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1. JOHDANTO
Musiikin merkitys nykyihmisen elämässä on muuttunut viimeisen 100 vuoden aikana
ratkaisevalla tavalla. Uusia musiikinlajeja on syntynyt ja syntyy nopealla tahdilla lisää niin
kevyen kuin taidemusiikin puolella. Tiedotusvälineet tarjoavat valtavan määrän musiikkia ja
äänitallenteet ja laitteet mahdollistavat musiikin kuuntelun missä ja milloin tahansa. Musiikin
kuuntelulta on lähes mahdotonta välttyä. Nykyisessä kaupallisten radiokanavien ja muiden
medioiden muodostamassa viihdeteollisuuden pyörässä kuulemamme musiikki koostuu
pääasiallisesti populaarimusiikista. Tämän johdosta olen usein päätynyt pohtimaan, ovatko
esimerkiksi radioiden laatimat soittolistat juuri sitä musiikkia, mitä haluamme kuunnella?
Voidaanko nykyihmisen musiikkimausta vetää päätelmiä perustuen vain erilaisiin myynti- ja
latauslistoihin tai sen perusteella, minkä tyyppisiin musiikkitapahtumiin ihminen osallistuu?

Musiikkimaku nousee keskeiseksi aiheeksi kun puhutaan musiikista. Makuasioista sanotaan,
ettei niistä voi kiistellä, mutta silti kautta aikojen on tehty jakoja hyvään ja huonoon musiikkiin
niin yhteiskunnallisella kuin yksilölliselläkin tasolla. Sen perusteella muodostamme myös kuvaa
ympärillämme olevista ihmisistä. Mitä ajattelemme henkilöstä, joka pitää

esimerkiksi

perinteisestä lavatanssimusiikista? Tai vaikkapa punk-musiikista? Haluammeko tutustua näihin
henkilöihin, kun tiedämme minkälaista musiikkia he kuuntelevat?
Tässä tutkielmassa yhdistän kaksi mielenkiintoni kohdetta – musiikillisen kaupunkitapahtuman
ja musiikkimaun. Tutkielmani konkreettisena tutkimuskohteena on yhden tapahtuman (Kuopion
viinijuhlat) yleisö ja tutkimuksen lähtökohtana ovat tapahtuman musiikki, yleisö ja
makumieltymykset. Tutkielmani tarkoituksena on syventää tapahtumajärjestäjän tietämystä
yleisön

musiikillisista

populaarimusiikkiin

mieltymyksistä

keskittyneen

ja

–käyttäytymisestä

tapahtumaan

osallistuvilta

sekä

selvittää,

ihmisiltä

löytyykö

monipuolista

musiikkimakua vai onko populaarimusiikki jo syrjäyttänyt muut musiikinlajit ihmisten
musiikillisissa mieltymyksissä. Saadut havainnot liittyvät myös siihen keskusteluun, jota alueella
kaupunkitapahtumista ylipäätään käydään.

Ensimmäinen suomalaisten musiikkimakuja kartoittanut

väitöskirja, Seppo Toiviaisen

Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ristiriidat-musikologisten osakulttuurien sosiologista tarkastelua
ilmestyi vuonna 1970 ja on oman aikakautensa kuvaus suomalaisista makuyleisöistä. 1980-1990-
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lukujen taitteeseen sijoittuvat puolestaan Kimmo Salmisen tutkimukset Musiikkimakujen
muotoutuminen – musiikkikulttuuriin sosiaalistuminen ja enkulturaation ongelmat 1989,
Musiikin kokemisen eri sukupolvet. 20-75-vuotiaiden suomalaisten musiikkimaku 1991 sekä
erillinen

artikkeli

Suomalaisen

musiikkimaun

sukupolvet

1992,

joissa

suomalainen

musiikkiyleisö jaotellaan erilaisiin makusukupolviin. Helsinkiläisten ja muualla Suomessa
asuvien musiikkimakujen eroavaisuuksia on tutkinut Vesa Keskinen teoksessaan Mozartista
Leskiseen – Helsinkiläisten musiikkimaut 1994. Sen sijaan Jukka Sairanen vuoden 1997
”Diskomummoja

lisensiaattityössään

ja

rokkivaareja”:

tutkielma

suomalaisten

musiikkikäyttäytymisestä iän ja eri aikakausien ilmauksena 1990-luvulla päätyi tulokseen, jonka
mukaan musiikkimakua ohjailevat sosiaalinen ikä ja elämänkulun tapahtumat. Tuorein
kotimainen, myös musiikkimakua sivuava tutkimus on Matti Puohiniemen Täsmäelämän ja
uusyhteisöllisyyden aika 2006, jossa on listattuna suomalaisten suosikkeja musiikinlajien sekä
yksittäisten artistien ja yhtyeiden mukaan.

Kaupungeissa järjestettävien tapahtumien kirjoa voidaan ajatella eräänlaisina kaupungin
sydämenlyönteinä.
kaupunkielämää.

Vakiintuneet
Ne

tarjoavat

tapahtumat

rytmittävät

mahdollisuuden

vuodenkiertoa

monenlaisten

ja

siteiden

rikastuttavat
solmimiseen

kaupunkilaisten välille ja kaupunkilaiset ovat usein ylpeitä tapahtumista, vaikka eivät niihin
osallistuisikaan. Suomalaisia kaupunkifestivaaleja ja niiden yleisöjä ovat tutkineet mm. Timo
Cantell (Kaupunkifestivaalien yleisöt 1996) sekä Satu Silvanto (Festivaalien Helsinki 2007).

Tarkasteluni kohteena on yhden tapahtuman - Kuopion Viinijuhlien - yleisö. Kuopion viinijuhlat
on

vuosittain

kesä-heinäkuun

vaihteessa,

Kuopion

satamassa

järjestettävä

viini-

ja

musiikkifestivaali. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran heinäkuussa 1997. Tuolloin
tapahtuman järjestäjänä toimi Kuopion kaupungin matkailupalvelu. Tapahtuman saavuttaman
suosion myötä matkailupalvelun resurssit eivät enää riittäneet viinijuhlien järjestämiseen, joten
konsepti myytiin Osuuskauppa PeeÄssälle, joka on järjestänyt juhlia vuodesta 2002 lähtien.
Kesällä 2009 viinijuhlat järjestettiin 13. kerran. Tapahtuma on kestoltaan 8-päiväinen ja kerää
vuosittain yleisöä 40 000 – 50 000.

Viinijuhlat rakentuvat vuosittaisen viinimaa-teeman ympärille. Kesän 2009 teemamaa oli Saksa.
Teemamaan viinien lisäksi tarjolla on kyseisen maan ruokia sekä musiikkia, mutta tapahtuman
pääasiallinen musiikillinen anti koostuu kotimaisesta populaarimusiikista. Musiikilla on hyvin
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keskeinen

rooli

tapahtumassa,

päivittäin

tapahtumassa

esiintyy

kaksi

pääesiintyjää.

Pääesiintyjien lisäksi musiikillista tarjontaa täydentää teemamaan musiikkia ja/tai tanssia
esittelevät artistit.

Työ ei ole tilaustutkimus, vaan johtuen yleisestä kiinnostuksestani kaupunkitapahtumia kohtaan,
otin yhteyttä viinijuhlien järjestäjiin ja kerroin heille kiinnostuksestani suorittaa pro gradu-työni
liittyen

heidän

tapahtumaansa.

Yhteistyössä

tapahtumajärjestäjän

kanssa

pohdimme

tutkimuskysymyksiä ja toteutustapaa. Tutkimukseen liittyvä kysely päätettiin toteuttaa internetkyselynä tapahtuman kotisivuilla ja kysely on hyväksytetty tapahtuman projektipäälliköllä.
Muutoin tapahtumajärjestäjä ei ole puuttunut tutkimukseni tekemiseen

Johdantoluvun jälkeen esittelen tarkemmin aiempaa suomalaista musiikkimakututkimusta.
Tämän jälkeen tarkastelen tutkielmaani liittyvää tieteenhaaraa eli musiikkisosiologiaa, sekä
perehdyn sosiologiseen mauntutkimukseen, siihen liittyvään terminologiaan, teorioihin ja
peruskäsitteisiin sekä esittelen tekijöitä, jotka tutkitusti vaikuttavat yksilön musiikkimakuun.
Näiden jälkeen esittelen tutkimustehtäväni ja kerron käyttämästäni menetelmästä. Seuraavat
luvut käsittelevät tutkimukseni tuloksia, eli tarkastelen erikseen vastaajarakennetta, vastaajien
mielipiteitä viinijuhlien musiikillisesta annista, heidän musiikin harrastamistaan sekä heidän
henkilökohtaista musiikkimakuaan.
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2. AIEMPIA SUOMALAISIA MUSIIKKIMAKUTUTKIMUKSIA
Ensimmäinen suomalaisten musiikkimakuja kartoittava tutkimus on Seppo Toiviaisen väitöskirja
vuodelta 1970 (Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ristiriidat-musikologisten osakulttuurien
sosiologista tarkastelua). Suomalaisten makusuuntasten erot selittyivät tuolloin suurelta osin
iällä ja sosiaalisilla tekijöillä kuten koulutus ja asuinpaikka. Toiviaisen tutkimus on lähes 40
vuotta vanha, joten täytyy muistaa että se kuvaa oman aikansa sosiaalista musiikkimakua.
Toiviainen

luokitteli

tutkimustulostensa

perusteella

suomalaisen

kulttuurin

kolmeen

musiikilliseen perussuuntaukseen:
1) Konserttimusiikkiin, eli klassis-viihteellisiin musiikinlajeihin suuntautuminen. Tämän
tyyppistä musiikkia kuuntelivat pääasiallisesti kaupungissa asuvat, hyvin koulutetut
vanhemmat naiset.
2) Perinnemusiikkiin, eli kansallis-perinteellisiin musiikinlajeihin suuntautuminen. Tätä
musiikkia kuuntelevat olivat suurelta osin vanhempia, maalla asuvia miehiä ja naisia
joiden koulutustaso oli alhainen.
3) Amerikkalaisvaikutteinen, eli afroamerikkalaisiin musiikinlajeihin suuntautuminen.
Tähän kuulijaprofiiliin kuuluivat pääasiassa nuoret, hyvin koulutetut kaupunkilaiset

Näiden kolmen suuntauksen todettiin sekä kuvaavan suomalaisen yhteiskunnan musikologista
tilaa, että myös musiikki-instituution historiallista kehitystä (Toiviainen, 1970, 45-49,88).
Toiviainen esitti musiikkimausta myös käsitteet peritty ja hankittu ominaisuus. Hänen mukaansa
sekä perinteeseen suuntautuneiden passiivinen musiikin harrastavuus että konsertteihin
suuntautuneiden aktiivinen musiikkiharrastavuus ovat perittyjä ominaisuuksia, kun taas nuorten
amerikkalaisvaikutteisesti suuntautuneiden aktiivinen musiikki harrastuneisuus on kulttuurisesti
hankittu ominaisuus. (Toiviainen 1970, 52.).

Termit muistuttavat mielestäni osin myös Bourdieun (1985) näkemyksiä makuerojen
muotoutumisesta. Esimerkiksi perityn ominaisuuden voidaan todeta tarkoittavan sitä, että
omaksutaan lapsuudessa ne tavat, joilla kotona musiikkia harrastetaan (Bourdieu 1985, 137-141)
– oli se sitten passiivista radion kuuntelua tai aktiivista konserteissa ja elävän musiikin
tilaisuuksissa käyntiä, eli oman kodin (sosiaalisen luokan, ryhmän) suhtautumistavat ja
elämäntavalliset asenteet vaikuttavat myöhempään käyttäytymiseen. Hankittu ominaisuus taas
liittyy musiikkimaun tietoiseen omaksumiseen tai sen muuttumiseen sosiaalisten merkitysten
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kautta (Bourdieu 1985, 137-141). Halutaan esimerkiksi päästä osallisiksi paremmasta tai
hauskemmasta musiikista, lukeutua siis mukaan siihen yleisöön, tai halutaan osallisiksi
ystäväpiirin luomasta alakulttuurin hyväksynnästä.

Myös Kimmo Salminen on tutkinut suomalaista musiikkimakua 1980-luvun lopulla ja 1990luvun alkupuolella. (Musiikkimakujen muotoutuminen – musiikkikulttuuriin sosiaalistuminen ja
enkulturaation ongelmat 1989). Salmisen tutkimusten tuloksissa eivät niinkään korostu sosioekonomiset tekijät, vaan yksilön elinympäristö (maaseutu-kaupunki-suurehko kaupunki). Vielä
1960-luvulla suuri osa suomalaisista asui maaseudulla ja kaupunkilaisetkin olivat viettäneet
lapsuutensa maalla. Tämän kaltainen tausta vaikutti Salmisen mukaan vielä 1990-luvulla
suomalaiseen musiikkimakuun.

Salminen jakoi tutkimustulostensa perusteella suomalaisen musiikkiyleisön neljään eri
makusukupolveen. Ajatus makusukupovista perustuu J.P. Roosin v. 1986 tekemään
suomalaiseen

sukupolvijaotteluun.

Salminen

on

yhdistänyt

Roosin

jaottelun,

sekä

makukulttuurissa että sähköisessä viestinnässä tapahtuneet muutokset ja päätynyt neljään
makusukupolveen.

Ensimmäistä makusukupolvea hän nimittää kansallisen maun sukupolveksi (s.1910-34). Tällöin
syntyneiden kasvuympäristö on ollut melko yhtenäinen. He ovat kasvaneet maaseudulla, elämä
on ollut kohtalaisen kovaa ja isänmaalliset arvot läheisiä. Musiikillisesti heille oli läheistä
perinteinen suomalainen tanssi- ja iskelmämusiikki. Myös melodinen jazz ja taidemusiikki
koettiin keskimääräistä myönteisemmin.

Toinen makusukupovi on suuren murroksen sukupolvi (s.1935-54). Valtaosa tästä ryhmästä on
viettänyt

lapsuutensa

tai

nuoruutensa

maalla,

mutta

kaupungistumisen

ja

koulutusmahdollisuuksien myötä kokeneet myös ensimmäisten nuorisokulttuurien synnyn.
Näistä syistä johtuen he kokevat niin perinteisen kuin uudemmankin tanssi- ja iskelmämusiikin
lisäksi myönteisinä myös pop- ja rock-musiikin.

Kolmatta makusukupovea Salminen nimittää sähköisen viestinnän makupolveksi (s.1955-69).
Kyseessä on ensimmäinen varsinainen sähköisen viestinnän ja erityisesti television aikakauden
ikäpolvi. Ikäryhmän käyttäytymiseen on kuulunut runsas musiikin kuuntelu sekä musiikkiin
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liittyneet alakulttuurit pukeutumistyyleineen. Kaupunkilaisten ja maaseudulla kasvaneiden
välillä on runsaasti eroja makuarvostelmissa, mutta voidaan sanoa, että rockmusiikkiin
suhtautuminen tässä ikäryhmässä muuttuu selkeän myönteiseksi, voidaan jopa puhua
eräänlaisesta rock-sukupolvesta. Perinteinen iskelmä pitää myös pintansa tässä ryhmässä, mutta
sen asema on muuttunut vähemmistöksi.

Neljättä ja viimeisintä sukupolvea Salminen nimittää pirstoutuneen maun polveksi (s.1970
lähtien). Ikäryhmä on ennemminkin video- ja multimediaviihteen ikäluokka kuin rocksukupolvi.
Musiikki ei ole enää suuri yhteinen nimittäjä, vaan on muuttunut eriytyneeksi vapaa-ajan
käyttökulttuuriksi. Musiikkimaultaan he ovat avoimia ja uteliaita – tähän on luonnollisesti
vaikuttanut parempi tiedonvälitys sekä musiikkitarjonta. Ikäryhmän musiikkikäyttäytymisen
tulevaisuutta on vaikea arvioida, mutta erilaiset nostalgiailmiöt ovat todennäköisiä ennemmin tai
myöhemmin.

Salminen toteaa vielä, että tutkimuksen ajankohtana (1990-luvun alkupuoli) suomalaisten
musiikkimaku vaihteli eri läänien alueilla siinä määrin, että se on syytä huomioida.
Musiikkimakuun yleisesti vaikuttaneiden tekijöiden lisäksi (ikä, ammatti, elinympäristö ts.
maaseutu tai kaupunki) asuinalueella avautuva musiikkitarjonta ja sen ’omaksi kokeminen’ on
eräs musiikkimakuun vaikuttava tekijä. Tämän kääntöpuolena oli oudon vieroksunta, joka ilmeni
kärjistetysti

maatalousyrittäjien

erittäin

kielteisessä

suhtautumisessa

modernimpaan

taidemusiikkiin. Ilmeistä siis oli, että alueiden ammattirakenne, kulttuuriperinne ja niiden luomat
arvot olivat voimakkaita tekijöitä makujen eroissa. Musiikkimaku on siten yksilöllisten
mieltymysten lisäksi osa alueellista ja ympäristöllistä kulttuuri-identiteettiä. (Salminen 1992,
227-232.) Niin J.P. Roosin kuin Salmisenkin sukupolvijaottelut ovat vanhoja, mutta toisaalta
käsitykset sukupolvista eivät ole myöskään muuttuneet. Teoria kaipaisi tosin hieman päivitystä
mahdollisten uusien sukupolvien osalta.
Jukka Sairanen on puolestaan tutkinut lisensiaattityössään (”Diskomummoja ja rokkivaareja”:
tutkielma suomalaisten musiikkikäyttäytymisestä iän ja eri aikakausien ilmauksena 1990-luvulla)
vuodelta 1997 sekä erillisessä artikkelissaan 1998 iän vaikutuksia musiikkimakuun. Tutkimus oli
luonteeltaan kvalitatiivinen, ei siis lomakekysely, vaan tuloksiin on päädytty ei-empiirisin
menetelmin loogisen päättelyn, intuition ja kirjallisuuden perusteella, sekä havainnoimalla
suomalaisten musiikkikäyttäytymistä musiikillisissa tilanteissa. (Sairanen 1997, 16-18.) Sairanen

10
pitää myös ajatusta musiikkisukupolvista musiikkimaun ilmentäjinä lähes mahdottomana. Hän
tunnustaa toki, että vuosista 1950-70 ko. käsitettä on voitu käyttää, koska suomalaiset kuuluivat
vielä tuolloin ikänsä tai asuinpaikkansa puolesta selkeästi entisajan traditionaaliseen tai uuden
ajan teollistuneeseen yhteiskuntaan, joiden vaikutukset näkyivät myös musiikillisissa
mieltymyksissä ja käyttäytymisessä. Myös suuriin kriiseihin, kuten sotavuosiin 1939-44 liittyvä
musiikki saattoi yhtenäistää määrätyn ikäryhmän omaksi musiikkisukupolvekseen. Mutta 1990luvun ja 2000-luvun tehokas joukkotiedotus yhdistää musiikkityylit ja sukupolvet, jolloin tämän
ajan lapset ja nuoret eivät tule leimautumaan johonkin tiettyyn musiikkityyliin jota voitaisiin
pitää sukupolven tunnusmerkkinä. (Sairanen 1998, 30-31.)

