena lavalle” (IS 8.3.08). Myös Jenni Vartiaisen kerrottiin esiintyvän 

sairaana ja uhmaavan lääkärin suosituksia. Esimerkiksi: 

 Jenni Vartiainen puhekieltoon

 [..] Jenni on ollut käytännössä puhumatta jo reilut kaksi päivää, sillä hän kävi 
  perjantaiaamuna lääkärissä, eikä lääkäri suositellut keikkojen jatkamista. Jenni  
 nähtiin kuitenkin lavalla vielä perjantai-iltana Huittisissa, sillä hän ei olisi 

  halunnut peruuttaa vuoden viimeisiä keikkojaan. (IS 13.12.10.) 

Lehden mukaan laulajan työkykyä arvioinut lääkäri suosittelee tälle sairaslomaa. Syynä on Jenni 

Vartiaisen kurkkutulehdus, jonka vuoksi hänen on vaikea puhua. Laulaja kuitenkin tekee kaikkensa 

noustakseen lavalle, jopa sairaana ja ”vastoin lääkärin suosituksia” (IS 16.12.10). Kuitenkin, jos jo 

etukäteen tietää, että esiintymisestä tulee kehno, saa sen Anna Abreun mukaan perua. 

 -On se kuitenkin parempi tuottaa faneille pettymys sillä, että peruu keikan, kuin että keikka on huono.   

 Sairaana esiintyessä itsensä ylittäminen on todella vaikeaa.                                                                                         

 Annaa ei siis huolestuta 39 asteen kuumeessa esiintymisessä se, että hän saattaa  kuukahtaa lavalle   

 tajuttomana. Häntä huolestuttaa, pystyykö hän silloin ylittämään itsensä. Se kertoo jotain Annan    

 työmoraalista. (Al Kesä-liite 27.5.08.)  

Myös sairaana tulee lehtijutun mukaan esiintyä moitteettomasti kaikkensa antaen ja siten, ettei oma 

työkyky joudu kyseenalaiseksi. Oleellista on fanien odotusten lunastaminen ja heidän mahdollisten 

pettymystensä minimoiminen. Poplaulaja voi toisin sanoen sivuuttaa lääkärin ohjeet, jos hän kokee 

olevansa työkuntoinen. 

Työ ja sille uhrautuminen on tärkeä ulottuvuus naispoplaulajuudessa. Kovan työnteon 

kääntöpuolena lehdet esittelivät naispoplaulajia työuupumuksen (IS 5.10.09; HS 9.1.10, Me Naiset 

12.8.10; IS 20.8.11b) ja burnoutin (HS 24.10.09; HS 9.1.10; Me Naiset 12.8.10; Al Su Ihmiset-liite 

21.8.11b; Demi 11/12) kautta, joiden mainittiin johtuvan työnteosta. Seuraavassa Ilta-Sanomien 

lehtiesimerkissä Jenni Vartiainen selittää voimiensa hiipumista: 
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 Uupumus vei voimat

 Kova työtahti vei Jenni Vartiaiselta voimat ja yöunet. – Aika on mennyt 
  toipumiseen, olen vain levännyt, julkisuuteen palannut Jenni sanoo. 

LAULAJA Jenni Vartiainen, 26, palasi lauantai-iltana julkisuuteen Tigin  

 järjestämässä hiustapahtumassa. 
  
 Pitkään poissaoloon on ollut hyvä syy, sillä Jennin parin vuoden takaisen esikoislevyn  

 Ihmisten edessä saavuttama suursuosio ja siihen liittyvä puolentoista vuoden tauoton  

 työputki vei laulajan voimat. 
  
 -Olen ollut tarkoituksella poissa kuvioista vuoden alusta lähtien. Aika 
  on mennyt toipumiseen. Olen vain levännyt. En meinaa kehdata sanoa, että olin 
  uupunut koska tästä tulee sitten sitä, että nyt koko akkalauma piipittää, kuinka 

  rankkaa on ollut, Jenni viittaa laulajakollegansa Chisun tuoreisiin tunnustuksiin 

  omasta uupumuksestaan. (IS 5.10.09) 

  

Yllä olevan lehtijutun otsikossa, ingressissä ja tekstiotteessa uupumista ei määritellä, mikä tekee 

asiasta epämääräisen. Otsikossa uupumisen kerrotaan vieneen voimat, kun taas ingressissä kovan 

työtahdin kerrotaan vieneen voimat. Uupumisen voi siis olettaa johtuvan kovasta työtahdista. Sen 

kerrotaan vaikuttaneen laulajan työkykyyn, joten poissaolo työstä on ollut toipumisen kannalta 

tarpeellista.  

Kova työtahti tarkoittanee, että töitä on määrällisesti liikaa eikä laulajalla ole aikaa pitää riittäviä 

taukoja. Työmäärä vaikuttaa siis lehtiteksteissä olevan laulajasta riippumaton asia, joka riistää 

voimat. Vaikka työmäärästä johtuva uupuminen jossain määrin kyseenalaistaa laulajan jaksamisen 

musiikkibisneksessä, on selvää, että työmäärän vähentäminen poistaa ongelman. Uupumuksen 

myöntämiseen ei liitetä naispoplaulajista kertovissa lehtiteksteissä merkittävää häpeää, koska siihen 

liittyy suomalaisuutta positiivisesti arvottava työelämän piirre, liiallinen työnteko. Siten sen syy on 

paikannettavissa ympäristön paineisiin, ei yksilön mielen sisäisiin ongelmiin (vrt. Leonard 2007, 

76). Uupumus ei näyttäydy laulajan henkilökohtaisena epäonnistumisena, vaan korostaa laulajan 

korvaamattomuutta työmarkkinoilla. Se kertoo siitä, että töitä on määrällisesti liikaa. Kun on kyse 

työhön liittyvistä odotuksista ja niistä vajaaksi jäämisestä, kiinnittää media huomiota myös 

sukupuoleen. Edellä lainatun lehtijutun sarkastinen kommentti ”koko akkalauma piipittää” kritisoi 

oletusta naisista heikompina työelämän toimijoina. Sen voi tässä olettaa kertovan pikemminkin 
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Jenni Vartiaisen kuin median oletuksista. Kommentista luettava turhautuminen vihjaa, että 

menestyksestään huolimatta naispoplaulajan oletetaan olevan puutteellinen, sukupuoleltaan 

heikompi työntekijä. 

Työn tekeminen on lehtiteksteissä naispoplaulajaa positiivisesti arvottava piirre, ja hän usein uhmaa 

lääkärin ohjeita ja esiintyy puolikuntoisena. Vasta kun julkisuudesta poissaolo on välttämätöntä työn 

jatkuvuuden, luomisprosessin tai laulajan jaksamisen kannalta, on se hyväksyttävää. Julkisuuteen 

liittyy oletus antaa selkoa tekemisistään ja erityisesti tekemättä jättämisistään. Poplaulajan poissaolo 

julkisuudesta joko tauon, sairauden tai uupumisen vuoksi ei lopulta olekaan hänen oma asiansa. 

Laulaja on tilivelvollinen koko kansalle. Puolikuntoisena työskentelemällä hän todistaa pärjäävänsä 

musiikkibisneksessä ja osoittaa omaavansa riittävät työelämän kyvyt.  

Työtätekevän naispoplaulajan representaatioon mahtuu vain vähän vapaa-aikaan tai yksityiselämään 

kuuluvaa puhetta. Lisäksi tutkimani lehtitekstit naispoplaulajista osoittavat heidän taipuvan 

huonosti romanttisen rakkauden puolestapuhujiksi (vrt. Frith & McRobbie 1978, 322). Esimerkiksi 

Jenni Vartiainen ei puhu siviilisäädystään, koska se ei liity millään tavalla hänen musiikkiinsa (Me 

Naiset 12.8.10). Kun Vartiaisen seurustelu albuminsa tuottajan Jukka Immosen kanssa paljastui, 

kertoi Ilta-Sanomat vain, että ”suhde on jatkunut jo pitkään ja edennyt niin pitkälle, että pariskunta 

on muuttanut avoliittoon” (IS 28.3.09; ks. myös Al 30.3.09). Heidän ensimmäinen yhteinen 

esiintymisensä ajoittui tästä vasta kahden vuoden päähän Linnan juhliin, jolloin Ilta-Sanomat kertoi, 

että ”Jenni toi vihdoin julkisuuteen myös avomiehensä, musiikkituottaja Jukka Immosen” (IS 

7.12.11b; ks. myös Me Naiset 7.12.11). Vartiainen ei saa merkitystä parisuhteen toisena osapuolena, 

vaan hän on henkilö, jolla on kumppani, jota hän halutessaan julkisuudessa esittelee.  

Lehtien perusteella Chisu esiintyi julkisuudessa pääasiassa yksin. Lehdet muistuttivat, että ”Chisun 

omaa rakkauselämää ei ruodita julkisesti nyt eikä tulevaisuudessa” (Cosmopolitan 12/11b; ks. myös 

IS 9.6.12). Vain kerran Helsingin Sanomien Nyt-liite mainitsi, että ”lehtitietojen mukaan Chisu 

seurustelee Von Hertzen Brothers -yhtyeen Jonne Von Hertzenin kanssa” (HS Nyt-liite 21.–27.9.12). 

Tarkastelemallani viisivuotisella ajanjaksolla tutkimukseni kohteena olevat poplaulajat vastustivat 

liittämistään tyttöystävän, avovaimon, vaimon tai äidin rooliin. Tästä poikkeuksena mainittakoon 

Anna Abreun seurustelusuhde toiseen Idols-kilpailijaan, Panu Larnokseen, mikä sai osakseen 

runsaasti medianäkyvyyttä (IS 31.8.07; IS 10.3.08; Al 10.3.08; IS 4.4.08; IS 8.5.08; Me Naiset 
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22.5.08; IS 9.6.08; IS 10.6.08; IS 13.6.08; IS 11.9.08; IS 18.11.08c; IS 11.12.08; IS Plus-liite 

14.2.09). Seurustelusuhde ajoittui Idols-kilpailun jälkeisille vuosille, ja pari saapui yhdessä Linnan 

juhliin (Al 7.12.08; Al 8.12.08; IS 8.12.08a). Poikaystävän kerrottiin muuttuneen kämppikseksi 

vuonna 2009 (Me Naiset 22.10.09) ja olevan ex-kumppani (IS 5.10.09; Me Naiset 17.3.11b). 

Seurustelusuhteen päätyttyä laulajan kerrottiin lopettaneen rakkauselämänsä kommentoinnin (IS 

5.10.09; IS 4.10.10) ja vahvistavan, että ”yksityiselämästä on turha udella” (Cosmopolitan 12/09b). 

Vasta vuosia myöhemmin Anna Abreun kerrottiin seurustelevan (IS 3.3.12).   

Kukaan tutkituista laulajista ei median mukaan ollut äiti tai naimisissa. Äitiys oli kuitenkin aihe, 

jota joissakin heistä tehdyissä lehtijutuissa pohdittiin. Jenni Vartiainen vastasi toimittajien 

kysymyksiin äitiydestä ympäripyöreällä vastauksella ”[e]hkä kaksi lasta joskus sitten” (IS PS-liite 

19.7.08), odotuksia luovalla kommentilla ”kyllähän tänne on tultu lisääntymään” (Me Naiset 

1.11.07) ja neutraalilla toteamuksella ”[k]aikille nisäkkäille on kuitenkin aika luontaista, että haluaa 

jossakin vaiheessa jatkaa sukua” (Miss Mix 1/08). Äitiydestä myös kieltäydyttiin. Anna Abreu 

kertoi Me Naisissa suoraan, että ”[t]ällä hetkellä tuntuu, että en ikinä voisi ajatella olevani äiti” (Me 

Naiset 17.3.11b). Myös Chisu kertoi lasten hankintaan liittyvästä epävarmuudesta: 

  

 -En ole tehnyt vielä edes päätöstä, haluanko lapsia vai en. Asia tuntuu vielä kaukaiselta.  
 Ainoa asia mitä haluan, on se, että harkitsen asian hyvin tarkkaan. Jos joskus saan lapsia, haluan                          

 oikeasti aikaa myös olla heidän kanssaan. Se on mun fiilis äitiydestä. (IS 7.10.11.)  

Äitiys on lehdissä asia, josta naispoplaulaja päättää itse. Äitiyden voi halutessaan jättää väliin. 

Lapsihaaveet voi siirtää myöhemmäksi, sillä lasten kanssa halutaan viettää aikaa. Myös taloudelliset 

seikat vaikuttavat päätökseen perustaa perhe. Chisu pohtii tätä muun muassa seuraavalla tavalla: 

 Jos saisin lapsia, toivon, että minulla olisi varaa olla heidän kanssaan, koska en halua aikatauluttaa äitiyttä.   

 Lasten aika on sitten, kun minulla on varaa tuollaiseen elämään. (Me Naiset 7.6.12.) 

Äitiys herätti monenlaisia mielikuvia naisen roolista. Taloudellinen toimeentulo ja sopiva ajankohta 

näyttäytyvät lasten hankintaan vaikuttavina tekijöinä. On syytä painottaa, ettei lehdissä 

kummasteltu parisuhdekuvauksien puuttumista tai lasten saannin lykkäämistä. Naispoplaulajan 

kohdalla näyttäytyy aivan ”luontevana”, ettei hänestä julkaista lehtijuttuja lisääntymisoletuksen 

(Rossi 2015, 62) kautta. Hän ei odota miestä kotiin, rakenna unelmia parisuhteen ympärille tai 

ehdottomasti haaveile perheen perustamisesta. Esimerkiksi Anna Abreun avopuolison kerrottiin 
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hoitavan kodin, laittavan ruokaa ja sisustavan (IS 13.6.08; IS 11.9.08; IS 11.12.08) laulajan 

keskittyessä työntekoon. 

Edellä olen käsitellyt naispoplaulajuuden rakentumista työntekoa korostavien puhetapojen kautta. 

Puhe työnteosta ei naispoplaulajaa esittelevässä aineistossa liity kuitenkaan niinkään rahaan vaan 

artistin ahkeruuteen. Silti tulkitsen työnteon teeman keskeisyyden osaltaan kumoavan naisiin 

perinteisesti liitettyjä korostetun feminiinisyyden ja tunnustuksellisuuden osatekijöitä. Seuraavaksi 

tarkastelen lehtien kuvamateriaalin naisten poplaulajuudelle asettamia vaatimuksia. Edellyttääkö 

poplaulajuus näkymistä katseen kohteena? Mahdollistaako katseen kohteena olo musiikista saadun 

tunnustuksen vai onko katseen kohteena olo ehto musiikista saadulle tunnustamiselle? 
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4. NAINEN KATSEEN KOHTEENA

Tässä luvussa tarkastelen lehtitekstejä kulttuurisina tuotoksina ja toisteisina käytäntöinä, jotka 

osaltaan ylläpitävät naissukupuoleen liittyvää keskustelua erilaisine sukupuolittavine käsityksineen. 

Tässä tutkimuksessa näiden representaatioiden tarkastelu pohjaa teoreettisella tasolla Judith 

Butlerin (1990/2006) sukupuolen performatiivisuuden käsitteeseen. Se tarkoittaa sukupuolen 

ymmärtämistä esittämisenä ja tekemisenä sekä näiden toimintojen toisteisuutta. Sukupuoli voidaan 

siis nähdä sekä toiminnan symbolisena ja materiaalisena ilmentymänä että identiteettinä, joka saa 

alkunsa toiminnan uusiutumisesta ja pysyy yllä tämän toistamisen kautta.  

Sukupuolella ei siis voida selittää toimintaa, vaan se muotoutuu ihmisten toistaessa tietynlaista 

käytöstä. Voidaan myös pohtia, missä määrin media ymmärtää biologian naispoplaulajuutta 

määrääväksi tekijäksi. Biologiseksi määriteltyyn sukupuoleen ja sukupuolieroon perustuvat 

vastakkainasettelut miehistä ja naisista esittävät heidät perustavanlaisesti erilaisina, feminiinisinä ja 

maskuliinisina, passiivisina ja aktiivisina. Olisi kuitenkin aivan liian yksinkertaista nähdä 

lehtitekstit naispoplaulajan käsitteellistäjinä pelkästään essentialistis-biologisen puhetavan kautta. 

Pikemminkin oletan, että Butlerin (1990, 22–23) huomio eri kulttuuristen käytäntöjen edistämästä 

lehtien oletusarvoisesta heteroseksuaalisuudesta toteutuu myös tämän tutkimuksen lehtiaineiston 

kohdalla. Siinä heteroseksuaalisuutta tehdään luonnolliseksi, ylläpidetään ja uusinnetaan 

kaksinapaisella heteronormatiivisella sukupuolijärjestelmällä, jossa maskuliininen ilmaus erotetaan 

feminiinisestä, ja tämä erottautuminen saavutetaan heteroseksuaalisen halun harjoittamisen kautta. 

Sen edellytyksenä voidaan pitää yhteiskuntaa, joka perustuu heteronormatiiviseen käsitykseen 

kahden sukupuolen, naisen ja miehen, välillä vallitsevasta luonnolliseksi oletetusta erosta, minkä 

seurauksena naisen oletetaan haluavan miestä ja miehen naista (Butler 2006, 30).  

Foucault n (1979) mukaan seksuaalisuudessa on kyse vallasta, joko vallan kohteena olosta tai 

vallankäytöstä. Tässä työssä ymmärrän patriarkaalisen kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän 

edistämisen lehtien harjoittamana vallankäyttönä, joka tapahtuu naisten ulkonäköä kontrolloimalla 

ja toiminnan ohjailulla tiettyyn suuntaan. Vallankäyttöä on myös muiden sukupuolten – trans-, 

muun- ja intersukupuolisten – olemassaolon sulkeminen lehtitekstien ulkopuolelle. Se, millainen 

naisen halutaan olevan, perustuu pitkälti sukupuolinormeihin, jotka leviävät diskursseissa, tässä 

tapauksessa lehtien käyttämissä puhetavoissa. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen kohdistuva 

kommentointi osaltaan vahvistaa sukupuoleen perustuvia stereotypioita.  
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Lehdistö säätelee naispoplaulajista esittämäänsä kuvaa monin tavoin. Kyseinen kuva ei synny 

tyhjästä, vaan sen juuret ulottuvat genren käytäntöihin ja toisaalta siihen, miten naiset suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja kulttuurissa ymmärretään. Ulkonäköön liittyviä sosiaalisia normeja Suomessa 

tarkastellut Erica Åberg (2020) huomauttaa ulkonäköön liittyvien käytänteiden olevan 

sukupuolittuneita. Erityisesti nuoret naiset kokevat ulkonäköön liittyviä paineita, sillä heidän 

oletetaan täyttävän tietyt kauneusihanteet ja sillä tavoin hankkivan itselleen sosiaalista pääomaa 

esimerkiksi sosiaalisen median alustoilla. Ulkonäköön liittyvät normit ovat tiukempia naisille kuin 

miehille, ja ne muuttuvat läpi elämän, sillä niihin vaikuttavat naisen mahdollinen äidiksi tuleminen, 

ikääntyminen sekä luokka-asema. Popmusiikissa naispuolisen laulajan kiinnostavuuden on arvioitu 

perustuvan hänen seksuaaliseen viehätysvoimaansa (Karkulehto 2011; Lieb 2013; Whiteley 2000). 

Vielä nykyäänkin media kehuu naispoplaulajia heidän kauneudestaan ja seksikkyydestään. Tämä on 

popmusiikkia, musiikkiteollisuutta ja sukupuolta tutkineen Kristin Liebin (2013, 38) mukaan osa 

naisartisteille lankeavaa popmusiikin taakkaa, jota he kantavat mukanaan ja joka liittyy heihin 

kohdistuviin seksuaalisuuden odotuksiin.  

Naisen ruumiiseen liitetyt seksuaaliset merkitykset ovat myös yksi tämän tutkimuksen 

lehdistöaineiston poplaulajuutta koskevista teemoista. Tarkastelen sitä, missä määrin 

naispoplaulajan seksuaalisuus on lehtiä kiinnostava aihe. Onko naispoplaulaja edelleen ”Body”, 

johon konventionaalisen feminiinisyyden ja seksikkyyden odotukset kohdistuvat? Vaikka 

tarkoitukseni ei olekaan takertua feminismin toisen aallon esiin nostamaan negatiiviseen 

stereotypiaan naisesta, joka on vain ”Body”, miesfantasioinnin kohde ja uhri (Citron 2004), on 

paikallaan muistaa, että naisen katseen kohteena oleminen (objektivointi) on vuosisatojen ajan 

estänyt heitä saamasta laajempaa kulttuurista tunnustusta musiikillisille taidoilleen 

(subjektiudelleen, toimijuudelleen).  

Suomalaisnaisen ihanne – siten kuin se valtakulttuurissa ilmenee – on vuosienkin saatossa pysynyt 

monilta osin suhteellisen muuttumattomana. Sukupuolta ja kansallisuutta tarkastelleen sosiologin 

Maija Urposen (2010, 76–78, 90, 115) mukaan siihen on vaikuttanut vaatimus, jonka mukaan 

nainen on kansallisen maineen ylläpitäjä. Esimerkiksi vuoden 1952 Helsingin olympialaisissa 

suomalaisnaisen käyttäytymiselle laadittiin tarkat ohjeet. Vaikka kansallisen maineen ylläpito koski 

molempia sukupuolia, olivat ohjeet sukupuolierityisiä liittyen esimerkiksi kansalaisten 

kisakäytökseen suhteessa ulkomaalaisiin vieraisiin. Miehiä kehotettiin käyttäytymään kohteliaasti ja 

tahdikkaasti. Naisten käytöstä ohjaavat periaatteet keskittyivät siihen, miten ei ainakaan tulisi 
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käyttäytyä. Epäsopivaa oli esimerkiksi tehdä itseään tykö tuntemattomille miesvieraille. Naisten 

käyttäytymiseltä odotettiin siveellisyyttä, seksuaalista pidättyväisyyttä ja ystävällisyyttä. Naisten 

siveellisyys tulkittiin kansakunnan sivistyksen mittariksi, yleiseksi moraaliseksi ihanteeksi. 

Oleellista oli naisen ruumiillisuuden ja viettien hallinta siten, että suomalaisista muodostui edustava 

representaatio kansainvälisen yhteisön edessä. Naisten siveellisyyttä valvottiin naisjärjestöjen 

kautta, jotka Urposen mukaan keskittyivät erityisesti naisten seksuaalisuuden kontrolliin. 

Kanssakäymisen kisavieraitten kanssa tuli tapahtua etäältä siten, ettei sitä missään tapauksessa 

voinut tulkita seksuaaliseksi. (Ibid.) Sittemmin kuvatunlaiset ohjeet ovat jatkaneet läsnäoloaan 

missikilpailuiden kaltaisissa tapahtumissa. Mediakulttuurin tutkijaa Susanna Paasosta (2010, 41–

41) lainaten missikisoissa edustetaan, kuvataan ja uudelleen esitetään (engl. re-presentation) 

tietynlaista naiskauneutta sekä kansakunnan, tuotteen tai yrityksen kaltaisia tahoja. Näin sekä 

abstraktit arvot että erilaiset yhteisöt saavat missistä symbolin. Perinteistä suomalaista ”kunnon 

tyttöä” onkin luonnehdittu sanoilla näkymätön, vaatimaton, alistuva ja säädyllinen (Saarikoski 

2009, 137, alkuper. sitaatti vuodelta 2001). Urponen (2010, 28) liittää säädyllisyyden 

heteroseksuaalisuuden sisäiseen normitukseen, joka määrittelee sen, mikä on oikeaa ja kunniallista 

käytöstä. Tätä vasten on siis jotakin, joka on säädytöntä heteroseksuaalista käytöstä, esimerkiksi 

elämäntapojen ja perhemuotojen suhteen. Mediatutkija Laura Saarenmaa (2010, 214, 318) 

huomauttaa, että säädyllinen käyttäytyminen naisilla tarkoittaa alkoholinkäytön rajoittamista, 

yksityisyyden varjelemista sekä ulkoisesti luonnollisen, koreilemattoman ja vaatimattoman 

naiseuden vaalimista.  

Oletan naispoplaulajuuden rakentuvan suhteessa tämänkaltaisiin kulttuurisiin käsityksiin ja 

esityksiin ihanteellisesta suomalaisnaiseudesta, niiden jatkoksi sekä haastajaksikin. Tarkastelen, 

missä määrin kansalliset ihanteet suomalaisnaisesta ovat esillä naispoplaulajuutta tuottavissa 

lehtijutuissa. Koska suureen osaan naispoplaulajia käsittelevistä lehtiteksteistä liittyy heitä esittävä 

kuva, käsittelen kuvamateriaalia analyysissani yhtenä kokonaisuutena. Toisin sanoen tarkastelen 

lehtikuvia naispoplaulajuutta tuottavana diskurssina. Tulkitsen niissä toistuvia asentoja, ilmeitä, 

ehostusta ja vaatetusta tietynlaisina ruumiillisuuden esityksinä, jotka asettavat poplaulajan katseen 

kohteeksi. Esimerkiksi Suomen itsenäisyyspäivänä Presidentinlinnassa järjestetty Linnan juhlat on 

tapahtuma, joka korostaa naisen asemaa katseen kohteena ja jossa jokainen tarkastelemani 

naispoplaulaja on ollut median huomioimana kutsuttuna vieraana. Median huomio kohdistuu tällöin 

tietynlaiseen naiskehoon ja sen näytteillepanoon. Samalla itsenäisyyspäivän mediatapahtumaa voi 

pitää suomalaisuuden symbolina, jonne vain harvat – ansioituneet ja siksi erityisen ihailtavat 
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kansalaiset – kutsutaan. Suuren medianäkyvyyden merkittävän kansallisen tapahtuman yhteydessä 

voi ottaa osoituksena poplaulajien luokkanoususta maan kulttuurieliittiin. Naispoplaulajan kannalta 

tapahtuma on kuitenkin ristiriitainen. Vaikka nykyään poplaulajat kutsutaan merkittäviin 

kansallisiin tapahtumiin, median osoittama kiinnostus naisen ulkonäköä kohtaan nostaa myös 

poplaulajan merkittävimmäksi saavutukseksi hänen ulkonäkönsä. Niinpä arvostuksen kasvu on 

jokseenkin ristiriidassa ulkonäköön painottuvan mediakirjoittelun kanssa. Tämä jättää 

naispoplaulajille vähän ammatillista liikkumatilaa. Hänen tulee mukautua kauneutta koskevaan 

kilpailuun ja tarjoilla kansan nähtäväksi kalliita muotiluomuksia.  

4.1 Naisartisti ja musiikin sekä ulkonäön suhde

Ulkonäön ja laulajuuden suhdetta pohtineet Simon Frith ja Angela McRobbie (1978, 321–322; ks. 

myös Whiteley 2000, 52) toteavat poplaulajan menestymisellä olevan paljonkin tekemistä ulkonäön 

kanssa, sillä musiikissa nainen usein sijoittuu vokalistiksi ja yhtyeen keulakuvaksi. Tämä johtuu 

heidän mukaansa musiikkiteollisuuden miesvaltaisuudesta. Kun musiikin tekijät, sanoittajat, 

säveltäjät, sovittajat ja tuottajat ovat miehiä, naisten mahdollisuudet edetä musiikissa muuna kuin 

laulajana ovat vähäiset. On myös niin, että kaikki muut muusikon tehtävät voivat miehet hoitaa 

(esim. instrumentalistin työt) paitsi naisena ja naisen äänellä laulamisen; siksi naisilla on 

patriarkaalisessa musiikkikulttuurissa ollut edustus lähinnä vokalisteina.  

Naisten tehtävä musiikkiteollisuudessa on perinteisesti ollut tukea myös miesten kollektiivista ja 

yhtenäistä toimintaa. Parhaiten tämä onnistuu yleisön jäsenenä, siis kuuntelemalla ja olemalla 

hiljaa. Jos nainen etenee laulajaksi asti, tulee hänen urallaan edetä hienovaraisin, passiivisin ja 

huomaamattomin keinoin. Näin yksittäinen laulaja pidetään hänelle osoitetussa paikassa. Vaikka 

naislaulaja saavuttaisikin suosiota, ei hänestä muodostu uhkaa miesten hallitsemalle 

musiikkiteollisuudelle. Toki hän voi vastustaa musiikin stereotyyppisiä valta-asetelmia joko 

omaksumalla aseman yhtenä bändin pojista (ks. esim. Leonard 2007, 37) tai jättäytymällä kokonaan 

pois median valokeilasta. Todennäköisempää kuitenkin on, että hän luo uraa musiikkimaailman 

sukupuolittuneen työnjaon ehdoilla. Kärjistäen sukupuolittunut työnjako toteutuu siten, että miehet 

tekevät musiikin, naiset pukeutuvat viehättävästi ja laulavat sen, mitä käsketään. Parhaiten 

menestyy se, joka toiminnallaan vahvistaa heteroseksuaaliseen haluun perustuvien käytäntöjen 

jatkumisen. Se, joka on heteroseksuaalisen miehen näkökulmasta viehättävin, omaa suotuisimmat 

edellytykset menestymiseen. Tämän tutkimuksen aineistossa musiikin ja ulkonäön onnistunut liitos 

105



merkitsi lähes vankkumatonta mediasuosiota. Esimerkiksi Helsingin Sanomien (20.3.10) 

julkaisemassa jutussa musiikki ja ulkonäkö tuodaan yhteen seuraavalla tavalla. 

 NYT JENNI Vartiaisesta tuntuvat tykkäävän lähes kaikki. Ainakin ensimmäinen  
 soololevy Ihmisten edessä upposi suuren yleisön ohella myös kriitikoihin.  

 Musiikkipalkintojen lisäksi on tullut muitakin tunnustuksia: Vuoden 
  seksisymboli, Suomen kaunein poppari, Suomen seksikkäin nainen. (HS 20.3.10.) 

Viehättävä ulkonäkö on tärkeä naisartistille asetettu kriteeri popmusiikissa menestymisen kannalta. 

Median naispuolisille poplaulajille osoittamat kehut myös ohjaavat odotuksia siitä, miltä 

menestyvän naispoplaulajan tulee näyttää.  

 Huimien korkokenkien päällä keikkuva Chisu on näyttävä ilmestys. Pieni ja  
 punahuulinen nainen kikattaa, keikistelee ja vakavoituu. Kameran edessä  
 kiharatukkaisesta naisesta kuoriutuu juuri se artisti, joka on hurmannut  
 suomalaiset mutkattomilla sanoituksillaan ja tarttuvilla kappaleillaan. (IS 9.6.12.) 

Ulkonäkö ja musiikki liittyvät tässä lehtiartikkelissa yhteen tavalla, joka vahvistaa oletusta 

tietynlaisesta popmusiikin ja naisena olemisen yhteydestä. Sukupuolen ja sitä kuvaavan käytöksen 

esitetään edustavan popmusiikin genrekäytäntöjä eli olevan osa tiettyä genreä, jonka tyypillinen 

edustaja kyseinen laulaja, tässä tapauksessa Chisu, on. Myös tietty feminiininen kepeys näyttää 

siirtyneen toimittajan kuvaukseen laulajan musiikista. Toteamus mutkattomista sanoituksista ja 

tarttuvista kappaleista vahvistaa vaikutelmaa naisen musiikista huolettomana rallatteluna.  

Musiikintutkija Lucy Greenin (1997, 25–26) mukaan lavaesiintymiseen liittyvä feminiininen 

potentiaali koskee sekä miehiä että naisia, mutta vaikuttaa heihin eri tavoin. Miesten tulee vahvistaa 

maskuliinisuuttaan, jota lavan feminiininen potentiaali uhkaa. Mitä seksuaalisempana esitystä 

pidetään riippumatta esittäjän sukupuolesta, sitä enemmän siihen liitetään feminiinisiä merkityksiä. 

Seksuaalisuuttaan esittävä artisti usein koodataan feminiiniseksi ja esitystä katsova henkilö 

maskuliiniseksi (Green 1997, 25). Mitä seksuaalisempi esitys, sitä todennäköisemmin sen esittäjänä 

pidetään naista. Tämä diskursiivinen oletus aiheuttaa sen, että naisten tulee hyväksyä 

esiintymislavan feminiininen potentiaali. (Green 1997, 25; ks. myös Karppinen 2016, 47.) Tämän 

potentiaalin hyväksyminen tarkoittaa, että naisen tulee esittää seksuaalisuuttaan valtavirtamediassa, 

mutta ei kuitenkaan ylittää sovinnaisuuden rajoja pornografian puolelle. Seksi myy, kun esimerkiksi 
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esiintymisasuissa taiteillaan sallitun ja kielletyn rajoilla (Karkulehto 2011, 233). Ilta-Sanomat kuvaa 

Abreun konserttiesiintymistä seuraavanlaisesti: 

 Mikä mekko, Anna!  

 Anna Abreu häikäisi rohkealla esiintymisasullaan lauantaina. 

 [..] Helmikuussa 20 vuotta täyttänyt entinen Idols-tähti pukeutui 
  konsertin alussa pinkkiin, erittäin lyhyeen mekkoon. 
  
 Konsertin aikana hänet nähtiin myös muun muassa kullanvärisissä 
  mikrosortseissa sekä bikinitopissa. Annan tyyli on muuttunut seksikkäämpään 

  suuntaan hänen lokakuussa julkaistun Just a Pretty Face -levynsä myötä. (IS 22.3.10.)   

Naisilla lavaesiintymiseen liittyy sanomalehtijutuissakin vahva katseen kohteena oleminen ja sen 

myötä seksuaalinen ulottuvuus. Lehdet vahvistavat naispoplaulajien asemaa katseen kohteena 

heidän ulkonäkönsä, kuten pukeutumisen, kommentoinnilla ja valvomisella. Seksikkäästi puetun 

ruumiin voi musiikintutkija Suzanne Cusickin (1999; myös Deller 2012, 187) sanoin ymmärtää 

yhtenä naisen ja hänen ruumiinsa kontrolloinnin (patriarkaalisena) keinona, josta tämä myös 

palkitaan. Jenni Vartiaisen ulkonäöstä kirjoitettiin aineistossa muun muassa näin:  

   

Suomen seksikkäin laulaja 

 Jenni Vartiaista voi perustellusti kutsua Suomen kauneimmaksi laulajaksi. 
 Hänen ulkonäkönsä huomattiin jo 2003, jolloin Jenni oli mukana Gimmel 
 -tyttöbändissä.  
  
 Hän voitti samana vuonna Miss Pop -kilpailun, jossa etsittiin Suomen 
  kauneinta popparia.  
  
 Vuosien aikana Jenni on muuttunut tyttöbändin popparista itsevarmaksi maailmannaiseksi, ja 
  muutoksen myötä hänen ulkonäkönsä on kerännyt yhä enemmän kehuja. MTV3:n Viihdeuutisten    
 toukokuisessa äänestyksessä Jenni valittiin Suomen seksikkäimmäksi naiseksi. Hän uusi myös  
 Miss Pop -kilpailun voittonsa viime vuonna.  
  
 Jenni päihitti ammattimallitkin ja nousi ensimmäiseksi suomalaisnaiseksi, 
  joka sai kunnian poseerata Suomen Cosmopolitan-lehden kannessa. Viime keväänä 
  hän pääsi myös Meksikon Cosmopolitaniin. (IS 22.8.08b.)  

107



Edellä olevan jutun toimittaja ihailee laulajaa hänen seksikkään ulkonäkönsä vuoksi ja nimeää hänet 

Suomen seksikkäimmäksi laulajaksi (myös IS 17.1.09; HS Nyt-liite 26.3.–1.4.10; IS 9.7.11). Hän 

perustelee väitteensä yleisellä huomiolla, että Vartiaisen ”ulkonäkö huomattiin jo 2003” sekä MTV 

3:n ja Miss Pop -kilpailujen voitoilla (myös Al 15.12.07; Al 29.1.09). Nämä eivät olleet perinteisiä 

kauneuskilpailuja, joihin laulaja olisi vapaaehtoisesti ilmoittautunut osallistuvansa, vaan 

kauneuskilpailuja, jotka perustuvat yleisön mielipiteisiin ja äänestyskäyttäytymiseen internetissä. 

Yhtä kaikki niiden voitoista muodostuu kantajalleen lehdistön mukaan positiivinen leima. Hänen 

katsotaan kehittyneen maailmannaiseksi, joka voittaessaan ammattimallitkin vie Suomea 

maailmankartalle. Laulajan erityisestä, seksuaaliseen vetovoimaan perustuvasta asemasta kertoo 

lehtijutussa pääsy Suomen sekä Meksikon Cosmopolitanien kansiin (myös Al 2.3.08; IS 10.2.11). 

Luvussa aiemmin käsitellyt Frith ja McRobbie esittivät huomionsa naisten yksioikoisista 

mahdollisuuksista musiikkiteollisuudessa jo 40 vuotta sitten. Kuitenkin vielä kaksikymmentäkin 

vuotta sitten Whiteley (2000, 152) argumentoi koko musiikkiteollisuuden perustuvan edelleen 

naisten rakenteelliselle alistamiselle. Koska miehillä on edelleen päätösvalta, naiset menestyvät 

miesten ehdoilla. Menestyäkseen naisen tulee olla tietoinen alan toimintatavoista, joista tärkein on 

Butleria (2006, 30) mukaillen heteronormatiivisen kulttuurin ylläpito ja heteroseksuaalisen halun 

vahvistaminen. Ottaen huomioon, että ura musiikissa on kuitenkin monelle naiselle näin 2010–

2020-luvulla nykypäivää, on syytä pohtia: onko mikään musiikkiteollisuuden sukupuolittuneissa 

rakenteissa muuttunut verrattuna aiempiin vuosikymmeniin? 

Jos naisen tehtävä musiikissa ymmärretään kapea-alaisesti – koristeellisena bändin puskurina ja 

katseen kohteena – on se kriittisimpien feminististen tulkintojen mukaan osoitus hänen 

toissijaisuudestaan, alisteisesta asemastaan musiikissa (O'Brien 1995; Whiteley 1997). Kyse on 

ulkonäön ja musiikin välisestä epätasapainosta, ensimmäisen korostamisesta jälkimmäisen 

kustannuksella. Tästä käy esimerkiksi Ilta-Sanomien juttu Jenni Vartiaisesta (ks. kuva 2). 
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Kuva 2. Naapurintytöstä seksisymboliksi.

Jos naisen saavutukset musiikissa sivuutetaan keskittymällä hänen ulkonäköään koskeviin 

arvioihin, tämä ohjaa myös lukijan huomiota pois musiikista ja vahvistaa naisen asemaa objektina, 

katseen kohteena. Yllä olevassa (kuva 2) Ilta-Sanomien Plus-liitteen (10.7.10) jutussa toimittaja 

tekeytyy Jenni Vartiaiseksi ja ikään kuin puhuu hänen äänellään minä-muotoisesti. Hän kuvaa 

laulajan urakehitystä tv:n laulukilpailusta suoraan tyttöbändin jäseneksi ja edelleen sooloartistiksi 

seuraavin sanakääntein. Uran alussa ”mitään ei saanut itse päättää, ja meidät stailattiinkin miten 

sattuu”. Arvonnousu ”naapurintytöstä seksisymboliksi” tapahtuu tyttöryhmästä irtautumisen 

jälkeen. Lause ”Huh, onneksi siitä Gimmelistä päästiin” kuvastaa yhden aikakauden loppua ja sitä 

päätösvaltaa, joka laulajalla nykyään on. ”Nyt mä teen sitä mun omaa juttua ja puen päälle mitä 

haluan.” Musiikin tekeminen ja pukeutumisesta päättäminen ovat lehtijutun mukaan suotuisia 

asioita, sillä ”miesihailijoita tällaisella säihkysilmällä riittää. Olenhan Suomen kaunein poppari”. 

Toimittajan mukaan Jenni Vartiainen on uransa huipulla ollessaan

[..] poptähti ja suoranainen seksisymboli. Soololevyt myyvät platinaa ja koko
Suomi ihailee. Ja katsokaa miten hoikka mä olen nykyään! Tyylini ja
kauneuteni lumoavat [..] Tukkakin on aina viimeisen päälle. Gimmelistä 
viisastuneena pidän langat nykyään aina omissa käsissäni enkä anna muiden
koskea mun tyyliin. (IS Plus-liite 10.7.10.)

Yhtäältä viehättävä ulkonäkö merkitsee valtaa ja musiikillista toimijuutta, toisaalta juuri se esitetään 

todisteena musiikillisen toimijuuden puutteesta. Vaikka Jenni Vartiaisen sooloura käynnistyy 
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menestyksekkäästi ja myös Gimmel oli menestynyt musiikkihanke, tuodaan viehättävä ulkonäkö 

esiin hänen merkittävimpänä saavutuksenaan tai avunaan. Saavutus ”soololevyt myyvät platinaa” 

saa vastaansa viisi ulkonäköä arvioivaa kuvausta, joiden sävy on kohdettaan alentava. 

  

Artistin ulkonäöstä johdetut tulkinnat tämän musiikista ja menestyksestä ovat yhtälö, jota 

naispoplaulajan on mahdoton paeta. Greenin (1997, 5–6, 9) mukaan erityisesti populaarimusiikissa 

on tapana painottaa esimerkiksi artistiin ja esitykseen liittyviä kulttuurisia ja subjektiivisia 

ulottuvuuksia (engl. delineated meaning) musiikkikappaleen musiikillisen aineksen ja 

kommunikatiivisten koodien kustannuksella (engl. inherent meaning). Nämä kaksi tasoa 

muodostavat hänen mukaansa musiikin merkityksen. Jotta kuuntelijalle muodostuisi musiikista 

merkityksellinen kokemus, tulee musiikin soivien materiaalien järjestyä suhteessa toisiinsa siten, 

että kuuntelija voi ne käsittää. Tavallisesti kuullaan kokonaisuus, joka muodostuu toisiinsa 

suhteessa olevista aineksista, tekijöistä ja osista: kappaleen alusta, lopusta, toistoista, 

samankaltaisuuksista, eroavaisuuksista ynnä muista olennaisista elementeistä. Musiikillisten 

materiaalien järjestäytyminen suhteessa toisiinsa siis rakentaa musiikin merkitystä (engl. inherent 

musical meaning). Käsitettä ei tule sekoittaa sanan ”inherent” suomennokseen – siihen, että 

musiikilla olisi sisäsyntyinen tai muuttumaton olemus. Pikemminkin kyse on kulttuurisista ja 

opituista musiikillisten elementtien suhteista toisiinsa. Yksi sävellys voi tarkoittaa eri asioita eri 

konteksteissa. Yhdellä sävellyksellä voi olla useita tulkintatapoja kontekstista riippuen. Jos kyse on 

jatsista, popista tai klassisesta musiikista, herättää se kuulijassa jo lähtökohtaisesti erilaisia 

mielikuvia ja odotuksia, koska eri genret toimivat kommunikatiivisina koodistoina, joilla on omat 

perustavat käytäntönsä, joihin niiden merkitykset perustuvat.  

Musiikin merkitys määrittyy aina tietyssä ajassa ja paikassa kulttuuri- ja kontekstisidonnaisesti 

(engl. delineated meaning). Musiikin tulkintaan vaikuttaa tilanne, jossa musiikkia kuunnellaan. 

Tilanteesta riippuvia seikkoja ovat esimerkiksi esiintyjien ulkonäkö, yleisö, äänentoisto ja muistot, 

joita kuultu kappale tietyssä kuulijassa herättää. Kuulija voi samaistua muihin musiikin kuulijoihin 

tai erottautua heistä. Hänen tulkintaansa voi vaikuttaa musiikkia koskevat uskomukset tai ajatukset, 

jotka ovat joskus laajastikin hyväksyttyjä. Tämän seurauksena hän voi ajatella tietynlaisen musiikin 

edustavan kyseisiä uskomuksia ja ajatuksia. Sukupuolta ja toimijuutta Joni Mitchellin esittämissä 

lauluissa tutkineen Anne Karppisen (2016, 143) mukaan käytäntö on erityisen selvä 

musiikkikritiikissä, jonka logiikan hän Lucy Greeniä (1997) mukaillen on kirjassaan The Songs of 
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Joni Mitchell: Gender, Performance and Agency tiivistänyt. Sen mukaisesti musiikkikriitikkojen 

mielenkiinto kohdistuu vahvasti musiikin kulttuurisiin ja subjektiivisiin merkityksiin, ei niinkään 

musiikillisen materiaalin keskinäisiin suhteisiin. Tapana on myös sekoittaa nämä kaksi keskenään 

siten, että ulkomusiikilliset seikat, kuten ulkonäkö, tulkitaan osoitukseksi musiikin laadusta. Tämä 

tulee omassa aineistossani esille esimerkiksi Helsingin Sanomien Nyt-liitteen (23.–29.10.09) 

toimittajan arvostelussa Anna Abreun kolmannesta albumista: 

RUNSAASTI SÄÄRTÄ esille ja kohtalokkuuden tilalle menevyyttä. Siinä on lapsennaamaisen,  
Suomen suurimman poptähden tämän vuoden resepti.  

  
 Anna Abreun, 19, kakkoslevy Now oli viime vuoden myydyin, eikä  
 voittavaa joukkuetta hajoteta kolmosalbumilla. Se on turbotuotettua europoppia, 
 jossa r&b-vaikutteet on jätetty taka-alalle. 
  
 Abreun toisesta kotimaasta Portugalista muistuttaa vain eteerinen eli  
 laiska päätöskappale Do Avesso. (HS Nyt-liite 23.–29.10.09.) 

Tässä levyarviossa laulaja esitetään nuorena suomalaisena tähtenä, seksikkäänä ja menevänä, ja 

saman eittämättä ymmärretään kuvaavan hänen musiikkiaankin. Viehättävyyden rakentuminen 

osaksi popmusiikin kulttuurista ja subjektiivista kontekstia ilmenee siitä, että naisartistin kykyjä 

laulajana ei arvioida sen perusteella, miten hän tulkitsee musiikkia (engl. inherent), vaan arviointi 

perustuu siihen, miten hän näkyy ja miltä hän näyttää (engl. delineated display). Tämä Greenin 

(1997, 40) mukaan johtaa siihen, että ei-viehättäviä laulajia pidetään automaattisesti parempina 

muusikkoina. Miksi he muutoin esiintyisivät?  

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen (23.–29.10.09) toimittajan ymmärrys musiikista näyttää olevan 

seurausta hänen tavastaan ymmärtää Abreu ja tämän keho tietynlaisina: sellaisina, joissa on läsnä 

varhaiskypsyyden ja viattomuuden ulottuvuus. Maininta runsassäärisyydestä merkitsee Anna 

Abreun aikuisen kypsäksi, lapsennaamaisuus puolestaan iältään nuoreksi ja siksi viattomaksi. 

Vaikka laulaja nimetään Suomen suurimmaksi poptähdeksi ja hänen albuminsa vuoden 

myydyimmäksi, ei se riitä kumoamaan ulkonäkökuvailusta johdettua musiikin laadun 

kyseenalaistamista ja musiikin sisällön ohittamista. Puhe tiiviisti pakatusta musiikista ja vetelältä 

kuulostavasta laulusta (myös HS 10.9.11) tarkoittaa myös artistin syntyperälle sopivimpien, kenties 

autenttisempina pidettyjen portugalilaisvaikutteiden vähättelyä. Ainoa laulajan toisesta kotimaasta, 
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Portugalista, muistuttava kappale kuulostaa toimittajan mukaan lepsulta, vaikkakin on huomioitava, 

että sanalla eteerinen voitaisiin viitata myös esimerkiksi ilmavaan, hauraaseen ja taivaalliseen.  

Greenin (1997, 39) mukaan jo pienikin vihje naislaulajan viehättävyydestä riittää siihen, että 

kuuntelija alkaa epäillä hänen musiikillisia kykyjään ja sitoutuneisuuttaan musiikkiin – 

siirretäänhän huomio pois itse musiikista. Mitä enemmän naisartisti esittelee itseään ja kehoaan 

(engl. body), sitä epätodennäköisemmin häntä pidetään hyvänä muusikkona. Tämän myös 

naisartistit ovat itse sisäistäneet. Ulkonäkönsä vuoksi palkittu Vartiainen kertoo Helsingin Sanomien 

Nyt-liitteelle ihmisten oletuksen hänen esikoisalbumistaan olleen se, että kyseessä ”on joku 

heitukka, joka yrittää musa-asiaa” (HS Nyt-liite 26.3.–1.4.10). Oletuksen voi olettaa syntyneen siitä, 

että musiikkiesityksiä katsellaan ja kuunnellaan sukupuolittavien käsitysten läpi, ja ne asettavat 

naiset ja miehet eriarvoiseen asemaan.  

Erityisesti television laulukilpailuissa naisen viehättävyys määrittyy ja arvioidaan miesten 

mieltymysten perusteella. American Idolia, Pop Idolia ja The X Factoria tarkasteleva mediatutkija 

Ruth Deller (2012, 192) huomauttaa, että kyseisissä televisio-ohjelmissa naisten seksuaalisuus on 

merkitsevää ainoastaan suhteessa heteroseksuaalisten miesten seksuaalisuuteen. Naisten tulee olla 

miehisen halun kohde eikä itse osoittaa seksuaalista halua. Jos he kuitenkin erehtyvät tekemään 

jälkimmäistä, leimautuvat he joko vulgaareiksi, eksentrisiksi tai hysteerisiksi. Kauneusihanteisiin 

sopeutumattomuudesta rangaistaan. Tällöin Dellerin mukaan naiset joko torjutaan, puunataan 

uudelleen tai leimataan poikkeaviksi. Mediassa tapahtuvan kaikenlaisten poikkeusten 

kommentoinnin keskeisenä pyrkimyksenä on palauttaa naiset ruotuun ja taata heidän toimintansa ”

naisina vallitsevassa heteroseksuaalisessa kehyksessä” (Butler 2006, 21). Esimerkin tällaisista 

median korjaavista toimenpiteistä tarjoilee tapahtumaketju, joka sai alkunsa suorasta Idols-

televisiolähetyksestä, jossa Anna Abreu esitti kappaleen First Cut is the Deepest. Cat Stevensin 

vuonna 1967 säveltämä kappale tuli tunnetuksi samana vuonna afrikkalaisamerikkalaisen soul-

laulaja P. P. Arnoldin (synt. 3.10.1946) esittämänä. Sittemmin Sheryl Crow esitti kappaleesta oman, 

hitiksi nousseen versionsa vuonna 2003. Ilta-Sanomat kertoi Anna Abreun esiintyneen televisiossa 

mustassa, toisen olkapään paljastaneessa mekossa. Rohkeaa tyyliä korosti vahva, tumma meikki (IS 

16.3.07; IS 17.3.07; IS 20.3.07). Kilpailua arvioineet miestuomarit esittivät huolestuneet 

kannanottonsa siitä, kuinka rock-henkinen ”stailaus oli suorastaan hirveän näköinen. Kamala tukka 

ja silmämeikki” (IS 16.3.07) toivat mieleen ”Pelle Hermanni -hiukset ja -silmämeik[in]” (IS 

16.3.07). Lavalla laulajalla kerrottiin olleen ”todella epäonnistunut look, suloinen tyttö ei näyttänyt 
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itseltään” (IS 16.3.07). Tulkintani mukaan Abreun tyyli otettiin lehdistössä osoituksena liian varhain 

naisen aikuisuuteen astuvasta naislaulajasta. Hän ”sai yllättäen toiseksi vähiten kansan ääniä” (IS 

16.3.07) ja ”oli eilen pudota Idolsista” (IS 16.3.07). Syyksi esitettiin, että vaikka kyseessä oli ”

kaunis biisi, [Abreun] tyyli ei siihen sopinut” (IS 16.3.07). Niukka äänimäärä Idolsissa selitettiin 

tyyliin liittyvillä virheillä, joiden kerrottiin tuomareiden lisäksi närkästyttäneen yleisöä. Seuraavan 

päivän lehdessä Abreun kuitenkin kerrottiin epäilleen, ”että hänen kyseenalainen tyylinsä olisi 

vienyt häneltä ääniä” (IS 17.3.07), joskin se hänen omien sanojensa mukaan aiheutti hänelle lavalla 

epävarman olon. Hänen lipumisensa pois median hänelle osoittamasta viattomasta tytön tai nuoren 

naisen positiosta aiheutti katsojissa median mukaan hätää, joka kuitenkin saatiin pian laantumaan. 

Tulevissa Idols-televisiolähetyksissä Abreun kerrottiin laittavan ”arkisempaa ylle” (IS 20.3.07) ja 

esiintyvän ”maltillisemmassa asussa” (IS 20.3.07).  

Oman lisänsä naispoplaulajaa korjaavaan ja arvottavaan lehtikirjoitteluun tuo siis naisen ikä ja se, 

ettei nainen ole niin kutsutusti koskaan oikean ikäinen, vaan aina joko liian nuori tai vanha 

(Halonen 2005). Anna Abreun alaikäisyys ja hänen alaikäinen yleisönsä sekä kahdeksan vuotta 

vanhemman Chisun keski-ikäisyys (IS 23.8.11; Cosmopolitan 12/11b; Al 9.9.12) ja hänen keski-

ikäinen yleisönsä (Al 9.9.12) asettavat aineistossani nämä kaksi poplaulajaa keskenään eriarvoiseen 

asemaan. Puhe Chisun iästä vakiintui Ilta-Sanomissa ”kolmenkympin kriisiksi” (IS 7.10.11), johon 

musiikki toi katharsiksen. Tätä selitettiin lehdessä seuraavasti: 

-Ikäkriisini helpotti heti, kun kirjoitin Kriisit, hän sanoo ja hymyilee leveästi. (Cosmopolitan 12/11b.) 

Vanhenemisessa ei tässä lehtijutussa näytä olevan kyse mistään vakavasta, elämää mullistavasta 

kärsimyksestä, joskin sen voi tulkita liittyvän kulttuuriseen oletukseen naisen vanhenemisen 

tuomittavuudesta. Samalla se kertoo naislaulajien musiikkiin liitetystä oletuksesta, jonka mukaan 

musiikilla sovitettaisiin jotain tuomittavaa, esimerkiksi vanhenemista. Chisua vuotta nuorempi 

Jenni Vartiainen puolestaan näyttää olevan sopivan ikäinen musiikkiinsa nähden. Hänen ikäänsä ei 

lehtien palstoilla kommentoitu. Uransa alussa Abreu oli sekä biologiselta iältään että julkiselta 

kuvaltaan tyttö. Nuortenlehtien tyttöyttä hyödyntävä retoriikka levisi hänen kohdallaan nopeasti 

muihinkin lehtiin. Tyttöys ei kuitenkaan iltapäivälehtien katsantokannasta ole kovin myyvä aihe, 

joten siihen liittyi ingénuen käsitteen mukaista puhetta nuoresta iästä ja seksuaalisuudesta. 

Ingénuessa oleellista on henkilön samanaikainen seksuaalinen viattomuus ja kokemus. Se on 

luokan ja rodun muovaama feminiininen ideaali, jonka ulkopuolelle jäävät kuitenkin ne, joiden 
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feminiinisyys ei ole yhteneväinen valkoisen, keskiluokkaisen ja kunniallisen tytön imagon kanssa. 

(Apollini 2016, 145–146.) Tällaisen ideaalin ulkopuolelle jäi esimerkiksi amerikkalaislaulaja 

Britney Spears (synt. 2.12.1981) käyttäytyessään median ja muun ympäröivän kulttuurin 

moraaliodotusten vastaisesti. Hänen käytöksensä esitettiin myös suomalaismediassa varoittavana 

esimerkkinä, jota Abreu kommentoi Ilta-Sanomien Plus-liitteelle seuraavasti: 

-En halua että musta tulisi mitään sekopäätä, mitään Britneyä. Että mielenterveys 
 ei kestäisi sitä. (IS Plus-liite 13.–14.10.07b.) 

Nuori ikä saa lehtipuheessa merkityksen asiana, jonka kautta muodostuu linkki musiikkibisneksessä 

toimiviin nuoriin tyttöihin ja heidän oletettuun haavoittuvuuteensa. Samalla kun Abreu yllä olevassa 

esimerkissä torjuu pienimmänkin yhteyden mielenterveytensä horjumiseen, Ilta-Sanomat korostaa 

hänen nuorta ikäänsä kertaamalla vuoden takaisia Idols-kilpailun tapahtumia: 

Annan nähtiin useita kertoja purskahtavan itkuun, milloin jännityksestä ja  
 stressistä, milloin liikutuksesta. Moni epäili hänen olevan liian nuori 
  musiikkibisnekseen. (IS Plus-liite 13.–14.10.07b.)  

Yllättävien tilanteiden osuminen kohdalle ja sitä seuraavat kontrolloimattomat tunnereaktiot 

selitetään johtuviksi artistin nuoresta iästä. Idols-kilpailuun osallistuessaan Abreu oli vasta 16-

vuotias. Samaan tapaan kuin lapsi, jolla ei ole vielä taitoa hallita tunteitaan, nuori ikä muodostaa 

haasteen musiikkibisneksessä toimimiselle. Vielä neljä vuotta kyseisen tv-laulukilpailun jälkeen 

Ilta-Sanomien toimittaja kirjoitti ”Idols-kilpailijasta, jonka hermojen kestämistä kyseenalaistettiin 

vuoden 2007 kisan aikana” (IS 2.3.11).  

Media esitti Abreun hänen laulu-uransa alusta saakka nuorena, viattomana tyttönä, mitä osaltaan 

vahvisti hänen ensimmäinen singlensä End of Love (2007). Kappaleeseen tehty musiikkivideo 

kertoo nuorenparin rakkaussuhteen päättymisestä, ja se on kuvattu rannalla Portugalissa. Videolla 

Abreu kävelee rantahietikolla ilta-auringossa. Soinniltaan haikea haitari ja piano korostavat laulajan 

viattomuutta (IS 23.8.07d). Vertailukohdaksi voi ottaa samanikäisenä debyyttisinglensä ...Baby One 

More Time (1998) julkaisseen Britney Spearsin ja tähän kappaleeseen liittyvän seksuaalisesti 

virittyneen musiikkivideon. Spears tanssii videolla katolilaisena koulutyttönä, lyhyessä 

kouluhameessa ja saparoissa imien viettelevästi tikkaria. Tanssiesitys hyödyntää pehmopornosta 

tuttua kuvastoa ja kutsuu katsojan osallistumaan kiellettyyn seksiin alaikäisen kanssa. Tätä vasten 
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Abreun musiikkivideo, jossa ei leikitellä ajatuksella alaikäisestä seksiä tarjoavasta tytöstä, 

näyttäytyy erityisen viattomana. Lehtikirjoittelu korosti Abreusta tuottamaansa lapsenomaista kuvaa 

vielä vuosienkin päästä. Esimerkiksi:

-Olen tehnyt töitä 17-vuotiaasta, mutta silti minusta ei tunnu, että olisin aikuistunut
liian nopeasti. Olen niin lapsenmielinen edelleen. Pitäähän tämä duunikin lapsena,
koska tässä saa pitää myös hauskaa. (IS 3.3.12.)

Abreu on tässä lehtijutussa kunniallinen ja työtä tekevä nuori, joka osaa pitää hauskaa. Tämä kuva 

rikkoutui, kun Tanssii tähtien kanssa -kilpailun tuomarina esiintynyt laulaja erehtyi illan tv-

lähetyksessä kommentoimaan miespuolisen kilpailijan tanssiesitystä seksuaaliseksi. Ilta-Sanomissa 

Abreun kerrottiin olleen ”roisilla tuulella” (IS 17.10.11) (ks. kuva 3)

Kuva 3. Anna Abreu roisilla tuulella.

Kyseisen kilpailun televisiolähetyksestä otetussa vasemmanpuoleisessa kuvassa esitetään kilpailua 

arvostellut laulaja Anna Abreu. Oikeanpuoleisessa kuvassa on samassa lähetyksessä esityksellään 

kilpaillut tanssipari. Mies, jonka nimi mainitaan kuvatekstissä, kannattelee olallaan naista, jonka 

nimeä ei kuvatekstissä mainita. Jalka pystyssä ja takapuoli kameraan päin olevan naisen sijainti 

miehen olalla tuo esille miehen fyysistä suorituskykyä ja voimaa. Nainen on olalle heitetty nimetön 

saalis, mies saalistaja. Naisen takapuoli ja miehinen voima rakentavat kuvalle sen oletetun 

stereotyyppisen seksuaalisuuden, jota Abreun kerrotaan lehdessä kehuvan. Vaikka laulajan 
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intensiivinen, esitykseen suuntautunut katse korostaa hänen ottamaansa asemaa katselijana (ja 

toisaalta myös ei-naiselle-sopivaa subjektiivista katsetta sen sijaan, että olisi katseen kohteena eli 

objektina), koetaan tämä ennen kaikkea hänen viattoman julkisuuskuvansa vuoksi vulgaariksi ja 

sopimattomaksi. Tämä siitä huolimatta, että hänen voi olettaa jo vuosia olleen seksuaalisesti 

kokenut. Tällä ei sinänsä ole merkitystä, sillä Ilta-Sanomat selittää Abreun käytöksen hänelle 

epätyypillisellä ”roisilla tuulella”. Tämä sanavalinta ilmentää oletusta, että Abreu ei tavallisesti 

kommentoi miehiä seksuaalissävytteisesti eikä osoita heitä kohtaan seksuaalista halua. 

Naisen eriarvoinen asema eli halun esittämisen sidonnaisuus naisen biologiseen ikään – sekä 

oikeanlaiseen halun esittämisen kaavaan, jossa naisen tulisi olla katsottu objekti eikä katsova 

subjekti – kävi ilmi myös kritiikistä, jonka Abreun kerrottiin televisioesiintymisensä tiimoilta 

saaneen (IS 17.10.11; IS 29.10.11; IS tv-liite 3.–9.11.11b). Asiasta ei kuitenkaan kirjoitettu muualla 

kuin Ilta-Sanomissa, ja pari viikkoa odotettuaan Ilta-Sanomien tv-liitteen kannessa ”tanssituomari 

Anna Abreu” [muistutti, että] ”En ole enää pikkutyttö!” (IS tv-liite 3.–9.11.11a). Tulkintani mukaan 

laulaja on vihdoin saanut lehdeltä luvan olla ”roisi”. Ilta-Sanomat on havahtunut laulajan iän 

karttumiseen ja päättää laajentaa Abreun sosiaalista käyttäytymistä koskevia raameja.  

Tässä mielessä Abreunkin voi nähdä astelevan vakaasti kansainvälisten poptähtien jalanjäljissä. 

Neljä vuotta myöhemmin julkaistu kappale Stereo (2011) ja siihen tehty musiikkivideo hyödyntävät 

katolilaisuudesta ja lesboromantiikasta tuttuja mielikuvia, nähdäänhän siinä ”villisti tanssivia 

nunnia, korttipelejä ja tyttörakkautta” (IS 29.10.11; myös IS 22.9.11; Miss Mix 9/11). Videon 

lopussa nunnana tanssiva Abreu karkaa luostarista naispuolisen rakastajansa kanssa. Katolilaisten 

mielikuvien uhmaaminen sekä lesboromantiikan esitykset ovat poplaulajien esittämisen 

käytännöissä nykyään tavallisia. Sittemmin lesboseksuaalisuuden esitykset ovat entisestään 

yleistyneet, ja kiinnostusta mediassa on herättänyt myös ambivalentti sukupuolisuus.  

4.2 Naisartisti lehtijuttujen kuva-aineistossa 

Aluksi on huomautettava, että yleisesti ottaen naispoplaulajaa esittelevä kuvamateriaali 

aineistossani on luonteeltaan säyseää. Seksuaalissävytteisiä kuvia on vähän. Myöskään 

seksuaalisuuteen tai seksiin liittyviä lehtikirjoituksia ei esiinny lainkaan. Aineistossani poplaulajia 

esitteleviä kuvia julkaistiin yhteensä 389 kappaletta. 
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Tavallisin naispoplaulajaa esittelevä kuva on pienehkö kasvokuva, joita aineistossani oli yhteensä 

175 kappaletta. Tunnelmaltaan kasvokuvat ovat lempeitä ja sopuisia. Lempeys on asia, joka 

kulttuurintutkija Richard Dyerin (2002, 105) mukaan kertoo kuvissa yleisesti vallitsevasta katseen 

sukupuolittuneisuudesta. Tyypillisesti se tarkoittaa sitä, että kuvattava (katsottavan objektin 

asemaan asetettu) nainen vastaa katseeseen hymyllä, joka on vireeltään sekä kutsuva että 

rauhoittava. Kuvattava mies Dyerin mukaan puolestaan katsoo ulos kuvasta kuin tavoitellakseen 

jotakin sen ulkopuolella olevaa. Katseen sukupuolittuneisuus on läsnä erityisesti näissä 

naispoplaulajien lempeyttä kommunikoivissa kasvokuvissa, joissa huomio kiinnittyy suun 

ilmeeseen. Suu on hymyssä. Hymy on luonteeltaan avointa ja kutsuvaa yltäen harvoin nauruun 

saakka. Kasvojen kauneus ja ihon virheettömyys ovat tärkeitä. Iho, silmät ja huulet ovat ehostettuja. 

Silmäripset ovat tuuheat ja pitkät. Huulet ovat maalatut. Hiukset ovat pitkät, ja niissä on tyypillisesti 

jokin kampaus. Mitä tästä voi päätellä? Butler (1990/2006) eittämättä liittäisi kuvien pyrkimyksen 

siihen, että hymyn ja miellyttävyyden perusteella kuvan henkilö esitetään heteroseksuaalisen 

kehikon mukaisena sukupuolisena toimijana, joka on sukupuoleltaan nainen. Tämän jokseenkin 

yleisen huomion lisäksi kyse on vallasta ja seksuaalisesta hierarkiasta. Representaatioiden pohjalta 

vahvistuva mielikuva naisesta myötäilee passiivista ja alistuvaista toimijaa pikemmin kuin henkilöä, 

joka on aktiivinen ja omat tarpeensa etusijalle asettava. Mielikuva olemukseltaan neutraalista 

naisesta, joka ei häiritse, provosoi tai aiheuta häiriötä, on omiaan lujittamaan miesten ja naisten 

välisiä hierarkkisia suhteita. Sitä voi Dyerin (2002, 25) sanoin pitää tunnekoodina, joka liittyy 

popmusiikkiin naisartisteista rakennetun kuvan kautta. Oletus miellyttävästä ja ei-uhkaavasta 

laulajasta suo naiselle vain vähän liikkumatilaa. Kuten Frith ja McRobbie tämän luvun alussa 

esittivät, tämä on yksi tapa osoittaa naisen paikka miellyttävänä popyhtyeen kasvona 

patriarkaalisessa kulttuurissa. Elokuvatutkija Laura Mulveyn klassikoksi muodostuneen artikkelin 

Visuaalinen mielihyvä ja kerronnallinen elokuva (1975) teoretisoinnin mukaan nykyinen 

mediakulttuuri representoi sukupuolen heteroseksuaalisten miesten näkökulmasta heteroseksuaalisia 

miehiä varten. Katseesta saatu mielihyvä kumpuaa visuaalisen kulttuurin sukupuolittuneista ja 

sukupuolittavista asemista: naisesta passiivisena katseen kohteena, miehestä aktiivisena ja 

maskuliinisena (Mulvey 1975, 62–63; ks. myös Karkulehto 2011, 113–115).  

Aineiston lehtikuvat poikkeavat miellyttävyydestä silloin, kun ne korostavat poplaulajien 

seksuaalisuutta. Aineistossa oli 45 kasvokuvaa, joiden voi tulkita korostavan poplaulajien 

seksuaalisuutta. Näissä kasvokuvissa laulaja katsoo kameraan joko kysyvästi tai muutoin 

monitulkintaisesti (27), tuijottaa kameraan intensiivisesti huulet raollaan (16) tai makaa lattialla 
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kameraan katsoen (2). Olennaisin yksityiskohta on suun aukiolo. Vaikuttaa myös, että laulajan 

vaaleus on yhteydessä median ylläpitämään mielikuvaan seksuaalisesta vetovoimasta (Tuovinen 

2006, 256), sillä näitä kuvia esiintyi Vartiaista ja Abreuta enemmän vaaleahiuksisen Chisun 

kohdalla.  

Katseen kohteena olon kannalta mielenkiintoista on 

halun esittäminen – se kuka esittää mitäkin 

haluttavaksi. Imagen (10/10b) kuva (ks. kuva 4).  

antaa aihetta pohtia naissukupuoleen liitettyä ajatusta 

haluttavuudesta – siis siitä, että henkilön tulee olla 

haluttava ollakseen seksuaalinen ja ollakseen nainen. 

Kuitenkin se, kenen halusta on kyse ja mitä esitetään 

haluttavaksi, jää lopulta kyseenalaiseksi. On myös 

huomattava, että kuva 4 on poplaulajia esittelevässä 

389 kuvan aineistossani poikkeus ja ainoa 

sukupuolielimen (tosin hyvin hienovaraisesti ja lähes 

huomaamatta) paljastava kuva.  

Kuva 4. Chisu, sankari. 

Kuvassa Chisu on pukeutunut poven peittävään, mutta alaraajat paljastavaan Dolce ja Gabbanan 

iltapukuun. Kuvan sininen värimaailma luo kuvalle kylmän tunnelman. Laulajan vaaleat hiukset on 

suittu geelillä siististi taakse, pois kasvoilta. Lisäksi kiilto on oleellisessa osassa kuvan tunnelmaa. 

Se toistuu iltapuvussa, hiuksissa, silmissä ja huulissa. Chisun sinisten silmien pupillit kiiltävät. 

Tämä kiilto silmissään laulaja muistuttaa irti päässyttä eläintä, vaikka hän samanaikaisesti on hyvin 

hallittu ja viileä. Chisun suu on auki. Hänen huulensa ovat korostetun punaiset ja kiiltävät. Kuvan 

tulkinnan kannalta mielenkiintoisia ovat blondiuden ja seksuaalisuuden rakentumista liikkeessä 

tarkastelevan Paula Tuovisen (2006, 249–250, 263–264) huomiot. Seksuaalista vetovoimaa 

korostetaan erityisesti vaaleiden hiuksien yhteydessä, seikka jonka Tuovinen nostaa 

tutkimuksessaan blondiuden julkisuuskuvaa määrittäväksi elementiksi eri julkisuuden henkilöiden 

kohdalla. Kuuluisin blondi lienee Marilyn Monroe, jonka esittämien elokuvaroolien myötä 

mielikuva blondista seksikkäänä mutta myös tyhmänä vahvistui. Blondien liikekieltä alettiin 
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jäljitellä, vaikka ”liikkumista pidettiin avoimen ja suorastaan konemaisen seksuaalisena” (Tuovinen 

2006, 256). Lisäksi blondeihin liittyy ruumiillisia mielikuvia ja liikkumista kuvaavia assosiaatiota, 

kuten mekaanista nukkemaisuutta tai konemaisuutta, ”mikä tulkitaan usein älyn puutteeksi” 

(Tuovinen 2006, 256), mutta jota miesten ajatellaan katsovan mielellään. Vaaleutta on pidetty villin 

seksuaalisuuden ja estottomuuden merkkinä, joista blondin aukinainen suu on yksi voimakkaimpia 

seksuaalisia merkkejä. Toistettuna huulten merkitykset liitetään vahvasti seksiin. Pelkästä suun auki 

pitämisestä ei vielä Tuovisen mukaan voi päätellä yksittäisen kuvan seksuaalisia merkityksiä. On 

huomioitava kokonaisuus, kehon koko liikekieli. Esimerkiksi pään viisto takakeno yhdessä paljaan 

kaulan ja auki olevan suun kanssa vihjaa ”antautumisesta, suutelemisesta ja penetraatiosta” 

(Tuovinen 2006, 263). Lisäksi blondien liikkumista on kuvattu eläinkuntaan tai luontoon liittyvillä 

ilmaisuilla. Käytäntö on edesauttanut liikkeen pitämistä jonakin, joka kuuluu naiselliseen ja 

intuitiiviseen luonnon alueeseen. Kuten Tuovinen summaa, liikkumisen kuvailut voivat 

kärjistetyimmillään alleviivata eläimellisyyttä ja konemaisuutta sekä antaa kuvan ”estottomasta 

luonnonlapsesta” (Tuovinen 2006, 257).  

Imagen (10/10) kuvassa Chisu kävelee kohti kameraa. Kuva on pysäytetty, jotta kohde piirtyisi 

katsojalle selvänä. Pää on takakenossa ja kävely vaikuttaa jännittyneeltä, sillä kaulan jänteet tulevat 

esiin. Tämä jähmeys yhdistettynä huippumallin viileyteen, lantion kaareen ja seksuaalisesta 

saatavuudesta kertovaan aukinaiseen suuhun ovat seikkoja, jotka tukevat diskurssia naisesta 

seksuaalisena objektina. Lisäksi, sikäli kuin vaatteilla peitetään jotakin arvoituksellista ja sitä, 

minkä oletetaan kiihottavan, Chisun verhotun sukupuolielimen voi olettaa olevan kiihottava. Olen 

valokuvannut alkuperäisessä Imagen jutussa julkaistun lehtikuvan uudestaan tähän tutkimukseeni, 

joten se ei toistu aivan samankaltaisena. Alkuperäisessä lehtikuvassa naisen sukupuolielin näkyy 

karvaisena, koska kuva on kooltaan suurempi ja sävyltään vaaleampi. Tämän vuoksi Chisun 

häpykarvoituksen paljastamisen voi olettaa hämmentävän lukijaa ja ohjaavan katsetta takaisin 

Chisun kasvoihin. Koska katse palautetaan katsojalle tuijotuksen, ilmeen kovuuden ja jähmettyneen 

asennon muodossa, ei katsoja oikein tiedä, mihin katseensa ohjaa. Tämän voi olettaa aiheuttavan 

katsojassa epävakautta, vaikka oletus naisesta seksuaalisena objektina näyttää ilmeiseltä. Lisää 

epävakautta voi olettaa aiheutuvan Chisun ikään kuin elottomasta, hengitystä pidättävästä ilmeestä, 

joka ei viettele (ainakaan perinteisellä tavalla). Aivan kuin kuva esittäisi jäljelle jäänyttä naisen 

kuorta, konetta. Nautinto puuttuu, ja katse, jonka voisi olettaa lävistävän naisen juuri seksuaalisesta 

kiehtovuudesta aiheutuvan mielihyvän siivittämänä, on osittain eliminoitu sukupuolielimen 

paljastuksella. Samankaltaisesta asiasta on kyse kaksoisstrategiassa, jota Stuart Hall (1999, 170, 
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199) hahmottaa osana kulttuurisen toiseuden käsittelyään ja jota Sanna Karkulehto (2011, 110–112, 

133) soveltaa selittäessään naisen seksuaalisuuden samanaikaista kiehtovuutta ja uhkaavuutta, joka 

ilmenee erityisesti naisten alastomuuden ja sukupuolielinten esityksissä. Karkulehdon (2011, 108–

109) mukaan naisen seksuaalisuuden uhkaavuutta liennytetään kesyttämällä sitä eri tavoin. 

Esimerkiksi Playboy-lehdissä tämä on tapahtunut naisen seksuaalisuuden passivoinnin ja 

objektivoinnin avulla. Käytäntö korostaa sukupuolten välistä eroa, miesten aktiivista ja naisten 

passiivista toimijuutta. Objektivointi pelon helpottamisen strategiana perustuu feministisen 

mediatutkijan Laura Mulveyn (1975, 62–63) psykoanalyyttisiin tulkintoihin naisesta kuvassa 

pelkkänä katseen kohteena, jolta puuttuu toimijuus.  

Se, puuttuuko Chisulta yllä olevassa lehtikuvassa toimijuus vai ei, on lopulta katsojan päätettävissä. 

Kuva 4 näyttää joka tapauksessa vahvasti puoltavan poplaulajien vakiintuneita esittämisen 

käytäntöjä: mainos- tai huippumuotikuvien kaltaisia sähäköitä kuvia, jotka ammentavat 

pehmopornoteollisuuden kuvastosta (ks. esim. Karkulehto 2011, 123–125; Nikunen 1996; Nikunen 

2010; Nikunen, Paasonen & Saarenmaa 2005). Erityisesti seksuaalisuus on naisen näkyvyyttä 

määrittävä ja lehtiä myyvä aihe (Karkulehto 2011, 179). Esimerkiksi poptähti Madonnasta otetut 

lehtikuvat perustuivat – ja perustuvat edelleen – juuri mainosmaailman ja pehmopornokuvaston 

liitolle (O Brien 1995, 215). Asia on havaittavissa myös hänen musiikkivideoissaan. Madonnan 

musiikkivideoita tarkastellut Whiteley (2000, 136–137) huomauttaa poplaulajan musiikkivideoiden 

tulkinnan määräytyvän sen perusteella, hahmottaako katsoja niiden tarjoamat representaatiot 

ironiaksi vai ei. Whiteleyn mukaan ironian kohteena Madonnan videoissa on naisen seksuaalisuus 

ja sukupuoli, joiden perinteinen esittämistapa haastetaan radikaalein feminiinisyyden esittämisen 

keinoin. Esimerkiksi musiikkivideo Like a Virgin (1984) käyttää mainosmaailman ja 

pehmopornoteollisuuden keinoja esittäessään Madonnan neitsyenä, jolla on huoran mieli. 

Musiikkivideo Material Girl (1985) epävakauttaa seksuaalisuuden ja sukupuolen siten, että 

poplaulaja (Madonna) esitetään rahanahneena, oman arvonsa tuntevana naisena, joka on miesten 

kanssa vain rahasta tarjoamatta heille kuitenkaan emotionaalista läheisyyttä tai kumppanuutta. 

Toisaalta, jos katsoja hylkää ajatuksen ironiasta, on kyse katsomisen kautta toteutuvan mielihyvän 

tuottamisesta miehelle. Lopullisen tulkinnan tässä esittämästäni Chisun lehtikuvasta (Image 10/10) 

voi olettaa muotoutuvan sen perusteella, mieltääkö katsoja lehtikuvan ironiaksi vai ei. Se, onko 

kyseessä ironia, paljastaminen, perinteisten rajojen rikkominen (transgressio) vai verhotulla elimellä 

vietteleminen, on myös lopulta katsojan päätettävissä. Yhtäältä poplaulaja esitetään miehisen halun 

120



kohteena: lukijalle Chisun kuva saattaa edustaa visuaalista lupausta, joka representoi seksin 

mahdollisuutta, mutta jää vaille täyttymystä. Lukija voi siis kuluttaa tätä alati läsnä olevaa mutta 

samalla saavuttamatonta seksin mahdollisuutta Imagen sivuilta (ks. esim. Karkulehto 2011, 80).  

Toisaalta on muistettava, että suurin osa poplaulajia esittelevistä lehtikuvista esittää heidät 

keskiluokkaisina, kunnollisina ja konservatiivisinakin naisina. Seuraavaksi tarkastelen Suomen 

itsenäisyyspäivän Linnan juhliin liittyviä aineistoesimerkkejä, joissa naisen katseen kohteena olo ja 

kansalliseen retoriikkaan liittyvä säädyllisyys ja vaatimattomuus asettuvat keskenään 

törmäyskurssille.  

4.3 Naisartisti Linnan juhlissa

Populaarimusiikin vahvistuneesta asemasta kansallisen identiteetin ilmaisijana kertoo se, että 

naispoplaulajien teoksia esitetään tai he esiintyvät kansallisesti merkittävillä areenoilla. Lehdet 

kertoivat Jenni Vartiaisen olleen ensimmäinen Kansallisteatterin päälavalla esiintynyt poplaulaja 

(Me Naiset 17.8.11; IS 20.8.11d; IS 29.8.11), jonka esitykseen myynnissä olleet 800 lippua myytiin 

loppuun tunneissa (Al Su Ihmiset-liite 21.8.11b), ja Chisun kappale sekä sävellys Miehistä viis! 

(2009) esitetään Kansallisbaletin nykytanssiteoksena (Al Valo-liite 1.–7.6.12). 

Kansallisista areenoista arvokkain lienee Presidentinlinna, jossa on järjestetty Suomen suosituinta 

vuosittain toistuvaa televisiotapahtumaa, Linnan juhlia . Johdannossa esitin lähtöoletuksen 15

naispoplaulajien arvostuksen kasvusta. Nykyään poplaulajia kutsutaan merkittäviin kansallisiin 

tapahtumiin, minkä voi osaltaan olettaa kertovan heidän arvostuksensa kasvusta. Toisaalta 

tapahtumaan liittyy ristiriitaisia elementtejä, joista yksi on juuri naisten ulkonäköön liittyvä 

mediahuomio. Mediatutkija Mari Pajalan (2012, 140–141) mukaan STV lähetti Presidentin 

itsenäisyyspäivän vastaanotolta ohjelmaa jo vuonna 1957. Ohjelman viehätys on suorassa 

televisiolähetyksessä, joka luo historiallista jatkuvuutta. (Ibid.) 1990-luvulle tultaessa 

itsenäisyyspäivän muisteluun televisiossa on liittynyt enenevässä määrin talvi- ja jatkosodan 

muistelua, mutta itsenäisyyspäivän kättelyvastaanottoon liittyvässä mediakirjoittelussa huomiota 

ovat saaneet erityisesti naisten juhlapuvut. 

 Poikkeuksena mainittakoon vuosi 2020 ja 2021, jolloin tilaisuuteen ei kutsuttu juhlavieraita 15

koronapandemian vuoksi. Myöskään talvi- ja jatkosodan, laman tai muiden syiden vuoksi Linnan juhlia ei 
aivan joka vuosi ole järjestetty.
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Naispuolisten poplaulajien kutsuminen itsenäisyyspäivän Linnan juhliin todistaa, että heidän 

musiikkinsa nauttii erityistä arvostusta. Tapahtuman yhteydessä heistä ei kuitenkaan kirjoiteta 

suomalaisuuden symboleina tai kansallissankareina, vaikka toki heidän osallistumiseensa Linnan 

juhliin liittyy kansallinen ulottuvuus. Aineistoni perusteella heidän saavutuksensa musiikissa jäävät 

tapahtumaa koskevassa uutisoinnissa lähestulkoon ilman mainintaa.  

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanottoa seuraa kyseisenä päivänä keskimäärin lähes kaksi miljoonaa 

television katselijaa (Finnpanel: tv-mittaritutkimus; Pajala 2012, 140). Lehdillä on aivan erityinen 

asema tapahtuman tunnelman ja pukuloiston välittäjinä. Yksi Linnan juhlien erityispiirre on se, että 

lehdissä huomiota saavat naiset ja heidän pukeutumisensa. Myös poplaulajan määräävin piirre 

Linnan juhlissa on hänen ulkonäkönsä. Lehtikirjoittelu naisten ulkonäöstä ja pukeutumisesta on 

luonteeltaan pikkutarkkaa ja tunteikastakin. Miesten pukeutumista seurataan vain vähän. Heillä on 

lähes aina tumma puku. Eron voi tulkita ilmentävän länsimaista kulttuuria ja sen normina pidettyä 

maskuliinisuutta, jota mies pukeutumisellaan kunnioittaa (Arnold 2001, 111). 

Vielä 30 vuotta sitten oli harvinaista, että poplaulajia kutsuttiin Linnan juhliin. Heidän ei katsottu 

sopivan ylemmän kulttuurieliitin porvarilliseen maailmaan, jonka arvoihin kuului taidemusiikin 

suojelu (Lehtonen & Juvonen 2009, 63). Nykyään he kuitenkin osallistuvat tapahtumaan 

yksilöllisten, musiikillisten saavutustensa vuoksi (eivätkä vain aveceina) ja siten todistavat 

populaarimusiikin kulttuurisesta arvonnoususta. Heillä on mahdollisuus päästä kommentoimaan 

tiedotusvälineille maan asioita siinä missä kenen tahansa kutsuvieraan. Tapahtumaa voikin pitää 

kulttuurisesti merkittävänä osoituksena siitä, että kyseiset poplaulajat ovat nousseet maan 

kulttuurieliittiin. Vaikka tapahtumaan kutsutaan myös kansainvälisiä vieraita, kuten diplomaatteja, 

lehdistö kirjoittaa tapahtumasta keskittyen pitkälti kotimaisiin viihdetaiteilijoihin, poliitikkoihin ja 

urheilijoihin. 

Mari Pajala (2006, 14, 83) jäljittää samantapaisia spektaakkelin ja luovuuden elementtejä 

Eurovision laulukilpailun suosiota selittäväksi tekijäksi. Myös kerran vuodessa järjestettävää 

Eurovision laulukilpailua katsoo ”koko kansa”, se liitetään kansalliseen retoriikkaan ja päättyy 

voittajan julkistamiseen. Pajala (2006, 254) nimittää Eurovision laulukilpailua sukupuolittuneeksi 

spektaakkeliksi. Yleensä voitto menee naisille, ja Suomen maakohtaisissa karsinnoissa sekä 

varsinaisessa kilpailussa kilpailee enemmän naisia kuin miehiä. Kilpailijoiden esityksissä korostuu 

muoti, jota kantavat yllään ja esittelevät erityisesti naiset. Odotukset miehen pukeutumista kohtaan 
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näkyvät siten, että miehen pukeutumisen liiallinen koreus asettaa miehekkyyden kyseenalaiseksi ja 

herättää kritiikkiä (Pajala 2006, 259). Lisäksi ohjelma mielletään erityisesti naiskatsojien suosikiksi 

ja luontevaksi paikaksi juuri naislaulajien esittämälle kevyelle musiikille – iskelmälle, 

popmusiikille ja viihdemusiikille. Ohjelmaa toisin sanoen pidetään viihteellisenä sen naisisuuden 

vuoksi. Tämä seikka osaltaan selittää Eurovision laulukilpailujen matalaa asemaa kulttuurisella 

arvoasteikolla. (Pajala 2006, 254–257.)  

Kukin tämän tutkimuksen naispoplaulaja sai vuorollaan kutsun Linnan juhliin, vuosina 2008, 2010 

ja 2011. Heistä kirjoitettiin suhteessa siihen, miltä he tulevat juhlissa näyttämään ja miltä he siellä 

lopulta näyttivät. Ennen itsenäisyyspäivää kirjoitettiin kutsun saaneiden reaktioista, siitä, kenen 

kanssa juhliin saavutaan, ja tulevan puvun suunnittelijasta. Lukijaa muistutettiin, että Chisu ”

tunnetaan paitsi lahjakkaana muusikkona myös persoonallisena pukeutujana” (Al Su Ihmiset-liite 

30.11.10) ja että hän tulee olemaan ”yksi illan seuratuimmista vieraista” (Al Su Asiat-liite 28.11.10). 

Seuraavana vuonna kerrottiin, että juhliin saapuu Suomen muoti-ikonina tunnettu Jenni Vartiainen 

(IS 16.11.11). Poplaulajien juhlapukuihin ja niiden suomalaisiin suunnittelijoihin kohdistui aivan 

erityistä huomiota. Anna Abreun puvun kerrottiin olevan Carla Ahoniuksen suunnittelema ja ”

pintamuodin mukaista” (IS 29.11.08b; Koululainen 1/09). Chisun kohdalla media kiinnostui siitä, 

saapuuko hän tilaisuuteen yksin (IS 3.12.10). Myös puvun suunnittelija Kirsi Nisonen mainittiin (IS 

3.12.10; IS 7.12.10b; Al 7.12.10). Jenni Vartiaisen kerrottiin käyttävän puvun suunnittelussa 

luottosuunnittelijaansa Katri Niskasta (IS 16.11.11; Me Naiset 7.12.11; IS 7.12.11bc; IS 8.12.11). 

Kunkin laulajan kerrottiin ottaneen aktiivisesti osaa pukunsa suunnitteluun ja toimineen puvun 

suunnittelijan kanssa yhteistyössä (IS 5.12.08c; IS 7.12.10b; IS 16.11.11, IS 7.12.11bc). 

Juhlapukuun kohdistuva arvostelu aiheutti Anna Abreulle huolta (IS 5.12.08abc; Al 7.12.08), sillä 

hän pelkäsi arvostelun nousevan esiin tulevina vuosina (näin tapahtui vain kerran, IS 5.12.11). 

Juhlapuvun tulee olla aito eli ei kopioitu kenenkään toisen suunnittelijan mallistosta. Kun Anna 

Abreun pukua epäiltiin kopioksi, joutuivat sekä puvun suunnittelija että laulaja epäedulliseen 

valoon. Tällöin puvun suunnittelija joutui puolustamaan suunnittelemansa puvun aitoutta (IS 

12.12.08ab). Kyseessä ei siis ole mikä tahansa puku, vaan pukusuunnittelijan tekemä ainutkertainen 

tilaustyö, joka kertoo kantajansa arvovallasta.  

Lehdissä tyylikäs ulkonäkö palkittiin kehuina. Popin naislaulajat olivat edustettuina, kun lehdet 

hakivat Linnan juhlien kauneinta tai tyylikkäintä asua (IS 14.11.08; IS 29.11.08a; Al 7.12.08; IS 
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7.12.08ab; IS 8.12.08b; Koululainen 1/09; HS 27.11.10; Al Su Asiat-liite 28.11.10; Al Su Ihmiset-

liite 30.11.10; IS 7.12.10a; IS 16.11.11; IS 5.12.11), filmitähteä (IS 7.12.10b), Linnan tähteä (Me 

Naiset 7.12.11) tai kaunotarta (IS 7.12.11a). Kilpailu tyylikkäimmästä puvusta huipentui Ilta-

Sanomien lukijoilleen järjestämään internetissä tapahtuvaan äänestykseen voittajasta.  

 ILLAN kuningattareksi äänestetty laulaja Jenni Vartiainen kohautti Linnassa 
  näyttävällä tyylillään. Jokainen yksityiskohta oli tarkkaan mietitty ja kantajansa  
 näköinen.  

 Vartiainen tunnetaan vahvasta tyylistään. Yksi hänen luottosuunnitte- 
 lijoistaan on Katri Niskanen, jonka juhlapuvussa Vartiainen edusti Linnassa.  
 Tyyli ei syntynyt pienellä rahalla. Vartiainen kantoi Linnassa arvokkaita 
  koruja, kuuluisan suunnittelijan laukkua ja suojautui Linnan edessä kylmää vastaan  
 Versacen takilla (IS 8.12.11.)  

Linnan juhlien kuningattareksi nimeämisen edellytyksiä ovat kallis puku ja muut asusteet. Niiden 

tulee muodostaa juhlava, kantajansa varallisuudesta kertova kokonaisuus. Pukusuunnittelijan käyttö 

on ylellisyyttä, joka kertoo kalliista mausta ja siitä, että puvun kantaja kunnioittaa tapahtuman 

arvokasta luonnetta. Lisäksi poplaulajan kehon kautta voi todeta puvun suunnittelijan näkemyksen 

ja taidot. Naispoplaulajien odotetaan toisin sanoen osallistuvan ulkonäöllä tapahtuvaan 

kilpailemiseen, jossa osapuolina ovat median edustajat, iltapukujen suunnittelijat sekä tapahtumaa 

seuraavat televisionkatsojat tai lehden lukijat.  

Linnan juhlia käsittelevä materiaali kääntää huomion yksinomaan naisen ulkonäköön ja sillä 

kilpailemiseen. Lehdissä Linnan juhlat huipentuivat äänestykseen, jonka voittaja nimettiin Linnan 

juhlien kuningattareksi (ks. myös Al 8.12.08; IS 8.12.10b; Al 7.12.11; IS 8.12.11). Vuoden 2008 

voittaja oli Anna Abreu, vuoden 2011 Jenni Vartiainen. Vuonna 2010 voitto meni kansanedustaja 

Satu Taiveaholle Chisun ollessa mukana kilpailussa (IS 8.12.10). Kyseessä ei kuitenkaan ole 

perinteinen kauneuskilpailu, johon pyritään osallistujaksi. Kyse on pikemminkin osallistavasta 

mediakulttuurista, jossa on kolme osapuolta. Osapuolet ovat tapahtumasta kirjoittavat lehdet, 

kirjoittelun kohde ja lehden lukijoista koostuva yleisö. Halutessaan lukija voi osallistua Linnan 

juhlien kuningattaren valintaan virtuaalisesti eli äänestää omaa suosikkiaan internetissä. 

Äänestystuloksista ei käy selville äänestäjien sukupuolijakauma, vaan heihin kuuluvat kaikki ne, 

jotka näkevät vaivaa äänestääkseen verkossa. Tällaisten lukijoiden voi olettaa muutenkin suosivan 

lehtien verkkoversioita. Iltapäivälehtiä ja mediaa tutkinut toimittaja Pasi Kivioja (2008, 18–19) on 
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selvittänyt vuoden 2008 IS:n verkkopalveluiden käyttäjiä. Heistä miehiä oli 52 prosenttia ja naisia 

48 prosenttia eli sukupuolijakauma kallistui vain hieman miesten hyväksi. Vaikka näyttää, että 

Linnan juhlien kuningattareksi kruunaaminen tapahtuu yleisöäänestyksen perusteella, lukijoiden 

äänestys tapahtuu lehden toimituksen etukäteisvalintojen pohjalta.  

ILTA-SANOMIEN lukijat saivat äänestää viime viikolla IS:n verkkosivuilla 

  Linnan juhlien kauneinta vierasta IS:n etukäteen valitsemien 20 kaunottaren 
  joukosta. Kisa kärkikolmikon kesken oli tiukka. Lopulta lukijoiden suosikiksi 
  – ja viime vuosien Linnan juhlien upeimmaksi kaunottareksi nousi laulaja 
  Anna Abreu noin 16 prosentilla kaikista äänistä. (IS 5.12.11.) 

Lehdet siis ohjailevat lukijoiden mieltymyksiä esittelemällä omia suosikkejaan. Tähän tarkoitukseen 

käytetään erityisiä lehden sivuilla kommentteja antavia tyyliasiantuntijoita (Al 8.12.08; Al 7.12.11; 

IS 7.12.11c). Naisen juhlapuku ei esimerkiksi saa olla liian seksikäs. Chisunkin avonaisen kaula-

aukon kerrottiin jääneen vielä hyvän maun puolelle (Al 7.12.10). Linnan juhlien arvokas, 

yläluokkainen luonne toisin sanoen määrittelee sopivuuden raamit sekä samalla kätkee sisäänsä 

tapahtuman mahdollisen ruumiillisen irvokkuuden. Aamulehden (8.12.08) sivuilla kommentoinut 

tyyliasiantuntija tuomitsi Abreun kanssa samanaikaisesti Linnassa olleen kansanedustaja Tanja 

Karpelan kultaisen, vartalon muotoja korostavan puvun avonaisine kaula-aukkoineen liian 

paljastavaksi. Hänen mukaansa ”ultranaisellisesta puvusta tulee mieleen kilpavarustelu, jolla 

haettiin illan kuningattaren titteliä liian näkyvästi”. Voiton kerrottiin kyseisenä vuonna menneen 

Anna Abreulle: 

 Anna Abreu voitti lopulta Linnan juhlien kuningattaren tittelin. Aamulehti.fi:n  
 lukijat äänestivät aiheesta netissä ja Abreu sai lopulta peräti 35 prosenttia äänistä.  
 (Al 8.12.08.) 

Virtuaalikilpailujen myötä lehdet erottelevat juhlien ihmismassasta naiset ja heistä ne, joiden 

katsotaan voivan kilpailla Linnan juhlien kuningattaren tittelistä. Koska miehet ja naiset eivät ole 

tasapuolisesti edustettuina, jää äänestäjille yksi vaihtoehto – osoittaa suosiotaan tietyn näköisille ja 

kokoisille naisille ja heidän asuilleen.  

Yhteenvetona voitaneen sanoa, että naispoplaulajien osallistuminen Linnan juhliin on mediaa 

kiinnostava asia. Uutisointi aiheesta on kuitenkin kovin yksipuolista. Naispoplaulajat symboloivat 

Linnan juhlissa valkoista, hyvin toimeentulevaa keskiluokkaa. Heidän avullaan lehdet ylläpitävät 
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kansallista kehoihannetta, johon kuuluu naiskehojen kilpailuttaminen ulkonäön perusteella 

keskinäiseen paremmuusjärjestykseen. Lehdet osallistavat myös naispoplaulajat kansallisten 

kehoihanteiden ylläpitämiseen, mikä edelleen vahvistaa ulkonäön merkittävää roolia 

naispoplaulajuudessa. 

On myös perusteltua olettaa, että ulkonäköön painottuva mediakirjoittelu vaikuttaa tapaan, jolla 

naispoplaulaja tulee nähdyksi mediassa ja ylipäätään suomalaisessa kulttuurissa. Linnan juhlat ei 

ole se paikka, jossa hän saisi tunnustusta laulajana ja musiikintekijänä. Kyse on 

mediaseksikkyydestä, joka liittyy seuraavaksi käsittelemääni naisartistin autenttisuuden teemaan. 

Voidaan kysyä, ovatko mediaseksikkyys ja autenttisuus toisensa poissulkevia ilmiöitä vai saman 

kolikon kääntöpuolia. Voiko naispoplaulaja olla autenttinen musiikintekijä ja jos voi, millä 

perusteella?  
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5. NAINEN AUTENTTISENA MUSIIKINTEKIJÄNÄ I: LAVA, YLEISÖ JA  

ALBUMIMYYNNIN SEKÄ TEKIJYYDEN SUHDE  

       
Se, että nainen tekee itse musiikkinsa, on monen mielestä jotenkin 
uskomatonta. Uskokaa jo, se on mahdollista! (Cosmopolitan 12/11b.) 

5.1 Autenttisuuden diskursiivinen rakentuminen populaarimusiikissa

Symbolisesti artistin autenttisuuden on ajateltu kertovan musiikin alkuperästä ja samalla sen 

totuudellisuudesta, aitoudesta ja rehellisyydestä (Coulter 2017, 267; Hawkins & Niblock 2011, 15; 

Moore 2001, 199). Kysymys poplaulajan autenttisuudesta liittyy siihen, miten popmusiikki tulisi 

määritellä ja tekevätkö kyseiset laulajat nimenomaan popmusiikkia. Lisäksi kysymys poplaulajan 

autenttisuudesta liittyy siihen, miten autenttisuus määritellään ja miten poplaulaja suhteutuu 

kyseisiin autenttisuuden määrittämisen kriteereihin. Väitöskirjan luvuissa 5 ja 6 tarkastelen 

naispoplaulajan autenttisuuden määräytymisen kriteereitä lehtiteksteissä. Diskursiivisesti nämä 

kriteerit tulevat esiin lavaesiintymistä, yleisöä, albumimyyntiä, musiikin tekijyyttä, kappaleita ja 

lauluääntä koskevissa puhetavoissa. Esimerkiksi albumien myyntiluvut ovat olleet oleellinen tekijä 

poplaulajien autenttisuuden määrittelyssä, joskaan niillä ei enää ole samanlaista painoarvoa kuin 

vielä 1990-luvulla, jolloin niitä käytettiin perustelemaan naisartistien epäautenttisuutta. 

Myyntilukuihin liitetyillä arvostuksilla on kuitenkin paikkansa sekä rahaa käsittelevien tekstien että 

autenttisuuskeskustelun lähtökohtana ja niitä tukevien assosiaatioiden tai kehäpäätelmien 

purkamisessa. Kehäpäätelmillä viittaan syy-seuraussuhteen sekoittumiseen (Frith 1981, 161; Frith 

1996, 69), esimerkiksi siihen, että myyntiluvuilla selitetään artistin ominaisuuksia. Myös 

julkisuuteen nousemisen tapa on poplaulajan autenttisuuden kannalta merkityksellinen. Tv-

laulukilpailun tai tyttöryhmän kautta alkanut ura pitää sisällään autenttisuuteen liittyviä jännitteitä, 

jotka poplaulajan tulee neuvotella edukseen.  

Lehtien väitteet naispoplaulajan autenttisuudesta tai sen puutteesta kytkeytyvät popmusiikissa usein 

luonnollisina pidettyihin asioihin eli niitä koskeviin esityksiin, jotka ovat kuitenkin kulttuurisia 

konstruktioita, kuten sukupuoleen, genreen, rotuun ja luokkaan. Niitä ei välttämättä mainita 

suoraan, vaan ne ilmenevät viittauksina esitettyyn musiikkikappaleeseen ja toisiinsa suhteutuvina 

oletuksina. Ne tulevat näkyviksi yleensä vasta silloin, kun esittäjän sukupuolessa, kappaleessa tai 
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valkoisuudessa havaitaan poikkeama eli kun esitys ei noudata valtavirran hyväksymää ”

luonnollisuuden” normia. 

Lähtökohtani autenttisuuden käsittelyyn on, että lehdistö tarkastelee musiikin tekemistä ja 

esittämistä sukupuolittunein tavoin. Se, että rockmusiikin tyypilliseksi edustajaksi on useimmiten 

ajateltu valkoinen heteroseksuaalinen mies, on katsottu riittäväksi perusteluksi sille, että on 

olemassa jokin yleinen autenttisuuden mittari (miesrockmuusikko), johon muut autenttisuudet 

vertautuvat. Tämän seurauksena musiikin kulttuurista arvoa määritetään perustuen tekoihin, jotka 

luokitellaan joko feminiinisiksi tai maskuliinisiksi. Autenttisen musiikintekijän on teoillaan oletettu 

ilmentävän jälkimmäistä kategoriaa eli maskuliinisuutta. Kyse on tietyn joukon 

samanmielisyydestä, diskursiivisesta vallasta, jonka seurauksena sukupuolten välisellä erolla 

väitetään olevan vaikutuksia musiikin tekemiseen ja arvoon. Siksi tässä esitettyjen väitteiden 

avaaminen perustuu tiettyihin johdonmukaisuuksiin, jotka voi liittää musiikkia koskeviin 

sukupuolittuneisiin puhetapoihin. Nämä puhetavat tuottavat naispoplaulajan autenttisuuden kriteerit 

ja määritelmän. Se, miten poplaulaja suhteutuu autenttisuuden määrittämisen kriteereihin, ei siis 

riipu ensisijaisesti hänestä tai hänen tekemästään musiikista. Jos naispoplaulajuuden 

arviointiperusteeksi otetaan musiikin autenttisuutta korostava diskurssi, tulisi kysyä, onko 

ylipäätään järkeä arvioida naispoplaulajan autenttisuutta vasten miehisen rockdiskurssin mukaisia 

arvoja? Miten lehdistön tulisi arvioida musiikkia, jonka esittäjä on nainen? Entä musiikkia, jonka 

esittäjä on mies? (Vrt. Coates 1997, Fairclough 2002, Karppinen 2016.) 

Yllä kuvattu autenttisuuskeskustelun sukupuolittunut vastakkainasettelu perustuu oletuksiin 

rockmusiikin miehisyydestä ja popmusiikin naisisuudesta, jota selittämään populaarimusiikin 

tutkija Norma Coates (1997, 52–53) tarjoaa metonyymista vinoutumaa. Se on Coatesin mukaan 

monista toisiinsa liittyvistä asioista toiston seurauksena kehittynyt ajatusharha. Kun yhteen 

piirteeseen liittyy muita sitä lähellä olevia piirteitä ja tätä yhdistelmää toistetaan riittävän kauan, 

aletaan sitä pitää totena. Sukupuolen esitystavoista maskuliinisuus tai maskuliinisina pidetyt piirteet 

on liitetty miehiin ja rockmusiikin autenttisuuteen. Siten rockmusiikin vinoutumaa edustaa 

assosiaatio maskuliinisesta ja autenttisesta. Edelleen, kun maskuliinisuuteen liittyy rehellisyys, 

suoraviivaisuus ja konstailemattomuus, mielellään live-esiintymisen muodossa tarjoiltuna, se alkaa 

representoida autenttista rock-esitystä (ks. myös Frith & McRobbie 1978, 319; Leonard 2007, 6). 

Rockmusiikissa isot albumien myyntiluvut ovat myös olleet harvinaisempia kuin popissa, ja 

rockmusiikki on tällä perusteella määritelty popmusiikkia autenttisemmaksi. Vinoutumaa on tuettu 
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mielikuvilla rockmusiikin kriittisestä suhtautumisesta kaupallisuuteen sekä sille ominaisesta 

yhteisöllisestä musiikintekotavasta. Tällaisilla mielikuvilla on usein vain vähän tekemistä todellisen 

tuotantotavan tai albumimyyntilukujen kanssa. Niiden seurauksena musiikin kaupallisuutta ja 

pinnallisuutta korostavat arvot on joka tapauksessa liitetty ennen muuta popmusiikkiin. Siten 

popmusiikin vinoutumaa edustaa sen vahva assosioituminen feminiinisyyteen ja epäaitouteen, jota 

tuetaan oletuksilla popmusiikkia kuuntelevan yleisön naisvoittoisuudesta sekä musiikin 

sisällöllisillä seikoilla. Näillä viitataan popkappaleiden sanoituksiin, tyhjiin lupauksiin romanttisesta 

rakkaudesta, ja niiden vetoaminen nuoreen, tunne-elämältään epävakaana pidettyyn kuulijakuntaan 

on mielletty osoitukseksi musiikin ja sitä kuuntelevan yleisön epäautenttisuudesta. (Coates 1997, 

52–53; Hall & Whannel 1964.) 

Poplaulajan autenttisuuden kannalta tärkeitä ovat käänteet, jotka tapahtuivat populaarimusiikissa 

1990-luvun jälkeen, joskin autenttisuuden diskursiiviset juuret ulottuvat ajallisesti paljon 

kauemmas. Autenttisuuskeskustelussa on kyse kahden toisilleen vastakkaisina pidetyn kulttuurisen 

alueen – pop- ja rockmusiikin – välisestä ristivedosta, jonka perustelut eivät nojaa 

musiikkitieteelliseen musiikkianalyysiin vaan sosiologiaan, nimenomaisesti massakulttuurin 

merkitykseen ja nuorisokulttuurien empiiriseen tarkasteluun. Nämä kaksi alun perin erillistä 

tutkimussuuntausta, massakulttuurin ja nuorisokulttuurien tutkimus, yhdistyivät 1950-luvun 

Pohjois-Amerikassa alkaneen rock ’n’ rollin nousun myötä yhdeksi. Tämä massoille suunnattu 

kulttuurinen hyödyke oli ensimmäinen nuorisolle osoitettu, kaupallisia tarkoitusperiä hyödyntävä 

musiikkityyli, joka sai median ja yliopistoväen takajaloilleen. Huoli massakulttuurin vaikutuksista 

nuoriin askarrutti tutkijoita, jotka osaltaan yrittivät pelastaa rock ’n’ rollin akateemisen väen 

halveksunnalta. (Frith & Goodwin 2005, 1.)  

Frith (1981, 159–161) esittää, kuinka rockmusiikkiin liitetty autenttisuus ja sen diskursiivinen 

erottautuminen popmusiikista juontaa juurensa folkmusiikin (ja siten oikeastaan amerikkalaisen 

kansanmusiikin) ideologiaan. Kyseinen ideologia perustuu arvoihin, jotka ammentavat 

kaupallisuuden kritiikistä ja yhteisöllisyydestä. Rockyhteisöä amerikkalaiselle maaperälle 

asemoivat juuret ammensivat sotien jälkeisestä folk-retoriikasta. Ne liittyivät maalaisromantiikkaan 

ja sen aitoina pidettyihin arvoihin. Tärkeää oli yhteisöllisyyden vahvistaminen. Amerikkalaiseen 
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musiikkilehti Rolling Stonesiin kirjoittaneen Jon Landaun  mukaan rockmusiikki on folkmusiikin 16

muoto. Keskeistä kummallekin musiikkityylille hänen mukaansa on, että niiden esittäjä sekä häntä 

kuunteleva yleisö jakavat yhteiset arvot. (Frith 1981, 159; Buxton 1983, 366.) Esittävän artistin tuli 

siis olla sosiaaliselta asemaltaan, elinkeinoltaan, asenteiltaan ja arkikokemuksiltaan 

mahdollisimman identtinen yleisönsä kanssa (Lloyd 1975, 346, viitattu lähteessä Frith 1981, 160). 

Tällaisen autenttisuuden vastapuolena nähtiin kaupunkilainen, nopeita taloudellisia voittoja suosiva 

ja turmeltunut elämäntyyli. Folkmusiikki ja siihen liittyvä retoriikka kiinnostivat esimerkiksi 

kommunistista puoluetta, joka käytti musiikkityyliin liittyviä arvoja poliittisten tarkoitusperiensä 

edistämiseen, työläisten luokkatietoisuuden herättelyyn. Kuten Frith (1981, 161–162) huomauttaa, 

musiikin autenttisuuden arviointi perustui vielä vahvasti musiikin aiheuttamiin poliittisiin 

seurauksiin pikemmin kuin sen alkuperään. Kansanliike (folk movement) oli paikka, jossa 

rockmuusikot pääsivät itse määrittelemään musiikkinsa autenttiseksi – vasten popmusiikin 

kaupallisia arvoja. Elinkeinorakenteen muutos aiheutti sen, että väki siirtyi maalta kaupunkeihin ja 

teollistuminen kiihtyi (Buxton 1983, 367). Folkretoriikan työläisnäkökulma väistyi, kun 

keskiluokkaiset vasemmistosiipeä edustavat kaupunkilaisboheemit omaksuivat diskurssin 

käyttöönsä. Oletus folkmusiikin ei-kaupallisesta tuotantotavasta oli Frithin (1981, 159) mukaan 

ristiriidassa rockmusiikin kaupallisen tuotantotavan kanssa. Lisäksi rock-folkin autenttisuutta 

koskeva diskursiivinen rakennelma ei huomioinut musiikin tekotapaa tai käyttötarkoitusta. Kyse oli 

pelkästään esteettisistä mieltymyksistä: siitä, että rock-folk-estetiikkaa voi kyseisten mieltymysten 

perusteella pitää popmusiikkia autenttisempana. Tässä mennään Frithin mukaan harhaan. Kun 

esteettiset mieltymykset otetaan musiikin tuotantotapaa (yhteisöllisyyttä painottava vs. taloudellista 

voittoa tavoitteleva) ja edelleen autenttisuutta selittäväksi tekijäksi, päädytään vailla sosiologista 

todistusvoimaa oleviin kehäpäätelmiin. (Frith 1981, 159.)   17

Assosiaatioita ja niistä muodostuvia käsityksiä on hankala erottaa näistä kehäpäätelmistä. Yleisesti 

kehäpäätelmää kuvaa syy-seuraussuhteen sekoittuminen siten, että seuraus selittää syytä eikä 

päinvastoin. Frithin (1981, 161; myös Frith 1996, 69) mukaan tämä näkyy populaarimusiikissa 

siten, että esteettiset mieltymykset, joilla ei ole empiirisiä perusteita, mutta jotka toiston 

 Frith (1981) tarkastelee myös rock 'n' rollin historiaa, jonka olen tässä jättänyt pois. Sosiologiassa rock ’n’ 16

roll viittaa toisen maailmansodan jälkeiseen nuorisomusiikkiin, rock puolestaan samaisen tyylin 
modernimpaan versioon (Kotarba & Vannini 2009, 9–10).

 Musiikkia ja identiteettiä koskevassa kirjassaan Frith (2011, 109) jatkaa populaarimusiikin 17

kompastuskiven – musiikin ja yhteiskunnallisten ryhmittymien – välisen vastaavuuden ruotimista. Hän 
erottaa musiikin subjektiivisen ja kollektiivisen puolen sekä sen, kuinka musiikki muodostaa oman elämänsä 
riippumatta siitä, miten kukin sen tahoillaan tulkitsee. 
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seurauksena vakiintuvat yleisiksi ajattelutavoiksi, on otettu edustamaan musiikin tuotantotapaa. 

Popmusiikkiin kriittisesti suhtautuvat tyypillisesti etsivät sen tuotannosta autenttisuutta vastaan 

puhuvia seikkoja, esimerkiksi toisteisuutta, jonka seurauksena kappaleiden väitetään kuulostavan 

keskenään samalta. Autenttisuuden diskursiivinen liittyminen rockmusiikkiin ja miehiin näyttää 

olevan juuri sellainen kehäpäätelmä (Frith 1981; Frith 1996; Frith & Goodwin 2005). Tämä sen 

vuoksi, että yhtäällä lehdistö arvioi naispoplaulajan autenttisuutta perustein, joita on käytetty 

miesrockmuusikon autenttisuuden arviointiperusteina. Niihin kuuluvat poplaulajan 

lavaesiintyminen ja yleisö sekä albumien myyntimääriä, tekijyyttä ja kappaleita koskevat huomiot. 

Se, kuka tekee kappaleet ja miten ne esitetään, vaikuttavat arvioihin naispoplaulajan 

autenttisuudesta. Nämä tapahtumat voivat joko horjuttaa tai tukea hänen autenttisuuttaan. Osa 

lehtien esittämistä väitteistä koskee naispoplaulajan menneisyyttä, kuten tv-laulukilpailujen ja 

tyttöbändien vaikutusta musiikin arvostukseen ja lopulta autenttisuuteen. Nämä seikat 

naispoplaulajan tulee neuvotella edukseen. Arvioin autenttisuuteen vaikuttavia tekijöitä seuraavaksi 

vielä lähemmin miesrockmuusikon autenttisuutta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden pohjalta. 

Tämän jälkeen on mahdollista pohtia lehtitekstien potentiaalia rockdiskurssin haastamiseen sekä 

huomioida niitä seikkoja ja tapahtumia, jotka rakentavat naispoplaulajan autenttisuutta 

omanlaisekseen.  

Kuten edellä esitin, autenttisuuskeskustelussa on kyse pop- ja rockmusiikkia koskevista keskenään 

erilaisista ymmärtämisen tavoista, joiden historialliset juuret ulottuvat rocksosiologiaan. 

Maailmansotien jälkeinen lehtikirjoittelu korosti yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden katsottiin 

toteutuvan yhteiset arvot jakavassa, kaupallisuuteen kriittisesti suhtautuvassa, folkiin 

rinnastettavassa rock-musiikissa (Frith 1981, 159; Buxton 1983, 366). Näillä ajatuksilla oli 

keskeinen vaikutus siihen, että pop- ja rock-musiikkityylit ymmärrettiin keskenään erilaisiksi, ja 

myös siihen, miten musiikin kuulijoista (nuorisosta) kirjoitettiin. Koska tärkeää oli korostaa rockin 

ja popin toisistaan eroavia luonteita, rockjournalismi teki parhaansa tukeakseen oletusta rock-folkin 

keskenään samanlaisesta ideologiasta. Tällä oli seurauksensa myös rockmusiikkia kuuntelevien 

tulkinnoille itsestään. Autenttisiksi musiikinkuulijoiksi itsensä mieltävä rockkuulijakunta omaksui 

folkmusiikin yhteisöllisyyttä korostavat arvot. Ideologian laajemmat vaikutukset ilmenivät 

rockmusiikin tukevissa kulttuurisissa tulkinnoissa, joissa musiikkityyli otettiin todisteena 

nuorisokulttuurin poliittisesta, vasemmistoon kallellaan olevasta yhtenäisyydestä. (Buxton 1983, 

367; Frith 1981, 159–160.) 
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Merkittävä muutos tutkimuksen lähestymistavoissa liittyen autenttisuuden ymmärtämistapoihin 

ajoittuu 1960-lukuun ja tuolloin alkaneeseen innostukseen tarkastella kappaleiden sisällöllistä antia. 

Samalla sosiologiset kiinnostuksen kohteet siirtyivät massakulttuurin kritiikistä nuorison 

alakulttuurien tutkimiseen. Yhteisöllisiin arvoihin keskittyminen väistyi. Yksilöllisyyden 

korostuessa aiempaa vahvemmin aitoutta alettiin arvioida sen perusteella, oliko kappaleen esittäjä 

vilpitön ja rehellinen tavoilla, joihin kuulija voi samaistua. (Buxton 1983, 373; Frith 1981, 162; 

Frith 1996, 50.) Aitous ei enää liittynyt folk-realismin esittämiseen lavalla samanhenkisen live-

yleisön edessä. Artisti siirtyi esiintymislavoilta studioon, teki mielenmaisemastaan kertovia 

albumeita ja edusti ennen kaikkea itseään. Toki artisti edelleen myötäili folkretoriikan 

autenttisuuden vaadetta, vaikkei olisikaan kokenut tärkeäksi edustaa tiettyä yhteiskuntaluokkaa tai 

poliittista liikettä. Itsen edustamisesta niin autenttisesti kuin pystyi tuli rockmusiikin uusi kantava 

voima. (Frith 1981, 163–164.) Albumi alkoi merkitä paitsi artistin arvoa (työn tulos) myös 

kokonaan uusia populaarimusiikin käyttömahdollisuuksia. Viimeistään nyt rockalbumista tuli 

massojen kuluttama hyödyke, joka musiikintutkija David Buxtonia (1983, 367–372) lainaten oli 

ladattu niin käyttöarvoon (musiikin kuuntelu) liittyvillä kuin sosiaalisiin suhteisiin kytkeytyvillä 

(ajan hengen ja nuorison arvojen mukaisilla) symbolisilla merkityksillä.  