Sairasen mukaan musiikkimakua ohjailevat mm. sosiaalinen ikä ja elämänkulun tapahtumat.
Tulkinnat eri-ikäisten musiikkimauista ja musiikillisesta käyttäytymisestä perustuvat ikäluokkien
tyypillisiin taipumuksiin, elämäntilanteeseen, taloudelliseen tilanteeseen jne. Hän määrittelee
mm. 35-40-vuotiaiden, keski-ikäisten (yli 45-vuotiaiden), kypsässä keski-iässä (50-60vuotiaiden), sekä ikääntyneiden musiikillisia taipumuksia. (Sairanen 1998, 24-31.)

Vuonna 1994 ilmestyi Vesa Keskisen tutkimus helsinkiläisten musiikkimauista (Mozartista
Leskiseen – Helsinkiläisten musiikkimaut). Tutkimus oli lisäotos Tilastokeskuksen vuonna 1991
suorittamaan

valtakunnalliseen

tutkimukseen

suomalaisten

vapaa-ajan

vietosta,

kulttuuriharrastuksista ja makumieltymyksistä. Aineisto helsinkiläisistä on yksityiskohtainen,
musiikkimakuja ja musiikin kulutusta on tutkittu jopa yksittäisten artistien tasolla. Asuinpaikan
vaikutus oli edelleen näkyvä, mikä antoi aihetta puhua erityisestä kaupunkilaisesta tai erityisestä
helsinkiläisestä musiikkimausta. Klassinen musiikki, jazz ja rock oli tuolloin kuunnellumpaa
helsingissä kuin muualla Suomessa. Tanssi- ja viihdemusiikin kuuntelu puolestaan vähäisempää
kuin muualla. Helsinkiläisten listoilla mielimusiikin suhteen olivat sulassa sovussa niin
klassinen-, viihde- kuin populaarimusiikkikin. Muualla maassa klassinen musiikki ei noussut
mielimusiikin listoille. Tutkimuksessa todettiin myös, että jazzin, maailmanmusiikin, sekä
klassisen musiikin kuuntelijoilla on avara musiikkimaku, kun taas puolestaan tanssi- ja
iskelmämusiikin

harrastajilla

musiikkimaku

rajoittuu

vain

näihin

musiikinlajeihin.

Tutkimuksessa oli havaittavissa myös pieniä eroja sukupuolten välillä musiikkimakujen suhteen.
(Keskinen 1994.)
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Matti Puohiniemen vuonna 2006 tekemä tutkimus (Täsmäelämän ja uusyhteisöllisyyden aika)
suomalaisen aikuisväestön arvomaailmasta ja asenteista on koottu vuosina 1991-2005.
Tutkittavia henkilöitä oli yli 10 000. Puohiniemi tutki mm. musiikinlajien ja arvojen välistä
yhteyttä, jota varten Yleisradion musiikkiasiantuntijat laativat 41-kohtaisen luettelon
musiikinlajeista. Hän toteaa tuloksissaan iän olevan erittäin tärkeä tekijä selitettäessä
musiikkimakuja. Eri ikäryhmien musiikkimakujen erot näkyvät hyvin ikäluokkien mukaan
tehdyissä mieliartistien listoissa. Myös mielimusiikkien muutoksia tutkittiin suorittamalla
vertailua vuosien 2001 ja 2005 aikana saatujen vastauksien välillä. (Puohiniemi 2007.)
Puohiniemen tutkimuksen ikäluokkien jaottelut eivät ole täysin yhteneväisiä Salmisen
sukupolvijakojen kanssa, mutta samankaltaisuutta tulosten suhteen on havaittavissa Puohiniemen
ikäryhmien ja Salmisen makusukupolvien välillä.
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3 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT
Tutkimukseni

nojaa

pitkälti

musiikkisosiologian

musiikkisosiologiaa tieteenalana sekä määrittelen

alueelle,

joten

aluksi

esittelen

musiikkimaun terminä. Tämän jälkeen

tarkastelen sosiologista maun tutkimusta esitellen niin yhteiskuntaan ja sosiaalisiin rakenteisiin
liittyviä, yksilöllisyyteen sekä kaikkiruokaisuuteen pohjautuvia teorioita.
Empiirisen musiikkisosiologian – ja oman tutkimukseni kannalta mielenkiintoisena – edustajana
mainitaan Alphons Silbermann, joka kytki musiikkisosiologian taiteen sosiologiaan teoksessaan
The Sociology of Music vuodelta 1963 (alkup. Wovon lebt die Music 1957). Silbermannin
mielestä tutkimuksen kohteena tulisi erityisesti olla ihmisen sosio-musiikillinen oleminen.
Musiikin vaikutusta tulisi aina tarkastella suhteessa yksilöön ja ryhmään. Tällä tavoin
keskeisimmäksi tutkimusalueeksi muodostuu juuri musiikillinen kokemus, koska vain sillä voi
hänen mukaansa olla kulttuurinen vaikutus ja vain se voi olla aktiivinen ja sosiaalinen. Nämä
teemat Silbermann määrittelee musiikkisosiologian lähtökohdiksi ja keskeisiksi aiheiksi.
(Silbermann 1963, 60-75.)

Musiikillinen kokemus on musiikkisosiologeille tutkimuksen kannalta konkreettinen asia.
Kokemuksen avulla pyritään pois musiikki-konseptin rajaavasta näkökulmasta ja halutaan nähdä
musiikki nimenomaan sosiaalisena ja sosio-esteettisenä ilmiönä, joka on olemassa vain suhteessa
muuhun yhteiskuntaan. Musiikkisosiologisen tutkimuksen kohteena ei siis ole musiikki itsessään
vaan ihminen sosio-kulttuurisena olentona ja mielenkiinnon kohteena. Tällöin taiteellinen ja
musiikillinen prosessi, joka sisältää taiteilijoiden, musiikkiteosten ja yleisön vuorovaikutuksen ja
keskinäisen riippuvuuden, muodostaa musiikkisosiologisen tarkastelun keskeiset puitteet.
(Salonen 1990, 15-17.)

Musiikkisosiologisen tutkimuksen kohteena voi siis olla niin säveltäjä kuin musiikkia kuunteleva
yleisökin ja kaikki siltä väliltä. Musiikkisosiologian tarkastellessa musiikkiyleisöä, saadaan
tietoa yksilöiden ja ryhmien musiikin kulutuksen tavoista, motiiveista, motivaatiosta ja
kuuntelutavoista, musiikillisesta muodista ja mausta, musiikin poliittisista ja taloudellisesta
aspekteista, sosio-kulttuurisesta kontrollista sekä musiikin tehtävistä. (Salonen 1990, 15-17.)
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Musiikkisosiologia-termin täsmällistä määrittelyä on pidetty hankalana ja myös suomalaiset
musiikkisosiologit ovat hakeneet määritelmälle apua taiteen sosiologiasta. Näin on tehnyt
esimerkiksi Seppo Toiviainen, joka lukeutuu ensimmäisiin suomalaisiin musiikkisosiologeihin.
Toiviainen on lähestynyt termin määrittelyä taiteen sosiologian kautta. Hänen mukaansa taiteen
sosiologia on sosiologisen tutkimusotteen soveltamista taiteeseen liittyviin tosiasioihin.
Sosiologisesti taide voidaan jäsentää sosiaaliseksi laitokseksi, joka muodostuu taiteen tuottajien,
välittäjien ja kuluttajien vuorovaikutuksesta. Tämä malli sisältää mahdollisuuden tarkastella
instituution rakennetta, toimintaa ja osallistujien käyttäytymistä. (Toiviainen 1968, 11.)

Taiteen sosiologian määritelmästä voidaan edetä täsmällisempään musiikkisosiologian
määritelmään. Toiviainen esittää teoksessaan suomalaisen musiikintutkija Pekka Gronowin
hahmotteleman määritelmän musiikkisosiologiasta:
”musiikkisosiologia on se tiede, joka tutkii musiikkia muistaen, että musiikki on aina sosiaalista
käyttäytymistä, tai tiede, joka tutkii sosiaalista käyttäytymistä muistaen että myös musiikki on osa sitä”.

Täysin yksiselitteistä määritelmää musiikkisosiologialle ei todennäköisesti löydy, kyseessä on
kuitenkin hyvin laaja-alainen alue, mutta edellä mainittujen musiikkisosiologien ajatuksia
tiivistämällä voi päätyä hyvin yksinkertaistettuun tulokseen, että nykyään musiikkisosiologia on
musiikkitieteen haara, jonka tavoitteena on tutkia musiikkia yhteiskunnallisena ilmiönä sekä
tarkastella ihmisten (sekä yksilön että ryhmän) musiikillista käyttäytymistä.

Oma tutkimukseni liittyy kiinteästi musiikkiyleisöön, heidän musiikin kulutukseensa kohdistuen
heidän

musiikillisiin

mieltymyksiinsä,

eli

tarkastelen

ja

käsittelen

tutkimuksessani

musiikkimakua. Ilmiönä ja sanana ’musiikkimaku’ on hyvin arkipäiväinen, mutta sen taakse
kuitenkin kätkeytyy monia tiedostettuja ja tiedostamattomia tapahtumia. Käsitteenä se on jopa
epäselvä, sen tarkka määritteleminen on hankalaa, mutta sen ymmärtäminen normaalissa arjessa
on helppoa – jokainen osaa vastata kysymykseen ’ millainen on musiikkimakusi?’. Nykyisen
massamedian aikakaudella ihmisellä on rajattomat mahdollisuudet kuulla ja kuunnella musiikkia.
Musiikin lajeja ja kategorioita on massoittain. Yksilöllä on kuitenkin vain rajallisesti aikaa, joten
hän kykenee kuuntelemaan vain pientä murto-osaa kaikesta tarjolla olevasta musiikista. Ne
musiikilliset valinnat, jotka henkilö tekee, määrittävät hänen henkilökohtaisen musiikkimakunsa.
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Kimmo Salminen johtaa musiikkimaun määritelmän artikkelissaan (1992) problematisoimalla
aiheeseen liittyvää kansainvälistä tutkimusta musiikkiantropologisesta ja sosiaalipsykologisesta
näkökulmasta: Musiikkimaku on musiikillisen maailmankuvan osa-alue; opittu ja usein
sosiaalisesti kontrolloitu ilmiö. Se liittyy yksilön persoonakohtaiseen ja rooliodotusten
mukaiseen käyttäytymiseen.
Maku ilmenee tiedollisena ja luokittelevana lähtökohtana musiikkikokemiseen ja arvottamiseen.
Musiikkimaku liittyy tällä tavoin musiikillisten kokemusten kognitiivisiin, emotionaalisiin ja
asenteellisiin prosesseihin. Muutokset musiikkimaussa ovat muutoksia näissä kokemuksellisissa,
tiedollisissa ja asenteellisissa rakenteissa. (Salminen 1992, 227-228.)

3.1 Sosiologinen maun tutkimus
Maku tai kulttuurinen maku on osoittautunut moneen suuntaan taipuvaksi käsitteeksi.
Tarkastelukulmien ääripäät löytyvät näkemyksistä, joiden mukaan maku on yhteiskuntaluokan
ehdollistama käytösmalli, toinen peruskäsitys pitää makua yksilöllisenä valintana, jonka avulla
ihmiset rakentavat tietoisesti omaa identiteettiään ja elämäntyyliään. Perusnäkemysten edustajat
ryhmittyvät kohtalaisen selkeästi Eurooppa-Yhdysvallat-asetelmaan. (Söderholm 1995, 166167.)

Näiden kahden näkemyksen lisäksi on esitetty näkemys kaikkiruokaisesta mausta (omnivoreunivore-argument), joka liittyy enemmän kulttuurin kuluttamiseen kuin elämäntyyliin ja jonka
mukaan (musiikillinen) kaikkiruokaisuus ei tarkoita sitä, että henkilö pitää kaikesta, vaan on
ennemminkin avoin erilaisille kulttuureille ja arvostaa erilaisia tyylejä, vaikka ei kaikista
pitäisikään. (Peterson & Kern 1996, 900-907, Chan & Goldthorpe 2007, 1-19.)

Makuja ja mieltymyksiä voi tutkia yhtälailla viestinnän, psykologian kuin taiteentutkimuksenkin
lähtökohdista. Rinnakkainen jäsennys sosiaalipsykologian puolelta olisi jako yksilön
henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen identiteettiin. Henkilökohtainen identiteetti viittaa yksilön
ominaisuuksiin ja arvoihin, sosiaalinen identiteetti niihin sosiaalisiin viiteryhmiin, joihin henkilö
samaistuu, kuuluu tai haluaisi kuulua. (Crozier 1997, 71.)
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3.2 Maku yhteiskuntaluokan ilmentäjänä, yhteisöllisenä sekä sosiaalisena
ilmiönä
Teoreettisena

käsitteenä

maku

on

alunperin

liitetty

yhteiskuntaluokkiin

ja

niiden

elämäntyyleihin. Yhteiskuntaluokka on siis toiminut maun kehikkona. Tämä homologinen
lähtökohta on ollut arvostetun ranskalaisen sosiologin, Pierre Bourdieun ajattelussa. (Söderholm
1995, 166-167.)

Bourdieun mukaan

yksilön kiinnostuksen kohteet

ja mieltymykset

riippuvat

hänen

sosiaaliluokastaan. Maku on tärkeä osatekijä ihmisen elämäntyylissä. Hän määrittelee maun
luokittelujärjestelmäksi, jonka kautta käytännöt ja esineet kyetään erottelemaan. ’Oikea maku’
varmistaa, että tehdyt valinnat ovat sopusoinnussa elämäntyylin kanssa. Vastakkain asettuvat
tyypillisesti yläluokkainen ja työväenluokkainen elämäntapa. Bourdieun mukaan ihmiset
toimivat maailmassa erityisillä kentillä vahvistaen niitä ominaisuuksia, eli sitä pääomaa, mikä
kullakin kentällä on kaikkein arvokkainta. Sosiaalinen pääoma muodostaa siis kenttiä, joilla
vallitsee tietyt säännöt. Kentät ovat luonteeltaan hierarkkisia ja ihmiset käyttävät niilla valtaa
muihin nähden. Kenttiä on yhtä monta kuin on sosiaalisia yhteisöjä. (Bourdieu 1985, 137-151.)

Niihin, joilla on Bourdieun mukaan täydellinen ja oikeutettu maku, kuuluvat sivistynyt
porvaristo, johtavat intellektuellit jne. eli ns. yläluokka. Yläluokkainen maku hallitsee
hienostuneen erottelun ja ymmärtää esteettisen kokemuksen itseisarvon. Keskiluokan maku
tavoittelee yläluokan käytäntöjä, Bourdieu kutsuu tätä ’hyväksi kulttuuritahdoksi’ ja tarkoittaa
sillä keskiluokan ja nousukkaiden halua seurata yläluokan hyvää makua. Keskiluokka haluaa olla
kuin yläluokka ja oppia sen pelisäännöt. Työväenluokan populaarimaku on ’välttämättömyyttä’,
he arvostavat sellaista, jonka he muutenkin joutuisivat valitsemaan. Työväenluokka eli ’rahvas’
seuraa myös hallitsevaa makua tavallaan, esim. he juovat kuohuviiniä ja laittavat seinilleen
jäljennöksiä populaareista teoksista, mutta keskeistä on kuitenkin se, että rahvas mukautuu ja
hyväksyy kulloisetkin olosuhteet välttämättömyydeksi. (Bourdieu 1985, 137-151.)

Musiikillisen maun ollessa kyseessä Bourdieu toteaa, että henkilön kuuluminen johonkin tiettyyn
yhteiskuntaluokkaan voidaan päätellä hänen mielimusiikistaan, koska ei ole olemassa käytäntöä
joka olisi luokittelevampaa ja kiinteämmin yhteiskuntaluokkaan ja koulutukselliseen pääomaan
liittyvää kuin esim. ylemmän luokan ts. porvariston harrastama konserteissa käyminen tai ’jalon’
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instrumentin soittaminen. Bourdieun mukaan maut, siis myös musiikkimaku pohjautuu ihmisen
sosiaaliseen taustaan ja tällä hän tarkoittaa yksilön kuulumista tiettyyn yhteiskuntaluokkaan
johon liittyy siis myös koulutus, kasvatus, oman sosiaalisen luokan elämäntavalliset asenteet ja
suhtautumistapa. (Bourdieu 1985, 137-151.)

Bourdieu ei kuitenkaan väitä, että musiikkimaku olisi muuttumaton suure. Maut muuttuvat ja
yläluokan ja työväenluokan välillä on jatkuvaa vuoroliikettä, jolloin esimerkiksi alunperin
yläluokkaisten makuarvostuksien mukaisen musiikkikappaleen popularisoituminen aiheuttaa
kappaleelle statuksen laskun yläluokan näkökulmasta. Hienot teokset muuttuvat ’vulgaareiksi’
tullessaan tunnetuiksi. (Bourdieu 1985, 139.)