Yhteisöllisyyden aiempien merkitysten rapautuessa kysyttiin, mikä on se yhteisö, johon yksin 

toimiva, itse laulunsa tekevä rockmuusikko kuuluu.  Vastaus saattoi olla, ettei tällaista yhteisöä 18

varsinaisesti löydy. Rockmusiikin autenttisuuden sosiologisten perusteiden heikentymisestä seuraa, 

että rock laskeutuu samalle viivalle minkä tahansa muun populaarimusiikin tyylisuuntauksen 

kanssa. Tästä alkaa naispoplaulajien ja heidän autenttisuutensa tarkastelu, jonka diskursiiviset juuret 

juontuvat rocksosiologiaan. Rocksosiologian autenttisuutta avaavassa tutkimuskirjallisuudessa 

naisten osuus on kuitenkin olematon. Coates (1997, 52) kuvaa prosessia aiemmin mainitun 

metonyymisen vinoutuman käsitteellä. Puheessa jokin asia, kuten musiikkityyli, nimetään yhden 

silmiinpistävän piirteen perusteella tai korvataan toisella, sitä lähellä olevalla asialla. Ajan kuluessa 

yhä enemmän piirteitä liittyy kyseiseen musiikkityyliin. Esimerkkinä mainittakoon musiikintutkija 

David Riesmanin (1950, viitattu lähteessä Frith & Goodwin 2005, 1) väite rockmusiikin miehiin 

assosioituvasta aktiivisesta luonteesta ja popmusiikin naisiin linkittyvästä passiivisuudesta. 

Metonyymistä vinoutumaa edustaa niin maskuliinisuuden kuin feminiinisyydenkin diskursiivinen ja 

ruumiillinen vahvistaminen. Tämän tutkimuksen kannalta merkittävin vinoutuma tapahtuu silloin, 

 Samaa asiaa naismusiikintekijöiden kohdalla kysyvät 20 vuotta myöhemmin musiikintutkijat Whiteley 18

(2000) ja O’Brien (2002). Ks. lisää johdanto.
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kun popmusiikki nimetään feminiiniseksi ja keinotekoiseksi tai nämä piirteet korvataan 

assosiaatioilla kaupallisuudesta ja pinnallisuudesta. Rockmusiikin kohdalla vastaavaa vinoutumaa 

puolestaan edustaa assosiaatio maskuliinisuudesta ja autenttisuudesta.  

Riesmanin käsittelemät sukupuoleen perustuvat jakolinjat alkoivat määrittää myös pop- ja 

rockmusiikin kuulijoita. Rockmusiikki valjastettiin nuorten aktiivisten miesten seksuaalisen 

energian venttiiliksi (Frith & McRobbie 1978, 317), kun taas popmusiikin kuuntelu määrittyi 

nuorista tytöistä koostuvan yleisön passiiviseksi kuluttamiseksi. Rockmusiikin viehätys liittyi 

seksuaaliseen vapautumiseen, joka kuitenkin koski lähinnä miehiä. Naisten ei oletettu etenevän 

rock-esiintyjiksi tai juuri -kuulijoiksikaan asti. (Frith & McRobbie 1978, 321.) Sukkahousuhevi- ja 

teinipopyleisö olivat siis näiden sukupuoleen perustuvien jakolinjojen stereotyyppisiä ilmentymiä. 

Mitä pidemmälle vinoutumassa edettiin, sitä enemmän pop- ja rockmusiikkityyleihin liittyi muita 

tuntomerkkejä tai erityispiirteitä. Tästä johtuen popmusiikin yleisöksi mielletyt teinitytöt ovat olleet 

arvoasteikolla matalammalla verrattuna rockmusiikin miesvaltaiseen yleisöön. Kuten tässä 

tutkimuksessa myöhemmin alaluvussa 5.3. käsittelen, Anna Abreun faniyleisö saa lehdiltä paljon 

positiivista huomiota osakseen. Faneina he ovat hyvin aktiivisia. Heidän suhteensa laulajaan 

määrittyy vastavuoroisuuden kautta, siten että kumpikin osapuoli saa suhteesta jotain.  

Musiikin autenttisuudesta kirjoittavan Allan Mooren (2012, 181–183) mukaan rocklaulajia koskee 

aivan erityinen vaade: yleisö odottaa esityksen heijastavan artistin yksityistä minää. Lisäksi kuulijat 

arvioivat esitettyjen kappaleiden ja niiden tapahtumien realistisuutta. Laulaminen arkisista, monia 

koskettavista asioista tekee persoonan realistisemmaksi. Jos taas kappaleen tarina perustuu 

esimerkiksi mytologiaan, mieltyy esittäjän persoona enemmän fiktiiviseksi. Kolmantena arvioidaan 

laulajan henkilökohtaista osallisuutta kuvattuun tilanteeseen tai sitä, onko hän osallisena vain 

tarkkailijan roolissa. Artistin (esittämä) persoona muodostuu toisin sanoen roolin realistisuudesta, 

laulussa kuvatun tilanteen arkipäiväisyydestä sekä laulajan oletetusta osallisuudesta tilanteeseen. 

Lisäksi Moore (2012, 183) lisää listaan vielä nykyhetken (engl. temporality) ja tilanteisuuden (engl. 

timespan). Kappale toisin sanoen esitetään nykyhetkessä, mutta se kuvaa jotakin mennyttä 

tapahtumaa tai tunnetta samalla pohtien, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Nämä edellä mainitut 

kohdat muodostavat Mooren mukaan kappaleen esittäjän persoonan ja siitä tulkitun autenttisuuden.  

Yleisön poplaulajalle asettamat vaatimukset ovat tämän tutkimuksen lehtiteksteissä hankala 

tulkittava. Se, mitä voi tulkita, on toimittajan vaihtelevat kokemukset kulloisestakin artistista. Siinä 
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missä Chisun lavaesiintyminen sekä jotkut tässä tutkimuksessa esiin nostetut kappaleetkin ovat 

aiheiltaan realistisia ja arkisia, kahden muun tarkastellun artistin lavaesiintyminen ja kappaleiden 

kirjo edustavat tarkkaan harkittua popmusiikkia: ei liian intiimiä, ei liian melankolista, vaan sopivan 

yleismaailmallista ja moneen makuun sopivaa. Huomionarvoista on, kuinka Anna Abreun 

rodullistaminen edesauttaa hänen esittämistään autenttisena latinomusiikin tuntijana. Hänet 

nimettiin esimerkiksi Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä (28.9.–5.10.07) ”kylmän pohjolan 

puoliportugalilaiseksi Shakiraksi”. Tämä siitä huolimatta, että Abreu on syntyperältään valkoinen 

suomalainen.  

Rockdiskurssin mukainen autenttisuus on vuosikymmenien kuluessa määräytynyt artistin 

lavaesiintymisen perusteella. Tämä on tarkoittanut sitä, ettei livetilanteessa esiintyvä artisti ole 

voinut piiloutua studioteknologian taakse, vaan on joutunut näyttämään todelliset laulu- ja 

soittotaitonsa tässä ja nyt. Esiintyvä artisti ei kuitenkaan aikoihin ole joutunut todistelemaan 

taitojaan livenä. Tyypillisempi käytäntö nykypäivänä on se, että poplaulajat laulavat täysin (engl. 

full playback) tai osin tallennetun ääniraidan päälle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö live-

esiintymisellä olisi väliä. Seuraavassa tarkastelen lehdistön naispoplaulajiin kohdistamia 

diskursiivisia odotuksia, joista ensimmäinen liittyy heidän lavaesiintymiseensä. 

5.2 Naisartisti lavalla 

Rocklaulajan autenttisuuden tärkeimpänä arviointikriteerinä on pidetty hänen lavaesiintymistään. 

Esimerkiksi Elvis, Mick Jagger ja Roger Plant tulivat tunnetuiksi heidän suorasukaisesta ja 

omintakeisesta tavastaan liikkua yleisön edessä (ks. esim. Frith & McRobbie 1978; Willis 1978). 

Artistin lavaesiintyminen kiinnostaa lehdistöä myös naispoplaulajan kohdalla. Lehdistö arvioikin 

naispoplaulajan autenttisuutta hänen lavaesiintymisensä perusteella. Seuraava katkelma kuvaa 

tuolloin neljä vuotta keikkailleen Chisun lavaesiintymiseen liittyviä odotuksia.  

Itse laulunsa säveltävä, sanoittava, sovittava ja tuottava Christel Sundberg  
on kiistatta lahjakas nainen, mutta livenä näkee aina selvemmin kuinka kovia  
sitä lopulta ollaan. (Al 6.2.12.) 

Kyseessä on ”lahjakas nainen”, joskin hänen autenttisuutensa esiintyjänä on vielä epävarma. Nainen 

on tässä ensisijaisesti sukupuolensa edustaja. Vaikka hän vastaa täysin musiikistaan säveltäjänä, 

sanoittajana ja tuottajana – paperilla ja studiossa – rockdiskurssin mukainen autenttisuus tarkoittaa 
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sitä, että todellisen musiikkitaiturin taidot punnitaan elävän yleisön edessä ainutlaatuisessa 

tilanteessa, josta kukin yleisön jäsen voi sen omin silmin todeta (Frith 1996, 68). Samalla on 

huomioitava, että kysymykseen esitystilanteen autenttisuudesta sekoittuu rockdiskurssin mukaiset, 

miehisiksi mielletyt arvot: 

Mitään keinotekoista yrittämistä ei nähty. Koko keikka oli silkkaa asiaa. Laulut kuulostivat  
paremmilta kuin minun makuuni vähän liian isosti tuotetuilla levyillä. Miksaus oli erinomainen,  
ja bändi soitti jäntevällä rock-otteella, paljon levyjä maanläheisimmin svengaten, vaikka musiikissa  
oli paljon muutakin kuin rockia. (Al 6.2.12.) 

Kyseinen esitys on kriitikon maun mukainen. Esitys on toisin sanoen ”hyvä”, ainakin jos kriteerinä 

käytetään rockdiskurssin mukaisia autenttisuuden määräytymisperusteita. Yleisölle tarjoiltu esitys 

on autenttinen, sillä siitä puuttuu keinotekoinen yrittäminen. Myös ”laulut kuulostivat paremmilta”, 

eli biisintekotaito on kunnossa ja artisti laulaa livenä yli odotusten. Taidokas miksaus saa kiitosta. 

Yleisesti ottaen yhtye soittaa toimittajan mukaan rock-otteella. Maanläheisyyden voi olettaa 

kertovan esityksestä välittyvästä elämänkokemuksesta. Yhtye onnistuu välittämään todellisia, 

elämänmakuisia kokemuksia yleisölleen . 19

Rockdiskurssin mukaisen autenttisen artistin tulee vastata yleisön häneen kohdistamiin odotuksiin. 

Se, mitä yleisön odotukset ovat, jää Frithin (1996, 68) mukaan merkittävässä määrin 

musiikkikriitikon päätettäväksi. Hän olettaa tuntevansa yleisön ja tietävänsä sen arvot ja tarpeet. 

Näin musiikkikriitikon omasta minästä tulee hänen keskeinen työvälineensä. Hän reflektoi omia 

kokemuksiaan suhteessa esitykseen ja yleisön oletettuihin haluihin. Omat tunteet toimivat 

musiikista kirjoittavan kriitikon erottautumisen välineenä ja samalla ainoana välineenä, jolla 

kriitikko voi erottautua edukseen valtavirtaa edustavasta popmusiikista. Kritisoimalla popmusiikkia 

kriitikko pääsee lähemmäksi omaa rockmusiikkia kannattavaa viiteryhmäänsä. 

Autenttisuuden määrittelyyn kuuluu esiintymistaidon arviointi, poplaulajan liikkumisen ja 

laulamisen tavat, jotka ovat lehdistön jatkuvan arvioinnin kohteena. Tammerfestistä kirjoittava 

Aamulehti (12.7.08) selventää poplaulajan esiintymistaitoon kohdistuvia odotuksia. Kun näkyy 

toivotulla tavalla, tulee myös nähdyksi tavalla, jonka voi olettaa olevan autenttinen. Näkyminen ei-

 Samankaltaisesta asiasta oli kyse esimerkiksi Australian Idol -kilpailussa, joka käytti rockideologiaa 19

arvioidessaan esiintyjien autenttisuutta sekä tehdäkseen itse ohjelmasta uskottavan. Kilpailun voitti kokenut, 
kitaraa soittava muusikko, jolla oli jo merkittävästi esiintymiskokemusta myös oman materiaalin 
esittämisestä (ks. Carah 2012, 170–171). 
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toivotulla tavalla tarkoittaa sitä, ettei laulajaa esiintymisensä perusteella mielletä kovinkaan

autenttiseksi. Jenni Vartiaisen ja Chisun lavaesiintymisistä 

kerrotaan tutkimusaineistossa keskenään vastakkaisilla 

tavoilla. Kuva ensin mainitusta laulajasta rakentuu 

adjektiivin ”miellyttävä” kautta altavastaajaksi, jota 

vasten jälkimmäisen ylivertaisuus korostuu. Eronteko 

välittyy Aamulehden otsikon väitteessä ”Jenni osaa olla 

liiankin miellyttävä” (Al 12.7.08). Tämä diskursiivinen 

oletus on mielenkiintoinen, sillä se voi viitata sekä 

laulajan henkisiin että fyysisiin ominaisuuksiin tai 

kumpaankin, hänen yleiseen olemisen tapaansa. Jutun 

yhteydessä ilmestyi oheinen kuva (ks. kuva 5).

Kuva 5. Liian miellyttävä

Laulajan lavaesiintymistä kuvaavassa puolivartalokuvassa Jenni Vartiainen katsoo ulos kuvasta 

bändiinsä päin. Hänen toisessa kädessään on mikrofoni, joka lepää rinnan kohdalla. Hänet kuvataan 

odottamassa vuoroaan laulaa, levollisena ja vailla kiirettä. Yksityiskohta antaa vaikutelman 

laulajasta, joka on mukavuusalueellaan ja aikoo sillä myös pysyä. Hänen ilmeensä voi tulkita 

neutraaliksi hymyksi bändille tai yleisölle. Muhkeat kiharaiset hiukset, sifonkipuku ja leveä 

koristevyö toistavat feminiinisyyden visuaalisia, materiaalisia merkkejä. Ne merkitsevät kantajansa 

feminiiniseksi ja määrittävät laulajan toimintaa sukupuolisesti. Kuvassa laulaja ei varsinaisesti tee 

mitään. Hän on katseltavana. Vaikutelma hillitystä ja hyväkäytöksisestä laulajasta toistuu 

kuvatekstissä, jossa todetaan, että ”Jenni Vartiainen viihtyy Ihmisten edessä liiankin hyvin” (Al

12.7.08). Suora viittaus debyyttialbumin nimeen Ihmisten edessä jatkuu seuraavanlaisena 

musiikkiarvosteluna:

Jenni Vartiaisella on tumma ja miellyttävä ääni. Myös hänen kappaleensa ovat tummia ja 
miellyttäviä. Valitettavasti hänen taustabändinsä tulkitsee ne tummasti ja miellyttävästi. 

Tuloksena on haalea kompromissi, josta yksikään elementti ei erotu
kiinnostavana tai ristiriitaisena. 

Niin hienoja kappaleita kuin esimerkiksi Egotripin Knipin kirjoittama Tunnoton tai 
The Crashin Teemu Brunilan säveltämä Ihmisten edessä ovatkin, ne maistuvat 
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 Vuolteentorin illassa varsin tasapaksuilta kaikessa tasapainoisessa ammattimaisuudessaan.  
 Myös uusi singlekappale, Kyösti Salokorven (Scandinavian Music Group) kirjoittama hieno 
  Mustaa kahvia latistuu kädenlämpöiseksi latteksi. (Al 12.7.08.) 

Luonnehdinta laulajan miellyttävyydestä yltää aina taustamuusikoihin ja musiikkiin saakka. 

Miellyttävyys saa merkityksen niin yhtyeen esiintymistä kuin musiikkiakin kuvaavana negatiivisena 

määreenä, josta ei välity aktiivinen toimijuus. Lavalla miellyttävyys tulkitaan passiivisuudeksi, joka 

heijastuu arvioinnin kohteena olevaan musiikkiin. Sanat ”tumma”, ”miellyttävä”, ”haalea”, ”

tasapaksu” ja ”kädenlämpöinen” kuvaavat toimittajan latteaa, ”tasapainoisen ammattimaista” 

kokemusta yhtyeestä Jenni Vartiainen. Tasapainoinen ammattimaisuus ilmentää riskien välttelyä ja 

toisaalta voittojen maksimointia. Nämä popmusiikin tekemiseen diskursiivisesti liitetyt määreet 

tarkoittavat sitä, että aiemmin hyväksi havaittu idea, usein samankaltaisena toistuva saundi ja 

epäonnisesta rakkaudesta kertova kappale, toistetaan uusien artistien ja heidän esittämiensä 

kappaleiden kohdalla. Kertakäyttöpopin riskittömyys tähtää voittoihin, musiikintekijöiden ja 

tuotantokoneiston pääsemiseen helpolla. Tässä kuvaukset musiikin esittämisen tavasta sekoittuvat 

kuvauksiin kappaleen esittäjistä. Jos ajatellaan pelkästään Jenni Vartiaista, on kyse hänen 

persoonastaan, joka rakentuu laulun sanoituksellisen osion, laulajan artikulaation ja laulajaa 

säestävän yhtyeen yhteisvaikutuksesta ja jota sanat ja musiikki niin ikään kehystävät. Säestys voi 

tukea tai korostaa laulajan ääntä, mutta se voi myös horjuttaa tämän persoonaa ja aiheuttaa 

kuulijoissa epäilystä (Moore 2012, 190). Aamulehden toimittajan mukaan yhtye on esityksellään 

pilannut alkuperäiset kappaleet, ”niin hienot” nimeltä mainittujen mieshenkilöiden kirjoittamat 

teokset. Musiikin alkuperän ja sitä seuraavan esityksen välinen keinotekoinen kahtiajako on 

musiikintutkija Nicholas Cookin (2012, 184–188) mukaan suurin länsimaista 

taidemusiikkiperinnettä ylläpitävä käsitys. Se on syy musiikin ymmärtämiseen ylevänä tekstinä, 

joka esittäjän tulee toistaa tai tuottaa uudelleen mahdollisimman tarkasti. Musiikin miestekijöiden 

säveltämät kappaleet näyttäytyvät tarkastellussa artikkelissa osoituksena heidän merkittävistä 

teoksistaan. Kappaleen esittäminen sen sijaan on toissijaista ja saattaa pilata alkuperäisteoksen.  

Miellyttävää henkilöä pidetään usein kilttinä ja ulkonäöltään viehättävänä. Alakouluikäisten tyttöjen 

roolimalleja tutkineen Barbara Readin (2011) mukaan kiltteys on tyypillisesti tyttöihin liitetty piirre. 

Se on myös piirre, jota monet teini-ikäiset tytöt idoleissaan arvostavat. Muita ihanneominaisuuksia 

ovat ulkonäön kauneus ja fyysinen viehättävyys, jotka korreloivat suosituimmuuden kanssa. Ne 

mielletään tärkeämmiksi kuin aktiivisuus ja saavutukset. Poptähtien, kuten vaikka Beyoncén ja 
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Britney Spearsin, nähdään omaavan kyseisiä ihailtavia ominaisuuksia, jotka kuitenkin alleviivaavat 

tytön passiivisuutta pikemminkin kuin aktiivisuutta. Niitä omaamalla saa paitsi vastakkaisen 

sukupuolen huomiota myös sosiaalista statusta. Read toteaa, että poptähdet hyödyntävät tyttöjen 

tarvetta tulla ihailluiksi ja saada osakseen hyväksyntää. Poptähtien taustalla on tavallisesti heidän 

kanssaan identtisesti pukeutuneita tanssijoita osoituksena siitä, että tähti on suositun ryhmän johtaja. 

Esimerkiksi Britney Spearsin paljon kohua herättänyt musiikkivideo …Baby One More Time 

(1998), jossa hän esiintyy koulupuvussa, alleviivaa koulumaailman käytäntöjä. On tärkeää olla 

suosittu, ja ulkonäkö näyttää olevan yksi väylä tällaisen aseman saavuttamiseen. 

Ihanneominaisuudet – pitkät hiukset, varakkuus ja kiltteys – yhdistetään lisäksi valkoiseen 

feminiinisyyteen, joskin ne ovat läsnä myös ei-valkoisten poplaulajien representaatioissa. 

Persoonaltaan roolimallien tulee olla kilttejä ja ystävällisiä, vaikka liika kiltteys koetaan 

negatiivisena. (Read 2011, 2–11.) 

Loppujen lopuksi ei ole suurtakaan merkitystä sillä, tarkoitetaanko miellyttävyydellä 

esimerkkitekstissä Jenni Vartiaisen henkistä vai fyysistä olemusta. Jutun edetessä käy selväksi, että 

miellyttävyys korreloi musiikin tylsyyden kanssa. Tätä korostaa ”liiankin”-etuliite. Mitä tapahtuu, 

kun kyseiset kappaleet esitetään? Kirjallisuustieteilijä Carrie Noland (2009, 173–174) tarkastelee 

kiltteyttä ruumiillisen miellyttävyyden oppimisena. Hän siteeraa Iris Marion Youngia (1990), joka 

toteaa tyttöjen ”heikomman” pallonheiton syyksi sen, että heidät on opetettu kokemaan 

ympäristönsä ja ruumiinsa siinä eri tavalla kuin pojat. Tytöt eivät ota koko tilaa haltuunsa, vaan 

rajoittavat liikkeen lähtemään pienestä osaa kehoaan. Aktiivisen tilan hallinnan asemesta heidät on 

asetettu tiettyyn paikkaan tarkkailtaviksi. Tarkkailun kohteena olemisesta seuraa se, että nainen 

aliarvioi ruumiinsa kyvyn täyttää tilan. Aliarviointi ei liity biologiaan vaan siihen, miten nainen on 

oppinut kokemaan ruumiinsa suhteessa ympäristöön. Jos on oppinut olemaan ruumiillisesti tietyillä 

tavoilla, voi kuitenkin tietoisesti harjoitella toisenlaista olemisen ja tekemisen tapaa, joka on omiaan 

haastamaan käyttäytymistämme ja liikkumistamme säätelevät normit.  

Kun Jenni Vartiainen näkyy julkisuudessa siten, että hän ”viihtyy ihmisten edessä liiankin hyvin” 

(Al 12.7.08), hän ottaa riskin. Mediassa käytös tulkitaan siten, että häneltä puuttuu kyky ottaa 

esiintymiseen käytettävissä oleva tila haltuun. Tulkintani mukaan kehon kapasiteetin käyttämättä 

jättäminen saa lehdissä merkityksen passiivisuutena. Tarkkailun kohteena oleva nainen etsii vielä 

musiikillista tyyliään ja tilaa, jossa toteuttaa itseään. Kehon pysähtyneisyys ja arkuus vahvistavat 

naisen kehon irrallisuutta sitä ympäröivästä maailmasta. Ne ovat piirteitä, joita naisen keholta 
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kulttuurissamme odotetaan. (Young 1990, viitattu lähteessä Noland 2009, 173–174.) Vai ovatko? 

Jos naiselta odotettaisiinkin hillittyä ja arkaa käytöstä, on varmaa, että poplaulajan ei odoteta 

seisoskelevan nurkissa huomaamattomana. Kehon liikkeeseen liittyvät odotukset tulevat ilmi 

lavalla, esimerkiksi festivaalitapahtumien yhteydessä. Festivaalitapahtumat ovat eläväisiä tilanteita, 

joissa ihmiset liikkuvat, laulavat ja tanssivat. Laulajan suhde yleisöön puolestaan näkyy 

kehollisuutena. Se, miten laulaja on oppinut yleisön edessä olemaan, hänen näkymisensä tapa, on 

suoraan yhteydessä siihen, miten hän tulee nähdyksi. Jos yleisön oletetut tarpeet jäävät täyttymättä, 

toteamus siitä, että  

 Jenni Vartiainen on kiltti ja kaunis. Saapa nähdä, kaivetaanko ensi levyä varten                                               

 esiin tähän asti piilossa pysytellyt rokkimimmi. (Al Valo-liite 1.–7.2.08.) 

Tämä toteamus on tulkittavissa suoraksi kehotukseksi käytöksestä, jota poplaulajalta jatkossa 

odotetaan (oli se sitten lavalla tai sen ulkopuolella). Frithin (1996, 68) ajatusta seuraten kyse on 

sosiaalisten tilanteiden hahmottamisesta. Musiikista kirjoittavat toimittajat hahmottavat live-

esiintymisiä sosiaalisina tapahtumina, joissa huomioidaan sekä esityksen saundia että yleisöä ja sen 

viihtymistä. Jos laulajan esitys tai yhtyeen saundi jää vajaaksi suhteessa arvostelijan yleisölle 

olettamiin tarpeisiin, esitys on epäonnistunut. Tällä toimintatavalla musiikkikriitikot tekevät 

poplaulajasta yleisölleen vastuussa olevan. Aamulehden (26.4.11) toimittaja ilmaisi 

tyytymättömyytensä Jenni Vartiaisen esitykseen Tampereen Pakkahuoneella näin: 

 ”Vain töissä” 

Alussa Jennin laulusoundi oli surkea.  
[..] yhtye ei nyansseja vaalinut. He olivat selkeästi ”vain töissä”. Rumpujen tympeä 
disko-jytke ja kasaripöhöttyneesti vellovat koskettimet kävivät hermoilleni.  
Kitaristista ei kuulunut mitään. (Al 26.4.11.)  

Tämän lehtiartikkelin perusteella yleisö odottaa artistilta esitystä, joka hätkähdyttää. 

Epämiellyttäväksi koettu laulu ja tasapaksu soitanta, jossa kitaraa ei kuule, ovat toimittajalle liikaa. 

Kuten edellä nähtiin, laimea lavaesiintyminen johtaa lehtitekstien perusteella laimeisiin 

musiikillisiin tulkintoihin. Vain räväkkä toimija voi väistää genreen ja sukupuoleen, siis naisen 

esittämään popmusiikkiin, liittyvät ennakkoluulot.  
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Autenttisen esityksen tulee säväyttää. Siihen on lehtitekstien perusteella kaksi keinoa, lavalla 

tapahtuva fyysinen liike ja esiintyjän persoonallisuus. Ei liene yllätys, että ”Tammerfestin 

kuningatar olikin räiskyvä Chisu” (Al 12.7.08), joka saa ylistystä osakseen omatessaan 

 Holtittomat muuvit 

 [..] Sympaattisinta on silti Chisun honkkeloiva lavakoreografia. En tiedä 
 missä tanssikoulussa hän on holtittomat muuvinsa oppinut, mutta haluan  
sinne kausikortin. (Al 12.7.08.)  

Toimittaja kuvaa kuulemaansa ja näkemäänsä esitystä holtittomaksi. Samalla hän tulee arvioineeksi 

onnistunutta esitystä sellaiseksi, jossa astutaan musiikin esittäjän ja sen kuulijan mukavuusalueen 

yli. Laulajan liikekielen kontrolloimattomuus säväyttää persoonallisuudellaan. Esitys nostaa hymyn 

huulille, koska siihen liittyy tahatonta komiikkaa, joka edellä käsitellystä Jenni Vartiaisen 

miellyttävästä esityksestä puuttuu. Se, miten liikkuu, ei näytä olevan kovin tärkeää. Liike voi olla 

spontaania ja näyttäytyä hassujenkin toimintojen muodossa. Vaikka Chisun kerrottiin ”

poukkoil[leen] lavalla kuin Peppi Pitkätossun härmäläisserkku” (Image 9/11b; myös Cosmopolitan 

12/11b), toistui erikoinen tapa liikkua poplaulajaa positiivisesti arvottavana määreenä.  

 Kun Chisu saman tien tanssahteli lavalle suu virneessä ja vapautuneesti irrotellen, meininki oli heti 

  sellainen, että siitä innostui oikeasti. Saimme paistatella huikeasti säteilevän karisman loisteessa.  

 [..] tähtenä tuikki aivan loistavasti laulanut Chisu, jolta esiintyminenkin 
  tuntuu lähtevän luonnostaan. 
  [..] Chisu liikkui ja elehti paljon, ihan vain omana itsenään, spontaanisti. 
  Luonnollisuus puree aina. (Al 6.2.12.)  

Spontaani liike saa musiikista kirjoittavan toimittajan puolelleen. Tällainen liike tulee lehtijutun 

mukaan esittäjältään kuin luonnostaan. Tanssahtelu ja irrottelu huokuvat rentoutta ja varmuutta 

omasta tekemisestä. Poplaulaja sävähdyttää, kun hän astuu mukavuusalueensa ulkopuolelle ja saa 

yleisön kokemaan elämyksiä. Joskus elämysten tarjoamiseen riittää ”honkkeloiva lavakoreografia” 

(Al 12.7.08) tai ”luonnollisuus” (Al 6.2.12). Chisun kohdalla autenttisuus siis liittyy siihen, että 

hänen lavaliikkeensä eivät tunnu etukäteen opeteltuilta vaan spontaaneilta kömpelyyteen asti.  

Toisinaan taas esitys vaatii loppuun asti hiotun lavakoreografian, laskelmoidun ja ”upean shown” 

(IS 27.6.11), jossa mikään ei jää sattuman varaan. Anna Abreun kerrottiin Koululaisessa esiintyvän 

työkseen (Koululainen 10/11) ja panostavan kiertueillaan suureen ja näyttävään lavashow'hun (IS 
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4.10.10; Al 26.2.12) sekä erityisesti show’n tanssiosuuksien hallintaan (Koululainen 10/09; 

Koululainen 4/10). Antti Tuiskun kanssa toteutetussa yhteiskiertueessa Abreun kerrottiin tanssivan 

lavalla yhdessä ammattitanssijoiden kanssa (IS 11.2.10). Esiintyminen esimerkiksi ”suuren yleisön 

ja maailmantason ryhmän edessä [..] Pussycat Dolls -ryhmän lämmittelijänä” (IS Plus-liite 13.–

14.10.07b) edellytti koreografioihin liittyvien tanssiliikkeiden harjoittelua, joiden kerrottiin vievän 

paljon aikaa (Me Naiset 22.10.09; IS 11.2.10; IS 22.3.10; IS 4.10.10). Esitykseen niiden miellettiin 

tuovan lisäarvoa, joka palkittiin lehtiteksteissä kehumalla esitystä tasoltaan kansainväliseksi (Al 

13.2.10; IS 27.6.11; Al 26.2.12). Kansainvälisyyttä korostettiin kertomalla Anna Abreun olevan 

ehdolla ”MTV:n Europe Music Awards -gaalan parhaaksi suomalaiseksi artistiksi” (Al 10.9.08). 

Monimutkaisten lavakoreografioiden esittäminen sai merkityksen urheilusuoritukseen verrattavissa 

olevana fyysisenä taidonnäytteenä, jossa korostuu ruumiin esteettisyys, suorituskyky ja 

ilmaisullisuus. 

 Anna Abreu yllätti juoksuttamalla jättimäisen hameen alta lavan täyteen väkeä  
 ja esitti illan näyttävimmän paketin, joka jätti kilpailijoiden esitykset varjoonsa. 

 (Al 26.2.12.) 

Yllä oleva Aamulehden tekstiote kertoo televisiossa esitetystä Uuden musiikin kilpailusta (UMK), 

joka esittelee Suomen Euroviisukarsintojen kilpailijat. Ohjelmassa vierailevan Anna Abreun 

lavaesiintymisen kerrotaan olleen täydellinen suoritus, johon illan muut esitykset vertautuvat. 

Karsintoihin osallistuneiden kilpailijoiden ”esitykset vaikuttivat sen vuoksi hieman raakileilta” (Al 

26.2.12), koska televisio-ohjelmassa esiintyneen poplaulajan ”massiivinen esitys oli hiottu 

huippuunsa” (Al 26.2.12). Kuten edellisistä esimerkeistä voi todeta, Anna Abreu ei jätä 

lavaesiintymistään sattuman varaan. Toisin oli kuitenkin hänen uransa alussa Idols-kilpailussa:  

R'n'b-musiikkia useasti esittänyttä Annaa kritisoitiin torstain lähetyksessä siitä, ettei hän  
ole pystynyt avaamaan kroppaansa tarpeeksi. Sheryl Crow'n First Cut is the Deepest 
-kappaleen esittäneeltä Annalta kaivattiin myös lisää liikettä, ja siksi  
häneltä toivotaan nopeampaa kappaletta. (IS 17.3.07.)  

Idolsissa Anna Abreun kerrotaan esittäneen r'n'b-musiikkia useasti. Hänen esittämänsä kappale First 

Cut is the Deepest tunnetaan parhaiten laulaja Sheryl Crow’n esittämänä hittiversiona. Väite, ettei 

laulaja avaa kehoaan tarpeeksi, pysäyttää pohtimaan musiikkiin liitettyjä odotuksia rodun, 

sukupuolen ja demografisten yhteyksien näkökulmista. Musiikkityylin ja odotetun kehonliikkeen 
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välinen oletettu yhteys jää toteutumatta, sillä kappale mielletään esittäjälleen liian hidastempoiseksi. 

Tämä on ristiriidassa r n b-musiikkityyliin liitetyn kehollisen oletuksen kanssa, joka korostaa 

eroottista tapaa liikkua (Buxton 1983, 370). Laulaja toisin sanoen erotetaan r'n'b-musiikista, sillä 

hän ei täytä genreen liittyvää rodullista oletusta ”kropan avaamisesta”. Tekstistä ei käy selville, 

erotetaanko hänet samalla kyseisen kappaleen populaarimmasta versiosta, valkoisen Sheryl Crow’n 

esittämästä hitiksi muodostuneesta kappaleesta, jossa vallitsi vahva amerikkalainen keskilännen 

eetos. Selvää kuitenkin on, että poplaulajalta odotetaan liikettä. Tämä odotus koskee naisia, niin 

valkoisia kuin mustia. Tässä se koskee myös Abreuta. Laulajan valkoisuus yhdistettynä hänen 

esittämänsä kappaleen mustuuteen nostaa esiin rodullisen aspektin, johon palaan väitöskirjan 

myöhemmässä alaluvussa 6.2. Ensin kuitenkin tarkastelen yleisön koostumuksen merkitystä 

popmusiikkia esittävän artistin autenttisuuden kannalta.  

5.3 Naisartisti ja hänen yleisönsä 

Simon Frithin (1996, 53, 68) mukaan musiikkiesityksiä arvostelevat toimittajat asettavat esiintyjän 

vastuuseen häntä katsomaan tulleelle yleisölle. Kyky saada yleisö viihtymään on oleellinen, joskin 

toimittajat olettavat artisteilla olevan keskenään erilaisia vastuita suhteessa heitä kuuntelemaan ja 

katsomaan saapuneeseen yleisöön. Musiikkikriitikon tulee tuntea yleisön tarpeet, ja sen myötä 

hänellä on arvovaltaa puhua yleisön puolesta. Tässä on Frithin mukaan ristiriita. Musiikkia 

arvosteleva, usein miespuolinen toimittaja voi reflektoida vain omia kokemuksiaan ja tunteitaan 

suhteessa musiikkiin ja perustella niitä, miten parhaaksi näkee. Hän ei kuitenkaan useinkaan kerro 

avoimesti omista tunteistaan musiikin arvostelun lähtökohtana, vaan pyrkii perustamaan arvion 

johonkin itsensä ulkopuoliseen, nähtävissä ja kuultavissa olevaan asiaan, kuten teknologiaan. Esitys 

siis arvioidaan sen ulkoisista, usein sukupuolittuneesti painottuneista merkeistä käsin. Näitä ovat 

muun muassa lavatekniikka, miksaus ja instrumentit sekä niiden toiminta. Efektejä, tehosteita ja 

äänentoistoa arvioimalla toimittaja kuvailee lukijalle, miltä saundi kuulostaa. (Frith 1996, 53, 68.)  

Poplaulajien arvostus rakentuu myös sen varaan, miten lehdistö luonnehtii heidän yleisöään. Jos 

toimittaja tuntee olonsa yleisössä vieraaksi, hän tuskin ylistää poplaulajan konserttia mahtavaksi 

elämykseksi. Tällöin poplaulajuuden rakentuminen lehdissä saattaa ammentaa stereotypioista, jotka 

eivät mairittele sen koommin esiintyvää artistia kuin hänen yleisöäänkään. Perinteisesti kyse on 

ollut arvostuksen puutteesta, sillä poplaulajien yleisöä on kuvattu melko stereotyyppisin kielikuvin. 

Poplaulajia ja heidän yleisöään on pidetty naisvoittoisina. Nuoria naisia musiikin kuulijoina ei ole 

142



perinteisesti arvostettu. Ajatusmalli on koskenut erityisesti teinityttöjä, jotka on mielletty 

popmusiikin suurimmaksi kohderyhmäksi. Nuoren ikänsä vuoksi heitä ei ole mielletty musiikista 

tietäviksi tai kykeneviksi arvioimaan kuulemaansa musiikkia pätevästi. Siksi heille on ajateltu 

kelpaavan minkälaisen musiikin tahansa, eikä heidän mielipiteitään ole juurikaan arvostettu. 

Tyttöjen ei ole mielletty ostavan musiikkia vaan jakavan sitä eteenpäin omissa kaveriryhmissään 

(O'Brien 1995, 435–437). Parhaimmillaankin tyttöjen musiikkimaun on ajateltu seuraavan heidän 

poikaystäviensä musiikkimakua. Poikien tai nuorten miesten on oletettu tietävän musiikista 

enemmän ja myös tekevän sitä koskevat ostopäätökset. Naisartistien vähäinen arvostus ja heidän 

taitojensa epäily musiikintekijöinä juontavat juurensa tästä ajatusmallista. (Whiteley 2000, 5.) Toki 

nämä populaarimusiikin tutkijoiden huomiot on esitetty 20 vuotta sitten, ja musiikin käyttötavat 

esimerkiksi jakamiskulttuurin osalta ovat tämän jälkeen muuttuneet. Edelleen kuitenkin yleisön 

koostumuksella on symbolinen painoarvonsa, jonka voi olettaa olevan yhteydessä myös siihen, 

miten autenttiseksi laulaja määrittyy. 

Lehdistö kirjoittaa eri tavoin poplaulajien naispuolisesta ja miespuolisesta yleisöstä. Tämän 

tutkimuksen aineistossa poplaulajien naispuolisesta yleisöstä kerrotaan nostamalla esiin ulkonäköön 

liittyviä seikkoja. Aamulehti (16.7.10) julkaisi Jenni Vartiaisen yleisöstä jutun, jossa yleisöstä 

kirjoitettiin muotitapahtumaa muistuttavasti otsikolla ”Kauniita naisia ja korkokenkiä”. 

Tapahtumasta kerrottiin, että se oli houkutellut paikalle ”huomattavan määrän viehkoja kesäneitoja 

– miehiä oli tajunnut saapua paikalle vain kourallinen. Ne onnekkaat” (Al 16.7.10). Aamulehden 

naistoimittaja luonnehtii tapahtumaa otolliseksi parinmuodostustilaisuudeksi vailla naisseuraa 

oleville miehille. Juttuun haastateltu järjestyksenvalvojakin painottaa, että ”erityisen hyvin 

pukeutuneita naisia on tänään liikenteessä” (Al 16.7.10). Tästä todisteena keikka-arvion yhteydessä 

julkaistiin kuva yleisön kenkämuodista (ks. kuva 6).

Kuva 6. Viehkoja kesäneitoja
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Naisellisista, korkokenkiin pukeutuneista naisista oli siis (hetero)miehille suoranaista ylitarjontaa. 

Kuvateksti kertoo festivaaliesiintyjien maltillisten kenkien jääneen yleisön pitämien korkokenkien 

varjoon. Naisten kenkämuotiin keskittyvässä lehtiesimerkissä toimittaja ei liitä Jenni Vartiaisen 

musiikkiin juurikaan huomiota. Hänen puheessaan poplaulajan konsertti saa merkityksen hyvin 

pukeutuneiden naisten tapahtumana, jossa musiikilla on sivurooli. Jenni Vartiaisen esiintymistä 

kuvattiin seuraavasti:  

 Kukan korvansa taakse pistänyt Vartiainen oli pussihousuissaan kuin mustalais- 
 prinsessa. Raivokas vesisade ja sinisävyiset valot toivat Vartiaisen keikkaan  
 sopivaa dramatiikkaa, sillä jos tunteet ovat jo valmiiksi suuret, voi niitä maustaa  
 vielä hieman [..] Vartiainen ei jätä hittejä väliin, sillä yleisö halusi laulaa mukana [..] 

 Tätä naisten iltaa oli odotettu. (Al 16.7.10.) 

Yllä laulajan pukeutumista kuvataan etnisin kielikuvin. Koska hän on pukeutunut pussihousuihin, 

rinnastetaan pukeutumistyyli romaniprinsessaan. Sanana ”mustalaisprinsessa” ei ole korrektia 

kielenkäyttöä romanivähemmistöä ajatellen, ja se tuo mieleen rotuun, luokkaan, etnisyyteen ja 

seksuaalisuuteen liittyviä negatiivisia stereotypioita, jotka ovat edelleen tavallisia sekä televisiossa 

että elokuvissa (ks. esim. Tremlett 2014). Lisäksi musiikkia kuvataan romaanisten maiden, kuten 

Ranskan ja Espanjan, kansansävelmiin lehtiteksteissä jo 1960-luvulla liitetyillä tunteikkuudella ja 

dramatiikalla (Pajala 2006, 135).  

Vaikka prinsessa-liitteellä tavallisesti ilmaistaan, että kyseessä on kaikkien ihailema tähti, läheskään 

aina sillä ei pyritä ylevöittämiseen. Saduissa prinsessa on tavallisesta todellisuudesta mitään 

tietämätön henkilö, joka elää tytön unelmaelämää. Hänen tielleen sattuu vastoinkäymisiä, mutta 

lopulta hän tulee prinssinsä pelastamaksi. Tällaisessa kontekstissa prinsessa-termillä viitataan myös 

henkilöön, joka odottaa prinsessamaista kohtelua muilta esimerkiksi syntyperänsä vuoksi tai joka ei 

viitsi itse tehdä mitään vaan teettää työt muilla, ”hovipalvelijoillaan”. Tulkitsen puheen 

mustalaisprinsessasta liittyvän oletukseen tapahtuman tunteellisuudesta ja kohtalokkuudesta, jota 

kuvailut vaatetuksesta, säästä ja valaistuksesta korostavat. Siitä, esiintyykö Jenni Vartiainen häntä 

säestävän yhtyeen kanssa, ei ole varmuutta. Liike, soitto ja laulamisen tavat jäävät lehtijutussa 

ilman mainintoja. Tärkeämpää on tunteiden korostaminen. Vaikka Jenni Vartiaisen konsertin 

kerrotaan koonneen yhteen ison joukon naisia, joita musiikki yhdistää, toimittajan 

loppukommentti ”Tätä naisten iltaa oli odotettu” hämmentää. Se, että musiikin esittäjä on nainen, ei 

tee tilaisuudesta naisten iltaa, jossa esitetään ”naisten musiikkia” – määre, johon Karppinen (2016, 
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45) Marcia Citronin (1993, 69) tavoin suhtautuu nihkeästi. Tyylillisesti ”naisten musiikki” Citronin 

mukaan tarkoittaisi sitä, että naisilla olisi biologinen valmius tehdä esimerkiksi harmonioiltaan ja 

rytmeiltään tietynlaista musiikkia. Naiseksi syntyminen ei kuitenkaan tarkoita biologista valmiutta 

tehdä popmusiikkia, sillä naisilla ja miehillä on yhtäläinen pääsy musiikin yhteiseen tyylikieleen. 

Tapahtuman nimeäminen naisten illaksi vahvistaa popmusiikin ja sen oletettujen tyypillisten 

kuulijoiden, tässä tapauksessa nuorten naisten, välistä sidosta. Vaikka yleisön naisisuuden voi 

olettaa olevan sattumaa, sattuman seurauksena toimittaja tulee vahvistaneeksi mielikuvaa 

popmusiikista naisten musiikkina. Arvailujen varaan jää, mitä jutussa mainitulle kouralliselle 

harvinaisia miehiä tapahtui. 

Myös seuraava katkelma lehtijutusta liittyy popmusiikin yleisön naisisuuden ja tähän kytkeytyvien 

heteroseksuaalisten oletusten vahvistamiseen. Tarkoitus ei kuitenkaan ole ilmeinen, sillä lukija 

hämmentyy jutun konservatiivisesta otsikosta ”Rakastan hameita!” (IS 7.10.08a). 

 Rakastan hameita! 

 Laulaja Tomi Metsäketo rakastaa Italiaa, jossa naisen tunnistaa naiseksi 
  [..] 
 METSÄKETOA viehättää Italiassa kulttuuri ja ruoka. 
 [..]Musiikkikulttuurikin on Italiassa ylitse muiden. 
 [..] 
 MYÖS ITALIALAINEN käytöskulttuuri on Metsäkedon mieleen. Italiassa 
  miehet ovat miehiä ja naiset naisia. Metsäketo nauraa, ettei Roomassa  
 kadulla tarvitse pysähtyä katsomaan onko ohikulkija mies vai nainen. 
 -Henkilökohtaisesti rakastan naisilla hameita. Suomessa kaikki naiset 
  pitivät tänä kesänä pitkiä kalsareita, mikä on ihan hirveetä mun mielestä, 
  Metsäketo viittaa naisten leggins-muotiin. (IS 7.10.08a.) 
 [..] 
 Kirkkokiertueelle Jenni Vartiaisen kanssa 
 Kuului laulu enkelten-kiertue on Vartiaisen uran ensimmäinen konserttikiertue. 
 [..] Pari esittää perinteisiä jouluisia ja hengellisiä kappaleita. (IS 7.10.08b.) 

Naispoplaulajia käsittelevät lehtijutut osaltaan jatkavat ja vahvistavat heteroseksuaalista kuvastoa. 

Ylläpitämällä kaksinapaista sukupuolijärjestelmää ja vahvistamalla heteronormatiivista oletusta 

heteroseksuaalisuuden ”luonnollisuudesta” lehdet seuraavat sukupuolen esittämiseen liittyviä 

normeja ja vakiintuneita käytänteitä. Näin ne osaltaan sanelevat, miltä naisen tulee näyttää, tai 

rajoittavat sitä, miltä hän saa näyttää. Yllä esitellyn jutun otsikko ei kuitenkaan äkkiseltään näytä 

liittyvän Jenni Vartiaiseen. Yhteys laulajaan selviääkin vasta sivun alalaidassa olevasta väliotsikosta 
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”Kirkkokiertueelle Jenni Vartiaisen kanssa”. Lisäksi aivan sivun oikeassa alakulmassa oli Jenni 

Vartiaisen pieni kasvokuva. Jenni Vartiaisen tehtävä, ainakin osittain, on vahvistaa miespuolisen 

laulajan maskuliinisuutta ja toimia mannekiinina hänen vastakkaiseen sukupuoleen kohdistuvalle 

halulleen. Tällaisen käytännön vahvistaminen sanomalehdessä uusintaa ja toistaa naisen roolia 

miehen tukijana. Tulkintani mukaan sen voi olettaa vähentävän arvostusta naispoplaulajien tekemää 

musiikkia kohtaan. Myös laulaja Tomi Metsäkedosta oli jutussa kuva, joka oli kooltaan noin 

kaksikymmenkertainen verrattuna Jenni Vartiaisen kuvaan. Kuvassa Metsäketo istuu kahvilan 

puisessa nojatuolissa juomassa cappuccinoa kädet rentoina pöydällä. Jutun ingressissä kerrotaan, 

että ”laulaja Tomi Metsäketo rakastaa Italiaa, jossa naisen tunnistaa naiseksi”. Jutussa tenori moittii 

sitä, kuinka ”Suomessa kaikki naiset pitävät tänä kesänä pitkiä kalsareita”, ja kertoo, kuinka ”

Italiassa miehet ovat miehiä ja naiset naisia”.  

Esimerkissä biologisen sukupuolen (engl. sex) (jonka määrittäminen ei edes ole yksiselitteistä) 

nähdään olevan peruste, jonka tulisi määrittää sosiaalista käyttäytymistä (engl. gender). Jutussa 

haastatellun mieslaulajan esittämästä näkökulmasta jokin onkin mennyt pieleen, koska Suomessa 

naista ei tunnista naiseksi heidän pukeutumisensa perusteella. Toisin sanoen naisen tehtäväksi 

muodostuu ennen kaikkea näyttää naiselta. Naiseuden historiallista rakentumista Suomessa 

tarkastellutta historioitsija Tiina Männistöä (2003) lainaten kyse on normatiivisesta ajatuksesta, 

jonka mukaan naisen ruumiin tulee olla ulkonäöltään, rakenteeltaan, toiminnoiltaan ja kyvyiltään 

sellainen, että sen voi vaivatta tulkita naissukupuolen edustajaksi. Mies voi erehtyä sukupuolesta ja 

saattaa siten itsensä naurunalaiseksi, jos nainen ei tee sukupuoltaan hänelle selväksi ulkoisin 

merkein. Naisen tehtävä on esittää sukupuolensa siten, ettei mies voi siitä erehtyä.  

Esimerkissä Metsäketo, mies, esitetään naiskauneuden asiantuntijana. Asiantuntijana hän erottelee 

eri kansallisuuksia edustavia naisia toisistaan ja laittaa heitä paremmuusjärjestykseen. Lehtijutun 

puhetavassa suomalainen naiskauneus vertautuu italialaiseen naiskauneuteen häpeällisellä tavalla. 

Häpeälliseksi sen tekee suomalaisnaisten pukeutumiseen liittyvä kummallisuus, pitkäkalsarisuus, 

joka saa merkityksen epänaisellisena. Koska Jenni Vartiainen kuitenkin poikkeaa tästä 

suomalaisnaisten massasta, edustaa hän jutussa kunniallista, kansainvälisesti vertailukelpoista 

naiskauneutta. Valitettavasti meriitti saa hänet kuitenkin vaikuttamaan artistilta, jonka keskeisin 

ansio on hänen kauneutensa pikemmin kuin musiikilliset kyvyt. Suomalaisia miehiä ei artikkelissa 

tarkastella.  
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Kirkolliset tapahtumat ovat Suomessa osa perinteisten juhlapyhien vaalimista. Joulun viettäminen 

on monelle pyhä asia, ja siihen hiljennytään hartaan tunnelman kautta. Perinteitä tukevat osaltaan 

suhteellisen muuttumattomina toistuvat sukupuoliroolit. Suomalaisessa kulttuurissa nainen 

mahdollistaa joulunpyhiin hiljentymisen ja joulutunnelman luomisen (Jokinen, 2005). Jutussa Jenni 

Vartiaisen kerrotaan toivovan 

 [..] että kuulijat pääsevät konsertin aikana irrottautumaan jouluhulinasta, eikä 
  kenenkään tarvitse hetkeen miettiä lahjojen ostoa, piparinpaistoa, kinkkua tai 
 siivousta. (IS 7.10.08b.) 

Jutussa mainostetulla kiertueella esitettävät hengelliset laulut siis tarjoavat mahdollisuuden 

irrottautua kotiaskareista. Suomalaista arkea tutkineen yhteiskuntatieteilijän Eeva Jokisen (2005, 

24–26) mukaan arkinen työ, kuten siivoaminen, ei liity vain poikkeustilanteisiin, vaan se on 

rutiininomaista kotona tapahtuvaa toistotyötä, jota tekee usein nainen. Jokinen nimittää toimintaa 

arjen sankaruudeksi, joskin tätä voi pitää outona nimityksenä toiminnalle, jossa henkilön oletetaan 

löytävän mielekkyyttä arjessa samanlaisina toistuviin tapahtumiin (Kemppainen 2010, 196–197). 

Naispoliitikkojen henkilökuvia Anna-lehdissä tarkastelleen Erkka Railon (2011, 100) mukaan kyse 

on arjen sietämisestä, siihen kuuluvien rutiinien sitkeästä suorittamisesta, vuodesta toiseen. 

Kuvatunlainen peräänantamattomuus nojaa diskurssiin vahvasta suomalaisesta naisesta (Markkola 

2002), joka suorittaa kansalaisuuteen liittyviä sukupuolittuneita tehtäviä. Näin nainen toiminnallaan 

mahdollistaa juhlapyhän viettämisen. Samalla kun Jenni Vartiainen esitetään kohteena miespuolisen 

tenorin halulle, tarjoaa hänen esittämänsä musiikki hengähdystauon joulunpyhien suorittajalle, 

jonka voi sukupuoleltaan olettaa olevan nainen. Jenni Vartiainen näkyy miehisen halun kohteena ja 

tekee musiikkia, jonka yleisö koostuu naisista. Havainto on vähintäänkin mielenkiintoinen, sillä se 

liittyy arvostukseen, jota naisten tekemällä ja esittämällä musiikilla voi yleisesti olettaa olevan. 

Naispoplaulajien miespuolista yleisöä kuvataan aineiston lehtijutuissa keskenään samansuuntaisesti, 

seksuaalisesti aktiivisena. Jenni Vartiaista kosittiin erään lavaesiintymisen yhteydessä (Me Naiset 

1.11.07). Toiset heittivät lavalle käytettyjä alushousuja (Al 12.7.08; IS 16.7.08; IS Plus-liite 

19.7.08). Miesyleisönsä seksuaalisen fantasioinnin kohteena oli myös Chisu, jota huudeltiin 

esiintymään alasti (Me Naiset 24.9.09). Anna Abreun saamaa ihailijapostia kuvattiin niin ikään 

seksuaalissävytteiseksi. Kyseisissä kirjeissä ”neljä–viisikymppiset miehet vihjailivat härskejä” (Me 

Naiset 17.3.11b; myös IS Plus-liite 13.–14.10.07b; IS 3.3.12). Poplaulajan miespuolinen ihailija 

näkee kohteenaan seksuaalisen olennon. Seksuaalisuus luo jännitettä naispuolisen laulajan ja hänen 
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miespuolisen yleisönsä välille. Poplaulaja joutuu tasapainoilemaan näiden jännitteiden 

välimaastossa, jota musiikintutkija Alexandra Apollini kuvaa ingénuen käsitteellä. Ingénuen 

paradoksaalisuus kulminoituu poplaulajan seksuaalisuuteen, hänen seksuaaliseen viattomuuteensa 

ja kokeneisuuteensa, jotka ihailija kohteessaan näkee. Jännite ilmenee ihailijan teoissa ja puheessa. 

Se, ovatko nämä ilmaisut seksuaalista häirintää, jäi tämän tutkimuksen lehtiaineistossa 

käsittelemättä. Vain Abreu kertoi hänelle lähetettyjen seksuaalisten kirjeiden tuntuneen 

epämiellyttäviltä (Me Naiset 17.3.11b). 

Anna Abreun fanien ikä ja sukupuoli tuotiin esiin tarpeeksi usein, jotta lukija sai käsityksen laulajan 

tyypillisistä faneista nuorina tyttöinä. Aamulehti (16.12.07) nimesi laulajan ”nuorten tyttöjen 

suosikkiesiintyjäksi”, jonka ”esikoisalbumi kelpasi 65 000 fanille” (Al Kesä-liite 08). Oletusta ”ala-

asteikäisille” (Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c) esiintymisestä ei pyritty kumoamaan. Vain kerran 

Abreun kerrottiin esiintyvän pääasiassa aikuisille, ”20–40-vuotiaille, [..] klubeilla, joille eivät 

alaikäiset pääse” (Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c). Aamulehti painotti Abreun olevan ”monille 

pikkutytöille tärkeä roolimalli” (Al Kesä-liite 27.5.08) ja kertoi mahdollisuudesta voittaa 

fanitapaaminen (Al Valo-liite 7.–13.3.08). Koululainen (8/07) esitteli 10-vuotiaan tytön ja Anna 

Abreun fanitapaamista Linnanmäellä, jossa he kävivät yhdessä huvipuiston laitteissa. Lisäksi 

nuortenlehtien lukijat osallistuivat Abreuta koskeviin kilpailuihin (Koululainen 2/08c; Miss Mix 

3/08). 

Anna Abreun yleisö sai lehtipuheessa merkityksen nuorten tyttöjen fanitoimintana, jonka avulla 

lehdet kuvailivat nykytyttöyttä. Saman huomasi jo Helena Saarikoski (2009, 115–117) 

tutkimuksessaan tyttöbändi Spice Girlsin faneista. Music Television valitsi brittiläisen tyttöryhmä 

Spice Girlsin maailman parhaaksi yhtyeeksi vuonna 1997. Yhtyeen menestyksen syynä pidettiin 

seksuaalista viehätysvoimaa, joka toi heille runsaasti medianäkyvyyttä myös Suomessa. 

Tyttöryhmän fanit esitettiin todisteena uudenlaisen tyttökulttuurin, itsenäisen, provosoivan ja 

seksikkään, olemassaolosta. Nöyrä ja alistuva tyttökulttuuri oli menneisyyttä samoin kuin 

Beatlesien aikainen stereotypia hysteerisestä ja kirkuvasta tyttöfanien massasta. Fanius alettiin 

ymmärtää osaksi ihmisten jokapäiväistä arkea. (Mäkelä 2007, 215–218.)  

Fanius on tyttöjen jokapäiväiseen kulttuuriin kuuluvaa toimintaa, joka tukee heidän itsetuntoaan 

(Saarikoski 2009, 119). Erityisesti nuortenlehdissä tämä liittyy popmusiikin kaupalliseen puoleen 
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niin artistien vaatetyylin, hiustyylin kuin elämäntyylinkin myötä (Cohen 1972; Whiteley 2000). 

Anna Abreun fanit saivat lehdissä tilaa aktiivisuutensa ja uteliaisuutensa vuoksi. Muutoin heidän 

toimintansa oli kaukana Spice Girlseihin liitetystä räväkästä tai provosoivasta toiminnasta. Abreun 

fanit kuvattiin oheistuotteiden, kuten fanipaidan ja julisteiden, kera kotonaan omissa huoneissaan 

yhdessä ystäviensä kanssa (Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c). Samaan tapaan kuin McRobbien (1991) 

jo vuonna 1979 tarkastelemat teinitytöt, myös Abreuta ihailevat tytöt asuivat vielä kotona ja siten 

heillä oletettavasti oli suhteellisen vähän käyttörahaa. Nuortenlehdet huomioivat tämän tavalla, joka 

liittyi sekä tyttöjen itsetunnon tukemiseen että kaupallisiin arvoihin. Tästä esimerkkinä 

mainittakoon Koululaisen (2/08c) lukijoilleen järjestämä kilpailu, jonka aihe liittyi lehden 

tekemiseen. Kilpailuun saapui satoja nuorten tekemiä sarjakuva- ja eläinaiheisia lehtiä, joista Abreu 

valitsi voittajat. Voittajat palkittiin Grundigin kannettavalla dvd-soittimella, Nintendon 

käsikonsolilla ja New Super Mario Bros -pelillä sekä Bilteman kannettavalla CD- tai MP3-

soittimella. Lisäksi osallistujien kesken arvottiin kirjoja, esimerkiksi Harry Potter ja kuoleman 

varjelukset.  

Miss Mixissä (3/08) lukijat pääsivät suunnittelemaan Anna Abreulle vaatemallistoja. Vaatemallistot 

toteutettiin kaupallisessa yhteistyössä tunnettujen vaateketjujen (H&M, Lindex, Object, DinSko, 

Vero Moda, Pieces, Jim & Jill ja Only) kanssa. Osa kengistä ja vaatteista oli hankittu käytettynä 

(UFF, Play It Again Sam), koska kaikkia malliston asuja ei voitu toteuttaa ketjuliikkeiden vaatteilla. 

Laulaja valitsi lehden toimituksessa lukijoiden suunnittelemista vaatemallistoista voittajan, ja tämän 

malliston suunnittelija sai palkinnoksi 500 euron arvoisen vaatelahjakortin Jim & Jill -liikkeeseen. 

Voittajaksi valikoitui 14-vuotias tyttö, jonka suunnittelemaa vaatemallistoa Abreu kehui 

tyylikkääksi ja rohkeaksi. Lopuksi laulaja esitteli malliston lehden sivuilla. Jokaisesta 

vaatekappaleesta, asusteesta ja kuvauksissa käytetyistä meikki- ja hiustuotteista ilmoitettiin nimen 

lisäksi myös hinta. Kyseisen promootioyhteistyön voi olettaa hyödyttävän kaikkia osapuolia: 

vaatteiden suunnittelijaa, laulajaa sekä vaatteita ja kauneudenhoitotarvikkeita myyviä yrityksiä.  

Vaatetyyli on yksi nuorison keskeisimmistä erottautumisen ja yhteenkuulumisen osoittamisen 

tavoista. Koska Anna Abreun ura alkoi nuorena, on hän ollut luonteva samastumisen kohde nuorille 

faneille. Hänellä voi olettaa olevan samat arvot ja mielenkiinnonkohteet kuin nuorilla faneillaan. 

Nuoret etsivät tyyliään ja pitävät vaihtelusta, jota Abreun muodikkaat esiintymisasut edustavat.  

 Fanit ihailevat ja matkivat Annaa vaatetyyliä myöten [..] hän kertoo kuinka 
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  hämmentävää on katsoa lavalta yleisöön, joka näyttää itseltä. (IS 18.11.08b.) 

Vaatetyylillä on tunnearvoa, sillä sen kautta fani osoittaa olevansa idolinsa kaltainen. Lavalla fanin 

voi olettaa katselevan menestynyttä ja hohdokasta versiota itsestään (ks. Hall & Whannel 1964). 

Näyttämällä Anna Abreulta fani osoittaa olevansa osa laajempaa Anna Abreuta ihailevaa 

fanikulttuuria ja ihailevansa hänen musiikkiaan ja tyyliään. Musiikin materiaalisesta puolesta 

kirjoittavat Kotarba ja Vannini (2009, 64–67) huomauttavat, että musiikkiin liittyvien 

oheistuotteiden kuluttamisesta on tullut yhä tärkeämpi fanien identifioitumisen väline. Kulutuksen 

on tarkoitus symboloida genren mukaista makua. Muodin mukaiseen pukeutumiseen, asusteisiin ja 

huoliteltuun meikkiin sekä hiuksiin liittyy siis symbolinen arvo. Mitä enemmän fanit matkivat 

idoliaan, sitä enemmän he toteuttavat identiteettiään ja osoittavat omaavansa symbolista valtaa 

suhteessa muihin Abreuta ihaileviin faneihin. Kotarba ja Vannini kysyvät, kuka lopulta määrittää 

autenttisen fanin ja miksei myös hyvin kuluttajaorientoitunut fani voisi olla autenttinen. Tulkintani 

mukaan Abreun fanit toteuttavat itseään kuluttajaorientoituneesti ja autenttisesti suhteessa Abreuhun 

sekä kuulumaansa viiteryhmään. Abreussa artistina on sellaisia ominaisuuksia, joihin häntä ihailevat 

fanit haluavat samaistua. Tämä tekee myös Abreusta autenttisen artistin (vrt. Frith 1981, 159–161).  

Tarkastelemani lehdet painottivat nuorten tyttöjen omaa kulttuuria, jossa fanikäyttäytyminen 

perustuu ystävyyssuhteiden lailla vastavuoroisuuteen. Siinä annetaan ja saadaan sopivassa suhteessa 

(ks. esim. Saarikoski 2009, 117). Fanien osoittama kiinnostus Abreuta kohtaan oli luonteeltaan 

toimeliasta. Lehdet julkaisivat toistuvasti juttuja siitä, kuinka paljon laulaja faneiltaan saa niin 

rakkautta (Koululainen 9/08b) kuin lahjojakin (Koululainen 2/08c). Fanien kerrottiin olevan 

laulajalle ”kaikki kaikessa” (Koululainen 4/11b) ja positiivinen voimavara (Koululainen 4/11b; 

myös Me Naiset 17.3.11b; IS 27.6.11). Fanien kuvailtiin olevan ”tosi fiksuja” (Koululainen 4/11a). 

Abreun kertoman mukaan heitä on ”ihana nähdä” (Koululainen 10/09; myös Demi 10/08). Fanit 

mainittiin myös omistautuneiksi (Me Naiset 17.3.11b), kovaäänisiksi (Al Su Ihmiset-liite 24.8.08), 

iloisiksi (Al Valo-liite 13.–19.6.08) ja innokkaiksi (Al Kesä-liite 27.5.08). Anna Abreu kiitti fanejaan 

musiikkinsa huikeasta myyntimenestyksestä (Al 28.8.07; Koululainen 4/11b). Vastavuoroisesti 

hänen kerrottiin olevan ”luotettava ja uhrautuva ystävä” (Al Su Ihmiset-liite 31.10.09b), ”hyvä 

esimerkki [sekä] vastuuntuntoinen ja itsenäinen” (HS 13.12.08; myös Koululainen 10/09). 

Fanien omistautuneisuudesta kertoi ihailijapostin lisäksi (IS 26.1.11) fanikirjaksi nimetty teos ”

Anna Abreu. Aakkoset Annasta öisiin maanteihin” (Al 20.9.08; HS 25.10.08; HS 13.12.08), jonka 
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kerrottiin olevan ”oiva tietopaketti uskollisimmille Anna-faneille” (HS 13.12.08). Kirjan idea oli 

lähtöisin kustantajalta (WSOY), ja sen kirjoittajaksi mainittiin laulajan toimittajaystävä Aino-

Kuutamo Uusitorppa (Al 20.9.08; HS 25.10.08; HS 13.12.08). ”Kirjan tuotoista Abreu saa osansa 

kustannussopimuksen mukaan” (HS 25.10.08). Faneille kerrottiin olevan fanikirjan lisäksi tarjolla 

oheistuotteita, kuten fanialushousuja (HS 18.10.08). 

Laulajan ja fanien välillä kerrottiin olevan erityinen yhteys (Al Kesä-liite 27.5.08; IS 26.1.11). 

Tulkitsen sen perustuneen yhteisiin arvoihin, jotka lehdissä näyttäytyivät kuluttamisen kautta (ks. 

esim. Warwick & Adrian 2016, 2). Yhteisten arvojen jakaminen on populaarimusiikin historiaa 

käsittelevässä kirjallisuudessa määritelty kuuluvaksi lähinnä folkmusiikin ideologiaan, jolloin sitä 

on käytetty rakentamaan rockmusiikin oletettua autenttisuutta ja sen diskursiivista erottautumista 

popmusiikista (Frith 1981, 159–161). Tässä ulossulkemisessa kuluttaminen on osoitettu 

popmusiikkiin kuuluvaksi piirteeksi ja arvoksi, vaikka se on yhtä lailla rockmusiikkiin kuuluva 

piirre. Yhteisten arvojen näkökulmasta Abreu on suhteessa viiteryhmäänsä autenttinen. Kuitenkin 

viiteryhmään kuulumattoman, ulkopuolisen musiikkikriitikon näkökulmasta kuluttaminen 

oheistavaroihin ja fanituotteisiin tekee faneista ja heitä edustavasta artistista epäautenttisen. 

Menestyksestään huolimatta Anna Abreu säilytti lehtijuttujen luoman kuvan perusteella 

kosketuksen nuorten maailmaan ja osoitti faneille, että on hiljattain jakanut heidän kanssaan saman 

elämänvaiheen. Esimerkiksi Koululainen korosti Abreun yhteyttä nuorten maailmaan ja käytti 

jutuissaan laulajasta tuttavallisesti pelkkää etunimeä ”Anna” peräti 86 kertaa. Tällä mielestäni 

halutaan korostaa sitä, että laulaja on itsekin vielä tyttö. Hän on lähellä kohdeyleisöään ja siksi 

autenttinen puhumaan heidän elämässään vaikuttavista asioista. Koko artistinimeä Koululainen 

käytti tästä vain kolmasosan. Laulajaksi hänet nimettiin vain muutaman kerran, mistä johtuen 

näyttäytyy ”luonnollisena”, ettei jutuissa juuri viitata nykyhetkeen ja Abreun toimintaan laulajana. 

Koska pelkän etunimen käyttö jäi vaivaamaan minua, kysyin lehden kirjoituskäytännöistä 

Koululaisen toimituksesta. Koululaisen tuottaja Hannele Tavi selvensi lehden nimiviittauskäytäntöjä 

sähköpostitse (21.4.2022) seuraavasti: ”Koululainen viittaa kaikkiin haastateltaviin koko nimellä 

silloin, kun heidät jutun alussa esitellään. Sen jälkeen haastateltavat iästä riippumatta kulkevat 

jutussa pelkillä etunimillä. Tämä pätee siis ihan kaikkiin haastateltaviin, ei vain poplaulajiin. Tämä 

tuo haastateltavat vähän lähemmäs lukijoita, sillä heidän arjessaan ihmisiin viitataan etunimillä. 

Harvat lapset edes tietävät esimerkiksi kavereidensa sukunimiä.” Tavi jatkaa: ”Nykyäänhän 
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esimerkiksi Anna Abreun artistinimi on vain Abreu, mutta jos hän tulisi vielä Koululaisen 

haastateltavaksi, niin jutun alkua lukuun ottamatta häneen viitattaisiin Annana, vaikka hän jo ihan 

nainen onkin.” Tästä voi päätellä sen, että etunimen käyttö ei liity haastateltavan biologiseen ikään 

tai siihen, että lehti tarkoituksellisesti haluaisi korostaa kyseisen naispuolisen laulajan tyttöyttä, 

vaan lehti käyttää etunimeä kaikista haastateltavistaan. Asiasta voi toki olla eri mieltä, ja minulle ”

Anna” tuo mieleen ensisijaisesti nuoren tytön, mitä hän toki haastatteluhetkellä olikin.  

Etunimikäytännön lisäksi Koululainen esitteli laulajan tyttöjen koulumaailman asiantuntijana. 

Lehden sivuilla Abreu muisteli ala- ja yläastevuosiaan jutellen tavallisena koulutyttönä muille 

tavallisille koulutytöille. Jutuissa hän antoi neuvoja nuoria koskettavista aiheista, kuten 

pukeutumisesta (Koululainen 1/08), hiuksista ja meikkauksesta (Koululainen 1/08; Koululainen 

5/09; Koululainen 4/11b), ystävyydestä (Koululainen 5/07ab; Koululainen 2/08ab), seurustelusta 

(Koululainen 5/09) ja vapaa-ajan vietosta (Koululainen 8/07; Koululainen 5/08). Myös seuraava 

tekstiote Koululaisesta (7/09) vahvistaa vaikutelmaa Abreusta koulumaailman asiantuntijana, joskin 

sen sanoma on ristiriitainen: 

 Tytöt ja pojat voivat olla ehdottomasti kavereita. Minulla on ollut aina kavereina myös poikia,  
 eikä minua ole kiusattu siitä. Tiedän, että varsinkin poikia saatetaan kiusata siitä jos he ovat liikaa 
  tyttöjen kanssa. Yleensä kiusaaminen loppuu yläasteella (Koululainen 7/09). 

Kerronnan minä-muotoisuus luo vaikutelmaa siitä, että kyseessä olisi laulajan aito, suodattamaton 

ääni. Toteamusta ”tytöt ja pojat voivat olla ehdottomasti kavereita” puolletaan laulajan 

omakohtaisella kokemuksella: ”minulla on ollut aina kavereina myös poikia”. Tämä normalisoi 

tyttöjen solmimia kaverisuhteita poikien kanssa. Sivulause ”eikä minua ole kiusattu siitä” asettuu 

kuitenkin vahvaan ristiriitaan lauseen alun kanssa. Jos sukupuolten väliset kaveruussuhteet ovat 

tavanomaisia, miksi niiden vuoksi voi olettaa joutuvansa kiusatuksi? Koulumaailman 

vallankäytöstä sekä tyttöjen ja poikien asemasta kouluyhteisössä kirjoittaneen Helena Saarikosken 

(2001, 228–229) mukaan koulu harvoin puuttuu kiusaamiseen. Koulumaailman 

sukupuolittuneisuutta tarkasteleva Tuija Huuki puolestaan huomauttaa, että kiusaaminen on yksi 

kouluväkivallan muoto. Pelkästään kiusaamiseen keskittyminen voi kuitenkin piilottaa muita 

fyysisiä ja brutaalejakin kouluväkivallan muotoja alleen. Lisäksi kouluväkivallan tutkimuksessa 

tulisi huomioida väkivallan kytkeytyminen sellaisiin sukupuolittuneisiin rakenteisiin ja 

käytänteisiin, jotka mahdollistavat väkivallan jatkumisen. (Huuki 2010, 30–32.)  
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Vaikka koulun ja yksittäisten toimijoiden ihanteena on kaveeraaminen kummankin sukupuolen 

kanssa tasavertaisesti, käytäntö vahvistaa tyttöjen ja poikien eriarvoisuutta kaverisuhteiden 

solmimisessa. Jos poika leikkii tytön kanssa, tekee hän käytösrikkomuksen, josta voi olettaa 

joutuvansa kiusatuksi. Abreu kertoo tietävänsä, että poikia saatetaan kiusata, jos he ovat ”liikaa” 

tekemisissä tyttöjen kanssa. Tällä tavoin ilmaistuna pojan solmima kaverisuhde tyttöön näyttäytyy 

paheksuttavampana tai ongelmallisempana kuin tytön solmima kaverisuhde pojan kanssa. Tekstistä 

ei käy ilmi, miksi erityisesti poikia saatetaan kiusata olemisesta tyttöjen kanssa tai missä menee raja 

”liikaa” olemiselle. Lukijaa kuitenkin lohdutetaan sillä, että ”yleensä kiusaaminen loppuu 

yläasteella”. Mielenkiintoista onkin tekstin välittämä ajatus sukupuolten välisistä eroista ja varoitus 

siitä, että poikien kaveeraaminen tyttöjen kanssa altistaa pojat kiusaamiselle. Ajatus siitä, että 

poikien tulisi vältellä tyttöjen seuraa oman etunsa nimissä, on jokseenkin ristiriidassa sen kanssa, 

että laulajan vastuu on vahvistaa koululaisten identiteettiä ja rohkaista heitä toteuttamaan itseään. 

Näin hän osittain tekeekin: Abreu esitetään henkilönä, joka omilla valinnoillaan ja teoillaan 

vaikuttaa ympäröivään maailmaan. Toisaalta hän esimerkillään antaa ymmärtää, että pojat altistavat 

itsensä kiusaamiselle kaveeraamalla tyttöjen kanssa. Tästä voidaan päätellä, että nuoruuden 

kokemus saa merkityksen poikien kulttuurina, jonakin joka on hierarkkisesti paremmassa asemassa 

verrattuna tyttöjen kulttuuriin. Pojat ovat nuoruuden standardi, jota vasten tyttöjen kulttuuri saa 

arvonsa. Tytöt ovat ”vain tyttöjä” eli sukupuoleltaan vähempiarvoisia kuin pojat (Saarikoski 2001, 

225). Musiikintutkijat Jacqueline Warwick ja Allison Adrian (2016, 4–5) tarkentavat, että tytöt ovat 

arvoasteikolla matalammalla myös suhteessa naisiin. Sanaa ”tyttö” välteltiin esimerkiksi varhaisen 

naistutkimuksen piirissä, koska sen on katsottu halventavan kohdettaan ikään, rotuun ja luokkaan 

katsomatta. Warwick ja Adrian (2016, 1) lisäävät, että tyttöys nähdään usein ohimenevänä vaiheena, 

jonka tarkoitus on valmistaa aikuisuuteen. Tämän vuoksi siltä puuttuu selkeä oma asemansa 

sosiaalisessa maailmassa.  

Erityisesti Koululainen osoitti Abreulle autenttisen aseman tyttöjen maailman asiantuntijana. Juuri 

hän oli paras henkilö puhumaan hänen yleisöään tai fanejaan askarruttavista asioista. Kuten toin 

ilmi aiemmin tässä pääluvussa, yhteisten arvojen jakaminen on oleellinen tekijä rockmuusikon 

autenttisuuden määrittelyssä (Buxton 1983, 366; Frith 1981, 159). Näin voi olettaa olevan myös 

Abreun kohdalla, joka lehdissä eittämättä tuotettiin asemaltaan, asenteiltaan ja arkikokemuksiltaan 

identtiseksi yleisönsä kanssa (Lloyd 1975, 346, viitattu lähteessä Frith 1981, 160). Poikkeuksen 

tähän muodosti Abreun työ, joka on turvannut hänelle hulppean toimeentulon. Monet Abreun 

faneista sitä vastoin asuivat kotona ja kävivät koulua. Tässä voi olla syy siihen, miksi Abreun 
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ammatti jäi Koululaisen jutuissa mainitsematta. Lehti esitteli laulajan saavutuksia vasta hänen 

neljännen albuminsa kohdalla otsikolla ”Anna Abreu kärsi arvostelusta” (Koululainen 2/11). 

Edelleenkään laulajan identiteettiä ei rakenneta musiikilliselle saavutuksille, levymyynnille ja 

menestykselle, vaan sille, että hän kärsii arvostelusta. Oletus siitä, ettei henkilö ole tarpeeksi kypsä 

ottamaan vastaan kritiikkiä tai kantamaan vastuuta menestyksestään, on kirjallisuudessa 

näyttäytynyt tyttöyteen liitettynä piirteenä (Warwick & Adrian 2016, 5). Laulamisen ja musiikin 

rajaamisella pois Abreu saatiin Koululaisessa vaikuttamaan yleisönsä kaltaiselta. Samalla kun 

hänen asemansa nuorten tyttöjen esikuvana korostui, musiikin huomiotta jättäminen viestitti, ettei 

hänen työnsä sisällöllä ole suurta merkitystä. Musiikin sivuuttaminen korreloi sen kanssa, että 

laulaja itsekin miellettiin ensisijaisesti tytöksi. Ilta-Sanomissa hänen kerrottiin esimerkiksi ihailevan 

Chisua (IS 19.3.11c). Tätä vastoin kahden muun tutkimani laulajan ei ilmoitettu ihailevan 

kotimaisia naismuusikkoja. Pikemminkin Jenni Vartiaisen esikuvaksi mainittiin rockmusiikkia 

soittava Muse (Al Valo-liite 12.–18.3.10b), Chisun esikuvaksi taas Bob Dylan (Miss Mix 7/08). 

Chisulle tai Jenni Vartiaiselle ei osoitettu paikkaa nuorten tyttöjen esikuvana. Aineistossani heidän 

yleisönsä nimettiin faneiksi vain kolmesti (Koululainen 8/08; IS 29.8.11; HS 22.11.12). Myöskään 

vuorovaikutusta laulajien ja yleisön välillä ei lehtitekstien mukaan juuri esiintynyt. Toki Jenni 

Vartiainen (Miss Mix 1/08; Image 2/10ab; Miss Mix 4/10) sekä Chisu (Image 10/10ab; 

Cosmopolitan 12/11ab) esittelivät lehdissä monenlaisia hius-, vaate- ja meikkityylejä 

hintatietoineen. Kaupallista yhteistyötä esiintyi heidän kohdallaan kuitenkin yllättävän vähän. 

Esimerkiksi Miss Mixin (11/11) usean sivun juttu Chisusta esitteli laulajaa hänen omissa farkuissaan 

ja paidassaan. Kyseessä ei toisin sanoen ollut kaupallinen yhteistyö.  

Jenni Vartiaisen suhde yleisöönsä kuvattiin yksisuuntaisena. Hän ”koskettaa ihmisiä laululla” (Miss 

Mix 1/08), ”saa yleisön pyyhkimään silmäkulmiaan” (IS 29.8.11) tai ”paljastaa [..] lukijoille 

persoonallisen tyylinsä salat” (Miss Mix 4/10). Tämän lisäksi Vartiaisen yleisöstä nostettiin esiin 

arvovaltaisia tai muuten julkisuudessa profiloituneita henkilöitä, jotka ylistivät hänen musiikkiaan. 

Näitä olivat valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (IS 8.12.11) ja iskelmägaalan voittanut laulaja 

Suvi Teräsniska (Al 14.2.11). Poliittisista puolueista keskustan kerrottiin avanneen 

vaalikampanjansa puheenjohtaja Matti Vanhasen johdolla yökerhossa, jonka ”vetonaulaksi oli 

hankittu suosikkilaulaja Jenni Vartiainen” (IS 20.9.08; myös IS 13.9.08). Jenni Vartiaisen yleisöstä 
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puhuttiin neutraaliin sävyyn ihmisinä: ”ihmiset tulevat tuttavallisesti juttelemaan” (IS 20.8.11b) 

sekä ”ihmiset käyttäytyvät tosi nätisti” (IS 20.8.11b).  

Merkittävä vuorovaikutus puuttui myös Chisun ja hänen yleisönsä väliltä. Laulajan mukaan jotkut 

kuitenkin ”ovat tulleet kertomaan, että ovat eronneet tämän biisin [Mun koti ei oo täällä] johdosta” 

(IS 31.10.12). Chisua kuuntelevia faneja vastaan toimittiin pikemminkin rajuin ottein. Helsingin 

Sanomat kertoi, kuinka ”muusikoiden etujärjestön puolesta toimiva TTVK ry, eli Tekijänoikeuden 

tiedotus- ja valvontakeskus, järjesti tehoiskun piraattisivustolle” (HS 22.11.12). Tämän seurauksena 

asianajaja – jonka oletan olevan joko laulajan tai TTVK:n – syytti ”Chisua fanittavaa pikkutyttöä 

[..] piratismista” ja ”vaati 600 euron korvausta laittomasti levitetystä äänitteestä” (HS 22.11.12). 

Lehden mukaan 9-vuotias tyttö ”oli päätynyt vahingossa lataamaan musiikkia laittomasti 

[yrittäessään] koekuunnella uuden albumin biisejä” (HS 22.11.12). Lehtijuttu kertoi edelleen, että 

tapaus herätti sosiaalisessa mediassa laajaa huomiota, mikä oli imagotappio niin TTVK:lle, 

poliisille kuin artistillekin. Chisun levy-yhtiön Warner Music Finlandin mukaan ”valtiovallan pitäisi 

säätää pehmeämpiä menettelytapoja puuttua laittomaan lataamiseen” (HS 22.11.12). Juttu kuitenkin 

vahvistaa ajatusta Chisusta tekemänsä musiikin omistajana ja sitä, että Chisu ottaa 

tekijänoikeusrikkomukset vakavasti.  

Aamulehden (9.9.12) toimittaja arvioi Tampereella esiintyneen Chisun yleisön seuraavasti: 

Voisi luulla, että viimeisellä albumillaan Kun valaistun moninkertaista platinaa myyneen Chisun yleisö 
painottuisi 20–30-vuotiaisiin naisiin, mutta Tampere-talon jo ajat sitten loppuunmyytyä isoa salia katsellessa 
joutui taas kerran kyseenalaistamaan omat luulonsa. Porukka oli hämmentävän heterogeenistä niin iältään, 
sukupuoleltaan, kuin muutenkin. Keski-ikäisiäkin näkyi joka puolella. Se todistaa kiistattomasti Chisun  

 täysin omatekoisen musiikin syvyydestä. Suomalaisen popin hallitseva kuningatar ei  
 tuhlaa lahjojaan kertakäyttöhuttuun. Hänen laulunsa tavoittavat niitä inhimillisyyden 
  tasoja, jotka puhuttelevat oikeastaan ketä tahansa. (Al 9.9.12.) 
  

Keikka-arviossa julkilausutaan ja kumotaan oletus popmusiikkia esittävän laulajan kuulijakunnasta, 

20–30-vuotiaista naisista. Kun nuoria tai nuorehkoja naisia on tyypillisesti pidetty popmusiikin 

kuulijoina, toimittaja kertoo yllättyneensä yleisön moninaisuudesta. Hän kuvailee kuulijoita 

heterogeeniseksi joukoksi niin iältään, sukupuoleltaan ”kuin muutenkin”. Yleisöstä siis löytyy eri 

sukupuolten edustajia sekä monen ikäisiä kuulijoita. Oletettavasti se on myös rodullisesti ja 

asemansa perusteella monimuotoisempaa kuin saattoi odottaa. Musiikin arvostus rakentuu tässä 
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toimittajan lausumaan Chisun musiikin kuulijakunnan monimuotoisuudesta. Samalla teksti vihjaa 

popmusiikin arvostuksen noususta. Siitä on tullut kansan musiikkia, jota kuuntelevat luokkaan, 

ikään ja sukupuoleen katsomatta ”kaikki”. Esimerkissä kuulijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. 

Se, että keski-ikäisetkin kuuntelevat kyseistä musiikkia, saa erityismaininnan. Keski-ikäinen 

kuulijuus on tässä sukupuoletonta – se määrittää henkilön sellaiseksi kuulijaksi, jolla on vaativa 

maku ja joka arvostaa musiikin syvyyttä. Musiikin syvyyden voi tässä olettaa heijastavan sekä 

musiikin kuuntelijan että musiikin esittäjän luovuutta. Luova kuuntelija määrittyy tässä vaativaksi, 

luova esittäjä – vaativuuteen vastatessaan – puolestaan autenttiseksi. Lopulta ”musiikin syvyys” jää 

jokaisen oman tulkinnan varaan. Samalla se on artikkelissa elementti, jonka perusteella laulaja 

nimetään ”suomalaisen popin hallitsevaksi kuningattareksi”. Hän on kaikkivoipainen henkilö, joka 

voi musiikillisesti tehdä mitä tahansa. Se, että lauluillaan koskettaa koko Suomen kansaa, on 

ainutlaatuinen meriitti. Artikkelin mukaan Chisu käyttää kapasiteettinsa tarkoituksenmukaisesti eikä 

tuhlaa lahjojaan ”kertakäyttöhuttuun”. Hänen musiikistaan löytyy jokaiselle jotakin, eikä se siten 

määrity kertakäyttöpopiksi. Yleisön koostumus kuitenkin määrittää toimittajan tekemät tulkinnat 

niin musiikin naisisuudesta, miehisyydestä kuin heterogeenisyydestäkin. Se määrittää myös 

musiikin laatua: sitä, onko kyseessä tunteellinen, syvä ja ketä tahansa puhutteleva musiikki.  

Anna Abreun asema tyttöjen esikuvana on vahva, kun taas Chisun ja Jenni Vartiaisen yleisöä 

kuvailtiin lehtijutuissa vähän. Chisu kuitenkin esitetään lehdissä autenttisena musiikintekijänä niillä 

perusteilla, joiden osoitin edellä liittyvän sekä hänen musiikkiinsa että häntä kuuntelevan yleisön 

monimuotoisuuteen. Seuraavaksi tarkastelen autenttisuuden suhdetta laulajien albumimyyntiin. 

Tässäkin kohtaa artistien väliset eroavaisuudet tulevat kiinnostavasti esille. 

5.4 Albumimyynti ja tekijyys

Populaarimusiikkia koskevassa autenttisuuskeskustelussa on kyse polarisoinnista eli vastakkaisista 

arvoista liittyen musiikkia esittävän henkilön ja hänen edustamansa musiikkityylin aitouteen tai sen 

puutteeseen. Näitä arvoja tuetaan lehtijutuissa erilaisilla väitteillä. Kysymys autenttisuudesta iskee 

pop- ja rockmusiikin välisten arvoerottelujen ytimeen kulminoituen usein kysymykseen 

kaupallisuudesta. Yksi aitouden määre populaarimusiikissa on juuri kaupallisuus tai pikemminkin 

sen puute (Hawkins & Niblock 2011, 15–16). Kysymys kaupallisuudesta on Mooren (2001, 199; 

myös Frith 1981, 159) mukaan epäolennainen, sillä kaikki populaarimusiikki toimii kaupallisista 

lähtökohdista. Kyse hänen mielestään onkin siitä, hyväksyykö musiikin esittäjä musiikkinsa olevan 
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kaupallista ja näin kenties epäautenttista vai onko musiikin suhde kaupallisuuteen jatkuvien 

neuvottelujen ja uudelleen neuvotteluiden kohde. Anna Abreu liitetään autenttisuuskeskusteluun 

Cosmopolitanissa seuraavasti: 

-Uskon omaan juttuuni täysillä, siinä salaisuus. En halua muuttaa itseäni 
  katu-uskottavampaan muottiin sen takia, että Suomessa voi olla vakavasti  
 otettava vain kun tekee taidepoppia kumisaappaat jalassa. Täällä ajatellaan,  
 ettei kaupallinen musiikki voi olla uskottavaa, mutta hyvin se on minulle  
 tuonut leivän pöytään, Anna toteaa tyytyväisenä. (Cosmopolitan 12/09b.) 

Lausuma puolustaa kaupallista musiikkia, johon ei kuulu pyrkimys keinotekoiseen taiteellisuuteen. 

Taloudellinen toimeentulo on tärkeää, mutta se ei sulje pois artistin mahdollisuutta toimia omien 

musiikillisten intressiensä mukaisesti. Samalla lausuma tiivistää musiikkityyleihin liittyvän 

eriarvoistamisen, jota esiintyy myös populaarimusiikin kentän sisällä. Kaikki populaarimusiikki ei 

ole samanarvoista. Tulkintani mukaan Abreun maininta kumisaappaista viittaa Ultra Bra -yhtyeen 

musiikkivideoon kappaleesta Sinä lähdit pois (1997) sekä kyseisen yhtyeen musiikin vakavasti 

otettavuuteen, jossa keskeistä oli yhtyeen taiteelliseksi mielletty esiintymisen tapa. Kommentti 

kertoo parin vuosikymmenen takaisesta ajasta, jolloin taidepopin katsottiin täyttävän autenttisen 

popmusiikin vaatimukset suomalaisessa musiikkikulttuurissa.  

Autenttisuuden kääntöpuoli, keinotekoisuus tai pinnallisuus, popmusiikkiin liittyvänä määreenä 

perustuu oletukseen sen isoista albumimyyntiluvuista. Koska rockmusiikin on mielletty myyvän 

vähemmän kuin popmusiikin, on sitä myös pidetty autenttisempana. Vaikka kaikki musiikki on 

jossain määrin kaupallista, autenttisuuden kannalta olisi suotavaa, jos musiikilla olisi ei-kaupallinen 

maine. Yhtäläisyysmerkki autenttisuuden ja ei-kaupallisen välillä (Hawkins & Niblock 2011, 15–

16) on vähintäänkin ongelmallinen. Kuinka paljon tulee myydä ollakseen kaupallinen? Entä kuinka 

vähän tulee myydä ollakseen aito? 

Lehdistö tulkitsee musiikin kaupallista menestystä albumien myyntiä kuvaavista määristä. Ne myös 

tarjoavat sellaista konkreettista dataa, joka mahdollistaa artistien keskinäisen vertailun. Suurin 

mediakiinnostus kohdistui Anna Abreun albumimyyntimääriin. Hänen nimeään kantavaan 

debyyttialbumiin Anna Abreu (2007) kerrottiin liittyvän ”suuria kaupallisia odotuksia [joka myös] 

täyttänee odotukset, sillä se [albumi] kuuluu Idols-tähtien kiinnostavimpaan joukkoon” (IS 

23.8.07c). Vaikka en tässä tarkastele Anna Abreun Idols-kilpailusta kertovaa materiaalia, on tärkeää 
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ymmärtää, kuinka ohjelma vaikutti laulajan myöhempään julkisuuskuvaan. Kilpailun toiselta sijalta 

17-vuotiaana julkisuuteen nousseen laulajan uraa seurattiin mediassa kasvavan kiinnostuksen 

vallassa. Kilpailun loppuhuipennus ajoittui juuri tarkasteluajanjakson alkuun, minkä jälkeen Anna 

Abreu sai pian levytyssopimuksen, jatkoi soolouralle ja julkaisi ensimmäisen levynsä.  

Debyytin kerrottiin myyneen päivässä yli 25 000 kultalevyrajan (IS 23.8.07a) ja ”platinalevyyn 

oikeuttava 30 000 myydyn levyn rajakin rikkoutui viikossa” (IS 30.8.07; myös Al 28.8.07; HS Nyt-

liite 31.8–6.9.07; IS Plus-liite 13.–14.10.07b; IS PS-liite 19.7.08). Pian esikoisalbumin kerrottiin 

myyneen 65 000 kappaletta (Al Kesä-liite 27.5.08), yhtä paljon kuin Idols-kilpailun voittajan Ari 

Koivusen ”eli noin 75 000 kappaletta” (IS 22.5.08; myös Al 24.5.08), 80 000 kappaletta (IS 3.10.08; 

IS 15.10.08), 82 000 kappaletta (HS Nyt-liite 24.–30.10.08; Al 28.10.08), 85 000 kappaletta (Al 

26.11.08; IS 7.4.09, IS 26.11.09; IS 11.2.10; IS 18.3.10) ja olleen ”kaikkien aikojen myydyin 

kotimaisen Idols-kilpailijan albumi” (IS 3.10.08). Musiikkituottajat, joka on IFPIn (International 

Federation of Phonographic Industry) kansallinen ryhmä Suomessa, ilmoittaa, että debyyttiä 

myytiin 61 086 kappaletta vuonna 2007 kokonaismyynnin ollessa 86 170.  

Lehdistön osoittama kiinnostus Anna Abreun albumimyyntimääriä kohtaan korreloi sen 

intensiteetin kanssa, jota lehdistö osoitti laulajan Idols-menneisyyttä kohtaan. Tämä voi olla syy 

siihen, miksi albumimyyntimääriä seurattiin intensiivisesti juuri Anna Abreun kohdalla ja miksi ne 

myös tulkittiin osoituksena hänen musiikkinsa kaupallisesta luonteesta. Laulajan väitettiin 

sanoneen, että ”on fiksumpaa loikata suoraan huipulle kuin lyödä vuosia päätä seinään” (Al Kesä-

liite 27.5.08). ”Oikotien huipulle” (Al Kesä-liite 27.5.08) keksineen laulajan väitettiin ohittaneen 

musiikissa vallitsevat lainalaisuudet ja valtasuhteet. Asiasta närkästyksensä esitti iskelmälaulaja 

Lauri Tähkä, jonka Aamulehti kertoi 

 kokevan[sa] hengenheimolaisuutta Popedan, Kotiteollisuuden ja Zen Cafèn 
  kaltaisten pitkän tien kulkijoiden kanssa. Sen sijaan Idols-tähdenlentoihin 
  hän ei osaa samastua.  
 -Ihan eri päässä on joku Anna Abreu, joka sanoi joskus, että 
  turhaan sitä kiertelee 15 vuotta maakuntia, kun voi tulla yhdessä yössä 
  tähdeksi. (Al 29.8.09.) 

Se, jolle menestys tulee onnenkantamoisena ja jonka albumit käyvät nopeasti kaupaksi, ei 

välttämättä nauti muiden muusikkojen arvostusta. Vaarana on leimautua tähdenlennoksi, 
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kaupallisesti menestyneeksi mutta musiikillisesti sisällöttömäksi. Tähkän kommentti kuvastaa 

asennetta, joka tv-laulukilpailuihin on liittynyt yleisemminkin. Niiden edustama kaupallisuus ja 

tähtituotanto ovat esimerkiksi Australian Idols-ohjelman autenttisuutta analysoineen Nicholas 

Carahin mukaan luoneet epäedulliset olosuhteet aloitteleville poplaulajille. Epäautenttisina 

pidettyjen tv-laulukilpailuiden ulkopuolelle jättäytyneiden joukkoa tulkitaan usein autenttisena. 

Carah jatkaa, että rock-ideologiaan liitetty autenttisuus on seikka, jolla rockmuusikot todistelevat 

paremmuuttaan poplaulajiin verrattuna. Koska he jakavat yhteisen kokemusmaailman 1960-luvulta 

lähtöisin olevasta rockkulttuurista, pidetään ajan myötä kumuloitunutta tietämystä musiikista 

autenttisuuden merkkinä. Nuori - vanha, pop - rock, kaupallinen - aito, pinnallinen - taiteellinen, 

epäpoliittinen - poliittinen, moraaliton - kunnollinen (engl. integrity) ovat vain joitain 

autenttisuuden käsitteen piirissä toimivia stereotypioita ja hierarkkisia vastakkainasetteluja. (Carah 

2012, 170–171.) 

Abreun albumimyyntilukujen seuraaminen jatkui toisen albumin Now (2008) kohdalla. Tämän 

albumin kerrottiin myyneen platinaa (Al 26.11.08) ja olleen yli 50 000 myyntikappaleellaan (IS 

28.1.09; IS 7.4.09; IS 26.11.09) vuoden 2008 myydyin albumi (IS 28.1.09; IS 7.4.09). IFPIn tilasto 

vahvistaa, että albumia Now (2008) myytiin kyseisenä vuonna 50 695 kappaletta. 

 Nuoren artistin toinen levy myi 50 695 kappaletta ohittaen muun muassa 
  Vesa-Matti Loirin ja huippusuositun Lauri Tähkä ja Elonkerjuu -yhtyeen. 
  Anna Abreun ja Ari Koivusen menestys on vakuuttanut kyynisimmätkin: 
  Idolsista todella voi ponnahtaa tähteyteen. (IS 7.4.09.) 

Harva olisi vielä 10–15 vuotta sitten uskonut, että tv-laulukilpailu on varteenotettava vaihtoehto 

uraansa aloittelevalle poplaulajalle. ”Popin tähtitaivaalle” (Al 4.3.10) nousua alettiin kuitenkin 

Abreun myötä kuvata myönteisessä valossa (IS 23.8.07a; IS 7.4.09; Cosmopolitan 12/09b). Ilta-

Sanomien toimittajan mukaan ”ne, jotka väittävät tv-kisan tuottavan keskenään samanlaisia 

kertakäyttötähtiä, eivät tiedä, mistä puhuvat” (IS 23.8.07c). Kommentilla hän tarkoitti Anna Abreun 

kappale kappaleelta lehdessä arvostelemaansa debyyttialbumia. Albumin parasta antia hänen 

mukaansa oli tulkinta, eritoten ”Abreun kaunis, lämmin ääni” (IS 23.8.07d). Käsittelen tämän 

albumin kappaleita analyysissani myöhemmin.  

Suurista myyntiluvuista huolimatta Idolsiin osallistumisen kerrottiin muodostuneen Abreulle 

taakaksi. ”Anna itse haluaisi jo pikkuhiljaa tulla muistetuksi jo muutenkin kuin Idols-kisan kautta” 
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(Al 28.10.08). ”Idols-leima” (Al 28.10.08) istui Aamulehden mukaan sitkeässä. Vuosia myöhemmin 

laulajaa haastatellut Ilta-Sanomien toimittaja totesi jutussaan, että ”Anna ei olisi pahoillaan, vaikka 

koko kilpailua ei enää hänen kohdallaan mainittaisi” (IS 26.1.11). Tästä huolimatta Idolsilla oli 

huomattavan positiivinen vaikutus laulajan uraan. 

 Koskaan aikaisemmin Idolsista noussut laulaja ei ole saanut Suomen  
 musiikkimaailman arvostetuinta artistipalkintoa Emmaa, mutta Anna on vienyt  

pystin kotiin jo kahdesti. (Cosmopolitan 12/09b.) 

Laulukilpailusta julkisuuteen nousseen laulajan palkitseminen vuoden naissolistiksi on merkittävä 

asia, koska sitä ei ollut ennen tapahtunut. Kulttuuri-ilmapiirin murroksesta kertookin se, että enää ei 

ole häpeä osallistua kilpailuihin tai tehdä kaupallisesti menestynyttä musiikkia.  

Anna Abreu oli tässä tarkastelemistani naispoplaulajista ainoa, jolle povattiin menestystä 

ulkomailla. Haaveet ulkomaanvalloituksesta (Demi 12/07; Miss Mix 3/08; IS 2.1.10; IS 15.4.10; Al 

Valo-liite 1.–7.4.11) sekä laulajan markkinointi ulkomaille (Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c; IS 

26.11.09; IS 11.2.10; IS 27.6.11) nostettiin esiin säännöllisin väliajoin. Lehdet kertoivat sekä 

kolmannen albumin Just a Pretty Face? (2009) (IS 2.1.10; IS 11.2.10) että siltä lohkaistun singlen 

Vinegar (Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c; IS 2.1.10) julkaisemisesta Isossa-Britanniassa (IS 2.1.10; IS 

15.4.10; IS 3.7.10).  

Positiivisen medianosteen myötä laulajan kuva piirtyy kaupallisen musiikin menestystarinan 

mukaiseksi, joskin kiinnostus Anna Abreun albumimyyntiä kohtaan heikkeni vuonna 2009 

kolmannen levyn kohdalla, jota IFPIn mukaan myytiin 33 278 kappaletta. Tästä huolimatta albumin 

kerrottiin myyneen ”kultaa julkaisupäivänään” (Al 22.10.09; Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c; 

Cosmopolitan 12/09b), mutta muutoin heikommin kuin aiemmat albumit (IS 3.7.10). Kultaraja 

kotimaisille albumeille vuonna 2009 oli 15 000 myytyä kappaletta. Neljännen albumin Rush (2011) 

julkaisusta kertoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat (IS 26.1.11; IS 19.3.11c; Al Valo-liite 1.–7.4.11; IS 

29.10.11; IS tv-liite 3.–9.11.11b). Rush (2011) ei yltänyt IFPIn tilastossa kymmenen myydyimmän 

albumin joukkoon. Albumin myyntimääriä ei Ilta-Sanomissakaan enää eritelty, vaan kaikkien 

albumien yhteenlasketun levymyynnin kerrottiin olevan 180 000 kappaletta (IS 3.2.11; IS tv-liite 3.–

9.11.11b), jopa 185 000 kappaletta (IS 19.3.11b; Al Valo-liite 1.–7.4.11). Määrän kerrottiin olevan 

kaksi kertaa enemmän kuin Abreun kanssa yhdessä kilpailleen, vuoden 2007 Idols-voittaja Ari 
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Koivusen (IS 3.2.11). Kun Ilta-Sanomien (3.2.11) toimittaja totesi tv-laulukilpailuun osallistumisen 

olevan varteenotettava reitti musiikkibisnekseen, Aamulehti huomautti, että ”todellisia tähtiä ei 

synny tv-formaateista [..] [p]oikkeuksiakin toki löytyy, kuten [..] Anna Abreu” (Al 28.6.12). Tv-

laulukilpailuun osallistumista alettiin Abreun myötä pitää mahdollisena reittinä pysyvämpään ja 

varteenotettavaan musiikilliseen menestykseen myös muille. Tarkasteluajanjakson loppuun 

mennessä Abreu oli julkaissut viisi albumia. Viides kokoelma-albumi kantoi nimeä Greatest hits 

(2012). Laulajan kerrottiin valinneen kappaleet albumille itse ”sen mukaan mitä fanit ovat keikoilla 

toivoneet” (IS 3.3.12). Albumi sai maininnan Anna Abreun keikkataukoa käsittelevissä jutuissa. 

Keikkatauon aikana laulajan kerrottiin tekevän töitä eli keskittyvän kuudennen albumin tekoon (IS 

3.3.12; IS 28.6.12b).  

Chisun ja Jenni Vartiaisen albumimyyntilukuja ei seurattu läheskään yhtä ponnekkaasti kuin Idolsin 

kakkossijalta uransa aloittaneen Abreun. Tässä on ristiriita, sillä lehtitietojen perusteella heidän 

albuminsa myivät jopa enemmän. Poikkeuksena on kuitenkin Chisun esikoisalbumi Alkovi (2008), 

jonka kerrottiin myyneen vaatimattomasti, vain 15 000 kappaletta (IS 7.10.11; IS 12.6.12). Albumi 

ei myöskään esiinny IFPIn myydyimpien äänitteiden joukossa. Chisun seuraavan albumin Vapaa ja 

yksin (2009) myynnin kerrottiin muutamassa kuukaudessa lisääntyneen kolminkertaiseksi. 

Platinarajan ylittänyt 20 000 kappaleen myynti (IS 23.8.11) muuttui pian 50 000:n (Al 20.10.11; IS 

12.6.12) ja 60 000 kappaleen albumimyynniksi (Al Valo-liite 23.–29.9.11b; IS 7.10.11). IFPIn 

tilastoista voi todeta, että albumia myytiin ilmestymisvuonna 13 857 ja seuraavana vuonna 

viidenneksi eniten, yhteensä 30 309 kappaletta. Kärjessä 2010 oli Jenni Vartiaisen albumi Seili, jota 

myytiin 95 394 kappaleen verran. Kokonaismyynti (tark. 21.4.2022) Chisun Vapaa ja yksin (2009) 

albumille oli 68 977. 

  

Chisun kolmannen albumin Kun valaistun (2011) kerrottiin myyneen tuplaplatinaa eli yli 40 000 

kappaletta (Al 23.11.11), triplaplatinaa (Al 17.12.11; HS 22.1.12; Al 9.9.12) olleen joulun myydyin 

albumi 65 000 ostajalla (Al 31.12.11) ja ylittäneen 80 000 myydyn kappaleen rajan (IS 12.6.12). 

IFPIn mukaan Chisun kolmannen albumin myyntimäärä vuonna 2011 oli 63 429 kappaletta, toiseksi 

eniten Nightwishin albumin jälkeen, kokonaismyyntimäärän noustessa 94 970 myytyyn 

äänitteeseen. Jenni Vartiaisen Seiliä myytiin vuonna 2011 IFPIn mukaan vain 42 360 kappaletta. 

Aamulehden mukaan Chisun albumin ”tuorein single Kohtalon oma on radioiden soitetuin kappale” 

(Al 23.11.11). Loppuvuodesta 2011 Chisun kolmen albumin yhteismyyntimäärän kerrottiin 
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ylittäneen jo 100 000 kappaletta (Al 23.11.11). Neljäs albumi Kun valaistun 2.0. (2012) oli muutoin 

sama kuin edeltäjänsä, mutta se sisälsi kolme uutta kappaletta. Albumi mainittiin ainoastaan Ilta-

Sanomissa (IS 9.6.12). IFPIn vuoden 2012 myyntitilastoissa albumia Kun valaistun (2011) myytiin 

31 541 kappaletta. Hieman myöhemmin Chisun albumien yhteenlasketun myynnin kerrottiin 

ylittäneen jo 200 000 kappaletta (HS Nyt-liite 21.–27.9.12) ja 210 000 kappaletta (HS 13.11.12). 

Kyseinen määrä on suurempi kuin mitä lehdet kertoivat Abreun yhteenlasketuksi albumimyynniksi. 

Jenni Vartiaisen debyytti Ihmisten edessä (2007) myi lehtitietojen mukaan 33 000 kappaletta (IS 

22.8.08b; IS 28.3.09), pian kuitenkin jo ”45 000 kappaletta eli reilusti yli kaksi kertaa niin paljon 

kuin esimerkiksi Chisun kohuttu Vapaa ja yksin” (Al Valo-liite 12.–18.3.10b; myös HS Nyt-liite 

26.3.–1.4.10). Vertaus Chisuun oli kuitenkin ontuva, sillä molempien artistien albumimyyntimäärät 

jatkoivat nousuaan. Mitä enemmän aikaa kului, sitä enemmän myyntimäärät kasvoivat. IFPI 

ilmoittaa Vartiaisen debyytin kokonaismyyntimäärän vuoden 2008 loppuun mennessä olleen 39 

156, josta vuoden 2008 osuus 26 525. Tästä voi laskea, että debyytin myynti ilmestymisvuonna 

2007 oli 12 631 myytyä äänitettä. Albumin kokonaismyynniksi IFPI ilmoittaa 65 628 äänitettä. 

Vartiaisen toinen albumi Seili (2010) oli lehtitietojen mukaan vuoden 2010 myydyin äänite (Al 

13.9.10a; Al 24.12.10; IS 20.8.11c). Seilin albumimyynti ylitti 100 000 kappaletta (IS 10.2.11; Al 

27.2.11), 125 000 kappaletta (Al Su Ihmiset-liite 21.8.11b) ja sitten 130 000 kappaletta (IS 20.8.11c). 

Albumin Seili (2010) kokonaismyynti IFPIn mukaan oli 151 833. Laulajan ilmoitettiin jäävän 

tauolle syksyllä 2011 (Al Su Ihmiset-liite 21.8.11; IS 29.8.11). Seuraavana vuonna hänestä 

kirjoitettiin muutamia kertoja. Helsingin Sanomat (27.9.12) ja Aamulehti (27.9.12) totesivat Jenni 

Vartiaisen kappaleiden soineen kaupallisissa radioissa enemmän kuin kenenkään toisen artistin, 

lähes 19 000 kertaa. Määrä oli enemmän kuin Eppu Normaalilla, jonka kappaleita soitettiin 15 000 

kertaa, ja Madonnakin ylsi soittokerroissa kolmanneksi. Jenni Vartiaisen kappaleen Missä muruseni 

on kerrottiin vuonna 2010 olleen kaupallisten radioiden soitetuin. Vuonna 2011 Missä muruseni on 

ylsi toiseksi soitetuimmaksi Jenni Vartiaisen kappaleen Duran Duran ollessa soitetuin (Al 17.7.12). 

Tarkasteluajanjakson loppupuolella lokakuussa 2012 albumi Seili (2010) oli Suomen toiseksi 

myydyin naisartistin äänite. Sitä enemmän oli Suomessa myynyt vain yksi naisartisti, Kaija Koo . 20

Tämän perusteella näyttää, että Jenni Vartiainen on Suomen kaupallisesti menestyneimpiä 

naisartisteja.  

 Seili on myynyt 146 778 kappaletta (kultalevy 2010). Se ylsi "Kaikkien Aikojen myydyimmät Kotimaiset 20

Albumit” -listalla sijalla 19. Enemmän on myynyt aiemmin vain yksi naisartisti, Kaija Koo, Tuulten Viemää 
albumillaan 175 144 (kultalevy 1993). Tämä tieto on 13.10.2012. 
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Mikä selittää lehtiartikkelien mukaan Jenni Vartiaisen valtavaa myyntimenestystä? Entä miten se 

vaikutti hänen autenttisuuteensa? Media nosti myyntimenestyksen syyksi albumien tekoon 

osallistuneet nimekkäät musiikintekijät. Ilta-Sanomat (6.9.07) painotti esikoisalbumin sanoitusten 

olevan pääosin muiden käsissä. Aamulehti avasi asiaa kertomalla, että ”kappaleita levylle ovat 

kirjoittaneet muun muassa The Crashin Teemu Brunila ja Egotripin Knipi” (Al 9.9.07). HS Nyt-

liite jatkoi, että Jenni Vartiaisen esikoisalbumin ”hittien tekijöinä ovat tutut miehet, Egotripin Knipi 

ja The Crashin Teemu Brunila” (HS Nyt-liite 14.–20.9.07). Kyseessä ilmoitettiin olevan laulajan 

kannalta suotuisa asia, sillä ”Vartiainen sai Ihmisten edessä -debyytilleen Knipin ja Teemu 

Brunilan kaltaisia biisintekijöitä” (Al Valo-liite 1.–7.2.08). Nimekkään tekijäjoukon kerrottiin 

jatkaneen kakkosalbumille. Aamulehden mukaan 

Seili on ammattitaitoisesti ja hyvällä maulla kasattu kokonaisuus – ja ihme  
olisikin, jos ei sellaista tällaisella taustatiimillä (Jukka Immonen, 
Paula Vesala, Teemu Brunila) syntyisi. (Al 16.4.10.)  

Albumia oli ”työstämässä hyvin pitkälti sama joukko kuin esikoistakin” (Image 2/10b), Teemu 

Brunila, Paula Vesala, Jukka Immonen (Image 2/10b; myös HS Nyt-liite 26.3.–1.4.10; Al 16.4.10; IS 

31.3.10b; IS 20.8.11c. Immosesta myös HS Nyt-liite 14.–20.9.07; IS 28.3.09; IS 10.2.11) ja Mariska 

(Image 2/10b; Al Valo-liite 12.–18.3.10b; IS 31.3.10b; IS 20.8.11c; Al Valo-liite 23.–29.9.11b). 

Kuten näistä lehtiesimerkeistä voi todeta, ”Vartiaisen tiimi osaa selvästi tehdä musiikkia, joka osuu 

hermoon” (Al Su Ihmiset-liite 21.8.11b). Mutta mikä oli Jenni Vartiaisen osuus musiikin 

tekemisestä? Edellä esitetyn perusteella vähäinen. Ainakin hänen nimensä näytti jäävän muiden 

nimekkäämpien musiikintekijöiden varjoon. Vartiaisen taidot tunnustettiin Aamulehden Valo-

liitteessä (12.–18.3.10b), jossa muistutettiin, että Teemu Brunila, Knipi ja Mariska olivat debyytillä 

vierailevia musiikintekijöitä, mutta albumin  

[..] painavinta antia olivat Vartiaisen itsensä yhdessä tuottaja Jukka  
Immosen kanssa säveltämät kappaleet.  

  
 Siitä huolimatta otsikot kiljahtelivat: ”Knipi teki Jennille levyn!”  
 Levyn kymmenestä kappaleesta peräti yksi oli Knipin kynästä. (Al Valo-liite 12.–18.3.10b.) 
   

Kakkosalbumin Seili (2010) myötä maininnat Jenni Vartiaisesta musiikin tekijänä, säveltäjänä, 

sanoittajana ja soittajana lisääntyivät. Hänen kerrottiin kirjoittaneen albumille säkeistömateriaalia 
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(IS tv-liite 24.2–2.3.11), soittavan ”jokaisella kappaleella, syntikoita, pianoa ja poikkihuilua” (Al 

Valo-liite 12.–18.3.10b) sekä ”päättä[vän] kaikesta: miten kuvat otetaan, miltä lava näyttää, miltä 

soundi kuulostaa” (HS 20.3.10). Hänen kerrottiin vastaavan levyn lopputuloksesta, pyytävän 

ihmiset mukaan levylle ja sanovan, kenelle materiaalit toimitetaan (IS tv-liite 24.2–2.3.11). Eniten 

musiikin tekijyyttä korosti Aamulehden Valo-liite (12.–18.3.10b). 

Viimeistään nyt joudut luopumaan hellimästäsi mielikuvasta, jonka mukaan Jenni Vartiainen  
olisi vain kaunis nainen, jota taustalla lymyilevät tuottajat ohjailevat. Oikeasti hän on oman 
musiikkinsa kapellimestari, joka säveltäessään käyttää klassisen musiikin työkaluja 
ja tekee kaiken tasan omalla tahdillaan. (Al Valo-liite 12.–18.3.10b.)  

Muistutus musiikin tekijyydestä näpäyttää lukijaa siitä, että kauniilta näyttäminen ei heikennä 

naisen päätäntävaltaa musiikissa. Se ei toisin sanoen ole hyödyke, jolla levy-yhtiön tuottajat 

rikastuvat. Levy-yhtiön tuottajilla toimittaja viitannee miehiin musiikin auktoriteetteina, jotka 

oletetusti pitävät lankoja käsissään ja kokoavat lopullisen tuotteen kuulijoiden nautittavaksi. Tämän 

muistutuksen jälkeen Vartiaisen tekijyyttä korostetaan vakuutteluilla siitä, että kyseessä on ”oikeasti 

[..] oman musiikkinsa kapellimestari”. Vakuuttelu siitä, että kyseessä on esitetystä musiikista 

vastuussa oleva artisti, jossain määrin kyseenalaistaa lukijan älykkyyden ja saa pohtimaan 

esimerkiksi sanan ”kapellimestari” käyttöä. Oletettavasti sillä viitataan jutussa henkilöön, joka 

orkesterin johtamisen lisäksi tekee tulkinnan säveltämästään musiikista. Tekijyys liittyy tässä 

vahvasti säveltämiseen, mitä korostaa toteamus siitä, että ”säveltäessään [hän] käyttää klassisen 

musiikin työkaluja”. Klassisen musiikin työkalujen voi olettaa viittaavan klassisen musiikin 

sävellystekniikoihin, koulutukseen ja nuottikirjoitukseen, vaikkakin lopullinen tulkinta jää lukijan 

päätettäväksi. Säveltäjä on henkilö, joka tuottaa materiaalin itsenäisesti ja tuo sen orkesterin 

soitettavaksi. Tekijyyden korostus jatkui tavalla, joka asetti musiikkigenret hierarkkiseen suhteeseen 

toistensa kanssa. Seuraavassa Aamulehden Valo-liitteen toimittaja kuvailee Jenni Vartiaisen 

tunnelmia rockyhtye Musen keikan jälkeen: 
  
 Keikan kannattelemana [Muse] Vartiainen [..] istuu pianon ääreen  
 soittamaan aiemmin säveltämäänsä melodianpätkää. Siitä löytyi Seilin 

maailma, joka ei kuulosta popin perusrallatukselta, sillä Vartiainen käyttää klassisen musiikin työkaluja [..] 
vertailukohtia ei haeta tyttöpopista, vaan juuri Musen, Coldplayn tai Radioheadin tapaisesta uudesta 

taiteellisesta stadionrockista. (Al Valo-liite 12.–18.3.10b.)  
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Arvoasteikon yläpäähän sijoittuvat tässä tekstikatkelmassa rockmusiikki ja klassinen musiikki. 