Hieman yleistäen voidaan sanoa, että eurooppalaisessa tutkimuksessa, jota esim. Bourdieun
ajattelu edustaa, on tultu siihen tulokseen, että modernissa yhteiskunnassa korkean ja matalan
kulttuurin välillä vallitsee selvä hierarkia. Tähän liittyy ajatus, että kyseisiä hierarkioita ovat
ylläpitäneet erityisesti yläluokka ja älymystö. Eurooppalaisista klassikoista Theodor Adorno
korosti markkinavoimien osuutta kulttuuriteollisuuden ylläpitäjänä ja sitä kautta makuun
vaikuttavana tekijänä. Adorno luonnehti mm. aikansa populaarimusiikkia standardisoiduksi,
kaavamaiseksi ja esineellistyneeksi tuotteeksi; ’musiikilla on pelkästään hyödykkeen rooli
sosiaalisessa prosessissa, markkinat määräävät sen arvon’ totesi Adorno vuonna 1932
ilmestyneessä kirjoituksessaan ’Zur gesellschaft ligen Lage der Musik’. (Söderholm 1995, 160170.)

Yhteiskuntaluokkien ja markkinoiden määritteleminen keskeiseksi populaarimusiikin substanssia
luovaksi tekijäksi on ollut luonteenomaista eurooppalaisessa tutkimustavassa, johon on vahvasti
koodattu korkean ja matalan kulttuurin sekä sivistyksen ja vulgaariuden erottelu. Tämä
huomautus pätee erityisesti Adornoon, joka puolusti korkeakulttuuria. Sen sijaan Bourdieu ei ota
kantaa populaarikulttuuriin vaan hän pyrkii osoittamaan, millaisia hierarkioita yhteiskunnassa
tosiasiallisesti vallitsee. (Söderholm 1995, 170.)

Bourdieun luokkaeroihin pohjautuvaa ajattelua ei ole suoraan kyetty siirtämään suomalaiseen
yhteiskuntaan johtuen siitä, ettei Suomessa ole ollut niin selkeitä luokkaeroja kuin ranskalaisessa
yhteiskunnassa. Kuitenkin suomalainen J.P. Roos sovelsi Bourdieun luokkateoriaa suomalaisiin
tutkiessaan suomalaisia sukupolvia ja elämäntapoja (Roos, 1988, 30-40). Kimmo Salminen
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puolestaan

yhdisteli

Roosin

tekemää

sukupolvijaottelua

musiikkimakuun

tutkiessaan

suomalaisten musiikkimakuja vuonna 1989.

Useat sosiologit, kuten Adorno (1941) ja Bourdieu, ovat siis esittäneet että erilaiset musiikin
muodot ja kielet ovat suora seuraus olemassa olevista sosiaalisista jaoista ja struktuureista. Myös
Bernstein (1971) esitti, että puhetavat ja –tyylit kertovat ihmisen sosiaalisesta taustasta ja että
samanlaisia päätelmiä kyetään tekemään myös ihmisen musiikkimausta. On kuitenkin syytä pitää
mielessä, etteivät musiikin lajit itsessään muodosta sosiaalisia lokeroita sen enempää kuin
toisinkaan päin. Mutta nämä kaksi asiaa vaikuttavat toisiinsa vastavuoroisesti. (Hargreaves 1986,
180.)

Voidaan kuitenkin tunnistaa muutamia prosesseja, joita on ehdotettu selittämään sitä, kuinka
sosiaalinen ja yhteiskunnallinen rakenne mahdollisesti vaikuttaa musiikilliseen makuun. Nämä
lähinnä täydentävät toisiaan kuin olisivat toisensa poissulkevia. Näitä ovat mm. näkemys siitä
että musiikkimaku muotoutuu yksilön sopeutuessa ryhmänsä normeihin. Eri taidelajeihin ja
musiikkikappaleisiin/musiikinlajeihin liitetään erilaisia arvoja ja ne edustavat erilaisia arvoja eri
sosiaaliluokille. Yksilö kokee oman sosiaaliluokkansa arvot ja sen taiteen itselleen
läheisimmäksi. Esim. korkeakulttuuri assosioidaan korkeampaan sosio-ekonomiseen statukseen
ja näin ollen ns. työväen luokka ei identifioidu siihen. (Hargreaves 1986, 180-184.) Edellä
esitetty näkemyshän oli perustavana lähtökohtana Bourdieun makuja käsittelevissä tutkimuksissa
ja liittyy kiinteästi luokka-ajatteluun.

Teini-ikäisten kohdalla musiikilliset preferenssit ovat osa pitämisen ja ei-pitämisen verkkoa,
johon lukeutuvat myös muoti, tv-ohjelmat jne. Preferenssit muotoutuvat mm. tv:n katselulla,
lukemisella, urheilun sekä harrastusten myötä ja kaikki nämä asiat ovat tutkitusti olleet
voimakkaasti yhteydessä sosiaaliluokkiin. On myös tutkimustuloksia, jotka esittävät että
kaltaisten vaikutus kuuntelutottumuksiin on vahvaa. (Hargreaves 1986, 180-184.)

Toinen näkemys yhteiskunnan ja sosiaalisen rakenteen vaikutuksesta musiikkimakuun pohjautuu
siihen, miten tietoa taiteesta levitetään, kuka tietoa levittää ja millainen vastaanottaja on. Tiedon
levittäjän ollessa arvovaltainen, saattaa vastaanottaja olla alttiimpi tiedon vastaanottamiselle ja
hyväksymiselle. Esimerkiksi propagandatarkoituksessa soitettu musiikki voisi olla tämän
tyyppistä.

Alakulttuureista

esim.

Jamaikan

reggae-musiikkiin

keskittynyt

alakulttuuri
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ideologineen ja poliittisine näkemyksineen voisi myös lukeutua tämän näkemyksen piiriin.
(Hargreaves 1986, 180-184.) Arkipäiväisempänä esimerkkinä voisi pitää vaikkapa radiota, jossa
suosittu juontaja soittaa tiettyä artistia/yhtyettä useita kertoja päivässä usean viikon ajan, kehuen
ja kuuluttaen pitävänsä ko. musiikista. Tämän tyyppinen toiminta voi vaikuttaa erityisesti
nuorten kuuntelijoiden mielipiteeseen.

Kolmas katsantokanta liittyy kilpailuun eri sosiaaliluokkien välillä hallinnasta ja kontrollista.
Tämä näkemys on hyvin lähellä Bourdieun ajatusta eri musiikkityylien legitimoinnista. Tällöin
hallitsevat ylä- ja keskiluokan ryhmät haluavat puolustaa ja kehittää läheistä ’olemistaan’
kulttuurisessa ja sosiaalisessa hierarkiassa ja he tekevät tätä mm. ohjailemalla ihmisten pääsyä
taiteelliseen koulutukseen, hallitsemalla miten ja missä taiteellisia töitä ja teoksia esitetään jne.
(Hargreaves 1986, 180-184.)

Musiikillisen maun ja sosiaalisen luokan välinen suhde määritellään usein sosio-ekonomisen
statuksen mukaan ja näin on tehty useissa tutkimuksissa. Monet näistä perustuvat suoraan Gansin
(1974) teoriaan, jossa linkitetään makukulttuurit sosiaaliseen asemaan. Gans kuitenkin tunnusti,
että asiat ovat käytännössä monimutkaisempia kuin tämä, sillä jokaisessa luokassa ilmenee
enemmän makuyleisöjä, joita erottaa esim ikä, etninen tausta ja kotipaikka.(Russell 1997, 143.)

Yksi selkeä yhteys sosioekonomisella asemalla ja musiikkimaulla on havaittu olevan. Klassinen
musiikki, joka kuuluu korkeakulttuuriin, on suositumpaa korkeammalla sosio-ekonomisella
taustalla varustettujen ryhmien keskuudessa. Tämä on todettu empiirisin testein. (Russell 1997,
143-145.) Samoihin päätelmiin on päädytty myös Toiviaisen tutkimuksessa suomalaisten
musiikkimausta vuodelta 1970.

Myös myöhemmissä suomalaisissa makututkimuksissa sosio-ekonomisella taustalla on todettu
olevan

yhteys

klassiseen

musiikkiin.

haastatteluaineiston

suomalaisten

makumieltymyksistä.

Hankkeeseen

Vuonna

vapaa-ajan
tehtiin

1991
vietosta,

lisäotos

tilastokeskus

keräsi

suuren

kulttuuriharrastuksista

tutkimalla

erikseen

ja

helsinkiläisten

musiikkimakuja ja heidän musiikin kuluttamistaan ja tuloksia vertailtiin helsinkiläisten ja muun
Suomen kesken. Tässä Vesa Keskisen vuonna 1994 ilmestyneessä tutkimuksessa todetaan, että
koulutuksella tai sosioekonomisella asemalla ei ole enää niin suurta vaikutusta musiikkimakuun
kuin aiemmin, mutta klassisen musiikin sekä jazzin kuuntelijat erottuivat edelleen joukosta muita
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koulutetumpina ja perinteinen tanssimusiikki saa kuuntelijansa vähemmän koulutetuista.
(Leskinen 1994, 35.)

Se että ylempään keskiluokkaan lukeutuvat ovat todennäköisempiä klassisen musiikin kuluttajia,
saattaa heijastella sitä faktaa, että näissä perheissä kasvaneet lapset ovat kasvaneet ympäristössä,
jossa sitä kuunnellaan ja heillä on positiivisia kokemuksia siitä. Myös koulun ja muun
koulutuksen, erityisesti mahdollisen muodollisen musiikillisen koulutuksen vaikutukset voivat
vahvistaa kodin ja perheen vaikutusta musiikkimakuun ja mieltymyksiin. Näiden näkemysten
valossa voidaan vetää johtopäätös, että perhe joka kuuluu tiettyyn makuyleisöön, antaa
todennäköisimmin lapsilleen sen kaltaisia vaikutteita, jotka kasvattavat mahdollisuutta siihen,
että myös lapsista tulee ko. makuyleisöä. Tämä argumentti sisältää kuitenkin ongelmia. Eri
vaikuttajia on hankala empiirisesti tutkia, etenkin kun ne todennäköisesti sekoittuvat myös eri
persoonallisuuden piirteisiin ja älykkyyteen. (Russell 1997, 150-151.)

Toinen yleistys, joka ulkomaisista tutkimuksista on voitu tehdä, on se että keskiluokkaan
kuuluvien teini-ikäisten ja nuorten aikuisten musiikilliset mieltymykset kallistuvat enemmän
progressiivisemman musiikin puoleen, kuin ns. valtavirran musiikkiin. Myös country-musiikin
suhteen on Yhdysvalloissa huomattu, että yleisön joukossa työväenluokka ja alempi keskiluokka
ovat huomattavasti edustetumpia kuin ylempi keskiluokka (Russell 1997, 143-145.)

Musiikkimaulle olennaista on siis myös sosiaalinen kontrolli. Ympäröivän kulttuurin ja
tiedollisten tekijöiden musiikkimakua ohjaileva vaikutus on mitä ilmeisin. Esimerkiksi
taidemusiikin historiassa on ollut ajanjaksoja, jolloin hyväksytyn ja sallitun musiikin kontrolli on
ollut tiukkaa. Samoin suljettujen valtioiden poliittis-ideologisiin syihin perustuvat musiikilliset
käytännöt sen suhteen mitä on sallittua kuunnella.

Musiikkimaulla on suora yhteys ympäröivässä kulttuuripiirissä vallitseviin arvostusperiaatteisiin.
(Juvonen 2000, 55-56.) Erilaiset taiteiden tukijärjestelmät ja palkitsemiskäytännöt ovat myös
osaltaan vaatineet makuerottelujen olemassaoloa. Sama pätee musiikin suhteen niin
pienyhteisöjen kuin sukupolvienkin välisissä arvoeroissa. (Söderholm 1995, 166-167, Salminen
1992, 227-228.) Sosiaalinen kanssakäyminen vaikuttaa musiikillisten arvojen ja normien
omaksumisessa ratkaisevasti. Musiikin olemukseen kuuluu yhteisölle ja kulttuurille tyypilliset
arvot, normit, tyylit, käytöstavat, juhlat jne. Musiikki viestii myös identiteettiä ryhmän tai
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yhteisön tasolla. Murrosiässä ystäväpiirin vaikutus kasvaa ja tarkasti valitut vaatteet, puhetyyli ja
musiikki tulevat eräänlaisiksi identiteettiobjekteiksi. (Salminen 1989, 39-41.) Tällä tavoin
muodostuvaa musiikkimakua voidaan kutsua sosiaaliseksi musiikkimauksi.

Yksilön sosiaalistumiseen vaikuttavat useat tekijät; vanhemmat, muut perheenjäsenet, ystävät,
koulu, media, ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri. Kaikki muokkaavat yksilön käyttäytymistä,
uskomuksia, asenteita ja arvoja. On syytä olettaa, että tämä vaikutus ulottuu myös esteettiselle
alueelle, sisältäen siis myös musiikkimaun. (Russell 1997, 149-151.)

Salminen toteaa omien tutkimustensa perusteella, että yksilön musiikillinen käyttäytyminen on
myös opittua. Oman musiikkikulttuurin arvot, normit ja taidot opitaan samoin perustein kuin
kieletkin. Hän toteaa, että esim. lapsen luonnollinen oppiminen tai vaikkapa vieraan puhekielen
oppiminen ovat saman tyyppisiä oppimistapoja. (Salminen 1990, 22.) Musiikilla ja kielellä on
yhteisiä piirteitä, kuten intonaatio, sanojen rytmi ja aikakäsite. Yleisin musiikin ilmaisumuoto on
laulu, jossa yhtyvät puheelle ominaiset sanat ja musiikille ominainen melodia. Lapsella on
synnynnäinen

taipumus

oppia

matkimalla

laulamiseen

ja

puheeseen

liittyviä

säännönmukaisuuksia. (Suoniemi 2008, 17.) Oppiminen voi olla epämuodollista omaksumista tai
järjestelmällistä kasvatusta ja koulutusta, joka tähtää kasvattajien tai heidän yhteisönsä
päämääriin. Kunkin ajanjakson musiikillinen ilmaisu, julkisuus, vuorovaikutus, sekä vaikuttavat
tajunnalliset, esteettiset, taloudelliset ja materiaaliset tekijät tuottavat ajalle ominaisen
musiikillisen ilmapiirin. Näin voidaan todeta, että musiikkimaku on riippuvainen myös
ympäröivästä kulttuurista ja tiedollisista tekijöistä. Tämän tyyppiset musiikkimakua ohjailevat
seikat aiheuttavat sen, että musiikkimauista on löydettävissä ikäryhmittäin yhteneväisiä
rakenteellisia piirteitä. Tällaiset yhteneväiset piirteet on mahdollista hahmottaa. Jokainen pystyy
tunnistamaan ja tuntemaan oman lähipiirinsä musiikkimauista niiden yleisimpiä piirteitä.
(Salminen 1990, 22.)

Ihmisten musiikimaut voivat myös heijastella halua kuunnella ja nauttia samaa musiikkia, jota
kuuntelevat muut, sellaiset joista he pitävät tai joihin he haluavat samaistua. Tämä on erityisen
huomattavaa nuorten keskuudessa, mutta ilmenee myös muissa yhteyksissä, kuten jo aiemmin
mainituissa sosiaalisissa luokissa. Esim. miksi juuri ylemmässä keskiluokassa nautitaan
klassisesta musiikista? Yksi selitys on, että ihmiset identifioivat itsensä tiettyyn luokkaan tai
ryhmään myös musiikin kautta (ks. luku 3.2 s.16-17). Tosin eri sosiaaliryhmien ja alakulttuurien
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erilaiset musiikkimaut ovat osa paljon laajempia elämäntyylien normeja, joihin sisältyvät niin
maut, kiinnostuksen kohteet, arvot, asenteet kuin käyttäytyminenkin. Nämä normit sekä
’palvelevat’ niin ns. luokkaerojen ylläpitoa, että edistävät ryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta
ja solidaarisuutta. Musiikkimaku yhdessä muiden tekijöiden kanssa kuten pukeutumistyyli,
puhetyyli, poliittinen yhteys jne. auttavat vahvistamaan yksilön jäsenyyttä tietyssä luokassa tai
alakulttuurissa ja vahvistaa luokan yhtenäisyyttä. (Russell 1997, 150-152.)

Ehkä merkittävin esimerkki musiikin roolista ryhmäidentiteetin osana ja jäsenyyden
vahvistamisena koskee nuoria ihmisiä. Tietyt nuorten musiikilliset mieltymykset erottavat heidät
vanhemmistaan ja muista vanhoista ihmisistä ylipäätään, musiikki toimii siis myös eräänlaisena
sukupolvien kuiluna ja antaa eräänlaisen kehyksen niille yhteisille tarkoituksille, joiden kautta
yksilö identifioi itsensä vertaistensa ryhmään. Samalla nämä tietyt nuorisokulttuurit ja erot
musiikillisissa mauissa erottavat nuoret myös muista, toisista nuorisoryhmistä ja alakulttuureista,
kuten hipit, punkkarit, hevarit jne. (Russell 1997, 150-152.)

Sosiaalisen rakenteen ja musiikillisen maun suhde on avoin kahdelle erilaiselle näkemykselle.
Ensimmäisen näkemyksen mukaan erot musiikki mauissa ovat sosiaalisten kerrostumien tulosta,
eli sosiaalinen rakenne vaikuttaa musiikkimakuun. Toinen näkemys esittää, että musiikkimaku
on vain yksi monista tekijöistä, jotka määrittävät sosiaalista rakennetta, eli musiikillinen maku
vaikuttaa sosiaaliseen rakenteeseen. Kolmantena vaihtoehtona on tarjottu näkemystä, jonka
mukaan musiikkimakukulttuurit saattavat itsessään muodostaa osan sosiaalisesta ympäristöstä ja
siten näytellä roolia muokatessaan sosiaalisia asenteita ja käyttäytymistä. (Russell 1997, 149151.)