Alimpana on popmusiikki, joka määrittyy tyttöjen musiikiksi. Se, miksei albumi kuulosta 

popmusiikilta, perustuu sitaatissa kolmeen seikkaan. Ensinnäkin Jenni Vartiaisen pianolla soittaman 

saundin kerrotaan saavan vaikutteensa nimekkäästä brittiyhtyeestä, jonka konserttiesiintymisen 

ylevöittämänä laulaja saa musiikillisen inspiraation omaan albumiinsa. Sävellystyön tuloksena 

syntyneen eteerisen ja mahtipontisen äänimaailman kerrotaan perustuvan klassisen musiikin 

työkaluihin. Se, mitä nämä työkalut tarkemmin ovat, jää tekstissä epäselväksi. Ne kuitenkin 

esitetään toisena syynä sille, että albumi ylittää popmusiikin kriteerit eikä siis ”kuulosta popin 

perusrallatukselta”. Viimeisenä mainittakoon se, kuinka laulaja asemoidaan hänen sukunimensä 

käytöllä eli kutsumalla häntä ”Vartiaiseksi” klassisen musiikin säveltäjien joukkoon tai ainakin 

henkilöksi, jonka jokainen tuntee sukunimen perusteella. Kaiken kaikkiaan artikkelin mukaan ”Seili 

pudottaa tuolilta jokaisen, joka odottaa Vartiaiselta radioystävälliseksi pakattua listapoppia” (Al 

Valo-liite 12.–18.3.10a). Albumia kuvataan teokseksi, joka ”kasvaa yli ja ohi radioiden 

soittolistojen” (Al Valo-liite 12.–18.3.10b). Se on toisin sanoen parempi kuin yksikään tavallinen 

popsävellys. Voiko Jenni Vartiaisen musiikkia ymmärtää laisinkaan popmusiikiksi, kun se 

nimenomaan pyritään kuvaamaan klassiseksi musiikiksi?   21

Jo aiemmin Jenni Vartiainen oli mukana kokoonpanossa, jonka albumimyynti oli huomattavan 

runsasta. Lehtitietojen mukaan Gimmel-yhtye teki kahden ja puolen vuoden aikana 300 keikkaa ja 

kolme albumia, joista vuonna 2002 julkaistu debyyttialbumi Lentoon oli Suomen myydyin (HS Nyt-

liite 8.–14.6.07b; myös IS Plus-liite 13.–14.10.07c; HS 20.3.10 Me Naiset 12.8.10; IS 10.2.11) 

100 000 kappaleen myynnillä (IS 31.3.10b). Helsingin Sanomien mukaan huima levymyynti 

korreloi ”vanhojen setien visioiden kanssa” (HS 20.3.10). Menestystä seurasi kuitenkin putoaminen 

myyntilistoilta ja julkisuudesta. Albumimyynnin tyrehtymisen myötä Gimmelin kerrottiin jääneen 

tähdenlennoksi (Me Naiset 12.8.10). ”Keikoilla näytettiin keskisormea” (HS 20.3.10), ja lupaavasti 

alkanut ura Popstarsin tiimoilta ”kyhätyssä” (Me Naiset 12.8.10) tyttöryhmässä hiipui. Jenni 

Vartiaiseen viitattiin ex-laulajana. Hänestä kirjoitettiin ”unohdettuna tosi-tv-tähtenä” [joka] ”on 

tipahtanut kauas julkisuuden valokeilasta” (IS 10.2.11). Kuten jo aiemmin Anna Abreun ja Idolsin 

kohdalla, myös Jenni Vartiaisen jäsenyys Gimmelissä sai osakseen negatiivista mediahuomiota, joka 

oletettavasti vei palstatilaa hänen myöhemmiltä saavutuksiltaan musiikissa. Vielä vuosienkin 

 Popmusiikin ja klassisen musiikin vastakkainasetteluista ja ongelmista liittyen popmusiikin määritelmiin 21

ks. Hawkins 2011, xiii–xiv. 
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jälkeen Gimmelistä puhuttiin ”muovisena ja mitäänsanomattomana” (Al 16.4.10) ja ryhmän jäsenten 

puutteita musiikin tekijöinä korostettiin sanomalla, että ”tytöt eivät itse tehneet biisejään” (Me 

Naiset 12.8.10). Tai kuten Ilta-Sanomien Plus-liite asian ilmaisi: ”Huh, onneksi siitä Gimmelistä 

päästiin!” (IS Plus-liite 10.7.10). Mitä oli odotettavissa? ”Gimmelistä viisastunut” (IS Plus-liite 

10.7.10) laulaja vai jotain muuta? Suurten albumimyyntilukujen voi olettaa rajoittaneen kirjoituksia 

sekä Jenni Vartiaisen että Anna Abreun tekijyydestä. Kyse on eittämättä popmusiikkiin liittyvistä 

ennakkoluuloista, jotka ilmenevät hankaluutena kertoa kahdesta erillään pidetystä asiasta, 

kaupallisesta menestyksestä ja musiikillisesta uskottavuudesta samanaikaisesti. Siksi on ehkä ”

luonnollista”, että lehdet valikoivat albumimyyntilukujen yhteyteen laulajien menneisyyttä 

painottavia puhetapoja. Toki näiden seikkojen voi toisaalta olettaa lisänneen kummankin 

mediakiinnostavuutta. Edellä mainitun myyntilukuja painottavan valikoinnin seurauksena 

myöhemmät yritykset saada Jenni Vartiainen näyttämään autenttiselta vaikuttivat jokseenkin 

keinotekoisilta. Yritystä kyllä oli, mutta lähinnä vain Aamulehden Valo-liitteessä (12.–18.3.10b). 

Kyseinen lehti esitti Jenni Vartiaisen populaarimusiikin naistekijöiden kentällä seuraavanlaisesti (ks. 

kuva 7). 

Kuva 7. Naispoplaulajien sijoittuminen populaarimusiikissa
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Saadakseen Jenni Vartiaisen näyttämään aidolta toimittaja jaottelee populaarimusiikin kentällä 

toimivia naisartisteja toisilleen vastakkaisina pidettyjen ominaisuuksien perusteella. Artistin 

aitoudesta tai epäaitoudesta kertoo se, kuinka paljon tai vähän hän on musiikistaan vastuussa. 

Vastaavasti levyjen myyntipotentiaali, joka ei kuvatekstin mukaan sisällä arvovarausta, on 

ilmoitettu akselilla kaupallinen–epäkaupallinen. Kuvassa kolmea tämän tutkimuksen tarkastelemaa 

poplaulajaa toisistaan erottaa aitous ja yhdistää kaupallisuus. Kaupallisuus on hyväksyttävää, 

aitouden puute ei. Autenttisuuden vastakohta – keinotekoinen tai jäljitelmä – on kuvan mukaan se ”

mielikuvien Jenni Vartiainen”, joka eroaa aidosta ”oikeasta Jenni Vartiaisesta”. Kuvatekstin mukaan 

kyse on siitä, ”kuinka hyvin kullakin tähdellä on musiikki omissa käsissään” eli missä määrin artisti 

vastaa kappaleiden teosta. ”Oikea Jenni Vartiainen” toisin sanoen osallistuu kappaleiden tekoon 

lähes samanlaisella intensiteetillä kuin Chisu. Lopulta Jenni Vartiaisen autenttisuus jää tämän 

yksittäisen lehden vakuutteluksi. Vakuuttelu kuitenkin osoittaa, että musiikin tekoprosessin hallinta 

on tärkeä naispoplaulajan autenttisuutta määrittävä seikka.  

Kuvasta voi päätellä myös sen, että myyntipotentiaaliltaan Chisun kanssa hieman korkeammalla 

olevan Anna Abreun musiikki mielletään vähiten aidoksi. Kuvan mukaan hän ei vastaa 

musiikistaan. Tilanne ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Mikään aineistoanalyysin kohteena 

olevista lehtiartikkeleista ei väittänyt, että levy-yhtiö sanelisi Anna Abreun musiikin sisällön. Sama 

päti Jenni Vartiaiseen ja Chisuun. 

Ilta-Sanomien mukaan Anna Abreun nimeä kantavalla debyyttialbumilla Anna Abreu (2007) ”ei 

ollut vielä yhtään omaa biisiä” (IS 15.10.08). Sanat, sävellys ja tuotanto olivat siis pääosin muiden 

kuin Abreun vastuulla. Ilta-Sanomat kertoi, että ”levyn tuotannosta ja suurimmasta osasta soittoa ja 

sovituksia vasta[si] Rauli Eskolin” (IS 23.8.07d). Teemu Brunila on puolestaan ”tehnyt levyn 

parhaan kappaleen End of Love” (IS 23.8.07d; myös IS 4.7.07). Aamulehden mukaan ”End of Love 

on tällä hetkellä yksi Suomen radioiden soitetuin kappale” (Al 28.8.07). Albumin tekoon osallistui 

myös muita kokeneita biisintekijöitä, esimerkiksi Patric Sarin, Janne Huttunen ja Alex Ojasti, 

Jörgen Elofsson ja Maki Kolehmainen (IS 23.8.07d). Yhtä kaikki ”Annan nimikkolevy on juuri 

sellainen kuin laulaja halusikin” (IS Plus-liite 13.–14.10.07b). Vaikkei debyytti sisältänyt yhtään 

laulajan itse tekemää kappaletta, hänen kerrottiin valinneen levynkansien kuvauspaikaksi Portugalin 

sekä päättäneen kannen poseeraustyylin, jonka kerrottiin olevan seksikäs (IS 23.8.07a).
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Toiselle albumilleen Anna Abreu toivoi saavansa mukaan omia sävellyksiään ja sanoituksiaan (IS 

Plus-liite 10.11.07). Albumin Now (2008) kohdalla laulajan kerrottiinkin olleen ”tiiviisti 

tekemisprosessissa mukana” (IS 28.1.09) ja vaikuttaneen albumiin ”voimallisesti” (IS 15.10.08). 

Albumi oli vuoden 2008 myydyin Suomessa (IS 7.4.09). ”Uutuuslevyllä kuullaan hänen omia 

sanoituksiaan ja sävellyksiään” (IS 15.10.08; myös IS 28.1.09). Myös Aamulehden Valo-liite 

tunnusti Anna Abreun tekijyyden, mutta antoi sille jokseenkin vastahakoisen hyväksynnän. 

 Anna Abreu halusi tuoda kakkoskakulleen enemmän dancea. Sen kuulee. Kiekon avaava Vinegar 
  pumpsuttaa tyhjäpäisenä mutta tehokkaana: kappale toimii kerta-annoksena tanssilattialla. 
  [..] Tuote on kunnossa, pakko myöntää! (Al Valo-liite 7.–13.11.08).  

Anna Abreun albumi kuulostaa siltä, miltä Anna Abreu haluaa. Tämä seikka kuitenkin hautautuu 

tekstiesimerkissä dance-musiikin vähäiseen arvostukseen. Tyhjäpäisyys, se ettei musiikki merkitse 

mitään, välittää oivallisesti sen, mihin musiikin arvon ajatellaan tässä kytkeytyvän: merkitykseen. 

Musiikin tulee merkitä jotain ollakseen arvokasta. Se, ettei merkitse mitään, vihjaa, että musiikki 

kieltäytyy ilmaisemasta kokemusta. Sitä ei voi järkeistää, koska se ei taivu mihinkään diskurssiin . 22

Tehokkuus viitannee toisteisuuteen, pakkosyötön omaiseen houkuttelevuuteen. Toisaalta sen, että ”

tuote on kunnossa”, voi tulkita osoitukseksi Anna Abreun poikkeuksellisesta kyvystä toimia 

musiikkibisneksessä voittoa tuottavana. Naisena hän ei kuitenkaan voi päästä yli siitä, että  
  

Sävellyksistä puuttuu oivallusta, ja riman ali mennään erityisesti teinisuhdevenkoiluun 
keskittyvissä sanoituksissa. Tuntuu, että niihin on poimittu vain ilmeisimmät ja tyhjimmät hokemat.  

Siksi onkin hyvä, että Abreu esittää levyllä yhdet kappaleet espanjaksi ja portugaliksi. Niitä kun ei tahdo 
ymmärtää. (HS Nyt-liite 24.–30.10.08.)  

Yllä popmusiikin kulttuurinen arvo mieltyy kehnoksi, koska se merkitsee kuulijalleen niin vähän. 

Merkityksestä ei edes piitata, ja onkin hyvä, jos sanoituksia ei ymmärrä. Musiikin pinnallisuus 

tyhjine hokemineen saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa älyllistä taantumaa (ks. Kotarba & 

Vannini 2009, 76), jotain jonka vuoksi Helsingin Sanomien Nyt-liitteen toimittaja esittää 

myönteisenä sen, että hän ei ymmärrä kahden laulun lyriikoita.  

Lehdet kertoivat Anna Abreun osallistuneen kolmannen albuminsa Just a Pretty Face (2009) tekoon 

edellisiä albumeita enemmän (IS 12.9.09; Al 21.10.09). Tätä asiaa ei kuitenkaan avattu enempää, 

 Dance-musiikkiin liittyvistä merkityksistä ks. Gilbert & Pearson (1999, 3–6).22
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vaan lehtijutut keskittyivät Abreun musiikin faniuden esittelemiseen. Aamulehden Su Ihmiset-liite 

(31.10.09c) julkaisi toimitukseen tulleita 8-, 10- ja 13-vuotiaiden tyttöjen fanikysymyksiä, jotka 

koskivat laulajan elämää, muun muassa lempiasioita elämässä, päivittäisiä rutiineja, kolmatta 

albumia, ystävyyttä ja lemmikkejä. Myös kappaleiden sanoituksista kysyttiin. 

Riina,13: Mistä yhdessä parhaan ystäväsi kanssa kirjoittama Do Avessa kertoo? 
Anna: Nimi tarkoittaa Muuttaisinko kaiken? Se on vaikea selittää. Se on 
vähän niin kuin rakkaustarina. Kuvaus sellaisesta tilanteesta, että ollaan 
ekaksi ystäviä, sitten muututaan rakastavaisiksi ja kaikki meneekin pieleen.  
Biisissä pohditaan, että jos voisin peruuttaisinko kaiken, jotta olisi voitu 
olla ystäviä. (Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c.) 

Ystävän kanssa kirjoitettu kappale Do Avesso (huom.) kertoo nuorten kokemasta rakkaudesta. 

Kappale näyttäytyy realistisena, koska sen voi olettaa perustuvan todellisiin tapahtumiin. Näin 

myös Abreun persoona, josta portugalin kieli tekee erityisen, näyttäytyy realistisena ja autenttisena.  

Kappaleiden sanoituksilla on kuitenkin toistuvasti perusteltu niitä esittävän artistin 

epäautenttisuutta. Tämä liittyy johdannossa esittelemääni tapaan muodostaa kehäpäätelmiä syy-

seuraussuhteita sekoittamalla. Populaarimusiikista kirjoittavien Stuart Hallin ja Paddy Whannelin 

(1964) mukaan popkappaleiden sanoitukset käsittelevät tyypillisesti romanttista rakkautta ja sen 

päättymistä, kaipausta rakkaudesta ja lopulta sen täyttymistä. Heidän mukaansa aikuiseksi 

kasvamisen vaikeus, tunnepuolen ja seksuaalielämän muutos ovat nuoren elämässä akuutisti 

vaikuttavia asioita. Se, että näistä aidoista, autenttisista tunteista (syy) tulee markkinatalouden 

käyttövoima, tarkoittaa nuorten tunteilla rahastamista. Alkujaan aito tunne kääntyy popkappaleiden 

kierrättämäksi, takaisin nuorille myytäväksi epäautenttiseksi tuotteeksi (seuraus). Tässä Hallin ja 

Whannelin (1964) mukaan piilee populaarikulttuurin ongelma, sen autenttisten aspektien 

yhdistyminen kaupallisuuteen. Tulkintani mukaan tämä ei ole portugalilaiset sukujuuret omaavan 

Abreun kohdalla ongelma, sillä portugaliksi laulaminen saa hänet näyttämään autenttiselta 

kulttuurinsa edustajalta. Abreun neljännen albumin Rush (2011) kerrottiin syntyneen ”tuottaja-

säveltäjä Jukka Immosen ja räppäri Redraman kanssa” (Al Valo-liite 1.–7.4.11; myös Demi 4/11). 

Albumilla laulajan kerrottiin olleen ”mukana sanoittamassa ja säveltämässä kappaleita” (IS 

19.3.11b).  

Aamulehden Valo-liitteen (12.–18.3.10b) kuvassa Chisun albumimyyntimäärät esitettiin lähes 

saman tasoisiksi Anna Abreun albumien myyntimäärien kanssa, mutta vähäisemmiksi kuin Jenni 
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Vartiaisen. Lehdistä voi kuitenkin todeta Chisun albumimyynnin olleen todellisuudessa samalla 

tasolla kahden muun artistin levymyynnin kanssa (ks. aiemmin). Jos aitouden pääperusteena 

pidettäisiin vähäisiä myyntilukuja (Hawkins & Niblock 2011, 15–16), ei Chisu määrittyisi aidoksi 

artistiksi. Silti ajatus autenttisuudesta liittyy tämän tutkimuksen tarkastelemista naispoplaulajista 

vahvimmin juuri häneen. Seuraavassa pääluvussa analysoin mahdollisia syitä tähän.  
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6. NAINEN AUTENTTISENA MUSIIKINTEKIJÄNÄ II: MUSIIKIN TEKIJYYS,  

KAPPALEET JA ÄÄNI 

  

6.1 Musiikin tuottaminen, säveltäminen ja teknologia: tapaus Chisu 

Naisten osuutta musiikin tuottamiseen ja teknologiaan liittyvissä prosesseissa on tarkasteltu vähän 

(Leonard 2014). Perinteisesti myös säveltäminen on liitetty miehiin, etenkin poikkeuksellisen 

lahjakkaisiin miehiin (Partti & Ahola 2016). Lehdet kuitenkin nostivat Chisun poikkeuksetta esiin 

oman musiikkinsa tekijänä. Useat lehdet mainitsivat hänen olevan ”itse laulunsa säveltävä, 

sanoittava, sovittava ja tuottava” artisti (Al 6.2.12; myös HS 9.1.10; Demi 2/10; HS kuukausiliite 

11/10; Demi 12/10a; Demi 11/11a; Miss Mix 11/11). Hän toisin sanoen vastaa jokaisesta musiikin 

tekoon liittyvästä vaiheesta. Hän on ”yhden naisen musatehdas” (Image 3/08), ”musiikin 

moniosaaja” (Cosmopolitan 12/11b) ja ”uuden ajan poptähti” (Image 10/10b), joka ei käytä 

ulkopuolista työvoimaa, vaan on ”langat käsissä[än] pitävä [ja] kaiken itse tekevä” (Demi 11/11a; 

myös Al 20.10.11). Aamulehden Valo-liitteen (23.–29.9.11b) mukaan ero Jenni Vartiaiseen ja Anna 

Abreuhun on merkittävä. 

Jenni Vartiainen [..] ja Anna Abreu esimerkiksi ovat päässeet valtaan pääosin muiden sanoin  
ja sävelin, mutta Chisu on oma lukunsa. Hän on oman musiikkinsa itsevaltias. Hän sanoittaa,  
säveltää, sovittaa ja tuottaa. 

Siksikin Chisun kertomiin tarinoihin on suhtauduttava astetta vakavammin kuin muiden artistien 
kertomuksiin. Hän laulaa siitä, mistä itse haluaa, ei siitä mistä vaikkapa Vartiaiselle [..] sanoja  
tehnyt Mariska. (Al Valo-liite 23.–29.9.11b.)  

Yllä olevan tekstiesimerkin mukaan vastuu musiikin tekemisestä jakautuu artistien välillä hyvinkin 

epätasaisesti. Chisun vahva tekijyys asettuu vasten kahden muun artistin tekijyyttä. Vuotta aiemmin 

samainen lehti kuitenkin (Al Valo-liite 12.–18.3.10ab) vannoi Jenni Vartiaisen aitouden nimeen. 

Tämä poukkoileva linja vahvistaa ajatusta siitä, että Chisua pidetään musiikin tekemisen uutena 

standardina. Toisaalta se, että Jenni Vartiainen ja Anna Abreu ”ovat päässeet valtaan muiden sanoin 

ja sävelin”, tulee mielestäni vain ottaa osoituksena siitä, että musiikin tekeminen on yhteistyötä. 

Autenttisuuden kytkeminen siihen, säveltääkö, sanoittaako ja tuottaako laulaja omat kappaleensa 

vai ei, haittaa tulkintani mukaan erityisesti Vartiaisen autenttisuutta, sillä häntä on Abreuta 

enemmän pyritty esittämään musiikistaan vastuussa olevana artistina. Lehden toimittajan toteamus 

yllä vihjaa, että on jotenkin vähäarvoista tai hävettävää esittää materiaalia, joka on syntynyt 
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yhteistyössä muiden musiikintekijöiden kanssa. Kahden muun laulajan musiikki näyttää jäävän 

arvossa kauas Chisun taakse. Kyse ei siis ole albumimyyntimääristä, sillä myös kunniallinen 

musiikki voi myydä paljon. Mikä sitten selittää Chisun autenttisuutta? 

 

Chisu paistattelee lehtien varauksettoman ihailun kohteena, sillä vastuu musiikin tekemisestä on 

täysin hänellä itsellään. Tarkemmin kyse on kahdesta seikasta, musiikin määräys- ja 

toimeenpanovallasta, jotka myös erottavat Chisun Jenni Vartiaisesta ja Anna Abreusta. Määräys- ja 

toimeenpanovallan ydin puolestaan kulminoituu yhteen musiikin sukupuolittuneimpaan oletukseen: 

ajatukseen miehistä musiikin tuottajina (Whiteley 2000, 4). Se, kuka pääsee tekemään mitäkin ja 

kuka määrää ketä, on musiikin työnjaon kannalta oleellinen asia. Whiteleyn (2000, 4) mukaan 

sukupuoleen perustuva työnjako musiikissa ilmentää systemaattista naisiin kohdistuvaa syrjintää 

työtehtävissä, joissa on kyse vallasta. Tällaisia tehtäviä ovat tuottajien, johtajien ja teknisesti 

taitavien henkilöiden työt. Lisäksi teknologiaan perustuva osaaminen (dj:nä toimiminen, äänen 

käsittely) on tavallisesti miesten käsissä. Musiikin tuottamiseen liittyy ajatus teknologian suomasta 

autenttisuudesta, joka nykypäivänä näkyy edelleen perinteisessä rock-musiikissa (Anttonen 2017, 

32, 69) ja vaikkapa suomalaisessa rap-musiikissa (Rantakallio 2009, 216–219).  

Musiikintekemiseen liittyvä vastuu on tärkeä artistin autenttisuutta määrittävä tekijä, joka tulee 

esille myös tämän tutkimuksen lehtiaineiston kohdalla. Tämä tarkoittaa albumin tekovaiheiden 

kontrollointia eli tarkemmin ilmaistuna sanoittamista, säveltämistä ja tuottamista, sitä, kuka tekee 

mitäkin ja miltä levyn lopputulos (lehdistön silmissä) vaikuttaa. Chisun toimiminen tuottajana, 

säveltäjänä ja sanoittajana huomattiin. Hänen esimerkkinsä myötä lehdet näyttävät, että 

sukupuoleen perustuva musiikin työnjako on muuttumassa. Lehtien kuvailuissa Chisu oli joko ”

laulaja-säveltäjä-tuottaja” (HS Nyt-liite 14.–20.3.08), ”muusikko, säveltäjä, sanoittaja ja tuottaja” 

(Al Valo-liite 23.–29.9.11b), ”säveltäjä-sanoittaja, tuottaja” (Cosmopolitan 12/11b) tai ”laulaja, 

säveltäjä, sanoittaja, tuottaja” (IS Plus-liite 15.10.11). Onko kyse muustakin kuin työnimikkeen ”

tuottaja” liittämisestä sukupuoleen ”nainen”? Onko tuottajan roolin tulo myös naisten ulottuville 

riittävä peruste sille, että musiikin sukupuoleen perustuvan työnjaon voitaisiin sanoa purkautuneen? 

Tähän ei lehtitekstien perusteella voi vastata. On kuitenkin huomioitava, että vain kerran kerrottiin, 

että  

  
Chisu törmää edelleen ennakkoluuloihin, koska naistuottajat ovat harvassa. 

 -Uskottavuusepäilyt ovat ihan perseestä. Täytyy muka todistella, että tässä ihan oikeasti tehdään 
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  musiikkia, josta ihmiset voisivat nauttia. (Me Naiset 5.6.08.)  

Kommentin antaja kritisoi mielikuvaa, jonka mukaan naisen tuottama musiikki olisi jotenkin 

vaillinaista tai epäkelpoa. Lausuma kiteyttää musiikin tekemisen konventionaalisen valta-

asetelman: sen, että nainen kelpaa musiikin esittäjäksi, mutta ei musiikin varsinaiseksi tekijäksi. 

Perinteisesti sävellystyön oletetaan olevan yksinäistä ja poikkeuksellisen lahjakkaiden miesten 

hommaa (Partti & Ahola 2016). Naisten kannalta kyse on kolminkertaisesta toiseudesta, jossa 

ensimmäisen ulottuvuuden muodostaa sukupuoli, toisen genre (populaarimusiikki) ja kolmannen 

toiminta miehisellä alalla.  

Yllä Chisu esitetään kyseenalaistamassa tuottamisen yhdistämisen vain miehiin. Kyse on muustakin 

kuin miehisen vallan kyseenalaistamisesta. Kun nainen on täysin vastuussa urastaan, implikoi se 

kahta toisistaan erillään pidettyä taitoa: kykyä hallita uraa ja kykyä säilyttää musiikillinen 

koskemattomuus. Tärkeäksi kysymykseksi tässä muodostuukin se, miten musiikin tuottajuudesta 

puhutaan. Ovatko naiset vapaita toimimaan kuten haluavat ilman pelkoa siitä, että heitä vertaillaan 

tai että heidän aikeitaan vähätellään? Seuraavassa vuotta myöhemmin ilmestyneessä artikkelissa 

Chisu esitetään musiikintekijänä, joka toimii tasa-arvoisessa asemassa suhteessa miespuolisiin 

tekijöihin. 

 Biisintekijänä työskentelet miehisellä alalla. Miten nuoreen mimmiin 
 suhtaudutaan? 
 Alalla suhtaudutaan hyvin – vaikeampaa on arjessa. Pienelle blondille heitetään paljon kaksimieleistä 
  läppää. Ja kun puhutaan bisnestä joudun hankkimaan uskottavuuden kaksin käsin. Olisi kiva elää päivä 
  185-senttisenä miehenä. (Me Naiset 24.9.09.) 

Kommentin mukaan musiikkialalla nainen on tasa-arvoisessa asemassa suhteessa mieheen, kun taas 

arjessa on hankalampaa. Toisaalta Chisun kommentti vihjaa, että vaikka nainen voi pärjätä hyvin 

biisintekijänä, musiikissa hänen tulee neuvotella paikkansa suhteessa musiikkibisneksen 

toimintamalleihin. Yksi toimintamalli näyttää olevan uskottavuuden hankkiminen kaksin käsin, 

jonka voi olettaa tarkoittavan kaksinkertaisen työmäärän tekemistä verrattuna miehiin. Tämän voi 

olettaa johtuvan siitä, että yritystoiminnassa maskuliinisuus on edelleen normi. Sen voi tulkita 

tarkoittavan, että vain tietynlaisella aggressiivisella ja kilpailuhenkisellä käyttäytymisellä pärjää. 

Chisun kommentti painottaa, että miehet eivät joudu seksistisen puheen tai uskottavuusepäilyjen 

kohteiksi. Tästä syystä päivä miehenä toisi helpotuksen naisena olemisen rasituksiin, jotka liittyvät 

naispoplaulajan kohdalla siihen, ettei häntä oteta sukupuolensa takia välttämättä vakavasti. 
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Naispuolisten musiikintekijöiden tarkastelu, kuten Marion Leonard (2014) huomauttaa, keskittyy 

usein heidän musiikkiuriinsa: soittotaitoon ja siihen, miten he pärjäävät musiikkibisneksessä 

naisina. Harvat tutkimukset tarkastelevat naisten roolia musiikin tuottamiseen ja teknologiaan 

liittyvissä kysymyksissä eli alueilla, jotka on ymmärretty erityisen maskuliinisiksi niin muusikissa 

kuin yleisemmin yhteiskunnassa. Sukupuolesta ja musiikkiteknologiasta kirjoittava Victoria 

Armstrong (2011, 63) huomauttaa, kuinka miehet, maskuliinisuus ja teknologia mielletään yhä 

vahvasti toisiinsa kytkeytyviksi. Niihin liitetään mielikuvia kontrollista, vallasta ja taidosta. Mitä 

enemmän asiantuntijuutta henkilö tarvitsee hallitakseen esimerkiksi musiikkiohjelman, sitä 

korkeampi on hänen statuksensa. Jos musiikkiohjelmaa pidetään haastavana opetella, pojat haluavat 

opetella sen käyttöä tyttöjä hanakammin. Tämän kaltaiset ohjelmat usein luokitellaan 

maskuliiniseksi teknologiaksi. Jos musiikkiohjelmaa puolestaan pidetään helppona, puuttuu siitä 

silloin maskuliininen teknologinen aspekti. Ohjelman oletettu yksinkertaisuus Armstrongin mukaan 

myötävaikuttaa sen pitämiseen naisten teknologiana, vaikka tästä ei Chisun kohdalla olekaan kyse. 

Chisun musiikin tekoa ja hänen käyttämäänsä musiikkiohjelmaa kuvattiin seuraavin sanakääntein: 

 Luonnonlapsena liehuminen ei sinänsä ole uutta pop-musiikissa, mutta Chisussa se on 
  yhdistynyt poikkeukselliseen itseoppineisuuteen. Varhaisteini-iässä alkanut rakkaus  
 leffasoundtrackeihin ja tietokoneella näpräämiseen johti jo varhain kahteen kunnioitettavaan  
 saavutukseen: pääsyyn englantilaiseen tuottajakouluun ja musiikin tekoon Särkänniemen  
 kummitusjunaan. Vaikka Chisu nauttii Pro Tools –helvetissä rypemisestä, hän onnistuu silti 
  yhdistämään ammattitaidon avoimuuteen ja viattomuuteen. (Image 10/10b.) 

Uusien teknologioiden kokeilu on popmusiikissa tavallista. Monimutkaisten musiikkiohjelmien 

oppiminen vaatii harjoittelua mieluiten niille varatuissa instituutioissa. Jutussa ilmenevän puhetavan 

mukaan sinne tänne sohimisesta, luonnonlapsena liehumisesta, seuraa paras lopputulos, kun se 

yhdistyy kuria ja järjestelmällisyyttä vaativaan tekemiseen. Chisun itseoppineisuus esitetään 

poikkeuksellisena sen vuoksi, ettei monimutkaista ja taitoa vaativaa tietokoneohjelmaa tavallisesti 

opetella tuosta vain. Harvoin siitä seuraa ammattitaitoinen kokonaisuus. Se, miksi ammattitaito 

tulisi ylipäätään yhdistää avoimuuteen ja viattomuuteen, ei tekstistä selviä. Kuitenkin näiden 

jälkimmäisten määreiden voi olettaa olevan osa sitä seksuaalisviritteistä sanastoa, jolla 

naismuusikoita usein kuvataan. Avoin yhdistyy mielikuvan tasolla helposti kutsuvuuteen ja 

seksuaaliseen saatavuuteen, viaton puolestaan tyttömäiseen sinisilmäisyyteen. Kun avoimuuteen ja 

viattomuuteen yhdistyy uudenlainen piirre, ”tietokoneilla näprääminen”, tekee se naisesta 

poikkeuksellisen. Vielä 1980-luvulla tietokoneiden käyttäminen sävellystyössä herätti lehdistön 

edustajissa paheksuntaa. Suomalaissäveltäjä Kaija Saariahosta kirjoittanut Pirkko Moisala (2000, 
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177) huomauttaa, että tietokoneavusteista musiikkia tehtiin tuolloin vähän. Lehdistössä sitä pidettiin 

vähälahjaisten säveltäjien viehätyksenä nappien painelemiseen. Saariahon suhde mediaan oli monin 

paikoin ongelmallinen: hänen saavutuksiaan joko väheksyttiin tai ne sivuutettiin. Rakkaus luontoon 

ja toisaalta tietokoneilla puuhastelu korostuivat häntä koskevassa lehtikirjoittelussa. Lehdistössä 

häntä kutsuttiin naissäveltäjäksi tai tietokonesäveltäjäksi. Toisaalta teknologia-avusteisuus hälvensi 

Saariahon sukupuoleen kiinnitettyä huomiota. Vähitellen 1990-luvulle tultaessa Saariahon 

saavuttama suosio ulkomailla toi hänelle uskottavuutta myös Suomen mediassa. (Moisala 2000, 

182.) 

Chisun kohdalla lehdet kertoivat hänen säveltäjyytensä syntyvaiheista. Lehtien mukaan hänen 

ensimmäinen sävellyksensä oli Särkänniemen huvipuiston kummitusjunan taustamusiikki vuonna 

2000 (Al Valo-liite 16.–22.5.08; Me Naiset 5.6.08; Al Valo-liite 2.–8.10.09; HS Nyt-liite 9.–

15.10.09b; Al 15.4.11b; Al Valo-liite 23.–29.9.11b; Miss Mix 11/11; Me Naiset 7.6.12). Ilta-

Sanomien Plus-liitteen (8.5.10b) jutussa toimittaja kertoi musiikkisadusta viitatessaan 

Särkänniemen huvipuiston kummitusjunan taustamusiikkiin. Kummitusjunan kerrottiin olevan 

Chisun isoveljen rakentama (Al 18.2.08; Al 15.4.11b). Laulaja kuvasi sävellystyön syntyä 

Aamulehdelle seuraavasti: 

Asuin delfinaariossa viikon ja koodasin. Äijä, joka hoiti delfinaarion 
ääniä, auttoi tekniikan kanssa. Se oli ensimmäinen julkaisuni. (Al Su Ihmiset-liite 14.3.10d.) 

Koodaaminen ja teknologian käyttö tulivat Chisulle tutuiksi jo varhain. Kokemuksesta oli selvästi 

hyötyä tulevalle uralle. Esimerkiksi Demi (11/11a) kertoi Chisun ohjelmoineen (tehneen efektejä) 

kaikille siihenastisille albumeilleen. 

Helsingin Sanomien Nyt-liite kertoi Chisun olevan ”pitkän linjan säveltäjä” (HS Nyt-liite 9.–

15.10.09b), joka säveltää myös muille artisteille. ”Hänen kappaleitaan esittävät muun muassa Antti 

Tuisku, Jippu, Tarja Turunen ja Kristiina Wheeler” (HS Nyt-liite 9.–15.10.09b; myös Al 18.2.08; Al 

Valo-liite 16.–22.5.08; Me Naiset 5.6.08; Al Valo-liite 2.–8.10.09; Me Naiset 7.1.10; HS 

kuukausiliite 11/10), r n b-tähti Jonna (Al 18.2.08; Miss Mix 11/11) ja Kristiina Brask (Al Valo-liite 

16.–22.5.08; IS Plus-liite 8.5.10b). ”Tästä johtuen häntä on keksitty verrata supertähti Lady 

Gagaan” (Al 20.10.11; myös Image 10/10b; HS Nyt-liite 21.–27.9.12). Ylipäätään lehdet olivat 

yksimielisiä Chisun lahjakkuudesta. Häntä pidettiin ”Suomen lahjakkaimpana naisena” (HS Nyt-
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liite 21.–27.9.12; myös Al 18.2.08; Cosmopolitan 10/09; HS kuukausiliite11/10; HS Nyt-liite 17.–

13.10.11b, Miss Mix 11/11; Al 6.2.12; Al 9.9.12).  

Puhe säveltämisestä, tuottamisesta ja teknologiasta vahvistavat kuvaa Chisusta artistina, joka on 

vastuussa sekä luovasta työstä että sen toimeenpanemisesta. ”Kaikki taiteellinen vastuu on hänen 

käsissään” (HS Nyt-liite 7.–13.10.11b). Tällainen vallan ja luovuuden yhdistelmä tulee ilmi myös 

Saariahon säveltäjyyttä tarkastelevassa Moisalan tutkimuksessa. Chisusta poiketen Saariaho on 

kuitenkin voinut viedä ideoitaan eteenpäin ja työskennellä mieskollegojen kanssa vain piilottamalla 

määräysvaltansa (Moisala 2000, 178). Chisun sen sijaan ei ole lehtiaineiston perusteella tarvinnut 

tällaista piilottamista tehdä. Tarkasteluajanjakson alusta saakka hänestä kerrottiin henkilönä, jolla 

on oma tuotantoyhtiö itse rakennuttamassaan kotistudiossa. Tästä juontaa juurensa myös 

ensimmäisen albumin nimi Alkovi (2008) (Al 18.2.08; HS Nyt-liite 14.–20.3.08). Alkovissaan Chisu 

tuotti myös esimerkiksi Kristiina Wheelerin albumin (Al 18.2.08; HS Nyt-liite 9.–15.10.09b; HS 

24.10.09). Albumia kuvattiin mustankuuloiseksi, souliin vivahtavaksi, suomalaiseksi vastineeksi 

Amy Winehouselle ja Duffylle (Image 3/08). Oli kyse sitten koodaamisesta, säveltämisestä 

tietokoneella, Protools-ohjelman käytöstä tai tuottamisesta, puhe naisista, teknologiasta ja 

musiikista henkilöityy tämän tutkimuksen aineistossa Chisuun. Teknologian ei myöskään katsottu 

heikentävän Chisun musiikillista ilmaisua, vaan se näyttäytyi hyväksyttynä ja autenttisena osana 

hänen musiikin tekemistään. ”Hän on oman musiikkinsa itsevaltias” (Al Valo-liite 23.–29.9.11b). 

Chisun teknologiaosaaminen, tuottajuus ja säveltäjyys vaikuttivat siis positiivisesti hänen 

musiikkinsa autenttisuudesta lehdistössä tehtyihin tulkintoihin. 

Frith (2004, 108–109) huomauttaa, että teknologiapainotteista puhetta esiintyy merkittävästi 

enemmän suhteessa miesmuusikoihin. Naisiin liittyessään se aiheuttaa helposti epäilystä. Epäilys 

ilmenee esimerkiksi siten, että teknologian käyttöä musiikissa luonnehditaan yksinäisten puuhaksi 

ja yhteisöllisyyden vastakohdaksi, joka vieraannuttaa esittäjän yleisöstään .  23

Jotkut ovat ihmetelleet, miksi haluan tehdä kaiken itse, [..] ei siinä ole mitään  
ihmeellistä, sillä se tulee minulta luonnostaan. (Miss Mix 11/11.) 

 Yksi autenttisuuden käsitteeseen peilaava oletus on Stokesin (2012, 109) mukaan se, että 23

angloamerikkalaista tyylisuuntaa edustavien länsimaiden oletetaan omaksuneen teknologiapainotteisen ja sen 
vuoksi edistyksellisemmän tavan tehdä musiikkia. Tähän verratessa muut maat saavat merkityksen jonakin, 
jolta puuttuu jotain.
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Lehdet eivät missään vaiheessa suhtautuneet epäillen Chisun teknologiaosaamiseen tai väittäneet 

hänen vieraantuneen yleisöstään. Hänen kuitenkin kirjoitettiin viihtyvän yksin (IS Plus-liite 8.5.10a; 

Cosmopolitan 12/11b; Me Naiset 7.6.12). Yksinolo ei silti saanut merkitystä negatiivisena asiana, 

vaan se liittyi siihen, että Chisun kerrottiin pärjäävän yksin. Ilta-Sanomien Plus-liitteen (8.5.10b) 

mukaan Chisu nousi pinnalle tuntemattomuudesta eikä hänellä ollut musiikkimaailmassa 

verkostoja. Yksinpärjäämisen voi olettaa saavan lisäarvoa hänen sukupuolestaan; siitä että hän on 

nainen miesvaltaisella alalla, joskin asia jää lehtitekstien perusteella avoimeksi. Toisaalta kysymys 

voi yksinkertaisesti olla siitä, että nykyään ”se on mahdollista!” (Cosmopolitan 12/11b). Resurssit 

musiikin tekemiseen ovat kaikkien ulottuvilla vähin taloudellisin panostuksin. Chisua voi 

oikeutetusti pitää musiikin tekemisen pioneerina ja esikuvana monille nuorille tekijöille. Tämä 

osaltaan kumoaa oletuksen miestuottajasta ainoana vakavasti otettavana musiikin auktoriteettina. 

Jokainen, jolla on halua, voi tulla musiikintekijäksi. Kuten jo edellä esitin, tätä varten ei enää 

tarvitse pyrkiä muodolliseen koulutukseen, vaan musiikin tekemiseen tarvittavat tiedot ja taidot voi 

opetella itse.  

Chisun musiikista löytyy autenttisuuden kannalta mielenkiintoisia piirteitä, jotka myös erottavat 

hänet kahdesta muusta tämän tutkimuksen artistista. Jos autenttisuus kertoo musiikin alkuperästä, 

lehdissä Chisun musiikki saa merkityksen sekä kansainvälisenä että kansallisena. Erityisesti 

Helsingin Sanomat arvotti Chisun musiikin niin korkealle, ettei siitä löytynyt mitään kielteistä 

sanottavaa. Esikoisalbumin Alkovi (2008) kiiteltiin olevan ”listapopiksi tervetulleen poikkeava 

[jonka] konerytmeissä kuuluu erityisesti Nellee Hooperin tuotantojen, varhaisen Björkin ja Massive 

Attackin vaikutus sekä Lambin sinfoninen triphop” (HS Nyt-liite 14.–20.3.08). Kansainvälistä linjaa 

jatkoi toinen albumi Vapaa ja yksin (2009). Lehden mukaan Chisun sävellyksissä oli kuultavissa 

samanlaista nostetta kuin John Williamsin elokuvasävellyksissä, varsinkin ”dramaattiset äänimassat 

ja herkkä piano muistuttavat elokuvamusiikkia” (HS kuukausiliite 11/10). Aivan kuten 

elokuvamusiikki, Chisun sävellykset herättivät lehden mukaan tunteita ”tarrautumalla 

tunnerekistereihin, jotka ovat yhteisiä kaikille katsojille yli kulttuurirajojen” (HS kuukausiliite 

11/10). Chisu ”huumaa niin Tavastian rockpoliisit kuin Tuuloksen tuulipukukansan” [..] ”

sujahtamalla tunnetilasta toiseen” (HS kuukausiliite 11/10). Tunnelmaltaan Vapaa ja yksin (2009) 

albumin sävelkielen viittaaminen moneen suuntaan (HS Nyt-liite 9.–15.10.09c; HS 9.1.10) sai 

lehden vertaamaan Chisua iskelmälyriikan taiturina pidettyyn Reino Helismaahan (HS 9.1.10). 

Chisun kolmannen albumin Kun valaistun (2011) musiikista Helsingin Sanomat kertoi seuraavaa:  
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Musiikki puolestaan rantautuu korostetusti myös kaukomaille. Rytmi- ja  
sävyviitteitä on Karibialta Kiinaan. Dempattu diskosaundi toimii, ja elokuvallisuus 
korostuu. (HS 5.10.11.) 

Chisun musiikissa on vaikutteita monelta eri mantereelta, vaikka selvää onkin, että kyseessä on 

laulukielen sekä maantieteellisen sijainnin perusteella suomalainen ja Suomessa musiikkia tekevä 

artisti. Samalla Chisua kuvataan kosmopoliitiksi. Musiikin antropologiaa tarkasteleva Martin Stokes 

(2012, 111) viittaa kosmopoliitteihin henkilöinä, jotka ottavat vaikutteita monista eri 

musiikkityyleistä. Kosmopoliiteilla on valta tehdä musiikkia kuten haluavat. Heidän musiikkiaan 

kuvaavat fuusio ja rajojen sekoittaminen. Lehtien puheessa on viitteitä sekä tällaisista 

kosmopoliittisuuden merkityksistä että musiikin tekemisestä, joka rajautuu Suomen sisälle. 

Kokonaan toinen kysymys on, onko kosmopoliittisuudella autenttisuuden kannalta mitään 

merkitystä. Kuten Stokes (2012, 112) huomauttaa, eri musiikkityylien sekoittelu (engl. hybridity) 

perustuu oletukseen siitä, että on olemassa toisistaan erillisiä musiikkityylejä, joita ylipäätään voi 

sekoitella. Näiden musiikkityylien oletetaan edustavan eri maanosien alueilla asuvien ihmisten 

identiteettejä sekä kertovan jotakin tyypillistä ihmisten asuttamasta alueesta ja kulttuurista. Monet 

näistä oletuksista peilautuvat hänen mukaansa juuri autenttisuuden käsitteeseen. Näin ollen myös 

yllä olevan tekstiesimerkin mainitsemaan karibialaiseen, kiinalaiseen ja angloamerikkalaiseen 

musiikkityyliin liittyy oletuksia musiikin autenttisuudesta. Musiikkiin liittyvä ajatus sen alkuperästä 

ohjaa huomion siihen, missä musiikki on tehty. Chisun musiikki ei näytä tunnustavan maanosiin 

perustuvaa jaottelua, vaan kurkottaa moneen suuntaan.  Samanaikaisesti Chisun kirjoitettiin olevan 24

”Suomalaisen popin hallitseva kuningatar” (Al 9.9.12; myös Al 21.1.12; HS 22.1.12; Al 6.2.12), ”

kotimaisen popin valtiatar” (Al Valo-liite 23.–29.9.11a) ja kansallisaarre (Al Valo-liite 23.–

29.9.11b). Hänen musiikkiinsa edusti ”parasta mitä suomalaisella musiikilla on nyt tarjota” (Al 

21.1.12). Siihen viitattiin kansallisen retoriikan puitteissa ”koko kansan musiikkina” (HS 

kuukausiliite 11/10).  

Yksi autenttisuuden kannalta monitulkintainen sana on ”valtakunta”. Aamulehti perusteli Chisun 

autenttisuutta kertomalla hänen olevan ”valtakunnan virallinen vakavasti otettava naismuusikko” 

(Al 20.10.11). Jos ajattelemme valtakunnan valtiollisena alueena ja sitä asuttavana kansana, on kyse 

Suomesta. Samalla on syytä huomioida, että valtakunta ei välttämättä viittaa valtiolliseen alueeseen 

 Suomalaisuuden maantieteellisiä ja kielellisiä painotuksia musiikkikulttuurissa on tarkastellut Antti-Ville 24

Kärjä (2005).
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ja sitä asuttavaan kansaan, joka tunnustaa samat valtion rajat. Pikemminkin se voi viitata alueeseen 

(engl. kingdom), jolla on yksi yhteinen hallitsija, joka voi hallita itsevaltiaana. Edelleen Chisun ”

virallisuuden” voi ajatella perustuvan valtion virkaa tekevien ja valtaa omaavien henkilöiden 

suosituksiin. Kyse ei välttämättä ole kansan suosiosta, vaikkakin se toteutuu silloin, kun nämä 

suositukset saavat kansan keskuudessa laajan hyväksynnän. Pikemminkin Chisulla on 

kulttuurieliitin, tässä tapauksessa musiikista tietävän lehdistön, tuki takanaan, ja sitä kautta hänen 

suosionsa on levinnyt kansan keskuuteen. Hänen virallinen asemansa vihjaa, että samaan aikaan on 

olemassa kilpailevia, epävirallisia autenttisuuksia, jotka eivät tällä hetkellä ole vakavasti otettavia, 

mutta jotka myös saattavat saada virallisen aseman, jos media alkaa tukea asemaa. Yhtä kaikki 

Chisun arvostus lehdissä nojaa muun muassa hänen harjoittamaansa musiikkityylien sekoitteluun. 

Tätä kautta laulaja saa taakseen musiikista kirjoittavan kulttuurieliitin tuen. Tästä osoituksena Chisu 

oli ”HS:n kulttuuritoimituksen valinta Vuoden läpimurroksi” (HS 9.1.10). Häneen liitettiin nimitys ”

kotimaisen kulttuurin kultakimpale” (Al 2.12.11). Sanoittajana hänet nimettiin yhdeksi Suomen 

parhaista (HS 9.1.10; Al Valo-liite 1.–7.6.12).  

Chisu on laulanut, säveltänyt ja tuottanut materiaalin neljälle tarkasteluajanjaksolla ilmestyneelle 

albumilleen: Alkovi (2008), Vapaa ja yksin (2009), Kun valaistun (2011), Kun valaistun 2.0 (2012) 

(erikoispainos, jossa kolme uutta kappaletta). Hänen tiensä musiikkimaailman huipulle kuvattiin 

olevan ”kuin suoraan sisukkaan Suomi-sankarin opaskirjasta” (Al Su Ihmiset-liite 14.3.10d). 

Tulkintani mukaan kyseinen nimitys viittaa kansallisesti merkittävään toimintaan tai saavutukseen, 

jota voi pitää harvinaisena ja epätavallisena kelle tahansa. Lisäksi sisukkuuteen liittyy puurtaminen, 

vuodesta toiseen jatkunut musiikin tekeminen. Sankaruutta tarkastelleet historiantutkijat Ilona 

Kemppainen ja Ulla-Maija Peltonen (2010, 33) kirjoittavat kirjassaan Kirjoituksia sankaruudesta 

satunnaisesta sankaruudesta. Se on tavallista arjen sankaritarinoissa, joissa sankari on mahdollisesti 

elänyt vaatimattomissa oloissa, kuten yksinhuoltajaperheessä, mutta kovalla työllä saavuttanut 

menestystä. Kuten toin tutkimukseni johdannossa esille, vanhempien ero on osa Chisun 

elämäntarinaa. Se ei kuitenkaan korostunut hänen musiikistaan lehdissä tehtyjen tulkintojen 

selittäjänä. Pikemminkin säveltäminen, tuottaminen ja teknologiaosaaminen olivat syitä, joiden 

vuoksi lehdistö suhtautui Chisun musiikkiin sekä intohimoisesti että ihaillen. Hänen myötään 

musiikin naistekijöistä on mahdollista puhua uusin tavoin. Vain harva tarkastelun kohteena olevista 

lehtijutuista käsitteli hänen persoonaansa tai musiikkiaan vähättelevästi.  
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Tarkastelin edellä lehtipuhetta, joka käsitteli naispoplaulajaa suhteessa autenttisuuteen tavoilla, 

jotka liittyvät lavaesiintymiseen, yleisön koostumukseen, albumien myyntimääriin sekä musiikin 

tekijyyteen. Nämä ovat aspekteja, joita on käytetty erityisesti rockmuusikon autenttisuuden 

mittapuina. Ne ovat albumimyyntimääriä lukuun ottamatta autenttisuuden arviointiperusteita myös 

popmusiikin naislaulajan kohdalla. Erityisesti Chisun myötä avautui tilaa autenttisuutta korostaville 

tulkinnoille ja naisartistin arvostamiselle autenttisena musiikin tekijänä. Chisua käsittelevässä 

media-aineistossa onkin syntynyt uudenlaisia tapoja puhua naisten teknologiaosaamisesta ja 

musiikin tuottajuudesta. Näiden taitojen hallinta selittää sitä erityistä ihailua, jota Chisu lehdistössä 

nauttii. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan poplaulajien tuotantoa. Se, miten albumeista tai 

yksittäisistä kappaleista mediassa kerrotaan, rakentaa poplaulajan kuvaa tietynlaiseksi. Tämä kuva 

ei läheskään aina korosta poplaulajan autenttisuutta.  

6.2 Musiikkikappaleet ja yksityiselämä  

Yksinkertaisimmillaan autenttisuuden diskurssi nojaa oletukseen, että laulajan yksityiselämän ja 

musiikillisen tuotoksen välillä on olemassa syy-seuraussuhde (Barker & Taylor 2007), jonka myötä 

hänelle lankeaa lisäarvoa. Seuraavassa Cosmopolitan esittää päätelmiä näiden kahden asian 

välisestä yhteydestä kuitenkin siten, että seuraus (musiikkikappale) selittää syytä (henkilökohtainen 

luonteenpiirre). 

 Uudelta levyltäsi löytyy hidasta ja nopeaa, poppia ja kantria. Oletko itsekin  

 ailahtelevainen? (Cosmopolitan 10/09.) 

Kehäpäätelmä esitettiin Chisulle hänen kakkosalbuminsa Vapaa ja yksin (2009) julkaisun jälkeen. 

Katkelmassa esitetään oletus laulajan persoonallisuuden ailahtelevuudesta sillä perusteella, että 

hänen albuminsa sisältää kirjon erilaisia musiikkityylejä. Vaikka oletus musiikin ja sen esittäjän 

välisestä yhteydestä on ominaista autenttisuuden diskurssille, ei se tässä tuo mieleen autenttista 

musiikintekijää. Pikemminkin Chisun muusikkoutta kuvataan sukupuoleen liitetyn puhetavan 

kautta. Joni Mitchellin toimijuutta tarkastelevan Anne Karppisen (2016, 27) mukaan 

naismuusikkojen tyypittelyissä on kyse kartesiolaisesta mieli–ruumis-kahtiajaosta. Puhe naisesta 

epärationaalisena, vaistonvaraisena ja ailahtelevaisena liittää hänet ruumiiseensa. Kulttuurissamme 

puhetapa on otettu osoituksena naisen alempiarvoisesta asemasta musiikintekijänä suhteessa 

mieheen. Mies edustaa järkeä ja rationaalisuutta, kategorioita, joihin nainen ei voi 

ailahtelevaisuutensa takia liittyä.  
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 Allan Mooren (2012, 179–180) mukaan autenttisuudessa on kyse siitä, että laulajan esittämien 

kappaleiden pohjalta syntyy oletus laulajan persoonan ja hänen persoonallisuutensa välisestä 

yhteydestä. Persoona viittaa laulajan kappaleessa omaksumaan rooliin, kun taas persoonallisuus, se 

mitä laulaja on yksityiselämässään, paljastuu yleisölle suoraan vain harvoin, jos koskaan. Myös 

seuraavassa esimerkissä Cosmopolitanin toimittaja tekee päätelmiä laulajan persoonallisuudesta 

albumin kappaleiden perusteella.  

 Levysi punainen lanka on yksinäisyys. Oletko yksinäinen?  
(Cosmopolitan 10/09.) 

Toimittajan mukaan albumin teema on yksinäisyys, joten hän olettaa laulajan, Chisun, yksinäiseksi. 

Albumin nimi Vapaa ja yksin (2009) viittaa kuitenkin sellaiseen yksin olemiseen, jolla ei 

välttämättä ole mitään tekemistä yksinäisyyden tunteen kanssa. Kyse on yksittäisen toimittajan 

tekemistä musiikillisista tulkinnoista, jotka hän ulottaa koskemaan kyseisen artistin 

persoonallisuutta. Kun joissain tapauksissa musiikin tulkitsemisen omaelämäkerrallisena voi olettaa 

viestittävän autenttisuudesta, tässä lukijalle esitellään kulttuurinen stereotypia ailahtelevaisesta ja 

yksinäisestä naisesta.  

Moore (2001, 200–201) soveltaa kappaleen esittäjään kolmen kohdan autenttisuusluokittelua. Näitä 

kolmea elementtiä yhdistelemällä yleisö saadaan vakuuttuneeksi siitä, että laulaja esittää 

uskottavasti sekä omaa että yleisönsä kulttuuria ja että nämä kaksi vastaavat toisiaan. Mooren 

luokittelun suomenkieliset vastineet ovat käytössä musiikintutkija Salli Anttosen työssä (2019, 69). 

Luokittelun ensimmäinen elementti on ensimmäisen persoonan autenttisuus (engl. first-person 

authenticity). Ensimmäisen persoonan autenttisuudessa on kyse ilmaisun autenttisuudesta eli siitä, 

että artisti onnistuu yleisön kanssa suoraan kommunikoimalla luomaan vaikutelman, että hänen 

ilmaisunsa on omakohtainen ja siten rehellisin.  

 Chisu käyttää tekstissään omaa sosiaaliturvatunnuksensa alkuosaa.  
 Jos tuo ei ole selkeä luentaohje, niin mikä sitten? Kenestä muusta kuin 
 tekijästään teksti voisi kertoa? (Al Valo-liite 23.–29.9.11b.) 

Vaikka Chisun kolmannen albumin Kun valaistun kappale Sabotage (2011) kummastuttaa sitä 

arvioivaa toimittajaa, kappaleen omakohtaisuus (laulajan sosiaaliturvatunnus) takaa Chisulle 

jonkinlaisen autenttisuuden. Tällainen yhtäläisyysmerkki kappaleen ja artistin persoonan välillä on 
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tässä ongelmallinen, jos kappaleen tarinan voi lehden lukijoissa olettaa aiheuttavan moraalista 

paheksuntaa. Kappale kertoo masokismista, kivusta saatavasta mielihyvästä. Tämä johtaa siihen, 

että vaikka laulajalla voisi olettaa olevan vapaus olla paljastamatta tuotantonsa omaelämäkerrallisia 

yksityiskohtia, tulee hänen aina jossain määrin antaa selonteko menneisyydestään. 

 Nyt on pakko rohkaistua. Chisu, oletko sinä laulun kertoja joka tuottaa 
  kipua itselleen? 
 -Joo, olen kyllä, osittain. Minä sen laulan. Olen tehnyt välillä  
 hölmöjäkin ratkaisuja [..], mutta en koskaan ole esimerkiksi viillellyt itseäni. 
 Huh, hyvä kuulla. (Al Valo-liite 23.–29.9.11b.) 
  

Chisulla on vapaus esittää tarina, joka ei välttämättä ole hänen omansa tai on sitä vain osittain. 

Toimittajan epävarmuus kappaleen omakohtaisuuden asteesta ja laulajan henkisestä tilasta heijastuu 

hänen varovaisessa lähestymistavassaan. Toimittajaa yhtä kaikki kiinnostaa tietää, onko kappaleen 

esittäjällä taipumusta itsensä vahingoittamiseen vai ei. Chisun kappaleet herättivät lehtikeskustelua 

jo aiemmin niiden oletetun omakohtaisuuden vuoksi. Tästä esimerkkinä on kappale Sama nainen 

(2009), jonka päähenkilö elää väkivaltaisessa parisuhteessa  . Tämä ”luonnollisesti” aiheutti 25

lehdissä huolta laulajan omasta parisuhteesta (Al Valo-liite 23.–29.9.11b; Al 20.10.11). Laulaja 

selvensi Helsingin Sanomien kuukausiliitteelle kappaleen sanoitusta seuraavasti:  

 Kaikki biisit tulee mun elämästä jollain tavalla. Monet on tarttuneet siihen, onko mua vedetty  
 ihan hirveesti turpaan. En mä nyt ole koskaan sairaalaan kontannut, oikeesti. Ei se sitä ole.  
 Kyllähän mä siinä hirveästi väritän ja vien asioita äärimmäisyyksiin. (HS-kuukausiliite 11/10.)  

Chisu selventää, että vaikka hänen tuotantonsa on omaelämäkerrallista tiettyyn rajaan saakka, 

kappaleiden tekijänä hän pidättää oikeuden olla paljastamatta totuutta omasta yksityiselämästään tai 

sen vaikutuksista tekemiinsä kappaleisiin.  

Eiväthän näyttelijätkään ole niitä hahmoja, joita esittävät, mutta täytyyhän heillä olla yhtymäkohtia 
niihin, kun heidät kerran on valittu. Minä ajattelen samoin, kun vedän biisejä. Minulla on 
yhtymäkohtia hahmoihin, joita olen luonut, mutta ne eivät todellakaan ole täysin minä.  
(Al Valo-liite 23.–29.9.11b.)  

Chisun persoonaa voi suhteessa hänen kappaleisiinsa tulkita joko fiktiiviseksi tai todelliseksi. Jos 

valitaan ensimmäinen tulkintatapa, artistin persoona muistuttaa näyttelijän esittämää roolia. 

 Viittaan tässä aiemmin kirjoittamaani artikkeliin (Tuomi, 2014). 25

182



Jälkimmäisessä tulkintatavassa persoona taas vaikuttaa olevan realistinen ja aito, koska sen 

mielletään juontuvan suoraan artistin yksityisestä minästä. Ainakin hetkittäin laulajan 

autenttisuuden voi olettaa perustuvan kappaleiden omakohtaisuuteen. Kuten Chisua käsittelevistä 

lehtiteksteistä ilmenee, on autenttisuudella popmusiikissa valtava painolasti. Vaikka kyse on 

pohjimmiltaan siitä, että katsoja-kuulija saadaan vakuuttuneeksi artistin ja hänen esityksensä 

aitoudesta, ei omakohtaisuus takaa naislaulajalle sellaista autenttisuutta, joka lisäisi hänen 

arvostustaan mediassa.  

CHISUN tuleva levy on kuulemma esittäjänsä kaltainen: hyvin 
ahdistunut. (IS 15.9.11.)  

Ongelman ydin piilee siinä, että kappaleiden omakohtaisuus saattaa julkisessa keskustelussa 

kääntyä naispuolista musiikintekijää vastaan. Hän joutuu selittelemään tekstivalintojaan, 

yksityiselämäänsä ja luonteenpiirteitään lehdistölle. Jos hän ei sitä tee, tekevät lehdet asiasta omat 

johtopäätöksensä. Kun hän sen tekee (HS-kuukausiliite 11/10; Al Valo-liite 23.–29.9.11b), on sillä 

merkitystä vain kyseisen lehtijutun kannalta. Hän ei siis omakohtaisuudellaan voi olla samalla 

tavalla autenttinen kuin miespuolinen musiikintekijä. Kyse on sukupuolten välisestä erosta. 

Musiikin sukupuolittuneisuutta tarkastelevan Leonardin mukaan se tarkoittaa sitä, että ahdistus tai 

tunteiden voimakkuus takaa musiikin miesesittäjälle luovuuden ja autenttisuuden kaltaisia piirteitä. 

Miesten kohdalla mielenterveydellisten ongelmien katsotaan kuuluvan taiteilijuuteen. Puhetta 

mielenterveyden ongelmista käytetään korostamaan miesten taiteilijuutta, ja sillä on roolinsa 

miesten sankaritarinoissa. On tärkeää lisäksi muistaa, että miehillä hulluuden syiden nähdään 

olevan yhteiskunnan tilassa pikemmin kuin heidän omassa psyykessään. (Leonard 2007, 65–88, 

148.) 

Naismuusikoiden mielenterveysongelmat mielletään usein patologisiksi eli pään sisäisistä 

ongelmista johtuviksi. Sen vuoksi ne aiheuttavat voimakasta paheksuntaa, ja niiden oletetaan 

kertovan henkilön taipumuksista itsetuhoisuuteen ja hulluuteen.  

Edellislevyn menestys lisäsi paineita – ja ahdistusta. Levynteon aikana Chisu itkeskeli paljon [..] 

ja Chisu oli valmis lopettamaan koko homman. (IS 7.10.11.) 

Yllä olevassa esimerkissä ahdistuneisuuden syy sijoitetaan laulajan ulkopuolisiin olosuhteisiin 

siten, että sen lähteeksi määritellään hänen aiempi menestyksensä. Tästä ulkopuolisesta syystä 
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kuitenkin tulee päänsisäinen, saahan se laulajan ”itkeskelemään”. Syntyy vaikutelma 

mielensisäisestä tilasta, joka voi johtaa uran loppumiseen. Mielensisäisistä asioista on kyse myös 

seuraavassa, vaikka niiden alkusyyt sijoitetaan jälleen laulajan ulkopuolelle: 

 Chisun uutuussinglen traagiset sanoitukset ovat rajusta ikäkriisistä kärsivän laulajan omaa 
 käsialaa [..] Sabotage-nimisessä kappaleessa puhutaan kivusta, mustelmista, tunteista ja itsensä  
 satuttamisesta omilla valinnoillaan. 

 ”Oon ystävä mustelmien, tarpeeksi niistä saa mä en”, herkkä-ääninen Chisu laulaa kappaleen alussa.  

 Myöhemmin hän rinnastaa biisissä kivun uskollisesti odottavaan ystävään. 

 ”Mä tarvitsen mun haavoja, syviä ja suolaisia. Kun mikään ei tunnu miltään, kipu korvaa ystävää”,  
 kappale jatkuu. (IS 23.8.11.) 

Ilta-Sanomat tulkitsee kappaleiden tapahtumat Mooren ensimmäisen persoonan autenttisuuden 

mukaisesti tosina, omakohtaisina kokemuksina itsensä satuttamisesta. Tästä omakohtaisuudesta ei 

kuitenkaan koidu kantajalleen kunniaa. Lehti väittää kappaleen olevan seurausta Chisun 

ikääntymiseen liittyvästä kriisistä. Ikääntymisen liittäminen tuotantoon vaikuttaa kaukaa haetulta, 

sillä kappaleen sanoituksissa ei viitata ikään, vanhenemiseen tai iän tuottamaan kriisiin. 

Kehäpäätelmän mukaisesti todistusaineiston ikäkriisille esitetään löytyvän tuotannosta, ”itsensä 

satuttamisesta” ja ”kivun rinnastamisesta ystävään”. Vaikka musiikkikappale on Chisun itseilmaisun 

tuotos ja keino, jolla artistin autenttisuutta rakennetaan, ei sitä voi pitää pään sisäisenä asiana enää 

siinä vaiheessa, kun kappale lähtee tuotantoon. Samalla vanheneminen on ihmiselämän 

luonnollinen seuraus, johon ei voi itse vaikuttaa. 

Mooren luokittelussa toisen persoonan eli kokemuksen autenttisuudesta (engl. second-person 

authenticity) on kyse silloin, kun kappaleen esittäjä saa yleisön vakuuttuneeksi, että heidän 

elämänkokemuksensa ovat perusteltuja, ja esitys kertoo, miltä kokemus on yleisölle tuntunut. 

Kappaleen esittäjä onnistuu kertomaan, ”millaista elämä kuulijalle on, ja tämä prosessi samalla 

legitimoi kuulijan kokemuksia” (Moore 2002, 219–220, viitattu lähteessä Anttonen 2019, 69). 

Tällainen on esimerkiksi Demin esiin nostama Chisun kappale Baden-Baden (2009), jonka sanat 

ilmestyivät kokonaisuudessaan kyseisessä nuortenlehdessä. 

Yks päivä olin surullinen ja rahaton 
Olin saanut potkut töistä kun tää lama on 
Mä päätä raavin, mistä käärin edes yhden setelin 
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En kyennyt ku itkemään mut siitä keksinkin 

Mä pullotan mun kyyneleet ja myyn ne Saharaan  
Missä niitä tarvitsee tuo kuiva karu maa 

Mun ideasta kuuli itse presidenttikin  
Tuumi tässä ratkaisu ois vientiongelmiin 
Tuotanto halpaa ois, on Suomi varsin masentunut maa 
Ja Afrikan sijaan Euroopasta isommat rahat saa 

Siis pullotetaan kyyneleet  
Myydään ne Baden-Badeniin  
Missä Suomen murheet pumpataan suihkulähteisiin  
Joo, pullotetaan kyyneleet junalla Baden-Badeniin  
Missä niissä kylpee turisti ja toinenkin  

Niin kansa itki ja talous nousi pian jaloilleen  
Ja ilo alkoi muttei riitä pelkät onnenkyyneleet  
Hallitus mietti pitkään miten tääkin kriisi ratkaistaan  
Kunnes joku muisti miten alkoholivero poistetaan 

Ja taas pullotetaan kyyneleet  
Myydään ne Baden-Badeniin 
Joo, pullotetaan kyyneleet junalla Baden-Badeniin  
Missä niissä kylpee turisti ja toinenkin, uuh  

     (Demi 2/10) 

Baden-Baden on kuvaus talousahdingossa kamppailevan Suomen yhteiskunnallisesta tilasta. Tässä 

tapauksessa on siis kuvitteellinen yleisö, Suomen kansa, joka kärsii kansantaloudellisesti vakavista 

ongelmista, työttömyydestä sekä masennuksesta. Maassa vallitsee lama, ja päähenkilö monen muun 

kaltaisensa kanssa miettii keinoja parantaa sekä omaa että maansa taloudellista tilannetta.  

 Baden-Baden ehdottaa Suomen talouden pelastamiseksi keinoa, jossa valittavan 

 kansan kyyneleet myydään kylpyläkaupunkiin. (Al 15.4.11b.) 

Kyyneleiden pumppaaminen suihkulähteisiin tuo kappaleelle lennokkuutta ja hauskuutta, minkä 

jälkeen kappaleen sanoituksessa palataan Suomen valtion kassavajeeseen. Tähän ratkaisuksi 

tarjotaan alkoholiveron poistoa, joka itse asiassa toisintaa edellä mainitut ongelmat 

moninkertaisesti: ”Ja taas pullotetaan kyyneleet..”. Mooren toisen kohdan autenttisuusluokittelun 
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mukaisesti kappale Baden-Baden representoi yhteisöä, Suomen kansaa, ja kertoo, miten 

talousahdinko kokemuksena on vaikuttanut heihin. 

Myös Jenni Vartiainen onnistuu esityksellään välittämään jonkun toisen henkilön tunteen tai 

kokemuksen. Näin oli esimerkiksi hänen esittämässään kappaleessa Ihmisten edessä (2007). 

Lehdistä saattoi lukea kappaleen olevan kertomus ”tyttörakkaudesta” (HS Nyt-liite 14.–20.9.07) 

tai ”kahden naisen rakkaussuhteesta” (IS 6.9.07). Sanoja ei julkaistu, mutta niiden kerrottiin olleen 

popyhtye Crashin Teemu Brunilan kynästä (IS 6.9.07). Lesborakkautta juhlistavalla kappaleella 

ylistettiin olevan ”hieno rohkeuden sanoma” (Al Valo-liite 12.–18.3.10b) ja se palkittiin Setan 

Asiallisen tiedon omenalla (Al 1.7.08; IS 16.7.08; Image 2/10b). Demi (12/10b) ylisti laulajan 

käsittelevän kappaleissaan aiheita, ”jotka ovat yhteiskunnassa vieläkin tabuja”. Miss Mixissä (4/10) 

Vartiainen esiintyi neuvomassa tyttöjä siitä, miten he voivat osoittaa kiintymystä toisilleen julkisilla 

paikoilla. Ainoastaan Ilta-Sanomissa (6.9.07) kappale aiheutti pohdintoja Vartiaisen omasta 

seksuaalisesta suuntautumisesta, vaikka muutoin lehdet eivät juurikaan pohtineet laulajan 

yksityiselämää. Koska kappaleesta puuttuu selkeä omakohtaisuus, kyseessä voi olettaa olevan rooli, 

jota Jenni Vartiainen kappaleessa esittää. Lesborooli ei kyseenalaista Jenni Vartiaisen 

heteroseksuaalista julkisuuskuvaa, josta lukijat ovat saaneet vuosien varrella useita todisteita. Hänen 

vetovoimansa miehiin tuli osoitetuksi jutuissa, joissa hänen kerrottiin voittaneen titteli Suomen 

seksikkäimpänä naisena (HS 20.3.10), Suomen seksikkäimpänä laulajana (IS 17.1.09; HS Nyt-liite 

26.3.–1.4.10; IS 9.7.11) sekä Miss Pop -kilpailun voittajana (IS 22.8.08b; IS 17.1.09; HS Nyt-liite 

26.3.–1.4.10; IS 9.7.11).  

Mooren luokittelussa kolmannen persoonan eli toteutuksen autenttisuudessa (engl. third-person 

authenticity) musiikki rakentaa poissaolevien toisten kokemuksen aitoutta (Anttonen 2019, 72). 

Moorea ja Anttosta soveltaen ymmärrän kolmannen persoonan autenttisuuden menneeseen aikaan 

suuntautuneeksi, jonkin yhteisön ja sen kulttuurin romanttiseksi representoimiseksi. Näitä 

menneeseen painottuvia aihevalintoja löytyy lehtitekstien perusteella sekä Chisun että Vartiaisen 

kappaleista. Kappaleissa ei ole kyse sellaisen yhteisön kulttuurista, jossa he olisivat itse olleet 

osallisina. Esimerkiksi Chisun kappale Yksinäisen keijun tarina (2009) viittaa taruolentoihin ja 

mytologiaan, ja Jenni Vartiaisen albumi Seili (2010) on nimetty saaristomerellä sijaitsevan saaren 

mukaan. Seilin saarelle karkotettiin spitaalisia ja mielisairaita 1600- ja 1700-luvuilla (Al Valo-liite 

12.–18.3.10b).  
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Kun persoonan ja persoonallisuuden vastaavuus ”normitilanteessa” vahvistaa autenttisuuden 

vaikutelmaa – etenkin, jos artisti on miespuolinen – miten on asianlaita silloin, kun toimittaja ei 

pidä kyseisestä musiikista? Aineistoni perusteella myös silloin, kun musiikillinen anti ei tyydytä, 

artistin musiikkia tulkitaan esittäjänsä persoonallisuuden ilmentymänä.  

Valitettavasti Seili antaa entisestä gimmelistä yhtä muovisen ja mitäänsanomattoman 
kuvan kuin hänestä kirjoitetut lehtijutut. 
[..] luonnetta ja persoonallisuutta ei levystä välity. Kappaleet ovat pastisseja  
paremmistaan – tai plagiaatteja, kuten päätöskappale Halvalla, joka  
kiinnostanee ainakin Richard Marxin (Right Here Waiting) lakimiehiä.  
(Al 16.4.10.) 

Yllä kokonainen Jenni Vartiaisen albumi torpataan muoviseksi. Se edustaa esimerkissä 

autenttisuuden vastakohtaa, pinnallista popsaundia. Kappaleet ovat tasaisen tylsiä, jotkut 

suoranaisia kopioita eli parempiensa jäljitelmiä. Jäljittelyssä sama musiikillinen idea kiertää 

artistilta toiseen, usein levy-yhtiön toimesta. Kappaleen helppo kuunneltavuus, lyriikat ja biitit ovat 

tärkeämpiä kuin sen esittäjä. (Vannini 2009, 58–63; ks. myös Frith 1996, 68–71.) Esimerkissä 

mainitun mitäänsanomattomuuden voi tulkita tyhjiksi, jopa kliseisiksi hokemiksi romanttisesta 

rakkaudesta. Pahimmillaan kyse on plagiaatista, joka johtaa käräjille. Esimerkissä näkyvä 

arvostuksen puute heijastuu paitsi kappaleista tehtyihin tulkintoihin, myös oletuksiin niiden 

esittäjän persoonallisuudesta. Tämänkaltainen musiikillinen floppi henkilöityy laulajaan. Tylsistä 

kappaleista tulee laulajan ongelma, sillä ne tulkitaan hänen luonteenpiirteinään. Vetovastuu 

sälytetään laulajalle, jonka on hankala pyristellä eroon albumia kuvaavista määritelmistä, sillä niitä 

koskeva tulkinta on yhteneväinen hänen persoonastaan tehtyjen arvioiden kanssa.  

Tarkoittaako muovisuus, että kyseessä on autenttisen epäautenttinen yhtye? Tästä ei yllä olevan 

tekstiesimerkin perusteella ole varmuutta. Autenttinen epäautenttisuus nousee esiin Lawrence 

Grossbergin (1993, 206) sekä Weisethaunetin ja Lindbergin (2010, 473–475; ks. myös Anttonen 

2019, 71) tarkastelussa nimekkäiden kansainvälisten poplaulajien, kuten Madonnan ja David 

Bowien, kohdalla. Grossberg huomauttaa, ettei autenttisuus ole sen autenttisempaa kuin mikään 

muukaan laulajaa arvottava määre. Se on identiteetin osanen, siis rakennelma, jolla ei ole mitään 

tekemistä todellisuuden kanssa. Epäautenttisuuskin on autenttista, jos artisti vain on rehellinen 

aikeistaan eikä yritä naamioida tekemisiään joksikin muuksi. (Grossberg 1993, 206.) Tästä sopii 

esimerkiksi vaikkapa The Rolling Stones -yhtyeen rhythm and blues -kokeilut, joita alkujaan 

epäiltiin, mutta joista kehittyi autenttiseksi mielletty brittiläisyyttä edustava rocksaundi (Willis 
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1978, 37). Toisaalta esimerkiksi Pet Shop Boys -yhtyeen suosio perustui rockmusiikin kritiikkiin ja 

oman julkisuuskuvan kontrollointiin. He eivät väittäneet osaavansa soittaa tai laulaa elävän yleisön 

edessä ilman taustanauhoja (Goodwin 1998, 228).   

Weisethaunetin ja Lindbergin käsittelyssä autenttinen epäautenttisuus saa myönteisen vireen artistin 

identiteetin uudistajana. Se liittyy ennen kaikkea identiteetin rakennettuun luonteeseen, siihen, ettei 

itsestä ole tarvetta kertoa syvimpiä tuntoja. Oma identiteetti rakennetaan sellaiseksi kuin halutaan. 

Vastalauseena rockin aitoutta painottavalle identiteetille autenttinen epäautenttisuus voi olla 

leikittelevä tai tilanteesta riippuva. Kullakin albumilla voi olla omanlainen musiikkityylinsä ja 

omanlainen identiteettinsä. Identiteetin vaihtelut toimivat myös muurina artistin yksityiselle 

minälle. Jos yksityistä minää on tarve suojella, on kätevää kehittää tilanteinen artisti-identiteetti. 

(Weisethaunet & Lindberg 2010, 473–475; ks. myös Moore 2012, 181–182.) Kun Jenni Vartiaisen 

tapauksessa hänen musiikkiaan syytetään yllätyksettömyydestä ja toisteisuudesta, tämän voi olettaa 

kertovan artistin ja hänen edustamansa yhtyeen epäautenttisuudesta. Epäautenttisuus ei käänny 

autenttisuudeksi, koska Vartiaisen luotsaamalta yhtyeeltä puuttuu kyky hullutella, laskea leikkiä ja 

heittäytyä. Pikemminkin he tekevät vakavaa popmusiikkia. On mielenkiintoista huomata, että 

Anttosen (2019, 80–81) tarkastelemaa Sunrise Avenueta arvotetaan lehdistössä lähestulkoon 

samanlaisina toistuvin puhetavoin kuin Jenni Vartiaista. Omaperäisyyden puute eli 

yllätyksettömyys, tavanomaisuus ja turvallisuus arvottavat Sunrise Avenuen musiikin kauas 

autenttisuudesta.  

Omakohtaisuuden puute ei estänyt Ilta-Sanomia markkinoimasta Jenni Vartiaisen kakkosalbumia 

lehtensä kannessa (IS 31.3.10a) ja korostamasta laulajan eläytymiskykyä: 

 [..] jokainen Seili-albumin kappale ilmentää jotakin puolta hänestä.  
 Siksi hän elääkin voimakkaasti mukana lauluissa. (IS 31.3.10b.) 

Artikkelissaan Ilta-Sanomat analysoi uutuusalbumin Seili (2010) kappale kappaleelta. Lehden 

tekemien tulkintojen mukaan kappaleiden sanoitusten aiheet kertovat sellaisista bilettämiseen, eroon 

ja ihmissuhteisiin liittyvistä kokemuksista, joihin Jenni Vartiaista kuuntelevien nuorten naisten voi 

olettaa samaistuvan. Itse asiassa vasta tulkinta – se miten asioista laulaa – tekee aiheesta 

voimakkaasti tunnepitoisen. Tunnepitoisuuden korostamisen myötä Vartiaisen esittämille 
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kappaleille pyritään tässä luomaan autenttisuuden vaikutelmaa, oletusta persoonan ja 

persoonallisuuden välisestä vastaavuudesta.  

-Kun tulkitsen kappaleita, joudun paljastamaan itsestäni niin paljon, että olen alaston 
koko ajan, Jenni Vartiainen sanoo. (IS 31.3.10b.) 

Kun kontrolli omien tunteiden säätelyyn katoaa, on ihminen alaston ja hän paljastaa itsestään 

kaiken. Tällaiseen tulkintaan liittyy oletus siitä, että esittäjä on pikemminkin tunteidensa vietävissä 

kuin kykenevä kontrolloimaan niitä. Musiikin affektiivinen elementti, se että sen kerrotaan 

liikuttavan esittäjäänsä, on voimakas popmusiikin oletettuun feminiinisyyteen liitetty piirre. 

Musiikki toisin sanoen toimii tunteiden ilmaisun kanavana (DeNora 2000, viitattu lähteessä Bennett 

2008, 426), ja sillä luodaan mielikuva intiimien asioiden paljastamisesta. Vartiaisen kohdalla tämä 

on ristiriidassa sen kanssa, että hän 

[..] tunnetusti pidättäytyy kommentoimasta yksityiselämäänsä. Biisit 
ovat ainoa väylä hänen pintansa alle. (Al 1.4.10.)  

Yksityiselämän varjelemista perustellaan sillä, että musiikki kertoo esittäjästään kaiken. Kuitenkin 

kappaleiden väitetty persoonattomuus ja sanoitusten tavallisuus kallistavat autenttisuutta edellä 

mainitun epäautenttisuuden puolelle. Voimakas sanoituksiin eläytyminen ja tunteellisuus (IS 

31.3.10b; Al Su Ihmiset-liite 21.8.11b; IS 29.8.11) olikin osa sitä lehtien käyttämää retoriikkaa, jolla 

Vartiaisen epäautenttisuutta yritettiin säätää autenttisemmaksi.  

Autenttisuudessa voi nähdä olevan kyse kolmen autenttisuuselementin yhdistelmästä – laulaja 

esittää totuuden omasta ja muiden elämästä esittämällä yleisönsä kulttuuria (Gilbert & Pearson 

1999, viitattu lähteessä Moore 2001, 200–201). Ristiriita Mooren (2001) mukaan syntyy siitä, että 

laulajan otaksutaan esittävän sitä kulttuuria, josta hän tulee. Folk-rock-retoriikan mukainen 

autenttisuus tarkoittaa, että laulaja edustaa mahdollisimman kattavasti sitä yleisöä, jolle hän 

esiintyy. Yleisöä ei kuitenkaan voi pitää homogeenisena, keskenään täysin samanlaisista ihmisistä 

koostuvana massana. Yleisö muodostuu yksilöistä, joiden voi kenties olettaa jakavan saman 

musiikkimaun muttei kuitenkaan samoja elämänkokemuksia. Onkin jokaisen kuulija-katsojan oma 

asia, miten artistin esittämät kappaleet resonoivat hänessä eli minkälaiseen esitykseen juuri hän 

kokee samaistuvansa. Kun tämä otetaan huomioon, on vähintäänkin kyseenalaista olettaa, että 

yksittäinen artisti voisi kappaleillaan esittää kattavasti yleisönsä kulttuuria. Toki hän pystyy 
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esittämään ”jotakin” toivoen samalla, että esitys resonoi mahdollisimman monessa kuulijassa. 

Lisäksi lehteen kirjoittava toimittaja ei välttämättä ole käsittelemänsä artistin tai hänen esittämänsä 

musiikkityylin kovinkaan suuri ihailija. Hän ei välttämättä koe samaistuvansa musiikkityyliin, sitä 

esittävään artistiin tai tämän yleisöön. Ulkopuolisuuden tunnetta korostaakseen toimittaja voi 

harjoittaa rockdiskurssin mukaisia, ”turvallisia” autenttisuuden määrittämiskeinoja. Ne liittyvät 

toimittajan arvioihin artistin laulunkirjoitustavoista, lavaesiintymisestä tai äänen jälkituotannosta. 

Lopullinen arvio autenttisuudesta tehdään kenties tarkastamalla myyntiluvut. Nämä seikat tulevat 

esille myös tässä tutkimuksessa, joskin kunkin artistin kohdalla erilaisin painotuksin.  

Näyttää toisin sanoen siltä, että artistia ei voi pitää yleisönsä kuvana eikä toimittajaa yleisön 

tulkkina. Moore (2001) esittää vastaukseksi tähän dilemmaan Lucy Greenin (1988) ajatuksia, joiden 

mukaan musiikin merkitys muotoutuu musiikin keskenään kommunikoivista materiaaleista sekä 

musiikin kulttuurisesta ja subjektiivisesta määrittelystä, joita käsittelin analyysiluvussa 4. Mooren 

mukaan näistä ensimmäinen määrää, vakuuttaako vai suututtaako musiikki kuulijan. Tästä syntyy 

kuulijan positiivinen tai negatiivinen suhtautuminen tiettyyn musiikkityyliin. Mooren mukaan pop- 

ja rock-musiikkityylien määräävä ero on kulttuurinen: popmusiikin kohdalla vastustetaan sitä 

ympäröiviä kaupallisia voimia eikä musiikin keskenään kommunikoivia materiaaleja. Kuten Moore 

esittää, kaikki massoille tuotettu musiikki on viime kädessä kaupallista huolimatta sen edustamasta 

genrestä. Kuitenkin popmusiikin kohdalla kaupallisuus on hyväksyttyä, rockmusiikin ei.  

Vaikka tarkastelemani lehdet käsittelivät naispoplaulajien yksittäisiä musiikkikappaleita suhteellisen 

vähän, voidaan näistä käsittelytavoista silti esittää joitain yleisiä huomioita. Chisun kappaleita 

käsiteltiin eniten, Jenni Vartiaisen toiseksi eniten. Anna Abreu julkaisi tarkasteluajanjaksolla eniten 

albumeja, mutta lehdet käsittelivät hänen yksittäisiä kappaleitaan tai niiden sanoituksia vähiten. 

Toisaalta lehdet käsittelivät hänen musiikkinsa oletettua alkuperää ja siihen liittyvää rodullisuutta. 

Naispoplaulajien kappaleiden sanoituksista nähtiin puuttuvan merkittävä omakohtaisuus. Eniten 

omakohtaisuutta lehdet liittivät Chisun tuotantoon. Kaikki lehdissä käsitellyt musiikkikappaleet 

olivat aiheiltaan melko tavallisia popkappaleita. Chisun tuotannossa korostuvat kuitenkin 

yhteiskunnalliset ja sukupuolten väliset valtasuhteet. Toisinaan hänen kappaleensa käsittelevät 

ihmisen matkaa, luonnon myyttisyyttä tai jotakin, joka ei eksplisiittisesti ole liitettävissä nais-/

miesjaotteluun. Lehtiaineistossa Chisun kappaleiden tulkittiin kertovan monia ihmisiä koskettavista 

asioista, esimerkiksi mediakulttuurista, elämästä matkana ja ihmisen kasvusta, lapsuudestakin (Al 

Valo-liite 23.–29.9.11b). Myös Jenni Vartiaisen kappaleet käsittelevät tavallisia poplaulujen aiheita: 
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fyysistä matkaamista ja minuuden kasvuprosessia sekä nuorten elämää, kuten juhlimiseen ja 

rakkauteen liittyviä käänteitä. Kappaleissa on myös viittauksia luontoon ja joissain tapauksissa 

sukupuoleen perustuvan jaottelun väistämistä. (IS 31.3.10b.) Anna Abreun kappaleista huomioitiin 

pääasiassa Abreun lauluääni, ei kappaleiden aiheita (IS 23.8.07d). Yhtäkään naispoplaulajan 

kappaletta ei voi lehdissä esitettyjen tulkintojen perusteella pitää täysin omakohtaisina. Sanoitusten 

perusteella niitä ei voi liittää naispoplaulajan tekemään syntiin, sen sovittamiseen tai traagisiin 

elämäntapahtumiin (vrt. Lafrance 2002). Toki Chisun kappaleet ovat traagisia, mutta ne ovat 

sävyltään myös humoristisia eivätkä suoraan liitettävissä laulajan omaan elämään (Al Valo-liite 23.–

29.9.11b).

Kuten yllä on tullut esille, oletus persoonan ja persoonallisuuden välisestä vastaavuudesta on 

ominaista autenttisuuden diskurssille. Lehdistön tekemät musiikilliset tulkinnat ja laulajan 

persoonallisuutta koskevat yleistykset ammentavat kappaleiden sanoituksellisen osion lisäksi 

tyyliin, ikään, sukupuoleen ja rotuun liittyvistä kysymyksistä sekä kansallisista mielikuvista. Näiden 

seikkojen pohjalta tehtiin myös Anna Abreuta koskevia päätelmiä.  

Vaikuttaa siltä, että Abreu on saanut tehdä itsensä näköisen levyn. Mukana on vahva latinolataus,  
se tuo kokonaisuuteen mukavasti persoonallisuutta. (IS 23.8.07c.) 

Tässä esitetyn väitteen mukaan Anna Abreu tekee itsensä näköistä musiikkia. Hän on Suomessa 

syntynyt valkoinen nainen, joka viimeistään debyyttialbuminsa julkaisun myötä profiloitui r n b-, 

latino- ja soul-musiikkia esittäväksi poplaulajaksi (IS 29.1.07; Me Naiset 22.3.07; Demi 5/07; 

Koululainen 5/07b; IS 4.7.07, IS 23.8.07d; Koululainen 9/07; HS Nyt-liite 28.9.–5.10.07 ; 26

Cosmopolitan 10/07). Millään muulla populaarimusiikin tyylillä kuin r n b:llä ei katsota olevan yhtä 

tiivistä kytköstä afroamerikkalaisiin juuriin ja erityisesti rotuun. Nämä kulttuuriset diskurssit 

liittyvät rhythm and bluesiin sekä laajemmin afroamerikkalaiseen musiikkiperinteeseen. (Brackett 

2012, 127–130, 137–138.) Näiden diskurssien voi olettaa asettavan nuoren naisartistin sellaiseen 

sukupuolittuneeseen ja rodulliseen asemaan, jossa hänen tulee olla rodullisesti sopiva kyseisen 

musiikkityylin esittäjäksi. Vielä Idolsissa Abreun edustamaan musiikkityyliin suhtauduttiin 

varauksella. Esimerkiksi Alicia Keysin kappaleen A Woman's Worth (2001) esittämiseen kerrottiin 

liittyvän  

 Kansallisarkiston alkuperäisessä lehtileikkeessä on merkintä HS 29.9.07. Kyseinen levyarvostelu ilmestyi 26

kuitenkin Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä, jonka ilmestymispäivä on perjantai, joten päiväksi on muutettu 
28.9.–5.10.07.
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 Pieni riski. R&B ei ole Suomessa suuren yleisön musiikkia. Kappale 
  oli paikoitellen vaativa. (IS 9.3.07.) 

Idols-kilpailijoiden esityksiä arvioineen Ilta-Sanomien raadin mukaan tämän kappaleen valinta 

saattaa vaarantaa Anna Abreun jatkoon pääsyn ja siten merkitä kilpailusta putoamista. Kyseinen 

musiikkityyli määritellään harvojen suosimaksi Suomessa. Abreun ei katsota vastaavan yleisön 

tarpeisiin, siis edustavan sitä musiikkityyliä, jota yleisön oletetaan kuuntelevan. Lisäksi kappaleen 

lauluosuudet ovat vaativia. Tästä huolimatta Abreu valitsi kyseisen kappaleen esitettäväkseen, 

vaikka lehtijutussa epäillään, ettei hän pysty suoriutumaan musiikkityylin äänellisestä (rodullisesta) 

vaateesta. Idolsissa Abreu esitti useita kappaleita, joista osa oli tyyliltään Ilta-Sanomien 

vieroksumaa r n b:tä. Yleisö seurasi tv-lähetysten välityksellä hänen menestymistään. Lehdissä 

Abreuta kehuttiin vahvaksi tulkitsijaksi, joka onnistui laulukilpailussa, vaikka valitut kappaleet 

olivat haastavia (IS 29.1.07; IS 19.2.07; IS 9.3.07; IS 15.3.07; Demi 5/07). Siitä huolimatta kyseessä 

miellettiin olevan 

 Liian haasteellinen kappale. Kappale on niin suuri ettei sitä pysty valkoinen esittämään. (IS 9.3.07.) 

Tämän näkemyksen mukaan Abreun mahdollisuudet autenttiseen esitykseen A Woman s Worth 

kappaleesta ovat rajalliset hänen valkoisuutensa vuoksi. Kyse on roolista, joka hänen tulee suorittaa 

uskottavasti pystyäkseen täyttämään r n b-musiikin rodullisen vaateen. Abreu on mustaa esittävä 

valkoinen, ja tästä esityksestä riippuen hän näyttäytyy joko autenttisena tai kasvonsa menettäneenä. 

Populaarimusiikin taloudesta kirjoittavan Samuel Cameronin (2015, 26) mukaan samanlaista 

retoriikkaa on käytetty Adelen, valkoisen brittinaisen soul-laulajuutta kuvattaessa. Hänen 

musiikkinsa mustuus on askarruttanut musiikintutkijoita. Cameron siteeraa Amanda Edgarin (2014, 

viitattu lähteessä Cameron, 26) tekemää tulkintaa laulajan lavaesiintymisestä Grammy-gaalassa 

rodullistetun äänen ja autenttisuuden merkitysten kannalta. Edgar käyttää Adelen lavaesiintymisen 

tavasta nimeä häiritsevä autenttisuus (engl. disruptive authenticity). Oleellista Adelen esityksessä 

on, että laulaja pyrkii kuulostamaan mustalta laulajalta; seikka, joka tekee näkyväksi 

lauluesityksen ”luonnollistetut” rodulliset rajat. Lehdistön tehtäväksi jää selittää, miksi valkoinen 

laulaja menestyy esittämällä mustalta kuulostavaa musiikkia.  

  

192



Myös Burns ja Lafrance käyttävät häiritsevä-termiä (engl. disruptive) teoksessaan Disruptive Divas 

(2002). Heillä tämä termi kuitenkin liittyy tarkastelun kohteina olleiden naislaulajien tuotantoon. Se 

saa merkityksen positiivisena, tekemiseen liittyvänä kulttuuristen ymmärrystapojen 

kyseenalaistamisena, jota kirjoittajat tulkitsevat naislaulajien esittämistä musiikkikappaleista. Oli 

kyse sitten lavaesiintymisestä tai äänitetystä tuotannosta, tulee kyseisissä häiritsevissä esityksissä 

olla jotain, jonka voi ymmärtää kyseenlaistamiseen perustuvana positiivisena tekemisenä. Vasta 

tekemisen kautta voi luoda uutta. Burnsin ja Lafrancen sanoin termissä disruptive kyse onkin 

naismuusikkoutta määrittelevien kulttuuristen ymmärrystapojen kyseenalaistamisesta tavalla, joka 

tekee vallitsevat puhetavat näkyviksi niin iän, luokan, sukupuolen, seksuaalisuuden, rodun kuin 

uskonnonkin saralla. 

Anna Abreu menestyi Idolsissa sijoittuen toiseksi. Ensialbuminsa julkaisun jälkeen Abreun ura lähti 

nousukiitoon. Tämä yllytti lehdistöä etsimään syitä laulajan huikealle suosiolle. Syitä etsittiin 

kolmella tavalla. Ensinnäkin Anna Abreu (kuten Adelekin) esitettiin mediassa nimenomaan 

poplaulajana. Tämä Cameronin mukaan kertoo median taipumuksesta luokitella valkoiset naiset 

automaattisesti poplaulajiin, koska he ovat valkoisia, kun taas mustat laulajat ajatellaan 

automaattisesti soul ja r'n'b -musiikin esittäjiksi (Cameron 2015, 26). Näin mustalta kuulostava 

valkoinen laulaja näyttäytyy rodullisten rajojen rikkojana. Tämä seikka osoittautui Adelen kohdalla 

yhdeksi hänen musiikkinsa suosiota selittäväksi tekijäksi. Sama syy paikannettiin myös Abreun 

suosion taustalle.  

 Pop-voittoisen levysi musiikissa on vaikutteita r'n'b, soul- ja latinomusiikista. 

  Miten mustan souldiivan rooli istuu sinulle? 
 - Ehkei se rooli sovi, vaikka tykkäänkin tosi paljon soul-musiikista. Ei 
  minulla silti ole mitään sitä vastaan, jos joku haluaa ajatella noin. (Al 2.9.07.) 

Haastattelukysymyksen (lihavoitu) perusteella Abreu kuulostaa mustalta laulajalta. Syy on hänen 

esittämässään r n b-, soul- ja latinomusiikissa. Kyseistä musiikkityyliä esittävät ovat pääsääntöisesti 

ei-valkoisia. Abreun autenttisuuden voi siis ymmärtää afroamerikkalaisen musiikkityylin 

luonnollistettuja rodullisia rajoja kyseenalaistavaksi tai rikkovaksi esitykseksi. Rodullisesti hän on 

kuitenkin yhtä etuoikeutetussa asemassa kuin kuka tahansa valkoinen länsimaalainen naislaulaja. 

Hänen avullaan lehdet voivat kuitenkin todistella, että Suomen musiikkikentästä on tulossa aiempaa 

avoimempi ja monikulttuurisempi. 
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- Tämäntyylinen musiikki sopii Suomeen hyvin, sillä sitä ei ole täällä 
  ennen kuultu suomalaisten tekemänä. Mielestäni on hauskaa, kun tulee 
  jotain uutta. Niin näköjään muidenkin mielestä. (Al 2.9.07.) 

Toiseksi Anna Abreun autenttisuus on kytköksissä oletukseen monikulttuurisesta suomalaisesta 

identiteetistä, joka on ennakkoluulotonta ja avointa eri musiikkityyleille. Sen vuoksi hänen 

edustamansa musiikkityyli sopii Suomeen. Yhdistäessään erilaisia musiikkityylejä suomalaisten 

korviin sopiviksi Abreu tekee uuden aluevaltauksen. Tämän vuoksi hänestä puhuttiin muun muassa 

jännästi eksoottisena ja sopivasti erilaisena (Demi 12/08). Kummatkin määreet laajentavat 

suomalaisuutta uuteen suuntaan. Jos ajatellaan valkoisuuden normatiivista asemaa suomalaisessa 

populaarimusiikissa, sopivasti erilainen merkitsee sellaista erilaisuutta, joka on vielä 

hyväksyttävissä suhteessa aiempaan vallitsevaan normiin. Valkoisuus säilyy edelleen normaalina eli 

sinä kategoriana, johon jokin muu etnisyys vertautuu ja tekee poikkeuksen. Samalla ei-valkoisuus 

antaa valkoisuudelle sen tarvitseman ytimen. (Dyer 2002, 179, 182.) Suomi näyttäytyy edelleen 

valkoisena, kun siihen vertautuu rodullistettuja ja seksualisoituja ”toisia” (Urponen 2010, 18).  

Euroopan siirtomaavaltaperinne on voimissaan myös Suomessa, vaikkei Suomi varsinainen 

siirtomaavalta ole ollutkaan. Kuitenkin ymmärrys valkoisuudesta sekä siihen poikkeuksen tekevästä 

eksoottisesta ja sopivasti erilaisesta heijastelee sellaista itseymmärryksen tapaa, joka on syntynyt 

seurauksena siitä, että kokee kuuluvansa pohjoiseen ja länteen (Urponen 2010, 101). Anna Abreun 

edustama eksoottinen erilaisuus sijoittuu maantieteellisesti etelän lämpöön. Sopivasti erilaisen voi 

ymmärtää ennen kaikkea poikkeuksena, joka eroaa myönteisellä tavalla normatiivisesta 

valkoisuudesta. Toki tässä kohtaa on huomioitava, että suomalaistenkaan valkoisuus ei ole historian 

kulussa ollut kiistatonta. Suomalaisuus on saanut merkityksensä turanilaisten, mongolidisten ja 

itäbalttilaisten juurten kautta (Urponen 2010, 100). Suomalaisten pyrkimys vakiinnuttaa paikkansa 

valkoisina, pohjoismaalaisina eurooppalaisina saikin käyttövoimansa värillisten luokittelusta. Tästä 

oivana esimerkkinä mainittakoon lehdistön Helsingin olympialaisia ja tapahtumaan saapuvia 

ulkomaalaisia vieraita koskeva uutisointi vuonna 1952. Eksoottisuuteen liittyvä kiinnostus ei-

valkoisten vieraiden ihonväriä kohtaan assosioitui eroottisuuteen. Etelämaalaisuuteen liittyvät 

eroottiset merkitykset tekivät eksoottisuudesta ja erilaisuudesta vähintäänkin puoleensavetävää, 

jopa kiihottavaa (Urponen 2010, 15, 101–102; ks. myös Buxton 1983, 370). Myös Abreuhun liitetyt 

eksoottis-eroottiset merkitykset lisäsivät hänen kiinnostavuuttaan lehdistössä.  
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Kolmanneksi Abreun autenttisuus liittyy hänen kahden maan kansalaisuuteensa. Laulajan 

portugalilaisuus mainittiin lehtiaineistossa suomalaisuutta useammin, kaksoiskansalaisuus vain 

kerran (IS Plus-liite 14.2.09).”Portugalilaisen isän ansiosta” (Demi 5/07) lehdet kertoivat Abreusta 

suomalais-portugalilaisena (HS Nyt-liite 31.8–6.9.07; IS 18.11.08b; Al Valo-liite 1.–7.4.11), puoliksi 

portugalilaisena (IS tv-liite 29.3.07; Koululainen 5/07b; IS 10.5.07; IS 23.8.07a; HS Nyt-liite 28.9.–

5.10.07; Al 28.10.08) tai puoliksi portugalilaisena, puoliksi suomalaisena (IS Plus-liite 14.2.09). 

Abreun identiteetti palautui lehdissä hieman useammin portugalilaisuuteen kuin suomalaisuuteen. 

Musiikkia kuvaavana määreenä lehtipuheessa toistui sekä portugalilaisuus että suomalaisuus. 

Lattaripop sopii puoliksi portugalilaiselle Abreulle kuin nahkatakki Irwinille (IS 23.8.07d).  

Latinopopin kerrotaan sopivan Abreulle yhtä hyvin kuin rentun imago suomalaislaulaja Irwinille. 

Portugalilaisuus näyttäytyi luontevana syynä, jolla Aamulehti selitti Abreun kappaleiden kieli- ja 

rytmivalintoja: 

  
Puoliksi portugalilainen poptähti viihtyy luontevasti Iberian kielten ja latinorytmien parissa (Al 28.10.08.) 

Tässä Abreun sukujuuria käytetään selittämään kappaleiden sopivuutta esittäjälleen. Lisäksi 

portugaliksi ja espanjaksi laulettujen kappaleiden kerrottiin korostavan Abreun persoonaa ja olevan 

sanoituksellisesti ”merkittäviä ja henkilökohtaisia” (Al 28.10.08). Tämä erotti hänet 

suomenkielisestä popmusiikista. Suomeksi laulamisen kerrottiin tuntuvan laulajasta vieraalta (Al 

28.10.08; Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c). Suomea paremmin hänen kappaleisiinsa kerrottiin sopivan 

englannin kielen (Demi 5/07; Demi 12/08). Sittemmin taiteilijanimellä ”Abreu” esiintyvä Anna 

Abreu on alkanut laulaa myös suomen kielellä. 

  

Puhe Abreun portugalilaisuudesta vahvisti myös Portugaliin liitettyjä kulttuurisia stereotypioita. 

Portugalilaisuudella selitettiin laulajan persoonallisuutta, räiskyvää temperamenttia ja spontaania 

luonnetta (Miss Mix 4/07a; Demi 10/08; IS 18.11.08c; IS Plus-liite 14.2.09; Cosmopolitan 12/09b; 

IS Plus-liite 23.6.11). Abreuta luonnehdittiin myös sanalla pippurinen (IS 19.2.07; Koululainen 

3/07; Koululainen 5/07b; Demi 5/12), jonka voi ajatella ilmentävän stereotypiaa portugalilaisille tai 

eteläeurooppalaisille ominaisesta luonteenpiirteestä. Samalla sanan voi tosin yhdistää myös 

suomalaiseen sisuun ja vaikeuksien läpi puskemiseen.  
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Tämän tutkimuksen lehtiaineistossa artistien yksittäisistä kappaleista kerrottiin vähän. Yleisemmällä 

tasolla musiikista kuitenkin kerrotaan aineistossa joskin siten, että se palvelee niitä artistin 

persoonasta tehtyjä tulkintoja, joiden myötä lehdistö olettaa pääsevänsä käsiksi artistin yksityiseen 

persoonallisuuteen. Persoonan ja persoonallisuuden välille oletettu vastaavuus muodostaa 

lehtiteksteissä myös Abreun autenttisuuden kulmakiven. Lehdet kiinnittivät huomiota hänen 

persoonansa tiettyyn piirteeseen, portugalilaisuuteen, jonka kautta artikkeleissa tulkittiin häntä ja 

hänen musiikkiaan. Yhden yksittäisen piirteen korostamista ei tapahtunut samalla tavalla Chisun tai 

Jenni Vartiaisen kohdalla. Portugalilaisuuteen viittaamisen avulla lehdet eittämättä yksinkertaistivat 

ja helpottivat jutunkerrontaansa. Jutuista pyrittiin tekemää mielenkiintoisia representoimalla Abreu 

eksoottisessa valossa. Walter Lippmannin (1956 [1922], viitattu lähteessä Dyer 2002, 46–47) sanoin 

kyse on stereotypiasta, eräänlaisesta oikopolusta, jolla järjestetään suurta määrää tietoa. 

Yksinkertaistamisen ongelma on, että se imaisee mukaansa myös muita arkielämää helpottavia 

oletuksia. Näitä muita oletuksia voivat olla esimerkiksi henkilön yhteiskunnallinen asema, suhde 

muihin ihmisiin tai älylliset kyvyt (Perkins 1979, viitattu lähteessä Dyer 2002, 48). Abreun 

tapauksessa portugalilaispiirrettä käytettiin eksotisoinnin keinona. Siitä ei kuitenkaan tehty 

päätelmiä liittyen hänen älyynsä tai esimerkiksi ihmissuhteisiinsa.  

  

Lehtien harjoittaman portugalilaisuuden korostamisen myötä representaatio Abreusta näyttäytyi 

suomalaisella musiikkikentällä jokseenkin poikkeavana niin musiikin genre-, kieli- kuin 

rytmivalintojenkin suhteen. Kuten edellä esitin, Abreun laulama musiikki palautettiin alati häneen 

henkilönä. Anna Abreu esitettiin autenttisena niiltä osin kuin hänen persoonansa ja 

persoonallisuutensa nähtiin vastaavan toisiaan Mooren (2002) hahmottamalla tavalla sekä niiltä osin 

kuin hänessä näytti toteutuvan Barkerin ja Taylorin (2007) huomioima yksityiselämän ja tuotoksen 

välinen vastaavuus. Laulajan menestystä selittävät lehtitekstit toistivat portugalilaisuutta ja 

suomalaisuutta sopivassa suhteessa sellaisessa kronologisessa järjestyksessä, että niistä muodostui 

lukijalle mielekäs tarina. 

Lehdet rakensivat Abreun autenttisuutta pitkälti samanlaisin keinoin, joita Cameron (2015) havaitsi 

poplaulaja Adelen kohdalla. Abreuta pidettiin osoituksena kotimaisen populaarimusiikin 

monikulttuurisuudesta. Eniten Abreun autenttisuuteen vaikutti hänen turvallinen toiseutensa – hän 

ei ollut liian erilainen vaan juuri sopivasti kiehtova ja kotoisakin mielenkiinnon kohde (ks. esim. 

Hall 2013, 247). Tulkitsen tämän tarkoittavan rodullisten rajojen rikkomista tavalla, jonka voi ottaa 

osoitukseksi autenttisuuden myönteisestä häiritsevyydestä. Tähän tosin liittyi se ristiriita, etteivät 
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lehdet juurikaan avanneet tai suomentaneet Abreun yksittäisten ei-suomenkielisten kappaleiden 

sanoituksia. Kappaleiden kyseenalaistava potentiaali jäi pimentoon, ja artistin autenttisuuden 

häiritsevyys kulminoitui rodullisuuteen. Rodullisen retoriikan vuoksi Abreun musiikki pelkistyi 

latinopopiksi syvemmän ja kenties kyseenalaistavan merkityksen jäädessä piiloon. 

Rodulliseen retoriikkaan turvautuen lehdet kuitenkin rakensivat laulajasta maailmanluokan 

poptähden ja povasivat hänelle menestystä ulkomailla (Demi 12/07; Miss Mix 3/08; Al Su Ihmiset-

liite 31.10.09c; IS 26.11.09; IS 2.1.10; IS 11.2.10; IS 15.4.10; IS 3.7.10; Al Valo-liite 1.–7.4.11; IS 

27.6.11). Tätä retoriikan myönteistä vaikutusta ei käy aliarvioiminen. Lopuksi voidaan todeta, että 

Abreun autenttisuuden häiritsevyys ammensi eksoottisuuteen liittyvästä positiivisesta vireestä, ei 

kappaletasolla tapahtuvasta disruptiosta. 

Poiketen Chisun ja Jenni Vartiaisen valkoisuudesta, joka on ehdottoman valkoista,  Anna Abreun 27

valkoisuus on eksoottista valkoisuutta. Se, mitä kaksi ensin mainittua poplaulajaa tekevät tai 

sanovat, ei palaudu heidän valkoisuuteensa. Valkoisuutta ei käytetä selittämään temperamenttia, 

tekemisiä tai musiikillisia vaikuttimia. Valkoisuuden kulttuurisen statuksen takia vaikuttaisi oudolta, 

jos se, miksi Jenni Vartiainen on ”tanssinut ja halaillut diskopalloa studiossa” (IS 31.3.10b), 

selitettäisiin laulajan valkoisuudella. Tämä olisi outoa, koska valkoisuudella on Suomessa(kin) 

luonnollistuneen normin asema. Samalla ”huutaminen ja nopeasti leppyminen” (IS Plus-liite 

14.2.09) kuitenkin näyttäytyivät luontevina portugalilaisina luonteenpiirteinä Abreuta koskevissa 

representaatioissa.  

Lehtien ajoittain sekavaltakin näyttävä rodullinen retoriikka  ammensi Abreun edustamasta 28

musiikkityylistä ja portugalilaisista sukujuurista. Laulajan kerrottiin sanoneen, että hän kokee 

olevansa ”75-prosenttisesti portugalilainen ja 25-prosenttisesti suomalainen” (Miss Mix 4/07a). 

Tilanteesta riippuen lehdet valitsivat puhetavan, joka painotti joko Abreun suomalaisuutta (IS 

23.8.07a), hänen ”mustan souldiivan roolia[an]” (Al 2.9.07) tai latinouttaan (Al 28.10.08). Tämä 

rodullinen retoriikka hämärsi sitä, että Abreu on syntyperäinen vantaalainen (Al Kesä-liite 27.5.08; 

Al 28.10.08; Al Su Ihmiset-liite 31.10.09c; IS 26.11.09; HS 19.3.10; Me Naiset 17.3.11b). Stuart 

Hall (2013, 247) on kirjoittanut käytännöistä, jotka tekevät kohteestaan positiivisesti erilaisen 

 Ehdottoman valkoisen käsitettä käyttää kirjassaan Taru Leppänen (2010, 162).27

 Bilton ym. (1996, 238–239) ovat kirjoittaneet rotuun liittyvän terminologian hankaluudesta. 28
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kierrättämällä eksoottisuuteen liitettyjä mielikuvia. Tämä eroaa negatiivisiin stereotypioihin 

perustuvasta erottelusta, joka johtaa poissulkemiseen ja rodulliseen eriarvoistamiseen. Yhtä kaikki, 

lehdissä Abreun identiteetti näytti hyvinkin postmodernilta, siis sellaiselta, joka on alati liikkeessä 

ja tilanteesta riippuva (Hall 1999, 22–23). Samanlaista ajatusta liikkuvuudesta ja 

tilannesidonnaisuudesta voi soveltaa hänen autenttisuuteensa.  

Anna Abreuta kuten Adeleakaan ei voi lauluäänen perusteella paikantaa helposti tiettyyn 

yhteiskuntaluokkaan, rotuun tai maantieteelliseen alueeseen (Cameron 2015, 27). Merkittäväksi 

Abreun musiikillisen intervention tekee se, että Suomesta puuttuu valkoisten naissoullaulajien 

jatkumo. Adele puolestaan asettuu jo olemassa olevalle Amy Winehousen, Duffyn ja Joss Stonen 

muodostamalle ”blue eyed soul” (Cameron 2015, 28) -kaarelle. Laulajien valkoinen englantilaisuus 

– olkoonkin Duffyn walesilaisuutta tai Winehousen juutalaisuutta – on Cameronin mukaan juuri se 

seikka, joka antaa heille mahdollisuuden tai luvan esittää kyseistä musiikkia autenttisella tavalla. 

Vastaavia sinisilmäisiä souldiivoja on Suomessa harvakseltaan, joten Anna Abreun musiikillinen 

aluevaltaus odottaa tältä osin jatkoa muista laulajista. 

Olen edellä esittänyt Abreun persoonaan ja persoonallisuuteen sekä autenttisuuden rodulliseen 

puoleen liittyvän lehtikirjoittelun pääpiirteet. Lehtikirjoittelu on kuitenkin merkityksiltään 

tiheämpää kuin mitä tässä on ollut tarkoituksenmukaista tuoda esille. Tapaani käsitellä Abreuta 

koskevaa materiaalia on vaikuttanut sen suhde Chisusta ja Jenni Vartiaisesta esitettyyn materiaaliin. 

Koska myös heidän autenttisuuteensa vaikuttavat erityispiirteet ovat omanlaisiaan, olen keskittynyt 

yksittäisiin artisteihin liitettyihin erityispainotuksiin siltä osin kuin ne auttavat valaisemaan artistien 

ja heitä koskevien kuvaustapojen välisiä eroja. Näitä kuvaustapoja värittää Chisun kohdalla vahvasti 

musiikin tuottajuus, Jenni Vartiaisen kohdalla tyttöbändi Gimmelin jäsenyys ja Anna Abreun 

kohdalla hänen portugalilaisuutensa. 

6.3 Lauluääni, naiseus ja ingénue

Usein kuunnellessamme musiikkikappaletta kuuntelemme erityisesti laulun esittäjän ääntä, jonka 

tulkitsemme antavan kappaleelle tietyn merkityksen. Mooren (2012, 180–181) mukaan lauluäänelle 

voi ajatella oman identiteettinsä, jonka tehtävänä on esittää kyseessä oleva laulu. Tässä voidaan 

erottaa kolme tasoa, jotka tosin ovat joskus vaikeasti erotettavissa toisistaan. Nämä kolme jokaisesta 

kappaleesta teoreettisesti eroteltavaa tasoa ovat esittäjä (engl. performer), persoona (engl. persona) 
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ja päähenkilö (engl. protagonist). Lauluista voi tämän näkökulman mukaan erottaa laulun todellisen 

esittäjän, esitystilanteessa omaksutun lavapersoonan sekä lavapersoonan kertoman hahmon. Kaikki 

esiintyjät omaksuvat Mooren mukaan laulaessaan tietyn persoonan luodakseen halutunlaisen 

musiikillisen tunnelman, jota voidaan rakentaa myös manipuloimalla saundia. Tämä persoona on 

kuitenkin eroteltavissa esittäjänsä identiteetistä kuten myös laulun tarinassa esiintyvästä 

päähenkilöstä. Tarkastelemissani lehtiteksteissä laulaja (esittäjä) ja hänen lauluäänensä (persoona) 

näyttävät kuitenkin olevan yhtä, eli niitä ei erotella selvästi toisistaan. Tästä käy esimerkiksi 

seuraava katkelma: 

Abreun maukuva ääni sopii kohtalokkaisiin diskobiiseihin, mutta hänen rakkaudentuskansa 
kuulostaa helposti pikkulikan valitukselta. Ollakseen suuri popdiiva Abreu tarvitsisi taakseen 
aitoa tragediaa. (HS Nyt-liite 23.–29.10.09.) 

Laulajan identiteetin tasojen sulautuminen näkyy katkelmassa tavalla, joka heikentää hänen 

autenttisuuttaan. Kappaleessa ei toimittajan mukaan ole rakkauden vuoksi kärsivää päähenkilöä, 

jota Abreu esittää ja johon hän esityksellään eläytyy. Laulajan lauluääni ei jostain syystä korosta 

kappaleen tarinaa tietynlaisen lavapersoonan kautta, vaan etualalle nousevat Abreun 

henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten hänen biologinen ikänsä. Lehtiesimerkkiä voi tulkita 

lauluäänen ja autenttisuuden välisen suhteen näkökulmasta, jota Apollini (2016, 145) lähestyy 

ingénuen käsitteen kautta. Teatterissa ja elokuvassa käsite tarkoittaa nuoren viattoman naisen 

(tytön) roolityyppiä tai nuorta näyttelijänaista. Ingénuessa merkitsevää on liminaalisuus, tytön ja 

naiseksi kasvun välinen keskeneräinen tila, joka tässä manifestoituu lauluäänessä. Ingénue on 

valkoisen nuoren naisen ihanne, johon kuuluu feminiinisyys ja kunnollisuus, mutta myös 

samanaikainen seksuaalinen viattomuus ja kokemus. (Apollini 2016, 145.) Nuori Abreu eittämättä 

täyttää ingénuen kriteerit lukuun ottamatta seksuaalista kokemusta. Liminaalisuus kulminoituu 

laulajan nuoreen ikään (19 vuotta), joka on syynä hänen äänelliselle kehittymättömyydelleen. Asian 

voi ilmaista myös toisin. Biologisesta iästä johtuva autenttisuuden puute kohtaa tässä popmusiikin 

taakan, odotukset seksuaalisuudesta. Laulaja on nuoriin naisiin liittyvien seksuaalisten odotusten 

suhteen liian suurissa saappaissa, onhan hänen seksuaalisuutensa vielä kehittymätöntä (vrt. Lieb 

2013). Abreun epäautenttisuus liittyy hänen liminaalisuuteensa, joka on yksi ingénuen keskeinen 

piirre. Sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä ”todellisen” lauluäänen kanssa, vaikka tässä 

lauluäänen sanotaan tekevän Abreun musiikillisesta tulkinnasta epäautenttisen. Mistä ingénue tai 

suomalaisittain ”pikkulikka” saa laulaa? Ja tulisiko hänen siihen asti olla hiljaa? Lauluääni, joka 
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kuulostaa maukumiselta tai valitukselta, jää esimerkissä vaille toimittajan arvostusta. Tästä seuraa 

vaientaminen tai ainakin artistin toimijuuden rajaaminen: Abreun tulisi toimittajan mukaan pitäytyä 

hänen äänelleen sopivassa laulutyylissä, diskomusiikissa.  