Myös tieteellisten keskustelujen ulkopuolella maku on pitkään toiminut hierarkioiden ja
erottelujen tuottajana. Hyvän ja huonon kirjallisuuden, vakavan ja kevyen musiikin, taiteen ja eitaiteen, sivistyneen ja vulgaarin erotteluskaaloilla on koodattu lähes minkä tahansa
eurooppalaisperäisen kulttuurin käytäntöjä. Kyse ei ole vain asenteiden legitimoinnista vaan
laajemminkin valtarakenteiden tuottamisesta, koska taideinstituutioita varten ylläpidetyt tuki- ja
palkitsemiskäytännöt edellyttävät jonkinlaisen makuerottelun olemassaoloa. Institutionaalinen
taideteoria hallinnollisia tarpeita palvelevana sääntelyvälineenä on omalta osaltaan pitänyt yllä
kulttuurisia hierarkioita. (Söderholm 1995, 166-167)
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Makunormien tuottaminen ja siirtäminen sukupolvelta toiselle on ollut myös selkeästi
yhteydessä yhteiskunnan yleisiin kasvatusperiaatteisiin ja koululaitoksen toimintaan. Vasta
1980-l ajoittuva tv:n ja muun median, tietokoneiden ja siis koko viihdeteollisuuden
räjähdysmäinen kasvu ja monimuotoistuminen on johtanut tilanteeseen, jossa makukäsitysten
yhtenäinen muotti on ainakin näennäisesti rikkoutunut. Yhtenäisyyden tilalle on rakentunut
eräänlainen makutarjotin, josta jokainen voi valita omat suosikkinsa. Kulttuurituotteiden käyttö
on näin sirottautunut yhä enemmän eriytyneisiin harrastajaryhmiin ja loputtomalta tuntuva
tarjonta on tuonut – paradoksaalista kyllä – kuluttajan ja käyttäjän mieltymykset ja tietoiset
valinnat esille entistä korostetummin. (Söderholm 1995, 166-167.)

Ranskalainen

nykysosiologi

Michel

Maffesoli

on

myös

teoretisoinut

modernia

massayhteiskuntaa ja päätynyt toisenlaiseen näkemykseen kuin aiemmin esitetyt Bourdieun
teoriat. Maffesoli toteaa, että yhteisöllisyys on menettänyt luonteensa ja rakentuu ennemminkin
satunnaisten ja valinnanvaraisten kulutus, harrastus ja elämäntapayhteisöjen varaan, jotka ovat
hajanaisia ja kevyitä. Maffesoli esittää, että jokainen voi kuulua moniin yhteisöihin ja vaihdella
niitä oman halunsa mukaan. Näitä uudenlaisia yhteisöjä hän kutsuu heimoiksi. Tällä uusheimon
käsitteellä Maffesoli konkretisoi ajatustaan uudenlaisesta yhteisöllisyydestä ja tyylistä
yhteisöllisyyden perustana. Uusheimot ovat vapaiden yksilöiden jakamia kollektiiveja, joita
määrittää se, että yhteisö ei sido yksilöä, vaan yksilö on vapaa valitsemaan ja vaihtamaan
yhteisöllisiä siteitään jatkuvasti. (Maffesoli 1995, 8-10.) Keskusteluun voidaan näin liittää käsite
rinnakkaisista ja limittäisistä makukulttuureista, joihin yksilöt voivat kuulua samanaikaisesti.

3.3 Makukulttuurit
Yhteisöllisellä tasolla musiikkimaku voidaan nähdä ihmisiä yhdistävänä tekijänä, jonka
perusteella voidaan muodostaa myös kuuntelijaryhmiä kuten reggaen tai heavy metalin
kuuntelijat (Halonen 1998, 36). Tällä tavoin muodostetun ryhmän voi mieltää myös omaksi
makukulttuurikseen, jossa sosiaaliset suhteet vaikuttavat yksilöiden musiikkimakuun ja osin
myös ohjailevat sitä (Lewis 1987, 200). Makukulttuuri voi olla myös sidoksissa esimerkiksi
jäsentensä taloudellis-sosiaaliseen asemaan tai etnisyyteen (Lull 1987, 145).
Makukulttuuri- termin kehitti Amerikkalainen sosiologi ja makututkija Herbert Gans.
Varhaisemmissa tutkimuksissaan hän korosti kulttuurisen maun luokkasidonnaisuutta, mutta

23
vuonna 1974 hän toi esiin uudistuneita käsityksiä kulttuurisesta mausta (taste culture). (Lewis
1992, 139; Russell 1997, 142). Gans päätteli että ihmiset jotka jakavat mieltymyksensä tietyn
tyyppiseen musiikkiin, voidaan kuvata osallisiksi yhteiseen ja samaan maku-yleisöön (taste
public), joka taas on osa makukultturia. Gansin mukaan samaan maku-yleisöön tai
makukulttuuriin kuuluvilla ihmisillä on yhteisiä taustatekijöitä, kuten sosiaaliluokka. Musiikissa
maku-yleisöllä tarkoitetaan joukkoa, joka pitää tietyn tyyppisestä musiikista tai tietystä artistista,
esim. Elvis-fanit ja makukulttuuri tarkoittaa niitä esteettisiä arvoja, joita he jakavat, esim. ”Elvis
on kuningas”. (Russell 1997, 142.)

Gansin idea oli, että moderni yhteiskunta koostuu erilaisista makukulttuureista, jotka
mosaiikkimaisesti ovat samassa tasossa. Toisin sanoen erottelu korkean ja matalan välillä käy
tarpeettomaksi. Makukulttuuri ei välttämättä muodosta elämäntapaa, jolloin se ei siis läpäise
ihmisen kaikkia tekemisiä, vaan kyseessä on enemmänkin kulttuurimarkkinoiden kontekstissa
tapahtuvat ihmisen vapaat valinnat. Näin ihmisen elämänmuoto voi perimmiltään koostua useista
makukulttuureista. (Söderholm 1995, 170-173.) Gans katsoo makukulttuurin muodostuvan juuri
yhteisestä arvomaailmasta ja sen aikaansaamista samankaltaisista valinnoista. Makukulttuuria ei
siis voi muodostaa suoraan tietyn musiikinlajin kuuntelijoista, koska yksilöt saattavat valita
saman musiikin täysin eri lähtökohdista. Usein makukulttuuri kuitenkin ilmenee juuri yhteisen
musiikinlajin valintana. (Lewis 1992, 139-141.) Makukulttuuri sulkee sisäänsä sekä
populaarikultuurin että korkeakulttuurin tai eliittikulttuurin olematta kuitenkaan näiden
kattokäsite. Gansin mukaan on siis olemassa useita erilaisin perustein muotoutuneita
populaarikulttuureja. Ne ovat pohjimmiltaan ja sananmukaisesti makukulttuureja siinä mielessä,
että niiden tehtävänä on viihdyttää ja tehdä elämä miellyttäväksi ja ne ilmaisevat omien
koodiensa kautta esteettisiä arvoja ja sisältöjä. (Söderholm 1995,170-173.)

Vuonna 1975 Yhdysvalloissa suoritettiin tutkimus (Fox & Wince 1975) makukulttuureista ja
makuyleisöistä musiikin kentällä. Tutkimuksessa joukkoa sosiologian opiskelijoita pyydettiin
arvottamaan yhdeksän musiikinlajia omien mieltymystensä mukaan. Taustatekijöinä tutkittiin
sukupuolta, ikää, kotipaikkaa, uskonnollisuutta, isän koulutusta ja asemaa työelämässä sekä
vanhempien tulotasoa. Tutkimusta on kritisoitu mm. liiasta yksinkertaistamisesta, mutta tulokset
ovat kritiikistä huolimatta mielenkiintoisia. Tulosten perusteella kyettiin nimeämään viisi
erilaista makuyleisöä ja määrittelemään niille tyypillisiä piirteitä. Tutkimuksessa havaittiin mm.
että jazz ja blues yleisöllä on vahva yhteys kotikaupungin kokoon, uskonnolliselta taustaltaan
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tämä makuyleisö koostuu ateisteista, agnostikoista tai juutalaisista, muttei katolisista. Tähän
makuyleisöön kuuluvan isällä on usein ns. ’hyvä’ ammatti. Populaaria hittimusiikkia taas
kuuntelivat taustaltaan katoliset. Kansanmusiikkiyleisö puolestaan oli pääosin naisia. Rock
musiikin kuuntelijat olivat myös pääosin ateisteja tai agnostikkoja, yleensä kotoisin suuresta
kaupungista ja pienituloisesta perheestä. Viimeisin ryhmä, eli country- ja western-yleisö koostui
lähinnä miehistä, jotka olivat ennemmin juutalaistaustaisia kuin ei-juutalaisia. (Hargreaves 1986,
185-186.)

Saman tyyppisiä tutkimuksia tehtiin sekä tuolloin, että myöhemmin muitakin (mm. Dixon 1981,
Skipper, 1975). Tulokset näistä ovat hyvin pitkälti saman suuntaisia, eli musiikillisten
mieltymyksien todettiin olevan kytköksissä sukupuoleen, rotuun ja osin sosiaaliseen luokkaan.
(Hargreaves 1986, 186-187; Lewis 1992, 137-141.)

Teoriassa olisi siis mahdollista kuvitella, että makukulttuureista ja yleisöistä voitaisiin tehdä
kattava luokittelu, joissa jokainen makukulttuuri määritellään musiikillisten arvojen ja valintojen
mukaan ja sen yleisö määritellään sellaisten muuttujien mukaan, kuten sukupuoli, sosiaaliluokka,
ikä, asuinpaikka, rotu jne. Käytännössä kuitenkin musiikinlajien kategorisoinnin vaikeus ja
sosiaalisten ryhmien tarkka identifiointi tekee tästä mahdottoman tehtävän. On kuitenkin
mahdollista identifioida joitain asioita makujen ja sosiaalisten taustamuuttujien välillä. Näihin
liittyvät mm. alakulttuurit ja elämäntyylit. (Russell 1997, 143.)

3.4 Alakulttuurit; Elämäntyylit ja arvot
Massakulttuurin ja sosiaalisten muuttujien yhteydet ovat usein hieman heikohkoja. Esim. vaikka
Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan countrymusiikin suosijat näyttäisivät olevan keskiikäisiä, alempaa keskiluokkaa ja työväenluokkaa olevia valkoihoisia henkilöitä, sisältää tämä
makuyleisö ihmisiä myös muista ryhmistä. On myös paljon ihmisiä ko. ryhmässä, jotka eivät
kuuntele

country-musiikkia.

(Russell

1997,

148-149.)

Samoin

kuin

suomalaisen

tanssimusiikkiyleisönkään ei voida väittää koostuvan pelkästään keski-ikäisistä maaseudulla
asuvista ihmisistä, tai rock-yleisön muodostuvan vain kaupunkilaisista nuorista. Eli nämä asiat
ovat vain karkeita yleistyksiä makujen ennustettavuudesta. Tarkempi ja täydellisempi
makuyleisöjen ymmärtäminen vaatii, että huomioon otetaan myös muita faktoja, kuten miten
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henkilö määrittelee oman elämantyylinsä ja arvonsa sekä suhteensa alakulttuureihin (Russell
1997, 148-149).

Tietyt musiikilliset makukulttuurit liitetään enemmän tai vähemmän tiettyihin yhteisöllisiin
alakulttuurehin. Englantilainen sosiologi Dick Hebdige on työssään syventynyt alakulttuureihin
ja määrittelee alakulttuurin kirjassaan Subculture: the Meaning of Life (1979) siten, että
alakulttuuri koostuu joukosta ihmisiä, joiden kulttuuri poikkeaa laajemmasta ympäröivästä
kulttuurista johon he kuuluvat. Alakulttuuri on kulttuurin sisällä oleva kulttuuri. Alakulttuuri
yhdistää samalla tavalla ajattelevia yksilöitä, ja heillä on tunnusomaisia piirteitä ja/tai tapoja,
jotka erottavat heidät muista laajemman yhteisön jäsenistä. Usein heitä yhdistävät asia ovat
vaatetus ja musiikki. (Hebdige 1979, 5-20.)

Alakulttuurilla siis tarkoitetaan tietynlaista elämäntapaa tai -tyyliä, joka erottuu joiltain osin
yleisestä valtavirran kultturista, ja jonka voi tunnistaa tietyistä käyttäytymistavoista ja arvoista.
Joissain alakulttuureissa musiikilla on keskeinen asema, esim punk ja heavy-metal kulttuureissa.
Toisissa alakulttuureissa tietyt musiikilliset maut ovat ilmeisiä, mutta vähemmän ’ehdottomia’,
kuten homo- ja lesbokulttuurissa. (Russell 1997, 148-149.)

Yhdysvaltalainen professori, media- ja kulttuuritutkija James Lull erotteli musiikkiin liittyvistä
alakulttuureista vuonna 1992 termit esteettinen- ja vastustava musiikillinen alakulttuuri. Hänen
mukaansa esteettinen musiikillinen alakulttuuri keskittyy tietyn vähemmistön musiikilliseen
kiinnostukseen, kuten jazz, klassinen tai etninen musiikki. Esteettiseen alakulttuuriin kuuluvilla
harvemmin on poliittisia tarkoitusperiä tai suurempaa yhtenäistä ideologiaa – he vain rakastavat
samaa musiikkia. Vähemmistön musiikki saa vähemmän ja rajoitetummin media näkyvyyttä ja
elää mainsteream-kulttuurin rajalla. (Lull 1992, 26-29.) Toinen yhdysvaltalainen tutkija, George
H. Lewis jatkoi Lullin ajatusta esittämällä, että tämän tyyppisissä makukulttuureissa musiikissa
voi olla mukana elementtejä, jotka sisältyvät laajemmin aiheeseen liittyviin merkityksiin ja
arvoihin – ei vain musiikillisiin, vaan alakulttuurin arvoja ja normeja ilmaistaan myös
pukeutumisella ja vaatteilla. Esim. heavy-metal alakulttuuri, jossa merkittävä esteettinen
elementti sisältää satanistisia mielikuvia, visuaalisuutta esiintymisessä sekä tietynlaista
pukeutumista ja hiustyylejä. (Lewis 1992, 137-139.) Vastustavan musiikillisen alakulttuurin
jäsen kuuluu löyhästi organisoituihin konventionaalisen sosiaalisen instituution ja arvojen
vastustajiin, heillä on usein ideologia ja poliittisia komponentteja mukana. Jamaikan alakulttuuri
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keskittyen reggae musiikkiin voisi olla esimerkkinä tämän tyylisestä alakulttuurista (Lull 1992,
27-29). Musiikilliset alakulttuurit voivat olla myös yhteisön/maan voimaa tukevia, kuten country
musiikki Yhdysvalloissa (Russell, 1997, 148-149).

On ilmeistä, että kun kuvaillaan musiikillisia makukulttuureja, myös niitä kuuntelevat ihmiset
assosioidaan tiettyihin elämäntyyleihin ja laajempiin arvoihin (Russell 1997, 148-149).
Esimerkiksi populaarimusiikin eräiden lajien, kuten vaikkapa heavyn tai punkin leimaaminen
äänekkääksi, sietämättömäksi, vulgaariksi meteliksi, ei siis lainkaan musiikiksi, on voitu
tarvittaessa siirtää luonnehtimaan myös mainittujen musiikinlajien kuuntelijoita. Sen sijaan jazz
tai

vaikkapa

maailmanmusiikki

on

yleisissä

mielikuvissa

maustettu

älyllisyyden,

hienostuneisuuden tai suvaitsevaisuuden määrein, jotka mielletään myös näiden musiikinlajien
harrastajien ominaisuuksiksi. (Söderholm 1995, 166-167.)

Tätä linkkiä musiikkimakukulttuurien ja elämäntyylien välillä on pyritty yhdistämään myös
tietynlaisten musiikkien ja nuorten käyttäytymisongelmiin. On raportoitu, että teinit, jotka
kuuntelevat heavy-metalia ja rap-musiikkia olisivat myös heikompia koulussa, antisosiaalisia ja
käyttävät huumeita ja tekevät itsemurhayrityksiä enemmän kuin samanikäiset jotka kuuntelevat
muunlaista musiikkia. Täytyy kuitenkin muistaa, että musiikkimaku ja käyttäytymisongelmat
voivat korreloida myös monien muiden faktorien kanssa, kuten persoonallisuus, sosiaaliluokka ja
koulutus. Ongelmat eivät johdu musiikkimausta. (Russell 1997, 148-149.)
Jos aiemmin esitettyä Gansin pohdiskelua makukulttuureista ja –yleisöistä vie eteenpäin, niin
silloin myös kaikki perinteiset korkeakulttuurin käytännöt, kuten ooppera, sinfoniakonsertti,
teatteri,

taidenäyttelyt,

ovat

makukulttuureja

lukemattomien

muiden

modernissa

ja

jälkimodernissa yhteiskunnassa esiintyvien makukulttuurien joukossa. Kaukana ei ole myöskään
näkemys, että makukulttuurit muodostavat omia alakulttuureitaan, joiden sisäiset esteettiset
maailmat eivät kohtaa toisiaan, mutta makukulttuurin sisällä ne tuottavat omat käsityksensä
esim. hyvästä ja huonosta musiikista. (Söderholm 1995, 170-171.)

Gansin mukaan makukulttuurit ilmentävät spesifin ryhmän (kulttuurin käyttäjät/kuluttajat)
arvoja. Näin musiikki, taide, kirjallisuus, elokuvat ja mediat ja joissain tapauksissa jopa
arkipäivän kulutushyödykkeet ovat osa makukulttuurista elämänmuotoa. Vaikka Gansin
teoriassa onkin nähtävissä amerikkalaisen liberalismin ryydittämää ihanteellisuutta, se on
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mielenkiintoinen yritys romuttaa sitkeästi eläneet kulttuuriset hierarkiat tutkimuksen piirissä.
(Söderholm 1995, 170-173.)

3.5 Musiikkimaku yksilöllisenä ominaisuutena
Meillä kaikilla on musiikilliset preferenssimme ja makumme. Musiikkimakumme paljastuu
esimerkiksi levyhyllymme sisällön perusteella, millaisissa konserteissa käymme tai minkälaisten
sävelmien mukana hymisemme. Demokraattisessa maailmassamme uskomme yleisesti, että
musiikkimakumme on yksilöllinen – saammehan itse valita mitä kuuntelemme. Tai ainakin itse
valita siitä musiikista, jota musiikkiteollisuus kauppoihin ja radioaalloille tuo. Uskomme, että
musiikilliset valintamme osoittavat myös yksilöllisyyttämme ja korostavat individualismin
henkeä. Nämä asiat vahvistavat käsitystä siitä, että musiikkimaku on yksilöllinen ominaisuus.
(Lewis 1992, 137-138.) Lewis kuitenkin toteaa, että me kuuntelemme ja nautimme jokseenkin
samanlaisesta musiikista kuin nekin ihmiset, joista me pidämme ja joihin samaistumme. Eritoten
nuorison keskuudessa tämä ilmiö tuntuu korostuvan. He tarkkailevat alituiseen ystäviensä
levykokoelmia tarkistaakseen, että edelleen kuuluvat joukkoon. (Lewis 1992, 137-138.)