Musiikintutkija Jeanette Bicknell (2015, 43–44) huomauttaa, että laulajan julkisuuskuva määrittää 

sen, mitkä kappaleet hänelle mielletään sopiviksi. Julkisuuskuva muotoutuu laulajan esittämän 

roolin lisäksi hänen ulkonäöstään, henkilöhistoriastaan, rodustaan, luokastaan ja iästään. 

Lauluvalinta ei ole laulajan kannalta koskaan yhdentekevä. Laulaja ei voi valita mitä tahansa 

kappaletta esitettäväkseen, vaan sen tulee olla niin moraalisesti kuin äänellisestikin hänelle 

sopivaksi koettu. Vastaanotossa, kuten musiikkijournalismissa, syntyy vastustusta, jos kappaleen ei 

katsota sopivan esittäjälleen. Tähän ilmiöön liittyy se, ettei kuka tahansa voi musiikkikriitikoiden 

mukaan laulaa uskottavasti rakkaudesta. Vaarana on esimerkiksi, että lauluääni kuulostaa ”

pikkulikan valitukselta”. Uskottava tulkinta vaikuttaa tarvitsevan taakseen kokemuksia ja tragediaa, 

joita Abreulta väitettiin tässä vaiheessa puuttuvan. Poplaulajalle ominainen tragedia on 

suomalaisessa lehtikerronnassa kuitenkin poikkeuksetta liittynyt ”alkoholiongelmaisten miesten 

viinanhuuruisten kohtalotarinoiden kertomiseen” (Saarenmaa 2010, 165). Tragediat ovat 

ammentaneet käyttövoimansa suomalaismiesten itsesäälistä ja melankoliasta (Saarenmaa 2010, 166; 

ks. myös Aho 2002, 158). Avoimeksi jääkin, mikä on se suomalaisnaiselle sopiva tragedia, joka suo 

hänelle arvovaltaa musiikkilehdistössä. Sellaista ei helposti näytä löytyvän. Tästä seuraa, että 

uskottavan tragedian puute peilautuu negatiivisesti käsityksiin suomalaisen poplaulajanaisen 

äänellisestä autenttisuudesta. Toisaalta myös tragedian olemassaolo peilautuu negatiivisesti 

naispuoliseen poplaulajaan, mistä sopii esimerkiksi amerikkalainen poptähti Britney Spears: 

Britney Spears julkaisi debyyttialbuminsa samanikäisenä kuin Anna [Abreu]. Kahdeksan 
vuotta myöhemmin laulaja on tehnyt kaiken sen, mitä hänen puhtoisesta imagostaan suljettiin 
tuolloin pois. (IS Plus-liite 13.–14.10.07b.)  

Tässä artikkelissa Ilta-Sanomat vertaa debyyttinsä julkaissutta nuorta Anna Abreuta Britney 

Spearsiin. Kyseisten poplaulajien imagoissa keskeistä on nuoruus, viattomuus ja seksuaalinen 

vetovoima sekä samanaikainen seksuaalinen kokemattomuus. Spearsin nuoreen ikään liittyvä 

puhdas imago karisi vanhenemisen, päihteiden ja seksuaalisen aktiivisuuden myötä pois. Nämä 

paheet rajaavat sekä värilliset että valkoiset poplaulajat ingénuen ulkopuolelle. Esimerkiksi jos 

artistin julkisuuskuvaan sisältyvän seksuaalisuuden tulkitaan ylittävän pornografian rajat, tämä voi 
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johtaa kasvojen ja autenttisuuden menetykseen (Apollini 2016, 146). Valkoisista poplaulajista näin 

kävi Spearsin lisäksi Lindsay Lohanille sekä Miley Cyrusille. Anna Abreu sen sijaan säilytti 

puhtaan ja kunnollisen imagon. 

Lehdet olivat kiinnostuneempia Anna Abreun kuin Chisun ja Jenni Vartiaisen lauluäänestä. Jo 

pienenä Anna Abreun kerrottiin haaveilleen laulajan urasta (Me Naiset 22.10.09), rakastaneen 

laulamista ja tietäneen osaavansa laulaa (IS Plus-liite 14.2.09). Lehdet kuitenkin muistuttivat 

lukijoita Abreun liminaalisuudesta korostamalla hänen äänellistä keskeneräisyyttään. Laulamisen 

kerrottiin olevan kehitystä vaativa asia ja laulajan kerrottiin käyvän laulutunneilla (Koululainen 

8/07; IS Plus-liite 14.2.09; Koululainen 4/11b). Laulutunneista kerrottiin, että ne sisälsivät 

esimerkiksi laulamisen tekniikan opiskelua (Al Valo-liite 1.–7.4.11). Merkittävin äänellisen 

keskeneräisyyden taustalla vaikuttava tekijä oli Idols. Laulukilpailu mainittiin lähes jokaisessa 

Abreusta tarkasteluajanjaksolla kirjoitetussa lehtijutussa. Diskursiivisesti nämä maininnat 

määrittivät tapaa, jolla lehdistö esitteli hänen äänellistä kehitystään. Esimerkiksi seuraava lainaus 

oli tyypillinen: 

En ollut silloin teknisesti enkä oikeastaan muutenkaan hyvä laulaja [..], Abreu muistelee. (IS 29.10.11.)  
    

Yllä olevassa Ilta-Sanomien tekstiotteessa Abreu muistelee Idolsin aikaisia laulusuorituksiaan, jotka 

hänen omien sanojensa mukaan olivat epätäydellisiä sekä laulamisen teknisiin että ilmaisullisiin 

vaatimuksiin suhteutettuina. Populaarimusiikin talouden toimintalogiikasta kirjoittava Paul Rutter 

(2016, 171) huomauttaa, että Idolsin kaltaiset kilpailut on suunniteltu amatöörilaulajille ennemmin 

kuin omaa materiaaliaan esittäville laulaja-lauluntekijöille. Siksi niihin liittyy oletus kilpailijoiden 

äänellisestä keskeneräisyydestä sekä menestymisen sattumanvaraisuudesta. Nämä oletukset olivat 

läsnä myös suomalaisen lehdistön tavassa kertoa Idolsin kulusta ja Abreusta. Abreun kohdalla 

korostui musiikkibisneksen hektinen ja nopeastikin muuttuva luonne. Lehtiartikkeleissa tv-

laulukilpailu esitettiin dramaattisten käänteiden sarjana, jotka uhkasivat Abreun etenemistä 

finaaliin. Mitä tahansa saattoi tapahtua. Se, kuka menestyy laulajana, esitettiin riippuvaiseksi 

yleisön, tuomareiden ja lehdistön mieltymyksistä (IS 20.3.07) sekä esiintyjän yksilöllisistä kyvyistä, 

kuten stressinsietokyvystä (IS 17.3.07; IS Plus-liite 13.–14.10.07b) – ei siis pelkästään 

musiikillisesta lahjakkuudesta.  
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Naispoplaulajan, ingènuen ja autenttisuuden välinen suhde peilautuu lehtikirjoittelussa 

monenlaisten äänellisten määrittelyjen kautta. Lehdissä esitetyt epäilyt Abreun laulajankykyjä 

kohtaan pitivät hänen autenttisuutensa jatkuvassa liikkeessä. Tähän vaikutti hänen ikänsä ja siitä 

riippuva oletettu kypsyys/viattomuus. Puhe Abreun lauluäänestä liittyi ajatukseen 

kokemattomuudesta, naiiviudesta, tietämättömyydestä ja ammatillisesta epäpätevyydestä. Vielä 

vuosienkin jälkeen lehdet nostivat esiin Abreun laulamiseen liittyneen epävarmuuden ja hänen 

epäilynsä omista kyvyistään (Me Naiset 17.3.11b). Tämän lisäksi hänen kerrottiin itkeneen Idolsin 

kulisseissa ja myös tämä asia nostettiin esiin vielä vuosia kilpailun päättymisen jälkeen (IS 2.3.11). 

Mielikuva äänellisestä keskeneräisyydestä vahvistui, kun Abreu itse kertoi yleisön toimivan hänen 

ammatillisen osaamisensa peilinä: ”Yleisön mukaan ääneni on kehittynyt, ja varsinkin esiintyjänä 

olen kehittynyt paljon” (IS PS-liite 19.7.08). Epävarmuus suosion jatkumisesta nousi esiin Abreun 

kolmannenkin albumin kohdalla ja leimasi Ilta-Sanomien kirjoittelua hänen urastaan. Laulajan 

kerrottiin pelkäävän suosion loppumista (IS 14.7.09). Paineita lehti lisäsi toteamalla, että laulajan 

täytyy vastata kahden edellisen menestyslevyn asettamiin odotuksiin (IS 12.9.09). Toisaalta Ilta-

Sanomat kertoi Abreun menestyneen brittilistalla ja julkaisevan ”molemmat levynsä Britanniassa” 

(IS 26.11.09).  

Populaarimusiikin sukupuolijärjestelmässä vaatimus naislaulajan iän myötä kertyvästä 

kokemuksesta tarkoittaa irtiottoa ingènueen kuuluvasta viattomuuden illuusiosta, joka 

samanaikaisesti kuitenkin muodostaa keskeisen osan naisen seksuaalista haluttavuutta. Tämä 

ilmentää patriarkaalista fantasiaa, jossa seksuaalisesti haluttava nainen on nuori eli patriarkaatin 

hallittavissa eikä sen valtaa mahdollisesti horjuttava kokeneempi nainen. Seksuaalinen haluttavuus 

merkitsee sitä, että naisen kehoa määrittää nuoruuden lisäksi sen ainainen keskeneräisyys. Tämä 

keskeneräisyys on Suzanne Cusickin (1999, 33) ja häntä siteeraavan Apollinin (2016, 148) mukaan 

keskeinen tyttöjen ja naisten ääntä populaarikulttuurissa määrittävä ominaisuus tai vaatimus. Ajatus 

keskeneräisyydestä perustuu oletukseen, jonka mukaan naisten ääni pysyy läpi elämän lähes 

muuttumattomana äänenmurroksen puuttumisen vuoksi. Tähän liittyen heille myös kerrotaan, että 

heidän äänensä pysyy samana aikuisikään saakka, kun taas pojilla äänen kehityksen oletetaan 

seurailevan murrosikää ja ilmenevän äänenmurroksena. Tyttöjä sen sijaan ohjeistetaan säilyttämään 

lapsiäänensä kehon biologisista muutoksista huolimatta. Äänen keskeneräisyyteen sisältyy ajatus ei-

valmiista ja siksi epäautenttisesta äänestä. Oletus naisen äänen muuttumattomuudesta on vahva, 

vaikka sille ei ole mitään tieteellistä näyttöä, päinvastoin. Näin rockkulttuuri on saanut syyn 
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halveksua tyttöyttä. (Apollini 2016, 148.) Toisaalta myös naislaulajia voidaan tytötellä koko heidän 

uransa ajan iästä riippumatta ja näin riisua heiltä aikuisuuteen liittyvää valtaa. 

Vaikka puhe nuorten tyttöjen lauluääniä tarkastelevan Diane Pecknoldin mukaan näyttää olevan 

pitkälti negatiivissävytteistä ja koskevan populaarimusiikkia kokonaisuutena, voi äänen ymmärtää 

strategiaksi, jolla arvostetun poplaulajan asema saavutetaan. Tästä käy esimerkkinä vaikkapa 

yhdysvaltalaisen poplaulaja Rebecca Blackin autotuunattu lauluääni, joka määriteltiin kireäksi, 

jäykäksi ja nasaaliksi. Muita osuvia esimerkkejä ovat Taylor Swiftin sävel- ja intonaatiohäiriöt ja 

Ke$han  valittava tai kakaramainen ääni. (Pecknold 2016, 77.) Teinitytön ääni assosioidaan etenkin 29

valkoiseen tyttöön, ja siihen liittyy ajatus äänen manipuloinnista (miehisen) teknologian avulla. 

Kuten Pecknold huomauttaa, tästä erottautuminen merkitsee aikuisemman äänellisen identiteetin 

omaksumista, joka on tyypillistä erityisesti mustille naislaulajille ja soul ja r'n'b:n edustajille, kuten 

Beyoncélle tai Rihannalle. Myös musiikkityylin valinnalla voi Pecknoldin (2016, 85) mukaan 

vaikuttaa siihen, miten aikuiseksi tai lapsenomaiseksi esittäjä mielletään.  

Abreun etääntyminen hänen kuvaansa osittain jähmettävästä ingènuesta tapahtuu äänellisen 

kehityksen lisäksi myös musiikkityylin vaihtelun myötä. Upea lauluääni on laulajan arvostusta 

lisäävä piirre, ja myös Abreun ääneen voi liittää aikuisen diivan piirteitä. Usein näin aineistossani 

tehtiinkin korostaen, että Abreun ääni on jokseenkin samalla tavalla dramaattinen ja rikas kuin 

Beyoncén. Hänen debyyttiään hehkuttavat lehtiarvostelut ehdottivat hänen musiikkityylikseen 

latinopoppia (IS 23.8.07d), jolle antoi lisäarvoa ”Abreun tunnistettava tulkinta” (HS Nyt-liite 24.–

30.10.08) sekä laulaminen ”sydän karrella” (IS 23.8.07d). Kappaleiden miellettiin kuvastavan 

esittäjänsä persoonallisuutta, joka rodun ja etnisyyden lisäksi muodosti osan hänen 

julkisuuskuvastaan. ”Abreun kaunis, lämmin ääni” (IS 23.8.07d) yhdessä ”moderneja latinokeinoja” 

(IS 23.8.07d) hyödyntävän studioteknologin kanssa tuotti albumin, ”jonka hitit olivat varsin 

näppäriä esityksiä” (HS Nyt-liite 24.–30.10.08). Helsingin Sanomien Nyt-liite kehui debyytin 

lauluääntä nimeämällä Abreun ”kylmän pohjolan puoliportugalilaiseksi Shakiraksi” (HS Nyt-liite 

28.9.–5.10.07). Ilta-Sanomat kehui laulajan kuulostavan Jennifer Lopezilta, ”paitsi että Abreu ei ole 

yhtään huonompi laulaja kuin Lopez, ehkä jopa parempi” (IS 23.8.07d). Samaisessa arviossa hänen 

kuitenkin kerrottiin häviävän r n b ”lajityypin valioille [Beyoncélle ja Alicia Keysille] kuin Dallas-

pulla kunnon korvapuustille” (IS 23.8.07d). Pullantuoksuista vertailua selvennettiin sillä, ettei 

 Vuonna 2014 hän alkoi käyttää artistinimeä Kesha.29
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Abreu ”yritä olla mikään kuuma latinobeibe, vaan ihan tavallinen suomalainen tyttö” (IS 23.8.07a). 

Aikuisemmasta lauluäänestä kuitenkin kertoivat ääneen liitetyt seksuaaliset ja rodullistetut 

merkitykset, joissa Abreun lauluääntä kuvattiin ”suklaapehmiksenä” (IS 16.3.07) ja ”viettelevän 

samettisena” (Cosmopolitan 10/07). Laulu-uran alussa Abreun autenttisuus toisin sanoen sai 

painoarvoa sukujuuriin perustuvasta eksoottisuudesta sekä rodullisia rajoja rikkovasta 

latinomusiikista. Lisäksi hänen lämpimän lauluäänensä katsottiin edustavan latinomusiikkiin 

sopivaa äänellistä identiteettiä. 

Apollini (2016, 149–152, 157) kirjoittaa siitä, kuinka laulajan tulee jossain vaiheessa uraansa 

todistaa etääntymisensä ingénuesta. Tästä on hänen mukaansa osoituksena esimerkiksi Marianne 

Faithfullin äänellinen muutos uran alkuaikojen tyttöäänestä raspiseksi kähinäksi. Traumaattisten 

elämäntapahtumien myötä oletetusti muuttunut ääni otettiin osoituksena Faithfullin 

autenttisuudesta. Yksittäisistä naismuusikoista musiikintutkijoita on kiinnostanut myös laulaja-

laulunkirjoittaja Joni Mitchell, joka hylkäsi häneen liitetyn ingènuen mukaisen kuvan herkästä ja 

haavoittuvasta laulajattaresta. Musiikkikappaleen Both Sides, Now alkuperäisäänityksessä 1969 

hänen äänensä ylöspäin nouseva pyrähtely on kuultavissa säkeiden lopussa . Viisi vuotta 30

myöhemmin hän laulaa kappaleen kontra-altolla välttäen vaihtuvia, nousevia säkeen lopetuksia. 

(Apollini 2016, 157.)  Lisäksi Mitchell oli artisti, joka vältteli musiikin kaupallista puolta. Hän 31

konsertoi ja antoi haastatteluja medialle harvoin. Hän vastasi läpikotaisin albumiensa säveltämisestä 

ja tuotannosta. (Frith & McRobbie 1978, 322.) Hän kieltäytyi musiikkinsa luokittelusta sukupuolen 

ja rodun perusteella sekä lehdistön hänelle osoittamasta asemasta naisten tunteiden tulkkina. Hänen 

intiimeinä pidettyjen kappaleidensa ja välittömän esitystapansa tulkittiin ilmentävän hänen 

ominaisuuksiaan henkilönä ja siten tuottavan rockdiskurssin mukaista autenttisuutta. (Karppinen 

2016, 1.)  

Abreun aikuisemmasta äänellisestä identiteetistä kertoivat hänen toisen ja kolmannen albuminsa 

jälkeiset lehtikommentit lauluäänen kehityksestä (Al Kesä-liite 27.5.08; Al 28.10.08), joka luettiin 

osin uuden laulunopettajan ansioksi (IS 28.1.09; IS Plus-liite 14.2.09). Sama kehitys huomattiin 

myös neljännen albumin ilmestyttyä. 

 Mitchellin kappaleen lauloi ensimmäistä kertaa Judy Collins vuonna 1967.30

 Ongelmia Apollinin mukaan ilmenee silloin, jos laulaja uudistaa itseään tavalla, joka ei ole yhtenäinen 31

ingénuen kanssa. Esimerkiksi Joni Mitchellin paradoksaalisuus liittyy hänen seksuaalisuuteensa. Hänessä on 
kaksi jännitteistä puolta, kypsä ikä ja näennäinen viattomuus. 
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Järjettömän suosittu poptähti laulaa uudella levyllään paremmin  
kuin koskaan, kiitos laulutuntien. (Al Valo-liite 1.–7.4.11.)  

Abreun äänellinen kehitys implikoi liikettä pois ingènuesta, ja tämä muutos oletettavasti vahvistaa 

hänen autenttisuuttaan. Viisivuotisella tarkasteluajanjaksolla laulaja julkaisi neljä uutta albumia ja 

yhden kokoelma-albumin: Anna Abreu (2007), Now (2008), Just a Pretty Face? (2009), Rush 

(2011) ja Greatest hits (2012). Debyytin jälkeiset albumit eivät kuitenkaan saaneet medialta 

ensialbumin kaltaisia kehuja. Abreun voi katsoa etääntyneen ingènuesta myös musiikkityylien 

vaihtelun myötä. Lehdissä hänen musiikkinsa kerrottiin uudistuneen jokaisen levynjulkaisun myötä. 

Kukin albumi poikkeaa edeltäjästään; seikka, joka laittaa hänen autenttisuutensa liikkeeseen. Lehdet 

esittivät Abreun albumien musiikkityylien vaihteluista ristiriitaisia tulkintoja. Kakkosalbumin Now 

(2008) kohdalla lehtijutuissa kiiteltiin sitä, miten ensimmäisen albumin ”hempeät lattariballadit [ja] 

poppirallatukset” (Cosmopolitan 10/07) vaihtuivat musiikkityyliltään ”aikuisemmaksi, 

kypsemmäksi ja vähemmän purkkapoppimaiseksi” (IS 15.10.08; myös Al 28.10.08). Aikuisemman 

musiikkityylin lisäksi ”Annan soundin” (Al 28.10.08) kerrottiin miellyttävän radioita. Singlen 

Vinegar hehkutettiin nousseen radioiden soittokertoja mittaavan ”Suomen radioiden Music Control 

-listan ykköseksi” (Al 28.10.08) eli ”radion soitetuimmaksi biisiksi” (IS 15.10.08). Demi ylisti 

kakkosalbumin ”dance-saundia” (Demi 12/08), kun taas Miss Mix pahoitteli, ettei levyllä ollut 

enemmän dancea, kehuen kuitenkin sitä, että ”Anna on kasvanut tulkitsijana” (Miss Mix 11/08). 

Albumille Now (2008) valittu aikuinen sointi ei miellyttänyt kaikkia. ”Vetelästä soinnista” (HS Nyt-

liite 24.–30.10.08) kritisoidun albumin pelasti radioissa soinut, Kylie-henkisen elastinen ja hytkyvä 

kappale Vinegar (HS Nyt-liite 24.–30.10.08), joka rinnastettiin australialaislaulaja Kylie Minoguen 

edustamaan diskomusiikkiin. Kaupallisen menestyksen myötä Aamulehden Valo-liite moitti albumia 

”tyhjäpäisen tehokkaaksi” (Al Valo-liite 7.–13.11.08) ja kappaleita sellaisiksi, jotka toimivat ”kerta-

annoksena tanssilattialla” (Al Valo-liite 7.–13.11.08). Silti Miss Mix painotti, että ”levy vakiinnuttaa 

Annan aseman poptaivaalla hienosti” (Miss Mix 11/08). 

Kolmannella albumilla Just a Pretty Face? (2009) Anna Abreun kerrottiin lopullisesti hylänneen 

musiikkinsa r n b-vaikutteet (HS Nyt-liite 23.–29.10.09) ja muun muassa räpänneen (Al 21.10.09). 

Kappaleiden kerrottiin olevan ”täynnä riemua ja vauhtia” (Demi 12/09). Helsingin Sanomien Nyt-

liitteen arviossa albumi kuitenkin rinnastettiin ”turbotuotettuun europoppiin” (HS Nyt-liite 23.–

29.10.09). Abreu liikkui yhä kauemmas debyyttialbumin latinomusiikista neljännellä albumillaan 
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Rush (2011), jonka kerrottiin kuulostavan ”hiphop-vaikutteiselta popilta” (Koululainen 4/11b) 

sekä ”urbaanilta popmusiikilta, johon on yhdistetty elektroa ja muita tyylilajeja” (IS 19.3.11b; myös 

Al Valo-liite 1.–7.4.11). Musiikillisen uudistumisen myötä Abreu tuli nähdyksi enemmän aikuisena, 

vähemmän ingénuena – mutta hänen autenttisuuttaan tämä ei lisännyt. Päinvastoin Abreun 

uudemman musiikin liittäminen diskomusiikkiin näytti paikoitellen heikentävän hänen 

arvostustaan. Erilaiset tyttöyden ymmärtämisen tavat ovat musiikin kontekstissa yhteydessä artistin 

ikään ja musiikkityyliin ja tulevat esille kunkin laulajan kohdalla eri painotuksin. Edellä olen 

käsitellyt Abreun liminaalisuutta, jota lehdet ylläpitivät hänen äänellistä keskeneräisyyttä ja 

tyttöyttäkin painottavilla puhetavoilla. Abreun debyytti nautti media-arvostusta. Sittemmin hänen 

aikuisempi musiikillinen tyylinsä laittoi hänen autenttisuutensa liikkeeseen ja osin myös heikensi 

sitä.  

Lauluäänten viettelevyys on määre, joka toistuu musiikista kirjoittavien toimittajien kuvauksissa 

huomattavan usein. Chisun ja Jenni Vartiaisen äänellistä ilmaisua kuvattiin sellaiseksi, jota aikuisen 

naisen voi olettaa päästävän suustaan makuuhuoneessa . Jenni Vartiaisen lauluäänen valteiksi 32

mainittiin kuiskaaminen (Al Valo-liite 3.–9.8.08), intiimi tulkinta (HS Nyt-liite 14.–20.9.07) ja 

hönkäily (Al Valo-liite 23.–29.4.10). Tällaiset lauluäänen kuvaukset tuovat mieleen seksuaaliset 

tilanteet tai seksualisoidun ilmaisun, kerrottiinhan Vartiaisen myös ”tarttuvan tukkaan ja tulevan 

lähelle” (Al Valo-liite 23.–29.4.10). Chisua puolestaan verrattiin kissaeläimeen. ”Kissamaisen 

notkeasti laulava artisti” (Me Naiset 6.10.11) ja hänen ”huokaileva tyylinsä” (Al 29.10.11) saivat 

kiitosta. Perusteluiksi riitti, että ”useimmat kriitikot rakastavat naisten kuiskailua” (Al 29.10.11). 

Viettelevyyttä voineekin pitää popmusiikin naisäänen ihannepiirteenä. Ihanneääneltä yleisön voi 

olettaakin vaativan myös muuta kuin kauneutta tai puhtautta. Nämä ominaisuudet eivät sinällään 

riitä pitämään artistin kiinnostavuutta yllä. Äänessä tulee olla jokin koukku, joka kiinnostaa ja tekee 

äänestä erikoisen eli uskottavan äänellisen jäljen esittäjänsä elämästä (ks. esim. Barthes, 1977).  

Albumin hienoin elementti on kuitenkin Sundbergin laulu, jossa on juuri sopiva ripaus 
erikoista kimakkuutta, jotta laulu tarttuu tehokkaasti korvaan ja ärsyttää varmasti monia.  
(HS Nyt-liite 14.–20.3.08.) 

Yllä toimittaja nostaa kimakkuuden Chisun lauluäänen erikoispiirteeksi, jonka hän olettaa 

ärsyttävän monia. Ääni ei siis saa merkitystä kauniina vaan pikemminkin mielenkiintoisena. 

 Matthew Bannister (2017, 44) on kirjoittanut naisen lauluäänestä identifioitumisen tai fantasioinnin 32

kohteena. 
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Laulamiseen liittyy monia kulttuurisia kamppailuja, jotka musiikintutkijoiden Jacqueline Warwickin 

ja Allison Adrianin (2016, 3–4) mukaan liittyvät arvovaltaan (engl. authority) ja mahtiin (engl. 

power). Esimerkiksi kimakoihin ja korkeisiin ääniin liittyy heidän mukaansa ennakkoluuloja, jotka 

kyseenalaistavat esittäjänsä älykkyyden. Tällaista äänen laatua pidetään osoituksena vähäisestä 

toimijuudesta. Monet valkoiset poplaulajat ovat kuitenkin tarkoituksellisesti käyttäneet korkeaa, 

tyttömäistä äänen sointia tavalla, jonka voi tulkita kritisoivan ingénueen pyrkimisen kummallista 

vaadetta, vaikka heidän laulamisensa onkin tämän vuoksi määritelty epämiellyttäväksi. Esimerkiksi 

Tori Amoksen ja Kate Bushin tyttömäisen kimakan lauluäänen voi siis ymmärtää ingènuen 

kritiikkinä. 

Chisun ääni on tämän tutkimuksen naisartistien äänistä selkeästi tyttömäisin ja kenties myös 

omaleimaisin. Aamulehdessä kerrottiin, että siitä ”löytyi haavoittuvuuden ja sensuelliuden 

vastapainoksi tarvittaessa myös kiistatonta voimaa” (Al 9.9.12). Vertailukohtana mieleen tulee 

esimerkiksi punkyhtye Bikini Killin entinen laulaja Kathleen Hanna, joka pysyttäytyi 

opettelemassaan tyttömäisessä lauluäänessä. Hanna esittää tyttöyttä varaamalla itselleen 

liminaalisen ingénue-äänen, jolla hän artikuloi toimijuuttaan sekä poliittista asennettaan esimerkiksi 

tyttöjen kokemaa seksuaalista väkivaltaa kohtaan (Apollini 2016, 158). Siinä, missä Hannan 

lauluääni on paikoin vihainen ja itsevarma, Chisu käyttää äänenvärejä ja sointeja, jotka ovat 

stereotyyppisen tyttömäisiä. Toisin kuin Hanna, hän ei huuda, karju tai provosoi. Saadakseen 

huomiota naisvokalistien ei popmusiikissa odoteta ilmaisevan raivoa vallitsevia patriarkaalisia 

yhteiskuntarakenteita kohtaan (O'Brien 2002, 178). Pikemmin heidän odotetaan etenevän 

musiikissa pehmein, esimerkiksi sanoituksellisin, keinoin. Chisun korkea ja suhteellisen hento 

lauluääni kuitenkin antaa hänelle valtaa puhua nuoria koskettavista kysymyksistä usein 

sanoituksellisen ironian keinoin. Helsingin Sanomien Nyt-liite ihmettelee Chisun naiiviuden 

tahallisuutta ja siihen mahdollista sisältyvää ironiaa (HS Nyt-liite 9.–15.10.09c). Laulujen 

sanoituksellinen arvoituksellisuus yhdessä tyttömäisen äänen kanssa näyttää olevan keino, jolla 

Chisu haastaa ingènuen ja neuvottelee itselleen vaihtoehtoisen toimijuutta kommunikoivan 

persoonan. Lehdet päättelevät, että Chisun tyttöys on tahallista ja siksi autenttisempaa kuin 

esimerkiksi Abreun. Chisun äänen liike herkkyyden (haavoittuvuuden) ja voiman (toimijuuden) 

välillä eittämättä näkyy myös hänen levyjään koskevissa arvioissa, vaikka se harvoin kirjoitetaan 

auki edellä kuvatuin tavoin. Tällainen emotionaalinen intensiteetti yhdessä joskus häkellyttävienkin 

sanoitusten kanssa tekee Chisun persoonasta voimakkaan ja saa minut epäilemään käsitteen ingènue 

käyttökelpoisuutta.  
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Aineistooni kuuluvassa lehtikirjoittelussa näpäytettiin Jenni Vartiaista vain kerran hänen 

epätoivottavasta lauluäänestään. 

TV-laulukilpailuissa suosittu r&b-henkinen koukkiminen ja piperrys  
kuuluu vielä aika ajoin Vartiaisen laulussa, mutta pääosin levy on kunnianhimoisella 
tavalla kaupallista ja siksi nautittavaa poppia. (HS Nyt-liite 14.–20.9.07.)  

Helsingin Sanomien Nyt-liitteen toimittajan kommentin voi ajatella viittaavan yleisesti television 

laulukilpailuihin, joihin Vartiainenkin on osallistunut. Todennäköisempää kuitenkin on, että 

kommentti viittaa aiemmin sinä vuonna päättyneeseen Idolsiin, jossa Abreukin kilpaili. Toimittaja 

mieltää tyttöyden äänellisiksi viitteiksi r'n'b-tyylisen laulutavan, jota Abreu ja jossain määrin 

Vartiainenkin edustavat. Toisin kuin Abreu, Vartiainen on lähestulkoon päässyt laulutavasta eroon. 

Kuuluminen ”vielä aika ajoin” äänessä viittaa Vartiaisen menneisyyteen, aikaan ennen hänen 

soolouraansa. Ylipäätään lehdet muistuttivat ajoittain Vartiaisen vuoden 2002 osallistumisesta 

Popstars-laulukilpailuun sekä tyttöbändissä laulamisesta – siis ajasta ennen solistin uraa.  

Jenni Vartiaisen soolouraan liittyvä mediakiinnostus tiivistyi hänen debyyttialbuminsa julkaisuun 

vuonna 2007. Kyseessä oli mediatapaus, johon liittyi samanlaisia jännitteitä kuin Anna Abreun 

kohdalla. Menestyisikö laulaja soolourallaan, vaikka hänellä oli tv-laulukilpailuun ja tyttöbändiin 

kytkeytyvä menneisyys?  

JENNI VARTIAISEN debyyttialbumi on eräänlainen ennakkotapaus 2000-luvun  
suomalaisessa popissa. Popstarsin kautta pinnalle noussut Vartiainen yrittää ensimmäisenä 
todellista irtiottoa tv-formaattitähden roolista. Pitkään työstetty Ihmisten edessä ei kuulosta 
enää ainakaan Gimmeliltä. (HS Nyt-liite 14.–20.9.07.) 

    

Television laulukilpailuun ja tyttöryhmään liittyvän maineen karistaminen onnistuu harvoin. Siksi 

Jenni Vartiaisen autenttisuuden kannalta on tärkeää tehdä eroa hänen menneisyydestään tukea 

saaviin ingènueen viittaaviin diskursseihin. Ensimmäisen sooloalbumin pitkä työstäminen vihjaa 

määrätietoisesta omistautumisesta ja kovasta työnteosta, jonka tuloksena on syntynyt musiikillisesti 

jotakin aivan muuta kuin oli odotettavissa. Se, ettei albumi kuulosta tyttöbändiajoilta, on kehu, 

johon myös Aamulehti yhtyy.  

Vartiainen on tehnyt harvinaisen tempun ja kammennut itsensä tyttöbändimenneisyydestä 
(Gimmel) soolouralle. (Al 12.7.08.) 
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Harvinaislaatuista tapahtumaa todistava lehdistö on haltioissaan. Laulaja onnistuu siinä, missä 

monet ovat häntä aiemmin epäonnistuneet. Jenni Vartiaisen menneisyyttä tahraavat musiikilliset 

tapahtumat ovat historiaa, ja hänen arvostuksensa lehdistön silmissä kasvaa. 

Mikään ei viittaa siihen, että kolme vuotta sitten Vartiainen lauloi suositussa Popstars-yhtyeessä 
Gimmelissä. Onnittelemme rohkeasta täyskäännöksestä! (HS Nyt-liite 8.–14.6.07b.)  

Kertarysäyksellä tapahtunut irtiotto tyttöryhmästä on lehtijutuissa palkitsemisen arvoinen asia. 

Cosmopolitan (12/07a) kuvaa Vartiaisen lehden kanteen. Kyseessä ei ole mikä tahansa kansikuva, 

vaan laulaja on Cosmopolitanin historian ensimmäinen kannessa esiintyvä suomalaisnainen. Lehden 

päätoimittaja perustelee asiaa seuraavasti: 

Valitsimme laulaja Jenni Vartiaisen, koska hän on onnistunut karistamaan tyttöbändi-imagonsa  
uskomalla itseensä ja ammattitaitoonsa. (Cosmopolitan 12/07b.)  

Jenni Vartiaisen esittäminen lehden kansikuvassa palvelee kahta tarkoitusta. Kansikuvan myötä 

poplaulaja saa tunnustuksen ulkonäöstään. Lukija kenties miettii, että jos olisin tuon näköinen, 

pääsisin poplaulajaksi. Toisekseen palkitsemisen tarkoitus on piilottaa juuri tämä edellä mainittu 

seikka. Siihen tarvitaan uskottava syy – aiempi tyttöryhmän jäsenyys ja sen karistaminen. 

Cosmopolitan (12/07bc) vahvistaa ajatusta, että tytöillä on hyvin vähän mahdollisuuksia luoda 

menestyksekäs laulu-ura, jos he näyttävät ja kuulostavat tytöiltä. Tästä voi seurata vähättelyä, joka 

murentaa heidän itsetuntoaan ja vaikeuttaa laulu-uran kehitystä. Siksi tarvitaan Vartiaisen kaltaista 

esikuvaa. On mielenkiintoista, että laulajan arvonnousu kulkee käsi kädessä niin biologiseen ikään 

kuin musiikkityyliin liittyvän kehityksen kanssa. Ensialbuminsa myötä laulajaa pidettiin jo 

aikuisena. Aamulehden mukaan hän on 

Aikuistunut. Gimmelin Jenni Vartiainen vaihtaa teinipopin aikuisempaan  
ilmaisuun Ihmisten edessä -debyyttialbumillaan. (Al 9.9.07.) 

Jos tyttöys kuuluu teinipoppina ja näkyy tyttöbändissä toimimisena, aikuistumista implikoi naiseksi 

kasvun korostaminen ja ”aikuisempi ilmaisu”. Mitä tällainen ilmaisu on? Joidenkin lehtien mukaan 

kyse on melankolisesta, elämänmakuisesta popista (Me Naiset 1.11.07). Aikuisuuteen sopii myös 

ilmaisu ”sävykkäästi poppaava Vartiainen” (Al Valo-liite 1.–7.2.08). Aamulehdessä 23-vuotiaan 

laulajan aikuisuutta korostettiin sanomalla hänen ”olevan ikäänsä vanhempi” (Al 28.9.07) ja ”
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tuntevan itsensä vanhemmaksi kuin on” (Al 28.9.07). Siksi hänen edustamansa musiikkityylin 

kerrottiin alusta asti olevan ”aikuispoppia” (Al 9.9.07).  

Aikuisuus on äskeisissä esimerkeissä positiivinen asia. Se tarkoittaa tyttöyden karistamista ja 

naiseksi kasvua. Naiseksi kasvuun liittyy seksuaalinen arvonnousu, josta osaltaan todistavat 

Vartiaisen ulkonäölle myönnetyt palkinnot. Käsittelin hänen palkitsemistaan tarkemmin 

tutkimuksen edellisessä analyysiluvussa. Sen lisäksi, että lehdistössä korostettiin Vartiaisen 

seksuaalista vetovoimaa, hänen kerrottiin nauttivan rockpiirien arvostusta. Aamulehti kertoi rock-

lehti Rumban lukijoiden äänestäneen Jenni Vartiaisen vuoden 2007 kotimaiseksi artistiksi. Tästä 

huomautettiin koituneen laulajalle ”kunniaa” (Al 12.1.08). Ilta-Sanomat (20.8.11c) muistutti vielä 

neljä vuotta myöhemmin, kuinka rock-kriitikot antoivat tukensa laulajan soolouralle. Arvostuksen 

osasyy lienee myös Vartiaisen matalassa lauluäänessä, jota kehuttiin tummaksi ja miellyttäväksi (Al 

12.7.08). Poplaulajien lauluääniä tarkastelevan Freya Jarmanin (2017, 148) mukaan matalaa 

lauluääntä arvostetaan. Hän mainitsee ”vocal fryn” strategiaksi, jolla pääsee sävelasteikossa 

alemmas. Kyseistä laulutapaa edustaa esimerkiksi Britney Spearsin …Baby One More Time 

-kappaleen ne lauluosuudet, joissa Spearsin ääni narisee. Jenni Vartiaisen äänessä ei kuitenkaan 

kuulu narisevaa sointia, vaikka se on matala. Mataluuden voi olettaa puhuttelevan niitä länsimaisen 

musiikin kuulijoita, jotka pyrkivät erottautumaan popmusiikin kuulijoista. Lisäksi Aamulehden 

Valo-liitteen toimittaja vakuutti, ettei Jenni Vartiaisen musiikin ”vertailukohtia haeta tyttöpopista, 

vaan [..] uudesta taiteellisesta stadionrockista” (Al Valo-liite 12.–18.3.10b). Näissä vakuutteluissaan 

toimittaja jäi tosin yksin. 

Lehdistön soraäänet suhteessa Vartiaisen debyyttialbumin saamiin kehuihin lisääntyivät 

kakkosalbumin kohdalla, jonka vertailukohdaksi asetettiin tyttöbändimenneisyys. Tämä laittoi 

laulajan autenttisuuden välittömästi liikkeeseen ja epäilyksen alle. Albumiin Seili (2010) kohdistuva 

retoriikka ammensi tyttöpoppiin liitetyistä stereotypioista. Albumi arvioitiin kelvolliseksi (HS Nyt-

liite 16.–22.4.10), tylsäksi ja muoviseksi (Al 16.4.10) sekä maltilliseksi ja harkituksi, joskin 

melodiseksi levyksi (Al Valo-liite 23.–29.4.10). Emma-gaalasta kirjoittava Aamulehden toimittaja 

ihmetteli, miksi suurin osa Emma-palkinnoista jaettiin Jenni Vartiaiselle. Hän moitti Seili-levyn 

kappaleiden kuulostavan ”kovin tutuilta. Jopa laiskuuteen asti helpoilta” (Al 27.2.11). Yhteenvetona 

esitän, että Vartiaisen autenttisuus liittyy tv-laulukilpailusta ja tyttöbändimenneisyydestä 

etääntymiseen sekä aikuiseksi kasvun korostamiseen. Kun mukaan otetaan vielä musiikillinen 
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uudistuminen Gimmelin ajoista ja tyttöpopin vastainen retoriikka, tumma lauluääni sekä musiikin 

poliittisuus kappaleen Ihmisten edessä kohdalla, päästään lähelle juuri Vartiaisen autenttisuutta 

määrittävää elementtien yhdistelmää.  

Yksi naispoplaulajan autenttisuuden kannalta keskeinen tekijä vaikuttaa olevan hänen ikänsä. Mitä 

aikuisempana naisena artistia voi pitää niin seksuaalisuudeltaan kuin musiikilliselta ilmaisultaan, 

sitä uskottavampi hän yleisesti ottaen on. Tytöltä kuulostaminen on epätoivottavaa. Toisaalta, jos se 

on tarkoituksellista, se voi lehtipuheessa saada myös myönteisen merkityksen vaihtoehtoisena 

ingènueta kritisoivana toimijuutena.  
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7. LOPPUPÄÄTELMÄT 

7.1 Naispoplaulajuus sanoma-, ajanviete- ja nuortenlehdissä 

Lehtiuutisointi naispoplaulajista on viihdettä: lukijoille tarjottua ajanvietettä, joka suo heille 

mahdollisuuden kurkistaa artistien ja julkisuudenhenkilöiden elämäntyyliin. Olen tässä 

tutkimuksessa käsitellyt tämän selvän viihdearvon ohella näiden lehtitekstien merkitystä 

kulttuurisena keskustelukenttänä, joka ylläpitää ja muokkaa kulttuurisia käsityksiä sukupuolesta ja 

musiikista: lehtiteksteissä esiintyviä tekstuaalisia ja diskursiivisia ulottuvuuksia, jotka tuottavat 

naispoplaulajuutta. Lehtikirjoittelussa konstruoituva naispoplaulajuus on tässä väitöskirjassani 

tutkimani ilmiö, jolla tarkoitan toistuvia diskursiivisia tapoja kirjoittaa naispuolisesta poplaulajasta. 

Naispoplaulajan asemaa suomalaisella mediakentällä voi luonnehtia ainutlaatuiseksi. 

Naispoplaulajista rakennetut ja tämän tutkimuksen aiheena olevat mediarepresentaatiot ovat 

omanlaisiaan. Niille ei löydy suoraa yhtymäkohtaa kansainvälisten poplaulajien 

mediarepresentaatioista, menneiden vuosikymmenten kotimaisesta iskelmälaulajuudesta eikä 

muihin julkisuuden henkilöihin liittyvästä kohujournalismista, vaikka toki joitakin yhtymäkohtia 

niihin on havaittavissa.  

  

Tämä tutkimus kohdistui siihen, minkälaiseksi naispoplaulajan kuva muodostuu kyseistä ilmiötä 

käsittelevissä mediateksteissä 2000-luvun alussa. Vastaukseksi tutkimuskysymykseeni 

naispoplaulajan kuvan muotoutumisesta lehtiteksteissä esitän tuloksia, jotka viittaavat kolmeen 

sukupuoleen liittyvään teemaan: rahaan, ruumiillisuuteen ja musiikin tekijyyteen. Tutkimukseni 

runko muodostui näiden lehtiaineistosta johdettujen analyysiteemojen ympärille. Jaottelin 

tutkimuskysymykseni alakysymyksiin, joita vastaavat aineistosta hahmottelemani diskurssit: nainen 

rahaa ansaitsevana toimijana, nainen katseen kohteena ja nainen autenttisena muusikkona. Toisin 

sanoen tarkastelin naispoplaulajasta rakentuvaa representaatiota lehtien tuottamien rahaa, katseen 

kohteena oloa ja autenttisuutta koskevien diskurssien kautta.  

Sukupuolen toisteisuus siihen liittyvine muine käsitteineen oli keskeinen osa tämän tutkimuksen 

viitekehystä. Tutkiessani naispoplaulajasta mediassa toistuvia käsityksiä lähestymistapaani ovat 

ohjanneet käsitteet sukupuolen- ja kulttuurintutkimukselliset käsitteet hegemoninen maskuliinisuus, 

tunnustuksellisuus, korostettu feminiinisyys ja ingénue. Lehtien rahaa, ulkonäköä sekä tekijyyttä ja 

autenttisuutta koskevat puhetavat voidaan liittää näiden käsitteiden hahmottamiin sukupuoleen 
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liittyviin kulttuurisiin mekanismeihin, ajattelutapoihin ja käsityksiin. Nämä puhetavat ovat 

naispoplaulajuuden diskursiivista rakentumista kuvaavia, mutta myös toisistaan eroavia ja 

naispoplaulajan kuvan eri puolia valottavia teemoja. Tämä käsitteiden monitahoisuus ja ”ristiveto” 

on toistunut eri asteisena läpi tutkimuksen teemojen käsittelyn. Toisin sanoen naispoplaulajaa on 

hahmotettu eri teemojen (puhetapojen) yhteydessä erilaisin ja usein toisistaan poikkeavin tavoin eli 

käsittein.  

Tämän työn painopiste on ollut tekstuaalisen materiaalin – kirjoitetun mediatekstin – 

analysoinnissa, mikä on tarkoittanut kuvamateriaalin vähäisempää huomiointia. En kuitenkaan 

nähnyt perustelluksi kuvamateriaalin täydellistä sivuuttamista, sillä lehtikuva on olennainen 

naispoplaulajasta kertomisen tapa. Tämän vuoksi olen tarkastellut myös kuvamateriaalia 

tutkimuksen ruumiillisuutta käsittelevässä luvussa 4 Nainen katseen kohteena. Olen pyrkinyt 

huomioimaan myös sen, mitkä teemat lehtikirjoittelussa painottuvat ja miten ne painottuvat 

suhteessa toisiinsa. Tältä kannalta yksi oleellinen piirre on, että lehdistö kirjoittaa enemmän 

musiikista elinkeinona ja musiikin tekemisestä kuin naisartistien ulkonäöstä. Tälle voi olla useita 

syitä, mutta keskeistä lienee pohtia, mitä lehtien harjoittamat representaatiokäytännöt paljastavat 

meille naisen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja (musiikki)kulttuurissa. 

Aineiston tapauskohtaiseen valintaan perustuvassa lähiluvussani päädyin naisten välisten erojen 

huomiointiin siten, että se hyödyttää laajempaa naispoplaulajien representaatioon keskittyvää 

kokonaisuutta. Kyseinen tasapainoilu lähiluvun ja laajemman kokonaiskuvan välillä muodosti työni 

keskeisen menetelmällisen piirteen. Kumpikin tarkastelun taso tukee toista siten, että tulos on 

kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen. Aineiston yksityiskohtaisemman analyysin kautta 

esiin nousevat naisten väliset erot ovat luonteeltaan taloudellisia, kehon näytteillepanoon tai 

musiikillisiin interventioihin liittyviä ja kuvaavat ”naispoplaulajuuden” rakentumista yhtä 

keskeisellä tavalla kuin yleisesti hahmottamani diskurssitkin.  

Nykypäivänä musiikista kirjoitetaan usein työnä, keinona ansaita elanto. Tähän liittyy olennaisesti 

se, kuinka paljon musiikilla voi ansaita. Tämän lisäksi lehdet esittelevät naispoplaulajaa hänen 

kehonsa kautta sekä tekstin että kuvamateriaalin tasolla. Usein hänen ulkonäöstään pyritään 

uuttamaan esiin jotakin erityistä ja arvokkaana pidettyä, esimerkiksi viehättävyyttä ja kauneutta. 

Myös musiikin tekijyys eli se, kuka on vastuussa musiikin säveltämisestä, sanoittamisesta ja 

tuottamisesta, kiinnostaa median toimijoita, sillä se määrittää artistin autenttisuutta. 
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Yhteenvetona esitän, että 2000-luvun alun suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä popmusiikin 

naislaulaja näkyy eli on katseen kohde, mutta hän tulee myös nähdyksi eli saa tunnustusta 

musiikkiin eri tavoin liittyvien tekojensa kautta. Tämän voi tulkita myös siten, että laulaja tulee 

nähdyksi eli hän saa tunnustusta tekojensa vuoksi, vaikka hän näkyy katseen kohteena. 

7.2. Lehtien naispoplaulajuutta tuottavat diskurssit 

Ensimmäinen tutkimuksessa käsittelemäni naispoplaulajuuteen liittyvä teema oli raha, sillä lukijalle 

naispoplaulajan menestyminen työssään kerrotaan hänen ansiotulojensa ja esimerkiksi 

albumimyynnin kautta. 

Naispoplaulajien kiinnostavuus 2000-luvun alun suomalaisissa lehtiteksteissä liittyy keskeisesti 

rahaan. Rahan ansaitseminen näyttäytyy ihannoituna ja siitä puhuminen on hyväksyttyä, sillä se 

esittää naispoplaulajan työn myönteisessä valossa. Laajemmin rahan ansaitseminen on liitettävissä 

sellaiseen naiseuden ihanteeseen, jossa nainen ei ole riippuvainen miehestä taloudellisen 

toimeentulonsa turvaajana. On kuitenkin huomattava, että lehtien rahaa käsittelevät tekstit 

perustavat väitteensä Anna Abreun, Chisun ja Jenni Vartiaisen albumimyyntilukuihin, jotka 

korreloivat huonosti heidän ansiotulojensa kanssa. Väite naispoplaulajan korkeista tuloista horjuu 

nopeasti, kun tulokertymässä huomioidaan rojaltit, Teosto-tulot, kiertuekorvaukset yhtyeen muille 

jäsenille ja palkkavertailut verotietojen pohjalta. Lisäksi rahaa käsittelevät tekstit jättävät pitkälti 

huomiotta yrittäjyyden ja yritystoiminnan epäonnistumiseen liittyvät riskit. 

Rahaa käsittelevien tekstien tärkein tehtävä onkin tukea diskurssia työtä tekevästä naisesta. Tämä 

siitä huolimatta, että lehtiteksteissä rahasta ja työnteosta puhutaan eri asiayhteyksissä. Vaikka 

työnteko on voimakas naispoplaulajan kuvassa vaikuttava tekijä, se ei lehtiteksteissä juurikaan liity 

rahaan. Pikemminkin työnteon korostamisen tarkoitus on esittää naispoplaulaja ahkerana, 

suomalaisen työelämän ihanteet täyttävänä esimerkkikansalaisena. Työelämän kannalta poplaulajan 

kuva näyttää lehdissä hyvältä. Hän on työkykyinen ja asemaltaan tasa-arvoinen suhteessa mieheen. 

Naispoplaulajan tulee kuitenkin jatkuvasti osoittaa kyvykkyytensä suhteessa työelämän 

epärealistisinakin näyttäytyviin vaatimuksiin. Hänen oletetaan tekevän töitä tauotta ja nousevan 

konserttilavalle jopa puolikuntoisena. Kun esimerkiksi sairaus esitetään naispoplaulajan työkykyä 

uhkaavana, sairaana esiintyminen todistaa musiikkibisneksessä jaksamisesta ja korkeasta 

työmoraalista. Keikka- tai levytystauko näyttäytyy naispoplaulajan työkyvyn kannalta vähintäänkin 
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ongelmallisena, vaikka se on usein ajanjakso, joka täytetään työllä. Työhön liittyvistä odotuksista 

vajaaksi jääminen kääntää median huomion poplaulajan työkykyyn. Kovan työnteon ja sen saamien 

myönteisten merkitysten kääntöpuolena on lehtitekstien ilmaisema huoli laulajan jaksamisesta, 

mikäli tämän työnteko on liiallista, sekä myös laulajan ikääntymisestä ja mielenterveydestä. 

Yleisesti kuitenkin aineistossani säilyi kuva poplaulajasta tehokkaana työntekijänä hänen 

työnteossaan havaituista poikkeamista huolimatta. Lisäksi työhön liittyvät kuvaukset myös sulkevat 

pois muita naisiin perinteisesti liitettyjä ominaisuuksia ja rooleja. 

Naispoplaulajaan liittyvät rahaa käsittelevät tekstit avaavat väylän myös muiden hegemoniseen 

maskuliinisuuteen liitettyjen tai sitä tukevien osatekijöiden, kuten korostetun feminiinisyyden ja 

tunnustuksellisuuden, tarkastelulle. Lehtiteksteissä naispoplaulajaa ei juurikaan kuvata parisuhteen, 

yksityiselämää koskevan puheen tai korostetun feminiinisyyden kautta, joiden osaltaan on ajateltu 

tukevan patriarkaalista kulttuuria yleisesti hallitsevaa hegemonisen maskuliinisuuden ideaalia 

suomalaisessa työelämässä. Tämän voi nähdä jossain määrin purkavan sukupuoleen perustuvia 

vastakkainasetteluja liittyen naisen ja miehen rooleihin. Toisaalta vastakkainasettelut voivat jatkaa 

olemassaoloaan piilossa, esimerkiksi mies- ja naispoplaulajien palkkaepätasa-arvon tai yrittäjyyden 

sivuuttamisen muodossa.   

   

Toinen naispoplaulajan tarkastelun tapa lehtikirjoittelussa on hänen ulkonäkönsä, sillä lehtien 

lukijoille naispoplaulaja konkretisoituu usein ruumiillisuutensa ja siihen kohdistuvan katseen 

kautta.  

Tämä toinen tutkimustulos vahvistaa naisen olevan popmusiikissa yhä katseen kohde. 

Naispoplaulajan asettaminen katseen kohteeksi ei kuitenkaan ole 2000-luvun alun suomalaislehtien 

ilmeisin pyrkimys, sillä naista katseen kohteena määrittävät kuvaukset eivät olleet aineistossani yhtä 

runsaita kuin kahteen muuhun teemaan, rahaan ja musiikin tekijyyteen, liittyvät kuvaukset. Olisi 

kuitenkin naiivia olettaa, että popin naislaulajaa kuvattaisiin – keskeisesti kuvamateriaalille 

perustuvissa – sanoma- ja aikakauslehdissä ilman visuaalista ulottuvuutta. Lehdet myös edistävät 

myyntiään näyttävillä poplaulajaa esittävillä kuvilla. Vastavuoroisesti poplaulaja saa tätä kautta 

itselleen näkyvyyttä ja nostetta.  

Yleisesti voidaan sanoa, että poplaulajaa esittelevä kuvamateriaali on luonteeltaan säyseää ja 

riskitöntä. Tutkimusaineistoni tyypillisin poplaulajan esittämisen tapa on hymyilevä kasvokuva. 
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Tämä esitystapa luo mielikuvan toimijasta – siis naisesta – joka on sovinnainen, miellyttävä ja 

lempeä (eikä esimerkiksi hyökkäävä tai vaativa). Kuvatunlainen poplaulajan esittämisen tapa 

heijastelee suomalaista konservatiivista yhteiskuntajärjestystä. Se on myös poplaulajien 

visuaalisuutta koskeva odotus, jonka he usein kuuliaisesti täyttävät. Lehdissä poplaulajaa koskevat 

tietyt moraaliodotukset, jotka ilmenevät suhteessa hänen (nuoreen) ikäänsä. Jonkin verran 

vähäpukeisuutta sallitaan, kunhan sitä ei esiinny liikaa. Kehon muotoja korostavia 

seksuaalissävytteisiä kuvia oli aineistossa yllättävän vähän, ja nekin olivat huolellisesti 

suunniteltuja studiokuvia, joissa ei ole mitään sattumanvaraista tai spontaania.  

Lehtikuvissa poplaulajalla on vähän liikkumatilaa eikä hänelle avaudu juurikaan rajojen rikkomisen 

mahdollisuutta. Pikemminkin kyse on vanhan toistosta – naisen kuvan jähmettämisestä paikoilleen. 

Ennalta arvattava poplaulajan kuva on vaaraton ja ylläpitää osaltaan heteronormatiivista 

yhteiskuntajärjestystä. Lehtien naista koskevat moraaliodotukset ja naisen paikka katseen kohteena 

kohtaavat toisensa Suomen itsenäisyyspäivän juhlatapahtumassa, Presidentinlinnassa 

järjestettävissä Linnan juhlissa. Tämä kansallinen merkkipäivä vyöryy lehdissä viikkoja kestävänä 

mediatapahtumana vuodesta toiseen. Lehdissä Linnan juhlien tärkein elementti on nainen sekä 

hänen juhlapuvuin, asustein, kampauksin ja koruin kasattu ulkonäkönsä. Vaikka naispoplaulaja 

osallistetaan lehdissä valkoisen, keskiluokkaisen kehoihanteen ylläpitämiseen, Linnan juhlien 

ulkopuolella jokin on muuttumassa. Naispoplaulajaa seuraavan median katse ohjautuu yhä 

enemmän laulajan tekemään ja esittämään musiikkiin eikä vain hänen ulkonäköönsä.  

Kolmas lehtien naispoplaulajasta kirjoittamisen tapa on hänen musiikkinsa ja siihen liitetty 

autenttisuus. 

Musiikkiin liittyvät kuvaukset muodostivat aineistoanalyysin toiseksi suurimman teeman rahaa 

käsittelevien tekstien jälkeen. Kysymys naispuolisen poplaulajan ja hänen esittämänsä musiikin 

autenttisuudesta asettaa hänet keskelle sukupuoleen, luokkaan, ikään ja rotuun liittyviä neuvotteluja. 

Musiikin autenttisuutta koskevat puhetavat ovat jatkuvassa liikkeessä ja uudelleen määrittelyn 

kohteena. Keskenään vastakkaisiin arvostuksiin perustuvat jaottelut ovat suomalaisissa 2000-luvun 

alun lehdissä naispoplaulajan autenttisuuskeskustelun ytimessä. Yksi asia kuitenkin pysyy samana: 

musiikin oletetaan kertovan olennaisin tavoin esittäjästään. Lehdet siis tulkitsevat naispoplaulajien 

(esittämää) musiikkia heidän persoonallisuutensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa 

ilmentymänä.
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Nykypäivänä tulisi olla selvää, että kysymys populaarimusiikin autenttisuudesta ei koske vain 

miehiä ja rockmusiikkia vaan yhtä lailla naisia ja popmusiikkia. Sukupuoli on autenttisuuden 

käsittelyn kannalta oleellinen jo siitä syystä, että lehdistö tarkastelee musiikin tekemistä ja 

esittämistä sukupuolittunein tavoin. Lehdistö määrittää naispoplaulajan autenttisuutta 

suhteuttamalla sitä rockdiskurssin mukaiseen autenttiseen miestoimijaan. Näkemykseni mukaan on 

aiheellista kyseenalaistaa autenttisuuden määräytymisperusteita ja pyrkiä tuomaan uusia 

näkökulmia autenttisuusdiskurssiin, jonka juuret ovat sukupuolen suorittamisessa maskuliinisesti.  

Naispuolisen poplaulajan autenttisuuden kannalta määräävää on hänen lavaesiintymisensä. 

Musiikista kirjoittava toimittaja tulkitsee laulajan liikkumista lavalla tai sen puutetta suhteessa 

tämän esittämiin musiikkikappaleisiin ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Lavalla poplaulajan 

tulee olla räväkkä – ei kiltti ja tylsä – kuitenkin siten, että se miellyttää musiikista kirjoittavaa 

toimittajaa. Ruumiillinen kiltteys, ruumiillinen kontrolloimattomuus ja toisaalta täydellinen ruumiin 

kontrolli näyttäytyvät tilannekohtaisina eroavaisuuksina naispoplaulajien välillä. Esimerkiksi 

hassuttelu ja spontaanius ovat ruumiillisia olemisen tapoja, jotka rajoittavat naispoplaulajan 

liittämistä seksuaalisiin merkityksiin ja muovaavat hänestä muodostuvaa kuvaa monipuolisempaan 

suuntaan. Kuvatunlainen kehollinen oleminen avaa toisenlaisia tapoja olla naispoplaulaja ja liittyy 

kykyyn manipuloida sukupuoleen liittyviä määritelmiä.  

Toinen autenttisuuden määräytymisperuste lavaesiintymisen lisäksi on artistin suhde yleisöönsä. 

Tutkimukseni viisivuotisen tarkasteluajanjakson aikana lehdistön kiinnostus Anna Abreun faneja, 

albumimyyntilukuja ja Idols-menneisyyttä kohtaan oli erittäin suurta. Hänen asemansa tyttöjen 

esikuvana oli vahva. Myös Chisusta saa hänen yleisösuhteensa perusteella lehtiaineistosta 

autenttisen vaikutelman, kun taas Jenni Vartiainen jää lehtikirjoittelun perusteella yleisölleen 

etäiseksi.  

Kunkin tässä tutkimuksessa tarkastellun naispuolisen poplaulajan kohdalla lehdet esittelivät heidän 

korkeita albumimyyntilukujaan. Tästä syystä albumimyyntilukuja ei voi pitää varsinaisena artistin 

autenttisuuden määräytymisperusteena. Toki ne toimivat artistien musiikin kaupallisuutta 

selittävänä tekijänä. Koska rockdiskurssissa korkeat albumimyyntiluvut ja niihin liittyvä musiikin 

kaupallisuus on lehdissä otettu osoitukseksi artistin epäautenttisuudesta, voidaan kuitenkin ajatella, 
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että albumimyyntiluvuista muodostuu yhteys autenttisuutta vahvistaviin tai heikentäviin muihin 

tekijöihin naispoplaulajan kuvassa.  

Kolmas autenttisuuden määräytymisperuste on musiikin tekijyys. Naispoplaulajat ovat enenevässä 

määrin mukana musiikkiaan koskevassa päätöksenteossa. Lehtiteksteissä he ovat esillä musiikkinsa 

tekijöinä: säveltäjinä, tuottajina ja sanoittajina. Vastuu urasta ilmenee albumin tekoprosessiin 

liittyvänä päätäntävaltana. Se, että kontrolloi musiikkiaan albumin eri tekovaiheissa, on tärkeä 

naispoplaulajan autenttisuutta määrittävä seikka. Kukaan ei toki toimi yksin vailla muita 

ihmiskontakteja, vaan sosiaalinen kanssakäyminen, verkostojen luonti ja yhteistyö ovat aina 

oleellisessa roolissa musiikillisella uralla. Vahvimmin musiikin autenttinen tekijyys liitettiin 

lehtiteksteissä joka tapauksessa Chisuun, jonka kuvailtiin vastaavan kaikista musiikkinsa 

tekemiseen liittyvistä vaiheista itse.  

Naispoplaulajat ovat yhtyeensä solisteja ja keulakuvia, joiden kerrotaan päätyneen musiikin pariin 

tietoisesti, mutta laulajiksi he ovat tulleet puolivahingossa laulukilpailujen kautta tai muiden 

projektien ohessa. Jenni Vartiainen ja Anna Abreu tulivat julkisuuteen television laulukilpailuista, 

joihin lehdistö suhtautui tarkasteluajanjakson alussa vuonna 2007 vielä jokseenkin negatiivisesti. 

Naispuolisen poplaulajan autenttisuuden kannalta onkin tärkeää, että hänen nähdään irtautuneen 

häntä määrittävistä tyttöyteen liittyvistä menneisyyden tapahtumista. Tutkimuksen toisessa 

autenttisuutta koskevassa pääluvussa tarkastelin käsitteen ingénue avulla muita naispoplaulajan 

sukupuoleen, ikään ja rotuun liittyviä keskeisiä tekijöitä. Erityisesti ingénuesta irtautuminen 

näyttäytyy keinona vahvistaa naispoplaulajan autenttisuutta. Tällaisen irtautumisen merkkinä voi 

pitää tv-laulukilpailujen ja tyttöbändimenneisyyden karistamista, mutta myös musiikillista 

uudistumista. Jenni Vartiaisen kerrottiin tehneen menestyksekkäästi eroa vuoden 2002 tv-

laulukilpailu Popstarsiin ja sitä seuranneeseen jäsenyyteen tyttöryhmä Gimmelistä, kun taas Anna 

Abreun osallistumisesta vuoden 2007 Idols-kilpailuun oli kulunut tarkasteluajanjaksolla verrattain 

lyhyt aika, minkä vuoksi etäisyyden otto kilpailuun ei (vielä) onnistunut. Tämä Vartiaisen ja Abreun 

välinen ero heijastui heistä kirjoitettuihin lehtijuttuihin. Abreun debyyttialbumin kohdalla hänen 

portugalilaisuudestaan tuli tärkeä hänen musiikkiaan selittävä piirre, jonka myötä hänelle suotiin 

aivan erityinen, kulttuurisesti autenttinen asema suomalaisella populaarimusiikin kentällä. Abreun 

kaksoiskansalaisuuden herättämä ihastus latinojuurineen konstruoi hänestä uskottavan 

latinomusiikin esittäjän, jolla lehdet selittivät kappaleiden kieli- ja rytmivalintoja. Kakkosalbumista 

alkaneen musiikillisen uudistumisen avulla myös Abreun nähtiin onnistuvan artistikuvansa 
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luomisessa uudelleen. Ingénuen karistamisesta huolimatta se ei kuitenkaan näyttänyt lisänneen 

hänen autenttisuuttaan. 

Autenttisuuden diskurssille ominaista on artistin persoonan ja persoonallisuuden liudentuminen 

yhteen. Oletuksena lehtiteksteissä on, että laulaja kertoo lehdille yksityiselämästään ja että hänen 

tekemänsä musiikki myös heijastaa hänen yksityiselämäänsä. Tunnustuksellisuus on ristiriitainen 

aihe, joka painottuu monin eri tavoin naispoplaulajia käsittelevässä media-aineistossa. Lehdistö 

janoaa poplaulajan yksityiselämän ja mielenmaiseman avaamista, vaikka poplaulajat itse usein 

välttelevät puhetta yksityiselämästään. Tätä aukkoa täyttääkseen lehdet olettavat musiikin 

heijastelevan poplaulajan syvimpiä tuntemuksia.  

Lehtihaastatteluihin liittyvää yksityiselämän tunnustuksellisuutta esiintyy eniten Anna Abreun 

kohdalla, mutta hänen musiikkikappaleitaan ja erityisesti niiden sanoituksia käsitellään lehdissä niin 

vähän, ettei niistä voi juuri esittää tulkintoja. Chisun ja Jenni Vartiaisen kohdalla oman elämän 

avaamista esiintyy harvemmin, mistä johtunee se, että lehdistö etsii tunnustuksellisia piirteitä 

heidän musiikkikappaleistaan. Vahvimmin musiikin tunnustuksellisuus yritettiin liittää Chisuun. 

Tämä on kuitenkin eri asia kuin tunteiden voimakkuus ja tulkinnan intensiteetti, jotka taas liitettiin 

olennaisesti Jenni Vartiaisen kykyyn tulkita esittämiään musiikkikappaleita, vaikka kappaleiden 

sanoituksiin perustuva omaelämäkerrallisuus ja tunnustuksellisuus niistä puuttuvatkin. Toki 

kappaleilla voi tästä huolimatta olla laajempi yhteiskuntaan tai ihmisten toimintaan liittyvä 

merkitysyhteys. Naispoplaulajien lauluääniä lehdistö tulkitsi usein seksuaalisviritteisin adjektiivein 

suhteessa heidän ikäänsä ja oletettuun seksuaaliseen kypsyytensä tai kypsymättömyytensä. 

Erityisesti nuoren Anna Abreun ääni kiinnosti lehdistöä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että naispoplaulajien autenttisuutta lehtikirjoittelussa heikentävät 

lehtien musiikkikappaleista esittämät sukupuolittuneet tulkinnat, jotka juontavat juurensa 

kulttuurisiin tapoihin, joilla naislaulajia yleisemmin on pitkään kuvattu. Yhtäällä vaikuttavat 

oletukset primadonnamaisuudesta, tunnustuksellisuudesta ja ingénuesta, toisaalla oletus 

autenttisuuden liittymisestä rock- eikä popmusiikkiin. Vaikka naispoplaulajia tai heidän tuotantoaan 

on hankala liittää mihinkään edellä mainituista sukupuolta stereotyyppisesti representoivista 

oletuksista, hyödyntävät lehdet artikkeleissaan jo olemassa olevia puhetapoja.  
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7.3 Kriittisiä huomioita

Käsitykset naispoplaulajasta ovat jatkuvan mediapuheen tuotosta, ja tässä puheessa risteävät 

erilaiset vakiintuneet ajattelutavat ja eri diskursseihin sisäänrakennetut valtasuhteet. Samaan tapaan 

kuin diskurssianalyysi ei voi olla vain lehtien puhetapojen toistoa ja tulkintaa, tulee analyysin 

tekijän pohtia diskurssien seuraamuksia. Lehtipuheesta johdettujen tulosten analysointi viittaa 

siihen, että ansiotulot ovat naispoplaulajuuden tärkeä määrittäjä. Naisen näkymisen rahakkaana voi 

olettaa vähentävän häneen kohdistettuja seksuaalisuuteen ja seksuaalisen mielihyvän tuottamiseen 

liittyviä odotuksia. Toisaalta naisen näkyminen miehisen katseen kohteena oletettavasti madaltaa 

odotuksia hänestä uskottavana musiikin tekijänä. Tässä tutkimuksessa tarkastellulla ajanjaksolla 

suomalainen lehdistö julkaisi naispoplaulajan musiikin tekemiseen liittyviä juttuja hänen 

ulkonäköään enemmän. Voidaan siis kysyä, vaikuttaako naisen näkyminen miehisen katseen 

kohteena ylipäänsä musiikin tekemiseen liittyviin odotuksiin ja arvostuksiin. Tähän ei ole 

yksiselitteistä vastausta. Merkittävämpää on naispoplaulajan osallistuminen musiikin tekemiseen, 

kappaleita koskeviin päätöksiin sekä sen määrittelyyn, miten hän kappaleensa esittää. 

Näkemykseni mukaan aineiston rahaa käsittelevät tekstit edustavat lehtien harjoittamaa näennäistä 

tasa-arvopuhetta suomalaisesta työelämästä. Tällaisen puheen avulla naisen ansiot popmusiikissa 

esitetään korkeina palkkaepätasa-arvon pysyessä piilossa. Naispoplaulajuuden rakentuminen rahaa 

käsittelevissä teksteissä on ongelmallista, jos se otetaan todisteena siitä, että naiset ovat musiikissa 

tasa-arvoisessa asemassa miesten kanssa. Puhe naispoplaulajien korkeasta tulotasosta kätkee alleen 

laajemman, naismuusikoita yleisesti koskevan epäkohdan: musiikin ansiotulot kertyvät miehille 

eivätkä naisartistien tulot yllä lähellekään miesartistien tuloja. Tätä ei voi selittää sattumalla, 

suosion laskulla tai kehnolla myyntimenestyksellä, sillä naisartistit ovat albumimyynnin kärjessä. 

Vaikka musiikki näyttäytyy käsittelemissäni lehtiteksteissä naisvaltaisena alana, on se kuitenkin 

ansiotulojen näkökulmasta yhä hyvin miesvaltainen ala. Tästä syystä naispoplaulajaa tuottavista 

rahaa käsittelevistä teksteistä ei voi tehdä koko alaa koskevia yleistyksiä. Naisartistien korkean 

tulotason korostaminen voi jopa vaarantaa pyrkimykset tasa-arvoiseen palkkakehitykseen. Tämän 

myötä käy ymmärrettäväksi myös se, miksi naisten odotetaan tyytyvän miehiä matalampiin 

tuloihin. 

 

Rahaa käsittelevissä mediateksteissä muodostuva kuva naispoplaulajasta aiheuttaa tarpeen pohtia 

median yhteiskunnallista paikkaa tasa-arvokeskustelussa. Vaikka tutkimusaiheeni ei ollutkaan 
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lehtien ajama tasa-arvo, on niiden pyrkimys näyttäytyä tasa-arvon edistäjänä oleellista huomioida 

naispoplaulajista rakentuvien mielikuvien taustalla. Se kuva, joka naispoplaulajasta rakentuu tasa-

arvoisena musiikkialan toimijana, palvelee laajempaa poliittista oletusta naisten tasa-arvoisesta 

yhteiskunnallisesta asemasta. Näin lehtien tehtäväksi näyttää muodostuneen ylläpitää sellaista 

keskusteluilmapiiriä, jossa sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa pidetään jo saavutettuna. Rahaa 

käsittelevät tekstit avaavat väylän naisten aseman tarkasteluun musiikissa sekä laajemmin 

suomalaisessa työelämässä. Taloudellisen hyvinvoinnin tavoittelu on kannustettavaa, ja työllä voi 

saavuttaa arvostetun aseman. Samalla kuitenkin musiikin yrittämiseen liittyvät tekijät, kuten 

yritystoiminnan tappiot, jäävät mediakirjoittelussa lähestulkoon piiloon.  

Vaikka suurin osa naispoplaulajaa esittelevästä lehtimateriaalista ilmestyy kuvan kera, on kuvien 

informaatioarvo verraten köyhää. Kuvat eivät juuri kerro poplaulajan ammatista, elämästä tai 

musiikista vaan keskittyvät otoksiin miellyttävistä, hymyilevistä kasvoista. Tämä painotus liittyy 

tulkintani mukaan heteroseksuaalisen yhteiskuntajärjestyksen vahvistamiseen. On häiritsevää, että 

nainen esitetään miellyttävänä kuvana, kun hänen työnsä muusikkona ei liity poseeraukseen tai 

muodin esittelyyn. Asia on poliittinen niin kauan kuin naisesta tarjoiltavasta lehtikuvituksesta 

puuttuu koko se viitekehys, johon hän elämällään asettuu. Poplaulajalta sopii odottaa jotain muuta 

kuin konventionaalisiin naisihanteisiin kuuluvaa nuhteettomuutta, kunnollisuutta ja siveellisyyttä. 

Miellyttävien kasvojen ja hymyn ilmentämä yhteiskuntajärjestys kertoo myös siitä ongelmallisen 

kapeasta tavasta, jolla tytöt on kasvatettu. Kuvamateriaalin huomioon ottaen voitaneen todeta, että 

lehtikuvissa vanhakantaiset sukupuolta koskevat ajatusmallit ovat yhä voimissaan. Toisaalta 

avoimen seksuaalisviritteisen kuvamateriaalin vähäinen määrä poplaulajaa esittävässä kuvastossa 

implikoi, että seksuaalisuuden esityksiin on kenties tympäännytty tai ne ovat siirtyneet muille 

areenoille. Poplaulajan esittämisen tavoissa tympääntyminen näkyy kultaisena keskitienä.  

Onko viehättävä ulkonäkö este nähdyksi tulemiselle muusikkona? Ei sinänsä. Pikemminkin tämän 

tutkimuksen perusteella näyttää, että viehättävä ulkonäkö on ehto nähdyksi tulemiselle. Se, 

asettaako ulkonäkö artistin musiikilliset saavutukset kyseenalaiseksi, on toinen kysymys. Vastaus 

tähän kysymykseen on samaan aikaan kyllä ja ei, ja se riippuu laulajasta. Ulkonäkö yksinään ei riitä 

tekemään poplaulajasta kiinnostavaa. Pikemminkin se on lisäarvo musiikin tekemistä 

tarkastelevissa lehtiartikkeleissa. Lisäarvona sen rooli on kuitenkin poliittinen ja liittyy läheisesti 

etenkin tytöille myytävään ajatusmaailmaan. Lehtien puhetta tytön voimaantumisesta ulkonäkönsä 

keinoin voi pitää haitallisena. Se säilyttää musiikin sukupuolittuneet valtarakenteet ennallaan. 
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Musiikkibisneksen miehinen ote lujittuu, jos tyttöjen oletetaan suuntaavan energian itseensä alati 

epätäydellisenä, ehostusta ja korjaamista tarvitsevana ja täydellistä versiota itsestään tai omasta 

ulkonäöstään tavoittelevana. Tällainen kuluttamisen loputon oravanpyörä uhkaa kuluttaa tytön 

itsensä loppuun, eikä hän koskaan tule riittämään miehille ja muille naisille, vähiten itselleen. 

7.4 Lopuksi 

Naispuoliset poplaulajat Suomessa sanoittavat, säveltävät ja tuottavat musiikkia. Toiminnallaan he 

ovat osa musiikin sukupuolittuneen työnjaon muutosta. Tämän voi nähdä kertovan laajemmasta 

yhteiskunnallisesta muutoksesta eli siitä, että naiset ovat saavuttamassa tasa-arvoisempaa asemaa 

niin populaarimusiikissa kuin muillakin yhteiskunnan osa-alueilla suhteessa miehiin. Naispuolisen 

musiikintekijän aseman parantuminen on hiljattain alkanut kehityskulku. Edelleen kuitenkin 

näyttää, että naisen tie musiikin pariin käy portinvartijan – useimmiten miehen – kautta. 2000-luvun 

alun suomalaisten lehtien puhetavoissa raha, työnteko ja yrittäjyys liitettiin poplaulajina toimiviin 

naisiin. Naisilla on siis pääsy valtakamppailuun, niiden kulttuuristen odotusten uudelleen 

määrittelyyn, jotka on perinteisesti liitetty miehiin. Tämän tutkimuksen johdattamana voi miettiä 

myös muita valtakamppailuja, joihin lehtien puhetavat naispoplaulajat liittävät, sekä niitä 

seurauksia, joita kamppailuista voi olettaa naisten asemalle olevan.  

Tässä tutkimuksessa tarkasteltujen artistien väliset erot liittyvät kunkin laulajan erityispiirteisiin, 

jotka tekevät heistä kustakin omanlaisiaan. Näihin eroavaisuuksiin naispoplaulajien välillä olisi 

hedelmällistä kiinnittää enemmänkin huomiota tulevassa tutkimuksessa. 

Eri merkitysten kautta popkappaleet luovat, jäsentävät ja rakentavat ympäröivää yhteiskunnallista 

todellisuutta. Koska poplaulut osaltaan kertovat yhteiskunnasta, jossa elämme, ne voivat myös 

kuvata yhteiskunnallisia muutoksia. Edelleen poplaulut pystyvät tarjoamaan musiikin kuluttajille 

sitä, mitä he toivovat – lupauksen paremmasta huomisesta. Tämä seikka näkyi käsillä olevan 

tutkimuksen lehtiaineistossa kuitenkin vain hetkittäin.  
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LÄHTEET 

Tutkimusaineisto: sanoma-, ajanviete- ja nuortenlehdet sekä kuvamateriaali 

Lyhenteet 
Al=Aamulehti 
HS=Helsingin Sanomat 
IS=Ilta-Sanomat 

Lyhenteitä ei käytetty seuraavissa 
Demi, Koululainen, Miss Mix, Cosmopolitan, Image, Me Naiset 

Kansikuva = kun poplaulaja esiintyy lehden kannessa mutta kuva ei ole analyysin kohteena. Kannen kuvaaja 
on ilmoitettu silloin kun se on tiedossa.  

AAMULEHTI 

Aamulehti 17.7.07, Essi Myllyoja: Jenni Vartiainen on tunnoton vain peukalosta 
Aamulehti 28.8.07, STT-Helsinki: Anna Abreun levylle platinaa 
Aamulehti 2.9.07, Laura Kangasluoma, Aino Tiirikkala: Millainen souldiiva olet,  Anna Abreu? 
Aamulehti 9.9.07, Antti Lähde: Syyskuu on suomalaiselle musiikkiviennille näytön paikka 
Aamulehti 28.9.07, Kati Toivanen: Sitaatti 
Aamulehti 15.12.07: Jennistä Miss Pop 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 16.12.07, Juhani Latoniemi: Idoli-Anna villitsi yleisönsä 
Aamulehti 12.1.08: Jenni Vartiainen juhli Rumban lukijaäänestyksessä 
Aamulehti Valo-liite 1.–7.2.08, Tomi Norlund: Vedetään soolona 
Aamulehti 18.2.08, Essi Myllyoja: Naapurintyttö, sinä olet tähti  
Aamulehti 2.3.08: Jenni Vartiainen Meksikon Cosmopolitanin kanteen 
Aamulehti Valo-liite 7.–13.3.08: Puuhaa pääsiäiseksi: Valo vie Annan luo 
Aamulehti 10.3.08: Anna Abreu myönsi huhut seurustelusta  
Aamulehti Valo-liite 16.–22.5.08: Chisu aloitti uransa säveltämällä musiikin Kummitusjunaan 
Aamulehti 24.5.08: Viikon nousija 
Aamulehti Kesä-liite 27.5.08: Annan yhteys  
Aamulehti Valo-liite 13.–19.6.08, Heidi Kornamo: Mikä oli ensimmäinen sanasi, Anna Abreu?  
Aamulehti 1.7.08: Jenni Vartiaiselle Setalta kiitos, Ilaskivelle rotta 
Aamulehti 12.7.08, Antti Lähde: Jenni osaa olla liiankin miellyttävä.  
Aamulehti Valo-liite 3.–9.8.08, Tero Kartastenpää: Gimmelistä on jäljellä vain hymy 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 24.8.08, Pekka Mustonen: Poppikoneesta irtosi potkua  
Aamulehti 10.9.08: Anna Abreu ehdolla parhaaksi 
Aamulehti 20.9.08: Anna Abreusta julkaistaan kirja 
Aamulehti 28.10.08, Pertti Mattila: Anna Abreu Ammentaa latinojuuristaan  
Aamulehden Valo-liite 7.–13.11.08: Anna Abreu: Now 
Aamulehti 26.11.08, STT-Helsinki: Anna Abreun Now myi jo 30 000 
Aamulehti 7.12.08: Linnan juhlat: Kuva ja kuvateksti Anna Abreusta ja Panu Larnoksesta 
Aamulehti 8.12.08: Anna Abreu lukijoiden ylivoimainen suosikki 
Aamulehti 29.1.09: Vartiainen johtaa poppareiden kauneuskisaa 
Aamulehti 30.3.09: Laulaja Jenni Vartiainen avoliittoon 
Aamulehti 29.8.09: Lauri Tähkä laukoo totuuksia Anna Abreusta 
Aamulehti Valo-liite 2.–8.10.09: Syksyn sävelet 
Aamulehti 6.10.09: Lukio jää 
Aamulehti 21.10.09, Antti Eerola: Anna Abreu jännittää uuden albumin lisäksi Portugalin MM-kohtaloa 
Aamulehti 22.10.09, STT-Helsinki: Anna Abreu myi kultaa päivässä 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 31.10.09a: Anna vastaa. Fanit esittävät Anna Abreulle yli 30 tiukkaa kysymystä 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 31.10.09b: Anna Abreu on luotettava ja uhrautuva ystävä 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 31.10.09c, Kirsikka Otsamo: ANNA ystävämme 
Aamulehti 13.2.10, Jussi Niemi: Anttija Anna maalasivat isolla kädellä 
Aamulehti 4.3.10: Anna Abreu tekee taivaallisen keikan 
Aamulehti Valo-liite 12.–18.3.10a: Voittajaolo  
Aamulehti Valo-liite 12.–18.3.10b, Mikko Husa: Kapellimestari 
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Aamulehti Su Ihmiset-liite 14.3.10a: Pop-timantti 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 14.3.10b, Annina Huhtala: Sinne pääsee minne haluaa 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 14.3.10c: Kypsä hedelmä 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 14.3.10d, Annina Huhtala: Chisu 
Aamulehti 1.4.10: Jenni Vartiainen laulaa niin että itkettää 
Aamulehti 16.4.10: Hyvänmakuista, mutta tylsää 
Aamulehti Valo-liite 23.–29.4.10: Jenni Vartiainen: Seili 
Aamulehti 16.7.10, Lena Nelskylä: Kauniita naisia ja korkokenkiä  
Aamulehti 13.9.10a: Jenni Vartiaisen Seili on vuoden myydyin äänite 
Aamulehti 13.9.10b, Antti Lähde: Suomi kuuntelee nyt naista 
Aamulehti Su Asiat-liite 28.11.10: Viikon kutsut 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 30.11.10, Kaisa Järvelä: Chisu 
Aamulehti 7.12.10: Elegantti+rento=huipputyyli  
Aamulehti 24.12.10: Joulun listaykkönen 
Aamulehti 14.2.11, Matti Kuusela: Vartiaiselle jäi vain murunen 
Aamulehti 27.2.11, Sanna Nikula: Seili teki Vartiaisesta ykkös-Emman 
Aamulehti Valo-liite 1.–7.4.11, Tomi Nordlund: Pieni suuri tähti 
Aamulehti 15.4.11a: Teosto-palkittu. Chisun musiikkiuran tärkein tapahtuma on ollut pianon hankinta 
Aamulehti 15.4.11b, Anu Ala-Korpela: Nainen, joka saa nyt kaiken 
Aamulehti 26.4.11, Jussi Niemi: Hyviä melodioita ilman mielikuvitusta 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 21.8.11a: Näkemiin! Suomen ainoa superstara Jenni Vartiainen halii hississä ja  
juttelee koirille. Positiivinen diiva vetäytyy nyt julkisuudesta kuin Antiikin nero. 
Aamulehti Su Ihmiset-liite 21.8.11b, Veera Jussila: Jenni Vartiainen paljastaa musiikin kautta enemmän kuin  
tajuatkaan 
Aamulehti Valo-liite 23.–29.9.11a: Pään sisään. Mitä kotimaisen popin valtiatar ajatteli uusia lauluja  
kirjoittaessaan? Miksi levy oli jäädä tekemättä? 
Aamulehti Valo-liite 23.–29.9.11b, Mikko Husa: Luovuttaja.    
Aamulehti 20.10.11, Liisa Mayow: Uraputki. Kolmas levy toden sanoo 
Aamulehti 29.10.11: Kotimainen pop pikakelauksella 
Aamulehti 23.11.11, STT-Helsinki: Chisun uusin Kun valaistun myi tuplaplatinaa 
Aamulehti 7.12.11, Tiina Leinonen & Marja Aaltio, Tomi Vuokola (kuvat): Linnassa leimusi yllättävä   
punainen  
Aamulehti 17.12.11: Chisun kohtalo 
Aamulehti 31.12.11: Joulun valaissut 
Aamulehti 21.1.12, Mikko Husa: Kuljemme Chisun talutushihnassa 
Aamulehti 6.2.12, Jussi Niemi: Tiheää tunelmaa kuningatar Chisun säteilyssä 
Aamulehti 26.2.12, Jarkko Hakala: Uudistunut musiikkikisa huokui rentoa meininkiä 
Aamulehti Valo-liite 1.–7.6.12, Mikko Husa: Chisu taipuu baletiksi 
Aamulehti 10.6.12: Abreu palaa lavoille 
Aamulehti 28.6.12, Sami Hernesaho: Tuhansien tappiot 
Aamulehti 17.7.12: Suomen kuunnelluin 
Aamulehti 9.9.12, Jussi Niemi: mikä käsittämätön määrä lahjakkuutta yhdessä naisessa 
Aamulehti 27.9.12, STT: Jenni Vartiainen soi eniten kaupallisissa radioissa 

HELSINGIN SANOMAT 

Helsingin Sanomat Nyt-liite 8.–14.6.07a (23/07), Jarkko Jokelainen: Apurahataiteilija 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 8.–14.6.07b: Lelukauppiaan tytär  
Helsingin Sanomat Nyt-liite 31.8–6.9.07(35/07): Kenen papereita käytät Anna Abreu?  
Helsingin Sanomat Nyt-liite 14.–20.9.07 (37/07), Ilkka Mattila: Jenni Vartiainen: Ihmisten edessä 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 28.9.–5.10.07 (39/07): Anna Abreu: Anna Abreu 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 14.–20.3.08 (11/08), Aleksi Kinnunen: Chisu: Alkovi 
Helsingin Sanomat 18.10.08: sitaatti  
Helsingin Sanomat Nyt-liite 24.–30.10.08 (42/08), Aleksi Kinnunen: Anna Abreu: Now 
Helsingin Sanomat 25.10.08, Tuomas Kaseva: ”Elämäni on tavanomainen, elämäkerta vaatisi draamaa” 
Helsingin Sanomat 13.12.08, Veronika Sorsa: Anna Abreun lyhyt elämä kansien välissä  
Helsingin Sanomat Nyt-liite 9.–15.10.09a (41/09), Otto Talvio: Löytyykö juustossa, Chisu? 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 9.–15.10.09b: Pitkän linjan säveltäjä 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 9.–15.10.09c, Tero Valkonen: Chisu: Vapaa ja yksin 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 23.–29.10.09 (43/09), Tero Kartastenpää: Anna Abreu: Just a Pretty Face 
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Helsingin Sanomat 24.10.09, Pirkko Kotirinta: Musiikin ansiosta Chisu ei ole yksin 
Helsingin Sanomat 9.1.10, Pirkko Kotirinta: Chisu on vuoden läpimurtaja 
Helsingin Sanomat 19.3.10: Anna Abreu tähdittää Vantaan kaupunkijuhlaa 
Helsingin Sanomat 20.3.10, Marko Hämäläinen: Ihan vähän hikipinko 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 26.3.–1.4.10 (13/10), Aleksi Kinnunen: Putkessa 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 16.–22.4.10 (16/10), Aleksi Kinnunen: Seili 
Helsingin Sanomat kuukausiliite 11/10. Mikko-Pekka Heikkinen: Sama Nainen. 
Helsingin Sanomat 27.11.10: sitaatti  
Helsingin Sanomat 10.9.11, Hanna Syrjälä: Anna Abreu sai äänensä kuuluviin 
Helsingin Sanomat 5.10.11, Pirkko Kotirinta: Chisu-maailman kiehtova soundtrack 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 7.–13.10.11a (40/11): Mun koti on täällä 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 7.–13.10.11b, Ilkka Mattila: Poptähti stadissa 
Helsingin Sanomat Nyt -liite 9.–15.12.11a (49/11): Poplaulajan vapaapäivä 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 9.–15.12.11b, Outi Kaastamo: Annan kanssa radalla  
Helsingin Sanomat 22.1.12, Mari Koppinen: Palkittu Chisu kritisoi Emma-gaalan järjestelyjä 
Helsingin Sanomat Nyt-liite 21.–27.9.12 (38/12), Ilkka Mattila: Olet köyhän miehen Lady Gaga, Chisu 
Helsingin Sanomat 27.9.12, STT: Jenni Vartiainen soi eniten kaupallisissa radioissa 
Helsingin Sanomat 13.11.12, Harri Uusitorppa: Leikkeitä Chisun neljältä vuodelta 
Helsingin Sanomat 22.11.12, Antti Järvi: Chisua fanittavaa pikkutyttöä syytetään  piratismista 
Helsingin Sanomat 10.11.21, Juuso Määttänen: Chisu ilmoittaa Vain elämää -ohjelmassa lopettavansa 
soolouransa: ”Mun piti lopettaa jo viime syksynä” 

ILTA-SANOMAT  

Ilta-Sanomat 29.1.07, Katri Utula ja Mikko Räsänen: He ovat Idols-jatkossa 
Ilta-Sanomat 19.2.07, Sara Henttonen: Olen pieni ja pippurinen! 
Ilta-Sanomat 9.3.07, Katri Utula: Panun suru hiljensi Idols-yleisön 
Ilta-Sanomat 15.3.07, Ari Koivunen: Idols-viisikko IS-puntarissa  
Ilta-Sanomat 16.3.07, Mikko Räsänen: Anna murtui 
Ilta-Sanomat 17.3.07, Katri Utula: Idols-tyttöjen raivokas kisa 
Ilta-Sanomat 20.3.07, Rosanna Serkamo: Arkisempaa ylle! 
Ilta-Sanomat 29.3.07 tv-liite, Sara Henttonen: Itsekin idoleita! 
Ilta-Sanomat 10.5.07, Mikko Räsänen: Pysy Suomessa, Anna! 
Ilta-Sanomat 4.7.07, Katri Utula: Brunila teki Anna Abreulle biisin 
Ilta-Sanomat 23.8.07a Katri Utula, Anna Abreun eilen julkaistua levyä myytiin heti 25 000 kappaletta 
Ilta-Sanomat 23.8.07b, Mikko Räsänen ja Katri Utula: Euroidolit! 
Ilta-Sanomat 23.8.07c, Pasi Kostiainen: Anna haastaa Arin omilla aseillaan 
Ilta-Sanomat Viihde-liite 23.8.07d, Pasi Kostiainen: Anna Abreun levy biisi biisiltä  
Ilta-Sanomat 30.8.07, Mikko Räsänen: Anna jyräsi Arin 
Ilta-Sanomat 31.8.07, Merja Asikainen: Olemme läheisiä Panun kanssa 
Ilta-Sanomat 6.9.07, Merja Asikainen: Jenni laulaa kahden naisen rakkaudesta 
Ilta-Sanomat Plus-liite 13.–14.10.07a: Idols-Annan unelman kova hinta (kansikuva) 
Ilta-Sanomat Plus-liite 13.–14.10.07b: Maija Koski: Kova koulu 
Ilta-Sanomat Plus-liite 13.–14.10.07c: +15c 
Ilta-Sanomat Plus-liite 10.11.07: Milloin sanoitat itse? 
Ilta-Sanomat 29.11.07, Katri Utula, Anneli Ikävalko & Anna Palmén: Jouluksi ulkomaille  
Ilta-Sanomat 16.1.08, Veli Kojonen: Emmat kuuluvat Anetelle! 
Ilta-Sanomat 8.3.08, Katri Utula & Paula Haarala: Annan ääni ei kestä 
Ilta-Sanomat 10.3.08, Mikko Räsänen: Seurustelen Panun kanssa 
Ilta-Sanomat 4.4.08, Mia Paavonen: Anna ja Panu hoivaavat hauvaa 
Ilta-Sanomat 23.4.08: Palkkiot tuhansia euroja 
Ilta-Sanomat 8.5.08, Katri Utula: Vanhemmat toivovat Panun ja Annan duettoa 
Ilta-Sanomat 22.5.08, Mikko Räsänen: Anna ohitti Arin  
Ilta-Sanomat 9.6.08, Niku Hooli: Lomalle Panun kanssa  
Ilta-Sanomat 10.6.08, Mikko Räsänen: Yhteinen koti! 
Ilta-Sanomat 13.6.08, Pauliina Leinonen: Anna Abreu jättää sisustushuolet myöhemmäksi 
Ilta-Sanomat 16.7.08, Mikko Räsänen: Jenni Vartiainen HUKKUU BOKSEREIHIN 
Ilta-Sanomat PS-liite 19.7.08, Saska Aaltonen: Meno päällä! 
Ilta-Sanomat Plus-liite 19.7.08: Kalsareiden kierrätys kunniaan  
Ilta-Sanomat Plus-liite 14.8.08: Julkkisblogi 
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Ilta-Sanomat 14.8.08, Niku Hooli: Suomalaisjulkkikset mittarissa: pätkät ja pitkät 
Ilta-Sanomat 22.8.08a: Jenni Vartiaisella HURJAT TULOT! 
Ilta-Sanomat 22.8.08b, Mikko Räsänen: Jättitulot! 
Ilta-Sanomat 11.9.08, Leila Itkonen: Anna Abreu asuu äitinsä naapurissa: Äiti ja Panu kokkeina! 
Ilta-Sanomat 13.9.08, Eija Kallioniemi: Miksi Keskusta avaa vaaleja yökerhoissa?  
Ilta-Sanomat 20.9.08: Vanhanen isännöi bileitä yökerhossa 
Ilta-Sanomat 3.10.08, Mikko Räsänen: Perutin betoniporsaaseen 
Ilta-Sanomat 7.10.08a, Kimmo Rantanen: Rakastan hameita! 
Ilta-Sanomat 7.10.08b, Kimmo Rantanen: Kirkkokiertueelle Jenni Vartiaisen kanssa  
Ilta-Sanomat 15.10.08, Leila Itkonen: Kateelliset panettelevat! 
Ilta-Sanomat 14.11.08, Mia Paavonen: Linnaan! 
Ilta-Sanomat 18.11.08a Veitsi puhkaisi lapsena Anna Abreun valtimon.”Olin varma että kuolen” (kansikuva)  
Ilta-Sanomat 18.11.08b, Leinonen Pauliina: ”Olin varma, että kuolen!”  
Ilta-Sanomat 18.11.08c: Panu Larnos: Anna tempperamentti ärsyttää 
Ilta-Sanomat 29.11.08a: Linnan kuningattaret paljastavat pukujensa salat (kansikuva) 
Ilta-Sanomat 29.11.08b: Anna Abreu: Pintamuodin mukaista 
Ilta-Sanomat 5.–6.12.08a: Kuka on Linnan kaunein? Anna Abreu pelkää murskakritiikkiä (kansikuva) 
Ilta-Sanomat 5.12.08b: Valmiina Linnaan! Anna Abreu: Pukukritiikki pelottaa  
Ilta-Sanomat 5.12.08c, Haarala Paula: Pukukritiikki pelottaa 
Ilta-Sanomat 7.12.08a: UPEIMMAT! Jättiliite Linnan juhlista (kansikuva) 
Ilta-Sanomat 7.12.08b: ”Virheetöntä mutta tylsää” 
Ilta-Sanomat 8.12.08a, Mikko Räsänen & Niku Hooli: Booli oli yllättää Anna Abreun 
Ilta-Sanomat 8.12.08b: Linnan kolme upeinta 
Ilta-Sanomat 11.12.08, Mia Paavonen: Anna keikkailee, Panu hoitaa kodin 
Ilta-Sanomat 12.12.08a: Anna Abreun Linna-puku: sattuma vai kopio? (kansikuva) 
Ilta-Sanomat 12.12.08b, Mikko Räsänen: Olipa sattuma! 
Ilta-Sanomat 17.1.09: Jenni seksikkäin 
Ilta-Sanomat 28.1.09, Paula Haarala: Emma-kuningatar! Anna Abreulla menee lujaa:levyt myyvät platinaa ja 
nyt idoli on ehdolla peräti viiden Emma-pystin saajaksi 
Ilta-Sanomat Plus-liite 14.2.09, Paula Haarala: Kympin nainen: Näin minusta tuli ANNA 
Ilta-Sanomat 12.3.09, Mikko Räsänen: ”Pelkäsin koulukiusaajia” 
Ilta-Sanomat 28.3.09, Mikko Räsänen: Avoliitossa 
Ilta-Sanomat 7.4.09, Paula Haarala: Anna Abreun levy vuoden myydyin 
Ilta-Sanomat 14.7.09, Niku Hooli: ”Pelkään suosion loppumista”. Anna Abreu päihitti monet konkarit IS:n  
julkkisvertailussa.  
Ilta-Sanomat 12.9.09, Mikko Räsänen: Yhteiskiertueelle!  
Ilta-Sanomat 5.10.09a, Merja Asikainen: Uupumus vei voimat  
Ilta-Sanomat 5.10.09b: ”En ikinä haluaisi olla langanlaiha” 
Ilta-Sanomat 26.11.09, Katri Utula: Anna kiljui onnesta 
Ilta-Sanomat 2.1.10: Anna Abreu: Maailmanvalloitus? 
Ilta-Sanomat 11.2.10, Mikko Räsänen: Ramppikuume iski!  
Ilta-Sanomat 18.3.10: Vain kolme tähteä. Menestyjät: Anna Abreu (2007) 
Ilta-Sanomat 22.3.10, Mikko Räsänen: Mikä mekko, Anna! 
Ilta-Sanomat 31.3.10a: Osta nyt Jenni Vartiaisen CD Ilta-Sanomien kanssa. UUSI LEVY ENNAKKOON 
(kansikuva) 
Ilta-Sanomat 31.3.10b, Mikko Räsänen: Itkua ja iloa 
Ilta-Sanomat 15.4.10, Rita Tainola: Haussa brittihitti 
Ilta-Sanomat Plus -liite 8.5.10a: Erakkojulkkis (kansikuva Pete Aarre-Ahtio) 
Ilta-Sanomat Plus -liite 8.5.10b, Mikko Räsänen: Kympin nainen: Näin minusta tuli CHISU  
Ilta-Sanomat 28.6.10, Kati Pukki: Chisulla kiireinen juhannus 
Ilta-Sanomat 3.7.10, Niku Hooli: Nuoret naiset nousussa! 
Ilta-Sanomat 4.10.10, Sanna Ala-Seppälä: Anna Abreu vaikenee suhteestaan 
Ilta-Sanomat Plus-liite 10.7.10: Naapurintytöstä seksisymboliksi 
Ilta-Sanomat 2.11.10: Tulot & verot 2009 
Ilta-Sanomat 7.12.10a: Jättipaketti Linnan juhlista. Illan kuningattaret. Pukujen tarinat (kansikuva)  
Ilta-Sanomat 7.12.10b: Linnan juhlat: Punk-henkeä! 
Ilta-Sanomat 8.12.10: Linnan juhlat 
Ilta-Sanomat 10.12.10, Mikko Räsänen: Jenni kahmi ehdokkuudet  
Ilta-Sanomat 13.12.10, Katri Utula: Jenni Vartiainen puhekieltoon 
Ilta-Sanomat 16.12.10, Miia Saarinen: Jenni Vartiainen laulaa taas 
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Ilta-Sanomat 29.12.10, Mikko Räsänen: Ylivoimainen ykkönen!  
Ilta-Sanomat 30.12.10, Kati Pukki: 2010 oli heidän 
Ilta-Sanomat 26.1.11, Sanna Hovi: Anna Abreu on yhtä faniensa kanssa 
Ilta-Sanomat  3.2.11, Sanna Hovi: Idolsia ei kannata voittaa 
Ilta-Sanomat 10.2.11, Katri Utula: Satojen tuhansien tulot! 
Ilta-Sanomat 2.3.11, Merja Asikainen & Katri Utula: Annakin itkeskeli kulisseissa 
Ilta-Sanomat tv-liite 24.2. – 2.3.11a: Emma-gaalan tähti Jenni Vartiainen lähipiirin silmin: Tahtonainen! 
Ilta-Sanomat tv-liite 24.2. – 2.3.11b, Paula Haarala: Tahtonainen & Ihana tyttö 
Ilta-Sanomat 19.3.–20.3.11a: Anna Abreu ja menestyksen hinta: Turvakamerat suojaavat kotona (kansikuva  
Ulla-Maija Lähteenmäki) 
Ilta-Sanomat 19.3.11b, Sanna Ala-Seppälä: Häiriköt iskivät 
Ilta-Sanomat 19.3.11c: Hataria muistoja Idolsista 
Ilta-Sanomat Plus-liite 23.6.11, Mia Malmi: Noloin tapani on kiroileminen 
Ilta-Sanomat 27.6.11: Anna Abreu haaveilee maailmanvalloituksesta 
Ilta-Sanomat 9.7.11, Merja Asikainen & Mira Paavonen: Kuumin kesäheila  
Ilta-Sanomat 20.–21.8.2011a: Jenni Vartiaisen haikeat jäähyväiset (kansikuva)  
Ilta-Sanomat 20.8.11b, Niina Käkelä: Haikeat jäähyväiset 
Ilta-Sanomat 20.8.11c: Jennin elämä ja ura 
Ilta-Sanomat 20.8.11d: Jännittävä kiertueen päätös 
Ilta-Sanomat 23.8.11, Kati Pukki: Kipua ja ahdistusta 
Ilta-Sanomat 29.8.11, Miia Saarinen: Tunteikkaasti tauolle 
Ilta-Sanomat 15.9.11: Chisu: Olen angstinen 
Ilta-Sanomat 22.9.11: Nunnia ja tyttörakkautta! 
Ilta-Sanomat 7.10.11, Niina Käkelä: Menestys ahdisti 
Ilta-Sanomat Plus-liite 15.10.11, Niina Käkelä: Kalastajanainen 
Ilta-Sanomat 17.10.11: Anna Abreu roisilla tuulella  
Ilta-Sanomat 29.10.11, Paula Haarala: Kehuja vieraille miehille 
Ilta-Sanomat 1.11.11: Verotiedot julki – näin julkkikset tienasivat 
Ilta-Sanomat-STT 1.11.11: Verotiedot 2010 julki: He tahkosivat musiikilla isot tulot   
https://www.is.fi/viihde/art-2000000445319.html 
Katsottu viimeksi 4.1.2022. 
Ilta-Sanomat 2.11.11: Tulot & Verot 2010: Naiset kärjessä 
Ilta-Sanomat tv-liite 3.–9.11.11a: Tanssituomari Anna Abreu: En ole enää pikkutyttö! (kansikuva) 
Ilta-Sanomat tv-liite 3.–9.11.11b, Tarja Kuittinen: ”Kiitän hyvästä joka päivä” 
Ilta-Sanomat 16.11.11, Niina Käkelä & Mika Seppänen: Linnan juhliin veijari & kaunotar 
Ilta-Sanomat 2.12.11a: IS selvitti: Anna Abreulle hurjat veronpalautukset! (kansikuva) 
Ilta-Sanomat 2.12.11b, Sakari Nupponen: Kuka sai rahaa? 
Ilta-Sanomat 5.12.11, Miia Saarinen: Anna on kaunein! 
Ilta-Sanomat 7.12.11a: LINNAN KAUNOTAR esitteli rakkaansa (kansikuva) 
Ilta-Sanomat 7.12.11b, Katri Utula. Tujua boolia! 
Ilta-Sanomat 7.12.11c: Saimin topit ja flopit 
Ilta-Sanomat 8.12.11: Ministeri fanitti Jenniä 
Ilta-Sanomat 3.3.12, Marika Harjumaa: Tauon paikka! 
Ilta-Sanomat 6.6.12: Chisun ääni vaarassa 
Ilta-Sanomat 9.6.12, Pauliina Jokinen: Festarien kuningatar! 
Ilta-Sanomat 12.6.12: Chisun bisnes kukoistaa 
Ilta-Sanomat 28.6.12a, Sami Hernesaho: Tuhansien tappiot 
Ilta-Sanomat 28.6.12b: Tauko katkolla 
Ilta-Sanomat 31.10.12, Miia Hiiri: Chisun kappale rohkaisi eroamaan 
Ilta-Sanomat 2.11.12: Tulot & Verot 2011 

IMAGE 

Image 3/08, Samuli Knuuti: Popsiskot 
Image 2/10a: Jenni Vartiainen: Lähes täydellinen pop-prinsessa (kansikuva) 
Image 2/10b, Samuli Knuuti: : Kuka Jenni Vartiainen oikein luulee olevansa? 
Image 10/10a: Chisu + 24 muuta sankaria  
Image 10/10b, Samuli Knuuti: Luonnonlapsi  
Image 9/11a, Samuli Knuuti: Miksi 50000 Chisu-fania ei voi olla väärässä? (kansikuva) 
Image 9/11b, Samuli Knuuti: Terästyttö 
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COSMOPOLITAN 

Cosmopolitan 10/07: Levyt. Anna Abreu: Anna Abreu 
Cosmopolitan 11/07: Anna Abreun tv-suosikit 
Cosmopolitan 12/07a: Jenni Vartiainen + muut upeat vuoden 2007 Cosmonaiset (kansikuva) 
Cosmopolitan 12/07b, Johanna Falck: Rohkeudesta  
Cosmopolitan 12/07c: Ihmisten edessä 
Cosmopolitan 4/08, Tiina Tuppurainen: Kulisseista keskiöön 
Cosmopolitan 10/09, Inari Fernández: Yhtä vuoristorataa 
Cosmopolitan 12/09a: Anna Abreu & muut upeat Cosmonaiset 2009 (kansikuva) 
Cosmopolitan 12/09b, Inari Fernandez: Vakavasti POP  
Cosmopolitan 12/11a: Super-Chisu! (kansikuva) 
Cosmopolitan 12/11b: Chisu – tuo suloinen Sabotage 

ME NAISET 

Me Naiset 22.3.07, Tuija Hämäläinen: Milloin viimeksi, Anna Abreu? 
Me Naiset 1.11.07, Tiina Hämäläinen: Milloin viimeksi, Jenni Vartiainen? 
Me Naiset 22.5.08, Susanna Laari: Laulaja Anna Abreu: ”Tärkeintä ovat ystävät” 
Me Naiset 5.6.08, Tiina Hämäläinen: Keiju nimeltä Chisu 
Me Naiset 24.9.09, Maija Kangasluoma: Tunteellinen pantteri 
Me Naiset 22.10.09, Tuija Sane: ”Kiihdyn ja lepyn viidessä minuutissa” 
Me Naiset 7.1.10, Tiina Hämäläinen: ”Opettelen elämään oikein itseäni kohtaan” 
Me Naiset 12.8.10, Taina Latvala: ”Olen huono luottamaan” 
Me Naiset 17.3.11a: Laulaja Anna Abreu ”Ystäväpiirissäni olen innokas Amor” (kansikuva Jouni Harala) 
Me Naiset 17.3.11b, Rosanna Serkamo: ”Osaan jo olla ylpeä itsestäni” 
Me Naiset 17.8.11, Tanja Hakamo & Elina Kirssi: Poppari pulikoi 
Me Naiset 6.10.11, Saara Pakarinen & Satu Pajuriutta: Kuolemaa odotellessa 
Me Naiset 7.12.11, Henna Rautiainen: Linnan Tähti 
Me Naiset 7.6.12, Tanja Hakamo: ”Menestykseni on johdatusta” 

DEMI 

Demi 05/07, Aino Vastamäki: ”Biisin pitää räjähtää” 
Demi 12/07, Anna Pihlajaniemi: Rohkeaksi oppinut 
Demi 10/08: Anna kasvoi aikuiseksi 
Demi 12/08, Hanna Sola: Vuoden valloittavimmat 
Demi 12/09: Anna Abreu: Just a Pretty Face 
Demi 2/10: Miten hittibiisi tehdään? 
Demi 12/10a: Vuoden monitaituri Chisu 
Demi 12/10b: Vuoden hienostunein Jenni Vartiainen 
Demi 4/11: Anna heräsi 
Demi 11/11a: Langat käsissä 
Demi 11/11b: Chisu: Kun valaistun 
Demi 5/12: Vahva & Ihana: Anna Abreu 
Demi 11/12: Nollasta sataan 

KOULULAINEN 

Koululainen 3/07: Listasimme Idols-suosikit 
Koululainen 5/07a: Ari ja Anna herkkinä. Ystävyytemme säilyy (kansikuva Kari Hautala) 
Koululainen 5/07b, Aino-Kuutamo Uusitorppa: Huumorintaju yhdistää 
Koululainen 8/07a: Annan kanssa lintsillä (kansikuva Kristiina Kurronen) 
Koululainen 8/07b, Emmi Maaranen: Lukija tapasi idolinsa 
Koululainen 9/07: Anna Abreu: ”Pidän jokaisesta levyni kappaleesta” 
Koululainen 1/08: Anna kirjoittaa: Mun oma tyyli 
Koululainen 2/08a: Anna Abreun parhaat ystävät (kansikuva) 
Koululainen 2/08b: Anna kirjoittaa: Bestis on kuin sisko 
Koululainen 2/08c, Heidi Ylitalo: Annan lehtimaraton 
Koululainen 5/08: Anna kirjoittaa: Tykkään vuoristoradoista 
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Koululainen 8/08: Chisu: Usko itseesi 
Koululainen 9/08a: Anna Abreu tekee mitä huvittaa (kansikuva) 
Koululainen 9/08b: Heidi Ylitalo: Anna mun tykätä itsestäni 
Koululainen 1/09: Anna kirjoittaa: Juhlan kimallusta 
Koululainen 5/09: Anna kirjoittaa: Leikkiä saa aina 
Koululainen 7/09: Anna kirjoittaa: Poikien ja tyttöjen jutut 
Koululainen 10/09a: Anna Abreu: ”Mokailen joskus…” (kansikuva) 
Koululainen 10/09b, Aino-Kuutamo Uusitorppa: Annan avaimet onneen 
Koululainen 4/10, Jenni Kaurila, Anna Peltonen & Leea Puranen: Anna hallitsee tanssikuviot 
Koululainen 2/11 Iina Pykäläinen, Aino-Kuutamo Uusitorppa & Leea Puranen: Anna Abreu kärsi  
arvostelusta 
Koululainen 4/11a: Anna Abreu: Fanini ovat tosi fiksuja (kansikuva Arto Wiikari) 
Koululainen 4/11b, Aino-Kuutamo Uusitorppa: ”Fanit ovat minulle kaikki kaikessa” 
Koululainen 10/11, Leea Puranen, Marianne Simola & Aino-Kuutamo Uusitorppa: Koira ihmetteli, mihin  
Anna katosi 

MISS MIX 

Miss Mix 4/07a, Kirsi-Maija Kauppala: Idols-Anna: ”Osaan olla tosi rasittava sisko!” 
Miss Mix 4/07b, Kirsi-Maija Kauppala: Isoveli Emil: ”En tiennyt, että Anna edes osaa laulaa!” 
Miss Mix 1/08, Kirsi-Maija Kauppala: Jenni Vartiainen: ”Rakastuneena olen valmis kaikkeen” 
Miss Mix 3/08: Anna sai tähden tyylin 
Miss Mix 7/08, Noora Valkila: Chisu: ”Minulla on kaksi kesäkollia” 
Miss Mix 11/08: Anna Abreu: Now 
Miss Mix 4/10: Vieraileva päätoimittaja Jenni Vartiainen otti vallan (kansikuva Warner Music) 
Miss Mix 9/11: Anna ja tanssivat nunnat 
Miss Mix 11/11: Vieraileva päätoimittaja Chisu (kansikuva Fabian Björk) 

Kuvamateriaali 

Kuva 1. Naiset kärjessä. Pekka Sakki / Ilta-Sanomat 2.11.11 
Kuva 2. Naapurintytöstä seksisymboliksi / Ilta-Sanomat Plus-liite10.7.10 
Kuva 3. Anna Abreu roisilla tuulella. Ari-Veikko Peltonen / Ilta-Sanomat 17.10.11 
Kuva 4. Chisu, sankari. Perttu Saksa / Image 10/10. Tyyli Jan Koskinen  
Kuva 5. Liian miellyttävä. Tatu Blomqvist / Aamulehti  12.7.08 
Kuva 6. Viehkoja kesäneitoja. Aino Salmi / Aamulehti 16.7.10 
Kuva 7. Naispoplaulajien sijoittuminen populaarimusiikissa. Kirsi Tuura / Aamulehti Valo-liite 12.–18.3.10b 
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Äänitteet: albumit, musiikkikappaleet, musiikkivideot ja elokuvat 

Albumit 

Anna Abreu 2007: Anna Abreu. Sony BMG Music Entertainment (Finland) Oy. 88697-141882. CD.  
Anna Abreu 2008: Now. Sony BMG Music Entertainment (Finland) Oy. 88697-398222. CD. 
Anna Abreu 2009: Just a Pretty Face. Sony Music Entertainment Finland Oy. 88697-604302. CD. 
Anna Abreu 2011: Rush. Sony Music Entertainment Finland Oy. 88697-862252. CD 
Anna Abreu  2012: Greatest Hits. Sony Music Entertainment Finland Oy. 88691-940192. CD 

Chisu 2008: Alkovi. Helsinki Music Company Oy / Warner Music Finland Oy. 50-51442-7219-2-8. CD. 
Chisu 2009: Vapaa ja yksin. Helsinki Music Company Oy. 5-051865-517924. CD. 
Chisu 2011: Kun valaistun. Helsinki Music Company Oy / Warner Music Finland. 5-052498-750627. CD. 
Chisu 2012: Kun valaistun 2.0. Helsinki Music Company Oy / Warner Music Finland. 5053105250622. CD. 

Jenni Vartiainen 2007: Ihmisten edessä. Warner Music Finland Oy. 5-051442-379921. CD.    
Jenni Vartiainen 2010: Seili. Warner Music Finland Oy. 5-051865-893424. CD   

Gimmel 2002: Lentoon. BMG Finland Oy.74321-98000-2. CD.  

Musiikkikappaleet 

Anna Abreu: 
Do Avesso 2009. Säv. Patric Sarin. San. Anna Abreu, Marina Alberto. Albumilta Just a Pretty Face?  
End of Love 2007. Säv. san. ja tuotanto Teemu Brunila. Albumilta Anna Abreu. 
Stereo 2011. San. Ali Tennant, Bryn Christopher, Jukka Immonen. Albumilta Rush.  
Vinegar 2008. San. Patric Sarin, Rauli Eskolin. Tuotanto Rake. Albumilta Now. 

Chisu: 
Orlochlessin torni. Särkänniemen kummitusjunan teemalaulu. Säv. ja tuotanto Christel Sundberg. San. 
Kenneth Sundberg. 
Pidä musta kii 2005. Säv. san. Christel Sundberg. tuotanto Christel Sundberg, Jukka Immonen. Elokuvasta  
Tyttö sinä olet tähti. 
Mun koti ei oo täällä 2007. Säv. san. ja tuotanto Christel Sundberg. Elokuvasta Sooloilua. 
Baden-Baden 2009. Säv. san. ja tuotanto Chisu Albumilta Vapaa ja yksin. 
Sama nainen 2009. Säv. san. ja tuotanto Chisu Albumilta Vapaa ja yksin. 
Yksinäisen keijun tarina 2009. Säv. san. ja tuotanto Chisu Albumilta Vapaa ja yksin. 
Sabotage 2011. Säv. san. ja tuotanto Chisu Albumilta Kun valaistun. 

Jenni Vartiainen: 
Ihmisten edessä 2007. San. Teemu Brunila. Ohjelmointi, instrumentit Jukka Immonen. Albumilta Ihmisten  
edessä.  
Tunnoton 2007. Säv. Knipi. San. Jenni Vartiainen, Juhani Lappalainen. Sov. ja ohjelmointi Jukka Immonen.    
Albumilta Ihmisten edessä.  
Mustaa kahvia 2007. San. Kyösti Salokorpi. Ohjelmointi, instrumentit Jukka Immonen. Albumilta Ihmisten 
edessä.  
Halvalla 2010. Säv. san. Teemu Brunila. Albumilta Seili. 
Missä muruseni on 2010 Säv. Jenni Vartiainen, Jukka Immonen. San. Mariska. Albumilta Seili. 
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