Musiikillinen valinta on myös esteettinen valinta. Musiikkiin liittyy monia yhteisöllisyyden
tunnetta lisääviä tekijöitä, joita ei voi tavoittaa kuin henkilökohtaisen kuuntelukokemuksen
kautta. Identiteettiä rakentava musiikki ei ole yhdentekevää, vaan se ’tekee’ jotain kuuntelijalle
hänen sisimmässään ja suhteessaan ulkomaailmaan. (Suutari 2005, 315-316.)
Ihmiset kommunikoivat musiikin avulla; puhumalla siitä, eläytymällä siihen sekä tietenkin
musisoimalla itse ja tanssimalla. Näiden lisäksi musiikilliset valinnat vaikuttavat arkielämän ja
ajan jäsentämiseen. Musiikki välittömästi vaikuttavana tekijänä on erinomainen keino oman itsen
ja

identiteetin

tiedostamisessa.

Samalla

musiikin

esteettiset

arvot

kytkeytyvät

mm.

yhteiskunnallis-sosiaalisiin kysymyksiin niin ryhmien yhteenkuuluvuudesta, sosiaalisesta
liikkuvuudesta, monikulttuurisuudesta ja arvoasetelmista. Jokainen valitsee itse mitä kuuntelee,
mutta musiikkimakujen sosiaaliset ulottuvuudet tekevät nämä valinnat mielenkiintoisiksi ja
jännittäviksi; on tärkeää saada toisten hyväksyntä omille mielipiteille ja päätöksille. (Suutari
2005, 315-316.)
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Yksilöllinen musiikkimaku liittyy ihmisen kokemusmaailmaan (Salminen, 1992, 227-228).
Henkilökohtainen musiikkimaku pohjautuu persoonakohtaisiin tekijöihin, kuten tunnetiloihin ja
musiikin herättämiin muistoihin. Näiden osuus musiikkimakua ja mielimusiikkia määrittävinä
tekijöinä on tullut esiin musiikin käyttötapoja käsittelevissä empiirisissä tutkimuksissa.
(Söderholm 1995, 173.)

Musiikkimaun yksilöllinen aspekti ilmenee persoonallisena ja yksilöllisenä musiikkimakuna,
joka perustuu yksilön henkilökohtaisen kokemusmaailman tapahtumiin ja maku saattaa poiketa
paljonkin ns. sosiaalisesta musiikkimausta (Juvonen 2000 55-56).
Yksilölliseen musiikkimakuun liittyviin kokemuksiin on havaittu sisältyvän niin mieltymystä,
rajaamista, torjumista sekä myös tilanteita, joissa omaa mielipidettä ei haluta tai kyetä heti
muodostamaan. Tämän voi havaita esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilö kuulee itselleen
vierasta musiikkia ensimmäisen kerran. Tyypillinen ensireaktio on yleensä kielteinen, koska
vieras musiikki voi aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa. (Salminen 1992, 227-228.) Toisaalta
musiikkikokemukset, joita on vaikea ymmärtää tai luokitella aiemman kokemuksen perusteella
voivat herättää torjunnan sijasta myös kysymyksiä ja myönteisiä uusia mielleyhtymiä ja
oivalluksia (Salminen 1990, 14).

3.6 Yksipuolinen - kaikkiruokainen
Sosiologisessa maun tutkimuksessa on esitetty myös ajatus ’kaikkiruokaisesta” mausta (the
omnivore-univore argument). Kaikkiruokaisuus liittyy ennemminkin kulttuurin kuluttamiseen
kuin varsinaiseen elämäntyyliin. Korkeakulttuurin arvostamista ja kulutusta on pitkään pidetty
yläluokkaisen elämäntavan merkkinä. Työväenluokkaista massa- ja populaarikulttuuria pidettiin
paheksuttavana ja moraalia löyhentävänä.. Viime vuosikymmenien aikana kuitenkin ylempien
sosiaalisten kerrostumien edustajat ovat jo kaukana entisaikojen yläluokkien ajattelutavoista.
Tämän päivän ’parempiosaiset’ ovat monivivahteisia kulttuurin kuluttajia, jopa kaikkiruokaisia
(omnivore) mauissaan. Peterson ja Kern vahvistavat tutkimuksessaan, että korkeamman
sosiaalisen statuksen omaavat ovat tänä päivänä kaikkiruokaisempia kulttuurin kuluttajia kuin
muut, kun taas puolestaan alhaisemmilla sosiaalisilla kerrostumilla ollaan yksipuolisempia
(univore) kulttuurin kulutuksessa. Kaikkiruokaisuus on korvaamassa snobismin amerikalaisessa
älymystössä. (Peterson & Kern 1996, 900-907).
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Modernissa yhteiskunnassa homologista näkemystä pidetään vanhentuneena – ei niinkään siksi
että kulttuurin kuluttaminen olisi menettänyt kaiken pohjansa sosiaalisissa kerrostumissa, vaan
koska kulttuurin kuluttamiseen on syntynyt uusi suhde. Korkeammissa sosiaalisissa
kerrostumissa kulutetaan kulttuuria eri tavoin kuin alemmissa kerrostumissa tämän näkemyksen
mukaan erityisesti siten, että korkeammissa kerrostumissa ei kuluteta vain korkea kulttuuria
(kuten Bourdieu esitti) vaan myös populaari- ja massakulttuuria. Kaikkiruokaisuutta ovat
edistäneet mm. elämisen laadun paraneminen, laajempi koulutustaso, median tarjoama taiteiden
esittely sekä taidemaailmassa tapahtunut kehitys. (Chan & Goldthorpe 2007, 1-19.)

Argumentti voidaan nähdä eräänlaisena keskitienä homologisen ja yksilöllisen näkemyksen
välillä. Kaikkiruokaiset voidaan nähdä erityisen suvaitsevina yksilöinä (joka johtuu esim.
mm.koulutuksesta) jotka ovat avoimia useille kulttuurisille tyyleille, ei vain niille joihin he
alunperin ovat kasvaneet, vaan he tahtovat kokeilla ja kokea muitakin kulttuureja ja kulttuurisia
tapoja. Kaikkiruokainen kulttuurin kuluttaminen liittyy enemmän itse-ymmärrykseen kuin
statuksen vahvistamiseen tai distinktioiden ylläpitoon. Tästä huolimatta kaikkiruokaisetkin
voivat väheksyä/torjua joitain kulttuurisia tapoja joko niillä tavoilla, joilla he populaarikulttuuria
käyttävät tai torjumalla joitain populaarikulttuurin muotoja, erityisesti niitä, jotka ovat erityisen
lähellä alempia sosiaalisia kerrostumia. (Chan & Goldthorpe 2007, 1-19.)

3.7 Muita musiikkimakuun vaikuttavia tekijöitä
3.7.1 Ikä
Vaikka empiirinen kirjallisuus musiikkimauista sisältää lukuisia viitteitä ikään, ei iän vaikutusta
ole kuitenkaan tutkittu täysin systemaattisesti ja on vaikea tunnistaa enempää kuin muutama
yleinen trendi. Yksi tunnistettavissa oleva iän ja musiikin suhde on populaarimusiikki eri
muodoissaan

ja

sen

vetoavuus

nuorempiin

ihmisiin.

Teinikulttuurin

keskittyminen

populaarimusiikkiin on tunnistettu jo kauan ja kaupallinen best-seller musiikki on perinteisesti
kohdennettu tälle yleisölle. Myös teinien kiinnostus muihin musiikinlajeihin, erityisesti
klassiseen, on heikompaa. Muitakin iän ja musiikkimaun suhteita on tutkittu ja kirjattu.
Esimerkiksi amerikkalaisissa tutkimuksissa country-musiikin kuulijat ovat tutkimusten mukaan
pääasiallisesti 25-49-vuotiaita, 20-30-vuotiaat suosivat pehmeää rockia enemmän kuin kevyttä
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klassista- ja klassista musiikkia samalla kun tämä asia oli päinvastoin yli 40-vuotiaiden
keskuudessa. (Russell 1997,145-147.)

Leskisen tutkimuksessa vuodelta 1994 ilmenee, että suomalaisten kohdalla ikä selittää erityisesti
hengellisen musiikin, kansanmusiikin sekä laulelma- ja työväenmusiikin kuuntelemisen
todennäköisyyttä.

Näiden

musiikinlajien

kuuntelijat

ovat

vanhempia

ihmisiä.

Myös

iskelmämusiikin ja iän välillä näytti tuolloin olleen yhteys. Leskinen toteaa, että iän karttuessa
suomalaiset siirtyivät iskelmän ystäviksi, poikkeuksena havainto, että Helsingissä rock-musiikin
kuuntelua jatkettiin vanhemmallakin iällä. Yleisesti rock- ja popmusiikki oli 1990-luvun puolen
välin paikkeilla alle neljäkymmentä vuotiaiden ominta musiikkia. (Leskinen 1994, 35-37.)

Selityksiä eri-ikäisten erilaisille musiikkimieltymyksille on myös annettu. Ilmeisin selitys on,
että ihmisen musiikkimaku muuttuu iän myötä. Tosin tätä selitystä ei kovin monet todisteet
täysin selkeästi tue, mutta voisi kuitenkin ajatella, että aikuistuessa ihmisen suhde musiikkiin
tulee tietoisemmaksi ja oma-aloitteisemmaksi, jolloin on mahdollista ihan tietoisestikin omaksua
uusia musiikillisia mieltymyksiä, tai vastaavasti suojella makunsa koskemattomuutta. (Russell
1997, 145-147.)

Sen sijaan todisteet tukevat sitä, että musiikkimaku muotoutuu nuoruudessa ja pysyttelee suurin
piirtein samanlaisena aikuisuudessakin, erityisesti populaarimusiikin suhteen. Tätä on testattu, ja
on huomattu että ihmiset pitävät eniten musiikista, jota ovat kuunnelleet myöhäisemmässä
nuoruudessa/varhaisaikuisuudessa. On jopa väitetty (Stipp, 1990), että iän ja populaarimusiikin
maun välinen suhde on niin voimakas, että ihmisen iän voisi päätellä hänen suosimistaan ’golden
oldieista’, eli suomeksi sanottuna ns. ’ikivihreistä’ (Russell 1997, 145-147.)

Kuitenkin selitykset iän ja musiikkimaun suhteesta ovat hieman epäselviä. Esimerkiksi havainnot
siitä, että klassinen musiikki on suositumpaa vanhemmassa väestössä, voi johtua syystä, että
heitä on ’vaadittu’ kuuntelemaan sitä nuoruudessaan tai mieltymys klassiseen voi olla asia, joka
kehittyy iän myötä tai johtuu pidemmästä ’altistumisesta’ ko. musiikille (Russell, 145-147).
Hieman saman suuntaisen huomion teki Leskinen tutkimuksessaan (1994). Hän toteaa, että
klassisen musiikin tuttuus ja tuntemus on pitkälti peritty ominaisuus, kuten jo Toiviainenkin
1970-luvulla totesi. Jos ihminen on elänyt lapsuudessaan ko. musiikin keskellä, on todennäköistä
että tämä musiikinkuuntelu tottumus ja mieltymys seuraa henkilön musiikkimaussa. Leskinen
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kuitenkin toteaa tulostensa pohjalta, että erityisesti Helsingissä klassiseen musiikkiin oppimista
tai siirtymistä näyttäisi kuitenkin tapahtuvan 24 ikävuoden jälkeen. Tämä todennäköisimmin
selittyy sosioekonomisella asemalla ja koulutuksella. (Leskinen,1994, 36.)

Suomalaisista myös Jukka Sairanen on tutkinut iän vaikutuksia musiikkimakuun. Sairasen
mukaan musiikkimakua ohjailevat ihmisen elämänkulun tapahtumat sekä ikä. Hän tulkitsee
musiikkimakuja mm. eri ikäluokkien tyypillisistä taipumuksista, elämäntilanteesta ja
taloudellisesta tilanteesta käsin. Kun vielä aiemmin suomalaisia jaoteltiin musiikkimaun
perusteella sukupolviin, toteaa Sairanen tutkimuksessaan, että nykyajan joukkotiedotus yhdistää
sukupolvia ja musiikkityylejä siten, etteivät tämän aikakauden lapset ja nuoret tule leimautumaan
mihinkään musiikkityyliin, jota voitaisiin pitää sukupolven tunnusmerkkinä. (Sairanen 1998, 3031.)

3.7.2 Sukupuoli
Sukupuoli on harvemmin ensisijainen taustamuuttuja musiikkimieltymystutkimuksissa, mutta on
kuitenkin yleisesti mukana. Tutkimusten mukaan miehet suosivat naisia enemmän musiikkia,
jota kuvaillaan sanoilla hard, tough jne. Naiset suosivat musiikkia, joka on pehmeää ja
romanttista. Miehiin vetoava musiikki sisältää hard rockia, progressiivista rockia, heavy rockia,
rock ’n’ rollia, heavy metalia ja joskus jazzia. Naisiin vetoaa valtavirta pop, pop-hitit, folk,
klassinen ja tanssittava musiikki kuten disco. (Russell 1997, 147.)

Nämä sukupuolten väliset erot musiikkimauissa sekä tyypilliset sukupuolten stereotypiat ovat
ilmeiset. Vuonna 1983 populaarimusiikintutkija tai ’rock-sosiologi’ Simon Frith tutki tätä asiaa
brittiläisistä teini-ikäisistä työväenluokkaisista tytöistä ja pojista ja otti huomioon myös yleiset
sukupuoliroolit, elämän odotukset sekä mies- ja naiskulttuurin. Tässä tietyssä sosiaaliluokassa
tyttöjen uramahdollisuudet olivat hyvin rajatut, joten heidän keskittymisensä kohdistui enemmän
aviomiehen löytämiseen, kodin perustamiseen jne. Heidän musiikkiorientoitumisensakin
suuntautui pehmeään ja romanttiseen musiikkiin, rakkauslauluihin sekä tanssimusiikkiin –
musiikinlajeihin ja –tyyppeihin, jotka antavat mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja
mahdollisuuteen tavata potentiaalinen aviomies. Tämä ilmeinen yhteys sukupuolen ja
musiikkimaun välillä antaa aihetta pohtia sitä, ovatko erot musiikkimauissa vähemmän selviä
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tasa-arvoisemmissa sosiaaliluokissa. (Russell 1997,147.) Sukupuolten väliset makuerot
musiikissa voisivat toisaalta selittyä myös sillä, että tytöt ja pojat kasvatetaan ja sosiaalistetaan
yhteiskuntaan eri tavoin.

Leskisen tutkimuksessa vuodelta 1994 on havaittavissa pieniä eroja sukupuolten välillä
suomalaisten

musiikkimieltymysten

suhteen.

Leskisen

mukaan

miesten

ja

naisten

musiikkimakujen ero liittyy selkeimmin musiikkikulttuurin kansallisuuteen. Naisten listalla
ulkomainen musiikki sai enemmän mainintoja suosittuna musiikkina, kun taas miehet suosivat
kotimaista musiikkia. Aineistosta voitiin todeta myös, että naiset kuuntelevat monipuolisemmin
musiikkia kuin miehet. (Leskinen 1994, 41-51.)

Tutkimukset ovat osoittaneet myös sen, että musiikki indikoi naisissa enemmän myönteisiä ja
mielialaa kohottavia tunnekokemuksia kuin miehissä. Nuorison kuuntelutottumuksia tutkittaessa
on ilmennyt, että tytöt käyttävät musiikkia mielialojensa hallintaan, kun pojat puolestaan
yhdistävät musiikin kuuntelun enemmän sukupuolirooleihin ja oman identiteetin ilmentämiseen.
(Suoniemi 2008, 53-54.)

3.7.3 Media
Sosiaalisten yhteisöjen ohella makuun vaikuttavat tarjotut vaihtoehdot ja näitä tuottavat
instituutiot. Kulttuuriteollisuus luo tarjonnallaan kohtalaisen tiukat, mutta eivät kuitenkaan
murtamattomat kehykset makunormien muotoutumiselle. (Söderholm 1995, 172.) Tällä
viittauksella tarkoitetaan todennäköisimmin valtavirtakulttuuria, jota media pääasiassa pitää
esillä ja tuottaa. Musiikkimedia terminä sisältää niin levytetyn musiikin, radion, tv:n,
musiikkivideot, musiikkilehdistön ja -kirjat. Nämä kaikki yhdessä taas muodostavat kokonaisen
musiikkiteollisuuden.

Ääniteollisuus ja laitteet mahdollistavat musiikin kuuntelun nykyaikana missä ja milloin tahansa.
Musiikin kuulemiselta ja kuuntelemiselta on lähes mahdotonta välttyä. Ennen radion ja tv:n
yleistymistä elävän musiikin merkitys yksittäiselle ihmiselle oli suurempi ja musiikkikulttuurin
välittyminen sukupolvelta toiselle tapahtui suullisen perinteen kautta. Musiikkitradition
välittyminen oli tuolloin hitaampaa ja rajatumpaa, joten vieraisiin tyyleihin tutustuminen oli
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hankalampaa. Musiikkia omaksuttiin mm. kodin juhlatilaisuuksien ja jumalanpalvelusten kautta.
(Sintonen 2001, 34-35.)
Nykytilanne on lähestulkoon päinvastainen. Suullisen välitysmekanismin on korvannut radio, tv
ja internet sekä päiväkotien ja koulujen musiikkikasvatus. Kodeissa lauletaan ja musisoidaan yhä
vähemmän. Eri musiikkityylejä kuullaan eri medioiden välityksellä alati, musiikillisen
painopisteen ollessa kevyissä kaupallisissa populaarimusiikin lajeissa. (Sintonen 2001, 34-35.)
Media reflektoi yleisön tarpeita ja vaatimuksia – mitä enemmän vaaditaan tiettyä musiikkia, sitä
enemmän sitä eri medioissa esiintyy. Tosin on olemassa perusteita uskoa, että yhtälailla kuin
media reflektoi makuja, se myös luo ja muokkaa makuja. Esim. soittoaika radiossa edistää
soitettavan musiikin suosiota. Ulkomailta on olemassa esimerkkejä, kuinka suosituille
radiojuontajille maksetaan tietyn artistin tai yhtyeen soittamisesta ja kehumisesta. Musiikin toisto
ja jonkin roolimallin suosittelujen uskotaan vaikuttavan ihmisten mielipiteisiin – erityisesti
nuorten ollessa kyseessä. (Russell 1997, 152-154.)

Radioasemien soittolistojen vaikutusta ajatellessa, voidaan pitää lähes itsestään selvänä että
listojen takia joistain kappaleista tulee tutumpia kuin sellaisista, joita ei soittolistalla ole – on
hyvin todennäköistä, että tuttuudella ja pitämisellä on yhteys. Vaikka radiosoiton toistuvuus tai
juontajan kehut kohdentuvatkin yhteen tiettyyn artistiin tai yhtyeeseen kerrallaan, niin ilmiön
jatkuessa on olemassa mahdollisuus, että se vaikuttaa myös yleisesti musiikkimakujen
muokkaamiseen.
Musiikkiteollisuudessa kappale, säveltäjä, artisti jne. kulkevat monen ’portin’ kautta ennen kuin
valmis kappale pääsee soitettavaksi julkisesti. Valintoja ja päätöksiä asiasta tekevät niin levyyhtiöiden ihmiset kuin tuottajatkin tai vaikkapa radioiden soittolistoista vastaavat henkilöt.
Kaikki nämä ihmiset ovat tekemässä päätöstä siitä, kelpaako jokin kappale/yhtye/artisti julkisesti
soitettavaksi, joten heidän mielipiteensä siitä, millaista musiikkia ihmisille tarjotaan, on osaltaan
mukana muokkaamassa ihmisten musiikkimakuja joko luomalla uusia musiikillisia tarpeita tai
muokkaamalla vallalla olevaa makua. (Russell 1997, 152-154.)

Musiikkimedian

salakavalat

mahdollisuudet

muokata

ihmisten

makuja

on

joutunut

arvostelujenkin kohteeksi. Erityistä huolestuneisuutta on aihteuttanut se, että median vaikutus
voi johtaa epämieluisaan musiikkimakujen yhtenäistymiseen (massification of musical tastes).
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Tämä voi pahimmillaan johtaa yhteen suureen massakulttuuriin, jossa kaikkialla maailmassa
musiikki on samanlaista. (Russell 1997, 152-154.)
Tämä argumentti herättää välittömästi ajatuksen siitä, joko tämän kaltainen ilmiö on tapahtunut –
ainakin länsimaiden osalta. Levymyyntilistat ja kaupallisten radioiden soittolistat näyttävät hyvin
samankaltaisilta Yhdysvaltojen ja Euroopan osalta.
Toisaalta vastavoimana tälle ’massamusiikille’ on muodostunut niin musiikillisia alakulttuureita
kuin paljon pienehköjä spesifejä makukulttuureja, jotka löytävät suosikkinsa massamedian,
valtavirran ja musiikkiteollisuuden päälinjojen ulkopuolelta.
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4. TUTKIMUSASETELMA

4.1 Tutkimusongelmat
Tutkimukseni tarkastelee Kuopion Viinijuhla – tapahtuman yleisöä. Mielenkiintoni kohteena on
se, minkälaista musiikkia tapahtumaan osallistuva yleisö suosii. Viinijuhlan populaarin luonteen
perusteella voidaan olettaa, että tällöin tapahtuma houkuttelee paikalle nimenomaan
populaarimusiikkia suosivia ihmisiä, mutta aikomuksenani on tarkastella löytyykö joukosta
myös monipuolisempaa musiikin kuuntelua sekä tehdä päätelmiä musiikkimaun yhteydestä
ikään, sukupuoleen ja koulutustasoon.

Tutkimuksellani on siis kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on kartoittaa viinijuhlien yleisön
toiveita tapahtuman musiikillisen annin suhteen ja antaa tulosten pohjalta järjestävälle taholle
tietoa, jonka pohjalta ohjelmistoa voidaan tulevaisuudessa kehittää. Toisena tavoitteena on tutkia
yleisön musiikkimakua yleisemmällä tasolla, jolloin teen päätelmiä demografisten tekijöiden
suhteesta musiikkimakuun sekä tarkastelen sitä, löytyykö populaarimusiikkiin keskittyneen
tapahtuman yleisöstä myös monipuolista musiikkimakua vai keskitytäänkö kuunnellun musiikin
suhteen vain tiettyyn musiikinlajiin.

Päätutkimuskysymykset ovat
1) Millaista musiikkia viinijuhlien asiakkaat tapahtumalta haluavat?
2) Minkälaista musiikkimakua yleisö edustaa?

Tutkimuksen tavoitteena on vertailla tuloksia aiempiin suomalaisiin musiikkimaku- ja
yleisötutkimuksiin niiltä osin kuin vertailua on mahdollista suorittaa. Tutkimuksessa kartoitetaan
keitä viinijuhlilla kävijät ovat ja mistä he tulevat, eli mitä ja millaista yleisö on. Tutkimuksessa
tarkastellaan kyselystä saatuja tuloksia myös iän, sukupuolen ja koulutustaustan suhteen
joidenkin kysymysten osalta.

Teoriaa esitetään myös aineiston analyysin yhteydessä, minkä kautta havaituille tosiasioille
pyritään löytämään mielekäs tulkinta. Tutkimus ei siis testaa teoriaa vaan tulkitsee tuloksia
teorian pohjalta.
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4.2 Tutkimuksen metodi ja toteutus
Tutkimuksen

tarkoituksena

oli

saada

kattava

kuvaus

Kuopion

Viinijuhlien

yleisön

musiikkimauista sekä yleisön toiveista tapahtuman musiikin suhteen. Metodina päätettiin käyttää
kyselytutkimusta, jota voidaan pitää määrälliselle tutkimukselle tyypillisenä piirteenä. Samoin on
menetelty useissa aiemmissa samankaltaisissa yleisö- ja makututkimuksissa (esim. Salonen
1990, Cantell 1996, Silvanto 2007, Toiviainen 1970). Vertailtavuus aiempiin tutkimuksiin toimi
myös motivoivana tekijänä kyselylomakkeen käytölle. Kyselyn suorittaminen oli myös
tutkimusresursseihin nähden perusteltu ratkaisu. Näin saatiin luotettava kuva tutkittavasta asiasta
riittävän suurella aineistolla.

Tieteellisessä tutkimuksessa validiudella tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä
mitata juuri sitä, mitä sen on tarkoituskin mitata. Lyhyesti sanottuna validiteetissa on siis kyse
siitä, onko tutkimus pätevä; onko se perusteellisesti tehty, ovatko saadut tulokset ja tehdyt
päätelmät ”oikeita”. Kyselylomakkeen laadinnassa validiudella on erityisen suuri merkitys.
Vastaajat saattavat käsittää monet kysymykset täysin toisella tavalla kuin tutkija. (Hirsjärvi,
Remes, Sajavaara 2000, 216.)

Pyrkimyksenä oli laatia selkeä, lyhyt kyselylomake, joka olisi helppo ja nopea täyttää.
Lomakkeen huolellisen laadinnan ja kysymysten tarkan suunnittelun pyrkimyksenä oli tehostaa
tutkimuksen onnistumista. Huonosti laaditut kyselylomakkeet ovat aiheuttaneet sen, että monille
ihmisille on syntynyt kielteinen asenne kyselyitä kohtaan, eikä vastaajia ole helppo saada
(Hirsjärvi, Hurme, 2001, 35-37). Kyselylomakkeen laadin itsenäisesti, jonka jälkeen
tapahtumajärjestäjä tarkasti lomakkeen ja antoi hyväksyntänsä kyselyn julkistamiselle.

Reliaabeliudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta. Tietyn mittauksen tai tutkimuksen
reliaabeliudella tarkoitetaan tällöin sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. (Hirsjärvi,
Remes, Sajavaara 2000, 216.) Samojen kysymysten käyttäminen eri tutkimuksissa on
perusteltua, koska kysymysten käyttökelpoisuus on jo aiemmin todettu hyväksi ja ne
mahdollistavat myös vertailun aiempiin tutkimuksiin. Osa kysymyksistä laadittiin Salosen,
Toiviaisen, Keskisen sekä Puohiniemen mallien mukaisesti, mutta kysymyksiä on muokattu
viinijuhla-yleisölle sopiviksi. Kysymykset 1-5 koostuivat taustakysymyksistä, kuten sukupuoli,
ikä, ammatti jne. Kysymykseen 9. mallia on otettu sekä Timo Cantellin Kaupunkifestivaalien
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yleisöt (1996) – tutkimuksesta, että Timo Salosen Konserttimusiikin yleisöt (1990)
tutkimuksesta. Samoin kysymyksen 10. väittämiin mallia on otettu Cantellin tutkimuksesta sekä
Toiviaisen (197) tutkimuksesta soveltaen niitä viinijuhlayleisölle sopivaksi. Kysymykset 13 ja
14. koskien elävän musiikin tilaisuuksissa vierailua on tehty mukaillen Keskisen (1994) ja
Salosen (1990) laatimia kysymyksiä.. Kysymyksen 15 musiikinlajien listaan on otettu mallia
Puohiniemeltä (2007), mutta listaa on lyhennetty ja osin yksinkertaistettu. Avoimet kysymykset
mielimusiikista ja torjutusta musiikista on lainattu Keskisen tutkimuksesta (1994).

Lomakkeen alussa oli lyhyt esittely tutkimuksen tarkoituksesta. Lomakkeessa oli 17 kysymystä,
joihin valtaosaan oli annettu valmiit vastausvaihtoehdot, eli ne olivat strukturoituja kysymyksiä.
Iän ohella lomakkeessa oli kaksi mielipiteeseen liittyvää kysymystä, jotka oli jätetty ilman
valmiita vastausvaihtoehtoja. Näitä avoimia kysymyksiä ei ole syytä käyttää enempää näin
suuressa aineistossa, sillä määrällisesti lukuisten eri vastausten analysoiminen on hyvin aikaa
vievää. Lisäksi avoimiin kysymyksiin jätetään usein vastaamatta (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara,
2000, 178-190).

Kysymykset jakautuivat kolmeen kategoriaan: taustakysymyksiin, kuten ikä, sukupuoli jne.,
viinijuhliin liittyviin kysymuksiin sekä vastaajan henkilökohtaiseen musiikin harrastamiseen ja
musiikkimakuun liittyviin kysymyksiin.

Kyselyihin liittyy erinäisiä etuja ja haittoja. Strukturoitujen kysymysten ongelmana pidetään sitä,
että vastaajat saattavat pyrkiä osoittamaan todellista suurempaa aktiivisuutta tai kiinnostusta,
koska tietty käyttäytyminen tai asia tiedetään yleisesti hyväksytyksi tai ’oikeaksi’ vastaukseksi
(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2000, 178-190). Tässä tutkimuksessa pääosa kyselyn valmiista
vastausvaihtoehdoista esitettiin siten, että myös vähiten toivottavat vastausvaihtoehdot tulivat
ainakin läpi käydyiksi vastaajan taholta, eikä vastaaja heti ensimmäisenä valitse ’oikeaa’
vastausta. Kysely suoritettiin internet-kyselynä, joten vastaajat ovat todennäköisimmin
vastanneet kyselyyn omilta henkilökohtaisilta kotikoneiltaan, jolloin sosiaalinen paine vastata
’oikein’ on mielestäni pienempi kun tilanteessa, jolloin kysymyksiin vastataan muiden ihmisten
ympäröimänä, mikä olisi ollut tilanne jos kysely olisi suoritettu henkilökohtaisesti paikan päällä
viinijuhla-tapahtumassa.
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Kyselyiden heikkouksiin lasketaan myös se, ettei ole mahdollista varmistua siitä, miten vakavasti
vastaajat ovat kysymyksiin suhtautuneet, eli onko kysymyksiin vastattu huolellisesti ja
rehellisesti. Kysymysten väärinymmärryksiä on niin ikään vaikea kontrolloida (Hirsjärvi, Remes,
Sajavaara, 2000, 182). Väärinymmärrysten välttämiseksi kysymykset pyrittiin laatimaan
huolellisesti ja sanamuodoiltaan mahdollisimman selkeiksi.

Vajaita vastauslomakkeita ei ollut juuri lainkaan. Tämä johtui siitä, että käyttämäni
kyselyohjelma mahdollisti lomakkeen laatimisvaiheessa sen, että kysymyksiin pystyi laittamaan
asetuksen, joka esti kyselyn etenemisen mikäli johonkin kysymykseen jätti vastaamatta.
Ainoastaan kyselyn kahteen viimeiseen avoimeen, mielipiteisiin liittyvään kysymykseen en tätä
asetusta liittänyt mukaan, eli näihin kysymyksiin vastaaminen oli vapaaehtoista.

Kyselytutkimuksen etuina pidetään, että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto. Kun
kysymykset on suunniteltu huolella, saadaan kerätty aineisto nopeasti tallennettuun muotoon ja
analysoitua

tietokoneen

avulla.

Valmiiksi

kehitetyt

tilastolliset

analyysitavat

ja

raportointimuodot takaavat sen, ettei tutkijan tarvitse kehitellä uusia aineiston analyysitapoja,
vaan analysoinnissa voidaan käyttää ennalta hyväksi todettuja menetelmiä (Hirsjärvi, Remes,
Sajavaara, 2000, 178-190)

Tutkimukseni on luonteeltaan kvantitatiivinen. Kyselyn kautta kerätty aineisto on muutettu
määrälliseen, numeeriseen muotoon ja tulokset on käsitelty ensin tilastollisin menetelmin.
Kyselyn tuloksia on kuvailtu taulukoiden ja prosenttijakaumien avulla, mutta päätelmät,
havainnot ja tulkinnat on ilmaistu myös myös sanallisessa muodossa.
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5. TULOKSET

5.1 Vastaajarakenne
Suomalaisten taide- ja kulttuuritapahtumien yleisöistä tehtyjen tutkimusten perusteella näiden
tapahtumien pääasiallinen yleisö koostuu keski-ikäisistä korkeakoulutetuista naisista (mm.
Cantell 1996, Cantell, 2007, Mikkonen, Pasanen & Taskinen, 2008). Sen sijaan festivaalien
muodostuessa sisällöltään populaarimmista ilmiöistä, niiden yleisöpohjan on todettu olevan
laajempi niin iän kuin sukupuolenkin suhteen (Silvanto 2007, 152-155).

Kun tapahtumien kävijöitä tutkitaan kyselylomakkein, saattaa sukupuolten väliset jakaumat
näyttäytyä hieman liioiteltuina, sillä usein miehille jaetut lomakkeet päätyvät naisten
täytettäviksi (Mikkonen, Pasanen & Taskinen 2008, 54). Tässä kyselyssä vastaajien
sukupuolijakaumaa ei kyetty kontrolloimaan tasaiseksi jakamalla lomakkeita sama määrä
miehille ja naisille, koska kyselyyn vastaaminen tapahtui internetin kautta.

5.1.1 Vastaajien sukupuoli- ja ikärakenne
Kyselyyn vastasi yhteensä 2424 henkilöä. Kyselyyn vastanneiden naisten osuus oli peräti 77%
(kuvio 1.). Musiikkiyleisöistä korkeakulttuurin osalta on raportoitu, että naisten osuus on yli 60%
osanottajista (Cantell, 1996, 8-9), mutta populaaritapahtumissa sukupuolijakauma on tasaisempi
(Silvanto 2007, 152-155).
Täytyy kuitenkin huomioida, että jakauma ei täysin kuvaa itse tapahtumassa kävijöiden
sukupuolijakaumaa vaan tämän jakauman perusteella voidaan olettaa, että naiset vastaavat
kyselyihin miehiä aktiivisemmin ja kenties ovat myös aktiivisempia ottamaan etukäteen selvää
tapahtumista. On myös esitetty oletuksia siitä, että naiset tekevät miehiä aktiivisemmin
osallistumispäätöksiä koskien tapahtumia ja lomamatkoja. Miehet osallistuvat tapahtumiin
vaimojensa ja tyttöystäviensä mukana. Käyttäytymisen on havaittu olevan samansuuntaista niin
pariskunnilla kuin perheellisilläkin (Digitoday, 2004).
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Kuvio 1. Sukupuolijakauma.

Ikäryhmittäiset erot vastaajien välillä olivat varsin suuria. Ikäjakauma osoittaa, että 30-49vuotiaat muodostavat tapahtuman pääasiallisen osallistujajoukon (kuvio 2). Ikäjakauman voidaan
todeta vastaavan itse tapahtumaan osallistuvien ikäjakaumaa, koska yli 70% vastaajista ilmoitti
osallistuneensa tapahtumaan aiemmin (kuvio 6). Tätä tulosta käsittelen tarkemmin luvussa 5.2.
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Kuvio 2. Ikäjakauma.

Vaikka 30-49-vuotiaat näyttävät olevan tapahtuman suurin osallistujaryhmä iän puitteissa, ei
mielestäni tarvitse olla huolissaan siitä että uusi ja nuorempi sukupolvi ei löytäisi tietään
tapahtumaan, koska alle 30-vuotiaiden osuus on kuitenkin noin viidennes – samoin kuin yli 50vuotiaidenkin osuus.
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Vähiten innokkaita vastaajia olivat 60 ikävuodesta ylöspäin olevat. Silvanto toteaa
tutkimuksessaan helsinkiläisistä festivaaleista, että yli 60-vuotiaiden osuus musiikkijuhlilla on
tyypillisesti varsin pieni (Silvanto 2007, 154). Osaltaan ikäluokan vähäistä vastaajamäärää tai
kiinnostuksen puutetta tapahtumaa kohtaan voidaan selittää ikäluokan tyypillisillä musiikillisilla
tottumuksilla. Yli 60-vuotiaiden keskuudessa perinteinen tanssimusiikki on pidetympää kuin
juhlilla pääasiallisesti esitettävä populaarimusiikki. Myös vähäisemmät taidot tietokoneiden ja
internetin käytön suhteen voidaan ottaa huomioon – kyselyyn saattoi vastata vain
tapahtumajärjestäjän internet-kotisivuilla.

Alle 20-vuotiaiden pientä vastaajaprosenttia selittää se, että tapahtuma on nykyisellään
ikärajallinen. Vielä vuonna 2007 viinijuhlilla järjestettiin yksi ikärajaton päivä. Kyselyyn
vastanneet alle 18-vuotiaat olivat osallistuneet näihin ikärajattomiin tapahtumapäiviin, joten
katsoin perustelluksi ottaa mukaan myös heidän vastauksensa. Alle 20-vuotiaat muodostavat
osaltaan tapahtuman tulevaisuuden yleisön, joten myös heidän mielipiteensä on tärkeä.

5.1.2 Koulutus ja sosio-ekonominen asema
Koulutustason yhdessä sosio-ekonomisen aseman kanssa on todettu erottelevan tapahtumien
yleisöjä

toisistaan.

Korkeakulttuurin

piiriin

lukeutuvien

tapahtumien

yleisö

koostuu

tyypillisimmin korkeakoulutetuista ihmisistä kun taas viihde- ja populaaritapahtumiin osallistuva
henkilö on usein työssä käyvä, muttei koulutukseltaan edusta mitään tiettyä ryhmää (Mikkonen,
Pasanen & Taskinen, 2008, 54).

Kyselyyn vastanneiden enemmistö on suorittanut joko ammattikorkeakoulututkinnon tai
ammattikoulututkinnon. Silti kaikista koulutusryhmistä osallistuttiin tapahtumaan ( kuvio 3.).
Tulos näyttää yhteneväiseltä myös tarkasteltaessa koulutustason ja käyntikertojen määrää, joka
osoittaa ammattikoulu- ja alemman korkeakoulututkintotaustaisten osallistuneen tapahtumaan
muita ahkerimmin, joten voidaan sanoa tapahtuman pääasiallisen osallistujajoukon olevan
koulutustaustaltaan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita tai ammattikoulun käyneitä.
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Kuvio 3. Koulutus.

Koulutustaso heijastuu suoraan vastaajien sosio-ekonomiseen asemaan. Tämä näkyy siten, että
enemmistön

ollessa

koulutukseltaan

alemman

korkeakoulututkinnon

suorittaneita

–

pääasiallisesti siis ammattikorkeakoulun käyneitä tai ammattikoulun suorittaneita, koostui
vastaajien enemmistö luonnollisesti sosio-ekonomiselta asemaltaan pääasiallisesti työntekijöistä
(kuvio 4.)
Seuraavaksi ahkerampia vastaajia olivat toimihenkilöt. Kaikkein aliedustetumpina olivat
maatalousyrittäjät, heitä oli määrällisesti vastaajien joukossa niin vähän, ettei heitä näy
prosentuaalisesti laskettuna ammattiryhmien joukossa lainkaan. Tämä voisi selittyä sillä, että
tapahtuma sijoittuu ajankohdaltaan maatalousyrittäjien kiireisimpään työaikaan kesä-heinäkuun
vaihteeseen.
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Kuvio 4. Ammatti.
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5.1.3 Asuinpaikka
Tapahtuman sijoittuessa Itä-Suomeen, myös suurin osa vastaajista asuu Itä-Suomen alueella.
Seuraavaksi eniten vastauksia kertyi Etelä- ja Länsi-Suomen läänien osalta. Vastauksia saapui
myös Oulun- ja Lapin lääneistä, mutta huomattavasti vähemmän kuin aiemmin mainituista
lääneistä. Ahvenanmaalta kyselyyn osallistui yksi vastaaja, mutta tällä ei ole kokonaistuloksien
kannalta merkitystä (kuvio 5 .). Asuinpaikan ja Viinijuhlilla käyntien välistä suhdetta tarkastelen
tarkemmin seuraavassa luvussa.
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Kuvio 5. Asuinlääni.

5.2 Viinijuhlat yleisön silmin
5.2.1 Uskollisuus tapahtumaa kohtaan
Kuopion Viinijuhlat on onnistunut keräämään vuosien varrella yleisön, joka toistaa vierailunsa
useana vuonna. Kaikista vastanneista hieman yli 70% on vieraillut tapahtumassa aiemmin (kuvio
6.). Voidaan sanoa, että osa yleisöstä on sitoutunut tapahtuman kanta-asiakkaaksi.
Kyselyyn vastanneista ne, jotka ilmoittivat etteivät ole käyneet tapahtumassa aiemmin (26%), jäi
kartoittamatta se, olivatko he aikeissa osallistua tapahtumaan kesällä 2009 ensimmäistä kertaa.
Tosin jo kyselyyn vastaaminen osoittaa sen, että Viinijuhlista on ainakin oltu kiinnostuneita sen
verran, että tapahtumaan on tutustuttu sen kotisivuilla.
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Kuvio 6. Aiemmat käynnit viinijuhlilla.

Sukupuolten väliset prosentuaaliset erot aiemmissa käynneissä eivät näyttäneet tämän tuloksen
valossa olleen merkittävän suuria – mikä osaltaan tukee ajatusta siitä, että naiset ovat
aktiivisempia osallistumaan tämän tyyppisiin kyselyihin, sekä tekevät miehiä useammin
osallistumispäätöksen erilaisiin tapahtumiin, mutta tuovat miehensä mukanaan tapahtumaan.

Läänien osalta eroja aiempiin vierailuihin tapahtumassa löytyi. Luonnollisesti Itä-Suomen
alueella asuvat osoittavat suurempaa sitoutumista tapahtumaan kuin muualla asuvat. ItäSuomalaisista vastaajista 83% oli vieraillut tapahtumassa ainakin kerran ja 54% useammin kuin
kahdesti. Myös Etelä- ja Länsi-Suomen lääneistä sekä Lapin läänistä vastaajien enemmistö on
käynyt tapahtumassa ainakin kerran ja Oulun läänin alueella asuvista vastaajista lähes puolet
(45%) on vieraillut juhlilla vähintään kerran. Tuloksista voi päätellä, että tapahtuma vetää
yleisöä ympäri Suomea, mutta Itä-Suomen asukkaiden jälkeen tapahtumalle uskollisin yleisö
löytyy Etelä-Suomesta (kuvio 7.).
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Kuvio 7. Aiemmat käynnit lääneittäin.

Ikäluokkien mukaan käyntikertoja tarkastellessa innokkaimpia kävijöitä ovat 30-39-vuotiaat.
Heistä peräti 77% on osallistunut tapahtumaan vähintään kerran, mutta erot muihin ikäluokkiin
alle 20-vuotiaita lukuun ottamatta ovat vain muutamia prosentteja. Alle 20-vuotiaiden vähempiä
käyntikertoja selittää tapahtuman ikärajallisuus. Myös tästä tuloksesta on luettavissa tietynlaista
uskollisuutta tapahtumaa kohtaan, jonka voi havaita 6 kertaa tai useammin tapahtumassa
vierailleiden vastauksista – käyntikerrat näyttävät lisääntyvän iän myötä (kuvio 8.).
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Kuvio 8. Aiemmat käynnit iän mukaan.

Seuraava kysymys koski vierailujen määrää tapahtuman keston, eli kahdeksan päivän aikana.
Tähän kysymykseen vastasivat ainoastaan ne henkilöt, jotka ilmoittivat vierailleensa
tapahtumassa vähintään kerran. Tällöin kokonaisvastausten määrä oli 1792.
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Enemmistö (2/3) käy tapahtumassa vain yhtenä päivänä ja noin kolmannes vastaajista ilmoittaa
osallistuvansa tapahtumaan 2-3 päivänä. Yli viitenä päivänä osallistuneita vastaajia oli joukossa
muutamia yksittäisiä henkilöitä, mutta lukumäärällisesti heidän osuutensa jäi niin pieneksi, ettei
sillä ole tilastollista merkitystä. Sukupuolten välisiä eroja vertailtaessa naisten osuus on suurempi
yhden päivän vierailujen kohdalla, kun taas miehistä pieni enemmistö osallistuu tapahtumaan 2-3
päivänä (kuvio 9.).
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Kuvio 9. Vierailujen määrä tapahtuman aikana.

5.2.2 Minkä vuoksi juhlille?
Kysyttäessä perusteluja sille, miksi tapahtumassa käydään, joudutaan usein toteamaan, ettei
yleisö pysty perustelemaan syitä osallistumiselleen kovin tarkasti. Tämän tyyppistä asiaa
avoimella kysymyksellä tiedusteltaessa joko jätetään vastaamatta tai vastataan ’en osaa sanoa’
(Cantell 1996, 28).
Tässä kyselyssä käyntien pääasiallista syytä kysyttiin tästä johtuen kysymyksellä, jossa vastaaja
valitsi yhden vaihtoehdon kuudesta mahdollisesta. Vastausmahdollisuus rajattiin yhteen
vaihtoehtoon, koska kysymyksessä tiedusteltiin pääasiallisinta syytä osallistua tapahtumaan.

Kuopion Viinijuhlille osallistumiseen vaikuttavista syistä artistit ja yhtyeet, eli esiintyjät nousivat
selkeästi tärkeimmäksi vaikuttimeksi tapahtumaan osallistumiselle (kuvio10.). Myös tapahtuman
yleisellä kiinnostavuudella oli merkitystä. Jonkin verran vastaajia motivoi myös ystävien
tapaaminen. Sen sijaan viini- ja ruokatarjonta ei yltänyt kovinkaan monen vastaajan kohdalla
pääasialliseksi syyksi osallistua tapahtumaan. Tulokset ovat samankaltaisia Silvannon vuonna
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2007 tutkimuksessa helsinkiläisistä festivaaleista, joissa osoittautui ohjelmiston, esiintyjien ja
artistien osuus merkittävimmäksi tekijäksi tapahtumiin osallistumiselle (Silvanto, 2007, 156158).
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Kuvio 10. Pääasiallisin käynnin syy.

Seuraava kysymys kartoitti tarkemmin viinijuhliin liittyvien asioiden kiinnostavuutta asteikolla
1-5. Edellisen kysymyksen tavoin, myös tässä nousi tapahtuman musiikillinen tarjonta yleisöä
eniten kiinnostavaksi asiaksi (kuvio 11.).
Tapahtuman tunnelma näyttää kiinnostavan vastaajia paljon. Ei siis näytä olevan lainkaan
yhdentekevää, minkälainen ilmapiiri tapahtumassa on. Tulos mukailee Silvannon vuoden 2007
tuloksia, joissa todetaan tapahtuman tunnelmalla olevan keskeistä merkitystä. Mikäli tuloksia
tarkastelee yhdistämällä ’melko paljon’ ja ’hyvin paljon’- vastaukset, nousee tapahtuman
tunnelma jopa houkuttelevammaksi asiaksi kuin musiikillinen tarjonta. (Kuvion 11. keskiarvot ja
keskihajonnat taulukossa 1.)
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Kuvio 11. Viinijuhlilla yleisöä kiinnostavat asiat.
TAULUKKO 1. Viinijuhlilla yleisöä kiinnostavat asiat – vastausten keskiarvot ja keskihajonnat

Aihe
Musiikillinen tarjonta
Vuoden teemamaa
Viinitarjonta
Ruokatarjoilu
Tuttujen tapaaminen
Tietty yhtye/artisti
Tunnelma

Keskiarvo
4,33
3,02
3,24
3,07
3,59
4,06
4,38

Keskihajonta
3,85
2,44
2,50
2,45
2,78
3,40
3,94

Viinijuhlilla on vuosittain vaihtuva teemamaa, joka ilmenee siten, että tarjottava ruoka ja viini
tulevat vuoden teemamaan alueelta. Kesällä 2009, eli kyselyn toteuttamisen ajankohtana
teemamaana oli Saksa.
Kysymyksessä tiedusteltiin myös teemamaan kiinnostavuutta. Teemamaalla ei näyttäisi olevan
suurta merkitystä yleisölle. Vain 8% vastaajista ilmoitti teeman kiinnostavan hyvin vähän ja
lähes samalla prosenttiosuudella vastattiin teemamaan kiinnostavan hyvin paljon (kuvio 11.).
Tulos on samansuuntainen vuonna 1996 tehdyn yleisötutkimuksen kanssa, jossa todetaan että
teema kyllä huomioidaan, mutta sen ympärille luoduilla esityksillä ja esiintyjillä oli enemmän
merkitystä yleisölle, kuin itse teemalla. Vuoden teemoja ei välttämättä tunneta niin hyvin eivätkä
ohjelmiston laadinnan periaatteet (jotka hyvin tärkeitä järjestäjille) kiinnosta yleisöä yhtä paljon
kuin yksittäiset esitykset ja esiintyjät. Siksi teemojen huomioiminen jää suhteellisen vähäiseksi
(Cantell, 1996, 29).
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ruokatarjonnan vain 1%. Tulos ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö viini ja ruoka kiinnostaisi
yleisöä lainkaan. Viinit ja ruoka eivät vain ole pääasiallisin syy osallistua tapahtumaan. Viinin ja
ruoan kiinnostavuutta kartoitettaessa asteikolla 1-5, on vastaajien enemmistö kiinnostunut
tarjottavista vähintään jonkin verran. On kuitenkin huomattava, että nimen omaan ruoka, viini ja
teema ovat keränneet eniten ’hyvin vähän ja melko vähän’ vastauksia. Noin neljännestä
vastaajista nämä asiat eivät juurikaan kiinnosta (kuvio 11.).

Tapahtumalla on myös sosiaalista merkitystä. Vaikkei ystävien tai tuttavien tapaamista raportoitu
pääasialliseksi käynnin syyksi kovinkaan suurella osuudella, näyttää tuttavien tapaaminen olevan
kuitenkin tärkeää. Noin neljäsosa vastaajista ilmoittaa ystävien tapaamisen hyvin kiinnostavaksi
ja 35% kertoo sen kiinnostavan melko paljon (kuvio 11.). Tulos poikkeaa Cantellin
tutkimuksista, joissa on ilmennyt, että tapahtumien sosiaalista merkitystä vähätellään.
Korkeakulttuurin piiriin luokiteltavien tapahtumien yleisöt eivät mielellään korosta ’toissijaisia’
seikkoja, kuten tapahtumien sosiaalisia merkityksiä, vaikka niillä saattaisi olla huomattavakin
vaikus tapahtumaan osallistumiselle. Sen sijaan populaaritapahtumaan ystävien tapaamisen ja
seurustelun voi ajatella kuuluvan luonnollisena osana mukaan.
Viinijuhlien tapahtumapaikkana on Kuopion satamatori ja alue on selkeästi rajattu. Tästä seuraa,
että niin esiintyjien ja yleisön välille, kuin yleisön itsensä kesken välitön kontakti on mahdollista.
Yleisö voi tavata luontevasti tosisaan niin konserttien aikana kuin niiden välissäkin. Tällä asialla
on varmasti vaikutuksensa tapahtuman yleiseen tunnelmaan.

5.2.3 Väittämät
Kysymyksessä nro 10 esitettiin kymmenen väittämää liittyen viinijuhliin. Vastaukset annettiin
asteikolla 1-5.

Ensimmäinen väittämä kartoitti viinijuhlien musiikillisen tarjonnan onnistuneisuutta. Tuloksista
voidaan päätellä, että pääasiallisesti vastaajat ovat tyytyväisiä tapahtuman musiikilliseen antiin,
sillä 61% vastaajista ilmoitti olevansa jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Täysin
tyytyväisiä ohjelmistovalintoihin oli 15% vastaajista (kuvio 12.). Vastaajan sukupuoli ei näytä

50
suuresti vaikuttavan mielipiteeseen, miehet ovat vain aavistuksen verran kriittisempiä
musiikillisen tarjonnan suhteen.
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Kuvio 12. Väittämä 1. Viinijuhlien musiikillinen tarjonta on onnistunut.

Viinijuhlien musiikillinen ohjelmisto koostuu pääasiallisesti suomalaisesta populaarimusiikista,
mutta mukaan on pyritty saamaan myös yksittäisiä teemamaahan liittyviä esiintyjiä. Toisessa
väittämässä esitettiin, että esiintyjien tulisi koostua vain suomalaisen populaarimusiikin
edustajista. Tämän väittämän kanssa samaa mieltä oli vain 5% vastaajista (kuvio 13.). Miehistä
prosentuaalisesti suurempi osuus kannatti väittämää. Myös ikä näytti vaikuttavan vastauksiin
siten, että väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä olevien prosentuaalinen osuus kasvoi, mitä
iäkkäämpi vastaaja oli (liite 1. kuvio 1a, 1b, 1c.).
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Kuvio 13. Väittämä 2. Viinijuhlien esiintyjien tulisi olla vain kotimaisen populaarimusiikin edustajia.
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Seuraava väittämä koski monipuolisempaa musiikinlajien esittämistä juhlilla. Eri tyyppisten
musiikinlajien esittämisen tyrmää täysin vain 4% vastaajista, mutta myöskään täysin samaa
mieltä musiikinlajien monipuolistamisesta on vain 7% vastaajista. Tuloksista voidaan kuitenkin
havaita, että enemmistö suhtautuu musiikillisen annin monipuolistamiseen suopeasti, 34%
vastaajista on väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä ( kuvio 14.).
Voimakkaimmin musiikinlajien vaihtelevuutta toivovat alle 30-vuotiaat, sekä iäkkäin ikäluokka.
Eniten kahtiajakoa väittämän suhteen ilmenee ikäluokissa 30-39-vuotiaat sekä 40-49-vuotiaat
(liite 1. kuvio 2a, 2b, 2c.).
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Kuvio 14. Väittämä 3. Viinijuhlilla pitäisi esittää monipuolisemmin eri musiikinlajeja.

Väittämä esiintyjien vaikutuksesta tapahtumaan osallistumispäätökseen mukaili aiempien
kysymysten tuloksia esiintyjistä. Esiintyjät ovat selkeä vaikutin osallistumispäätökseen
enemmistölle vastaajista ( kuvio 15.). Samoihin tuloksiin esiintyjien tärkeydestä on päädytty niin
korkeakulttuurin piiriin lukeutuneiden tapahtumien tutkimuksissa (Cantell, 1996, 28), kuin
yleisesti festivaalien yleisöjen mielipiteitä kartoittaneissa tutkimuksissa (Silvanto 2007, 157).
Naisista

prosentuaalisesti

suurempi

osuus

ilmoittaa

esiintyjien

vaikuttavan

osallistumispäätökseen kuin miehistä, mikä myös osaltaan tukee aiemmin esitettyä ajatusta siitä,
että naiset ottavat etukäteen selvää tapahtumista ja niiden sisällöistä, sekä tekevät
osallistumispäätöksen miehiään aktiivisemmin
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Kuvio 15. Väittämä 4. Esiintyjät vaikuttavat päätökseeni osallistua tapahtumaan.

Viidennessä väittämässä ’tulen kuuntelemaan viinijuhlille vain minulle entuudestaan tuttuja
artisteja/yhtyeitä’ vastaukset jakautuivat tasaisemmin kuin missään muussa väittämässä.
Vastausten ääripäät keräsivät molemmat 13% kannatuksen ja lievemmät kannanotot ’jokseenkin
erimieltä’ ja ’jokseenkin samaa mieltä’ kokosivat molemmat myös n. 30% osuudet vastauksista
(Kuvio 16.). Tuloksesta voisi päätellä, että saman suuruinen joukko tulee tapahtumaan selkeästi
tietyn esiintyjän takia samalla toisen puoliskon tullessa mahdollisesti juuri tunnelman, hyvän
sään ja kenties oman kesäloman johdosta paikalle, jolloin esiintyjällä ei ole niin suurta
merkitystä. Sukupuoli näyttäisi vaikuttavan mielipiteisiin siten, että naiset ilmoittivat
suuremmalla prosenttiosuudella tulevansa tapahtumaan kuuntelemaan itselleen tuttuja artisteja
kuin miehet (kuvio 17).
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Kuvio 16. Väittämä 5. Tulen viinijuhlille kuuntelemaan vain minulle entuudestaan tuttuja artisteja/yhtyeitä.
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Kuvio 17. Väittämä 5. Tulen viinijuhlille kuuntelemaan vain minulle entuudestaan tuttuja artisteja. Vastausprosentit
sukupuolittain (miehet n 566, naiset n 1858).

Esiintyjien ’tuttuuden’ merkitys näyttää vähenevän iän myötä. Huolimatta siitä, että kaikille
ikäluokille tapahtuman musiikillinen anti on vastausten perusteella hyvin suuri motivaattori
osallistumiselle, 40:stä ikävuodesta ylöspäin enemmistö vastaajista ei

tule tapahtumaan

pelkästään omien suosikkiartistien perässä (liite 1. Kuvio 3a, 3b, 3c.).

Huolimatta siitä, että tapahtuman musiikillinen tarjonta arvioitiin enimmäkseen onnistuneeksi,
löytyy myös uudistamiselle tai muutoksille kannatusta. Huomattava on kuitenkin, että erot ovat
hyvin pieniä, 37% kannattaa uudistamista, 36% ei osaa sanoa ja 27% vastustaa ajatusta (kuvio
18.). Vastaukset yhtenevat ikäluokkien osalta väitteen kolme (”viinijuhlilla pitäisi esittää
monipuolisemmin eri musiikinlajeja”) kanssa. Voimakkaimmin musiikillisen tarjonnan
uudistamisen kannalla ovat alle 30-vuotiaat sekä yli 50-vuotiaat. 30-49-vuotiaat suhtautuvat
ajatukseen varovaisemmin (liite 1. Kuvio 4a,4b, 4c.).
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Kuvio 18. Väittämä 6. Viinijuhlien musiikillista tarjontaa ei ole syytä uudistaa.

Väittämässä viisi (”tulen viinijuhlille kuuntelemaan vain minulle entuudestaan tuttuja
artisteja/yhtyeitä”) jakautuivat mielipiteet lähes täydellisesti kahtia vastaajien kesken. Kuitenkin
selkeä enemmistö on väitteessä 7. sitä mieltä, että viinijuhlat olisivat hyvä paikka ja tilaisuus
tutustua myös itselle tuntemattomampiin esiintyjiin (kuvio 19.).
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Kuvio 19. Väittämä 7. Viinijuhlat eivät ole oikea paikka tutustua itselleni tuntemattomiin artisteihin tai
musiikkityyleihin.

Väitteessä 8 tiedusteltiin vastaajien mielipidettä teemamaan musiikin esittämisestä. Huolimatta
siitä, että teemaahan tunnuttiin yleisesti ottaen suhtautua välinpitämättömästi, haluaisi
enemmistö kuitenkin kuulla juhlilla myös teemamaan musiikkia (kuvio 20). Vastaajan
sukupuolella ei ole merkitystä tässä asiassa, mutta ikäluokista eroja on havaittavissa. Teemamaan
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musiikin esittämiseen juhlilla suhtaudutaan positiivisimmin yli 40-vuotiaiden keskuudessa.
Nihkeimmin asiaan suhtautuvat alle 20-vuotiaat, sekä 30-39-vuotiaat (liite 1. Kuvio5a, 5b,5c.).
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Kuvio 20. Väittämä 8. Haluan kuulla viinijuhlilla teemamaan musiikkia.

Kaksi viimeistä väittämää koskivat viinikulttuuria ja musiikkia. Vastaajat olivat näiden
väittämien suhteen hyvin yksimielisiä. Enemmistö ei näe ongelmallisena tai ristiriitaisena
viinikultturin ja populaarimusiikin yhdistämistä (kuvio 21.), joten tarvetta viinikulttuurin
korostamiselle tietyn tyyppisten, erityisesti korkeakulttuurin piiriin kuuluvien musiikinlajien
kautta ei ole (kuvio 22.).
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Kuvio 21. Väittämä 9. Viinikulttuuri ja populaarimusiikki eivät sovi yhteen.
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Kuvio 22. Väittämä 10. Viinijuhlia tulisi korostaa heinostuneina ja arvokkaina pidetyillä musiikinlajeilla, kuten
klassinen musiikki ja jazz.

5.2.4 Yleisön toiveet musiikillisen tarjonnan suhteen
Yleisön toiveita viinijuhlien musiikillisen tarjonnan suhteen kartoitettiin musiikinlajien listan
avulla. Vastaaja sai valita listasta useampia vaihtoehtoja. Seuraavissa kuvioissa on esitetty
jokaisen musiikinlajin saama kannatus prosentteina. Lajilistasta pyrittiin tekemään selkeä ja
pelkistetty, joten musiikinlajit tiivistettiin kymmeneen ns. peruslajiin, jolloin kategorioiksi tulivat
1) viihde- ja iskelmämusiikki 2) pop- ja rock-musiikki 3) heavymusiikki 4) klassinen musiikki 5)
perinteinen tanssimusiikki 6) maailmanmusiikki/etno 7) jazz 8) blues 9) suomalainen
kansanmusiikki 10) rap/hiphop.

Kokonaistuloksissa pop- ja rockmusiikki osoittautuivat toivotuimmiksi, peräti 75% vastaajista
toivoo kuulevansa tapahtumassa pop- tai rockmusiikkia. Viihde- ja iskelmämusiikkia toivottiin
seuraavaksi eniten ja kolmanneksi eniten ääniä keräsi blues (kuvio 23.).
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Kuvio 23. Vastaajien toiveet viinijuhlien musiikillisesta tarjonnasta musiikinlajien mukaan.

Sukupuolten välisiä vastauksia tarkasteltaessa neljän musiikinlajin kärki on yhteneväinen
kokonaistulosten ja toistensa kanssa. Vain pieniä eroja kannatusten suhteen on havaittavissa.
Naiset toivovat pop- ja rockmusiikkia sekä viihdettä ja iskelmää suuremmalla osuudella kuin
miehet, miesten osuuden taas ollessa bluesin osalta suuremmat (kuvio 24.).
Muita eroja sukupuolten välillä toiveisiin näyttäisi tekevän heavymusiikki, jota toivoo 18%
miehistä, naisten jäädessä 10%:iin. Suurehko on myös ero perinteisen tanssimusiikin suhteen.
Naisista yli neljännes eli 26% toivoisi tämän tyyppistä musiikkia ohjelmistoon kun taas miehistä
vain vajaa viidennes toivoo perinteistä tanssimusiikkia mukaan juhlien ohjelmistoon. Kolmas
selkeämpää eroa sukupuolten välillä aiheuttaa suhtautuminen maailmanmusiikkiin. Naisista 21%
toivoo maailmanmusiikkia ohjelmistoon kun taas miehistä vain 15% toivoisi kuulevansa
maailmanmusiikkia juhlilla.
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Kuvio 24. Toiveet musiikinlajeista sukupuolen mukaan tarkasteltuna (miehet n 566, naiset n 1858).

Ikäluokkien välinen vertailu osoittaa, että pop- ja rockmusiikki ei ole vain nuorten musiikkia.
50:een ikävuoteen asti rock- ja popmusiikki on toiveissa ensimmäisenä ja 50-59-vuotiailla sen
ohitse kiilaa vain viihde- ja iskelmämusiikki. 60:stä ikävuodesta eteenpäin pop- ja rockmusiikki
on toiveissa vasta useiden muiden musiikinlajien jälkeen (kuvio 25a, 25b, 25c.). Vielä vuonna
1994 rock- ja popmusiikki olivat alle 40-vuotiaiden ominta musiikkia (Keskinen 1994, 35-37),
joten tältä osin tulos poikkeaa aiemmin havaitusta. Yli 40-vuotiaiden rock- ja popmusiikin
kuuntelua voidaan selittää mm. sillä, että musiikkimaun on havaittu pysyttelevän suurin piirtein
samanlaisena aikuisuudessa kuin mitä se oli nuoruudessakin, erityisesti populaarimusiikin
suhteen (Russell 1997, 145-147). Tämän päivän 40-50 vuotiaat ovat jo nuoruudessaan kokeneet
ns. nuorisokulttuurin synnyn Suomessa ja sen kautta tutustuneet maailmalta tuolloin virranneisiin
musiikki-ilmiöihin, kuten rockiin, discoon, punkiin jne. Yli 60-vuotiaista taas harva on oppinut
rokkaamaan, he kuuluvat vielä siihen sukupolveen, joka on käynyt nuoruudessaan tansseissa,
joten viihde- ja iskelmämusiikki sekä perinteinen tanssimusiikki on heille mieluisampaa
musiikkia kuin rock- ja popmusiikki.
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Kuvio 25a. Toivotut musiikinlajit ikäryhmissä alle 20-v ja 20-29-v.
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Kuvio 25b. Toivotut musiikinlajit ikäryhmissä 30-39-v sekä 40-49-v.
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Kuvio 25c. Toivotut musiikinlajit ikäryhmissä 50-59-v sekä 60-vuotta täyttäneet.
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Vaikka
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heavybuumin

johdosta

kutsuttu

’heavykansaksi’, ei tämän raskaamman musiikin suosio näy tämän kyselyn tuloksissa.
Heavymusiikkia ohjelmistoon toivovat prosentuaalisesti eniten alle 20-vuotiaat, joista vajaat
30% toivoo ohjelmistoon raskaampaa musiikkia (kuvio 25a). Raskaamman musiikin kannattajat
ovat myös useammin miehiä kuin naisia (kuvio 24). Havainto myötäilee tutkimustuloksia, joiden
mukaan miehet suosivat musiikinlajeja, joita voidaan kuvata sanoin ’hard’ ja ’tough’ (Russell,
1998, 147).

Heavymusiikin suosio näyttää tämän kyselyn tulosten valossa laskevan iän myötä. Samoin käy
myös rap ja hiphop musiikille, jota kannatetaan ohjelmistoon alle 30-vuotiaiden osalta, mutta
tämän jälkeen toiveet musiikinlajin suhteen hiipuvat vain muutamiin prosentteihin (kuvio 25a,
25b, 25c).

Muita iän kanssa kulkevia musiikinlajeja näyttäisivät tulosten perusteella olevan klassinen
musiikki, blues ja suomalainen kansanmusiikki. Näitä musiikinlajeja toivotaan ohjelmistoon
enemmän sitä mukaa mitä enemmän vastaajalla on ikää. Tulos mukailee vapaa-aikatutkimuksen
tuloksia, jossa todettiin, että ikä lisää erilaisten musiikinlajien kuuntelua (Keskinen, 1994, 41).

Tulosten perusteella näyttää siltä, että 30-39-vuotiaat ovat kriittisempiä suhtautumisessaan
erilaisiin musiikinlajeihin. Tämän ikäluokan osalta toiveet useamman musiikinlajin kohdalla
laskevat

pienempiin

varauksellisemmin

lukemiin

mm.

kuin

perinteistä

’viereisillä’

tanssimusiikkia,

ikäluokilla.

Ikäluokka

maailmanmusiikkia,

suhtutuu

jazzia

sekä

kansanmusiikkia kohtaan.. Tämä tosin vastaa aiempia huomioita siitä, että kyseisen ikäluokan
joukosta löytyy suurempaa vastustusta tapahtuman musiikilliselle uudistamiselle kuin muista
ikäryhmistä.

Tarkasteltaessa toiveita musiikinlajien suhteen muiden taustamuuttujien (sosio-ekonominen
asema, asuinlääni, harrastuneisuus) kautta ei suuria eroja toiveiden neljän kärjelle juurikaan
saada. Neljän kärjestä rock/pop, iskelmä/viihde, blues, jazz poikkeavat ainoastaan eläkeläiset,
jotka kuuntelisivat muita ikäluokkia mielummin bluesia, jazzia sekä perinteistä tanssimusiikkia.
Myös kotiäidit kannattavat perinteista tanssimusiikkia, mutta he eivät pidä bluesista. Työntekijät
kelpuuttavat bluesin mukaan neljän kärkeen, mutta suosivat perinteistä tanssimusiikkia jazzin
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sijaan.Ylemmät toimihenkilöt sekä opiskelijat mainitsevat myös maailmanmusiikin toiveissaan
muita useammin.
Harrastuneisuuden perusteella ne vastaajat, jotka ilmoittivat harrastavansa soittoa/laulua
säännöllisesti näyttävät aineiston perusteella olevan hieman muita monipuolisempia toiveissaan.
Tästä voisi päätellä, että musiikkia aktiivisesti harrastavilla on hieman monipuolisempi tai
avarampi musiikkimaku.

5.3 Vastaajien henkilökohtainen musiikin harrastaminen
5.3.1 Musiikki harrastuksena
Omakohtaisen soittoharrastuksen on todettu olevan tärkeä tekijä selitettäessä erilaisiin
kulttuuritapahtumiin osallistumista (Cantell, 2007, 168-169). Soittoharrastuksen on myös todettu
monipuolistavan yksilön musiikkimakua (Toiviainen 1970, 77).

Tähän kyselyyn vastanneista yli puolet eivät ole koskaan harrastaneet musiikkia käymällä soittotai laulutunneilla (kuvio 26.). Sukupuolten väliset erot olivat myös selkeästi havaittavia (kuvio
27.). 64% miehistä ei ole koskaan harrastanut soittoa, naisten jäädessä ’vain’ 48%:iin niiden
osalta, jotka eivät ole koskaan soittoa tai laulua harrastaneet. Niiden osalta, jotka ilmoittivat
harrastaneensa soittoa tai laulua aiemmin, olivat sukupuolten väliset erot vieläkin suuremmat.
Miehistä vain 19% ilmoitti harrastaneensa musisointia aiemmin. Naisista 40% vastaajista kertoi
harrastaneensa musisointia aiemmin, mikä voisi yhdessä ikäluokkien mukaan tarkasteltuna
kertoa siitä, että perheen perustamisen ja työelämän myötä naisten musiikilliset harrastukset
hiipuvat, niille ei välttämättä enää löydetä aikaa.
Soittaminen on aikaisemmin ollut luovista harrastuksista se, jota miehet ovat harrastaneet naisia
enemmän, mutta viimeisten vuosikymmenten aikana tuo ero näyttää hävinneen.
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Kuvio 26. Musiikin harrastaminen.
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Kuvio 27. Musiikin harrastaminen sukupuolittain. (Miehet n=566, naiset n= 1858)

Eri ikäluokkien vastausten perusteella voidaan päätellä, että pääasiallisesti soittoa tai laulua
harrastavat nuoret. Alle 20-vuotiaista lähes 80% on harrastanut tai harrastaa jollain tasolla
musiikkia tällä hetkellä. Muissa ikäluokissa enemmistö ei ole harrastanut musisointia koskaan.
Mainitsemisen arvoista on kuitenkin se, että 60 ikävuoden jälkeen lähes neljännes vastaajista
ilmoittaa harrastavansa säännöllisesti tai silloin tällöin musisointia, muiden ikäluokkien jäädessä
alle 20%:iin. Tämä voisi selittyä sillä tai kertoa siitä, että ikäihmisten musiikilliset
harrastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet. Soitto- ja lauluharrastus ei ole vain lapsille ja nuorille
tarkoitettua toimintaa.
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Myös koulutuksella näyttää olevan vaikutusta musiikin harrastamiseen. Yliopistokoulutuksen
läpikäyneet nousevat esiin suurimmalla osuudella niistä, jotka ovat harrastaneet soittoa tai laulua
aiemmin. Edelleen säännöllisesti harrastavia yliopistokoulutuksen saaneita vastaajia oli 11%,
mikä oli toiseksi suurin osuus säännöllisesti harrastavista heti kansakoulun käyneiden, eli
iäkkäämpien vastaajien jälkeen.

5.3.2 Konserteissa ja musiikillisissa tilaisuuksissa käyminen
Kyselyyn vastanneet ovat aktiivisia musiikillisissa tilaisuuksissa kävijöitä. Vain 6% vastanneista
ei ollut käynyt kertaakaan viimeisen vuoden aikana elävän musiikin tilaisuuksissa. Enemmistö
vierailee erilaisissa musiikillisissa tapahtumissa noin 2-5 kertaa vuodessa (kuvio 28.).
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Kuvio 28. Elävän musiikin tilaisuuksissa käyminen viimeisen vuoden kuluessa.

Konserteissa ja muissa musiikillisissa tilaisuuksissa käyneiltä tiedusteltiin myös, minkälaisissa
tilaisuuksissa he olivat viimeisen vuoden aikana käyneet. Suosituimmat vierailukohteet olivat
rock-, pop-, heavy- konsertit sekä iskelmä- ja viihdekonsertit, joissa molemmissa oli vieraillut
61% vastaajista. Oopperaa ja kansanmusiikkitapahtumia käydään seuraamassa kaikkein vähiten
(kuvio 29.).
Musikaalit olivat viimeisen vuoden aikana vetäneet katsomoonsa vastaajia seuraavaksi eniten.
Musikaaleissa olivat käyneet etenkin etelä- ja itäsuomalaiset. Musikaalit näyttävät tulosten
perusteella olevan etenkin naisten suosiossa, naisilla oli miehiin verrattuna käyntien suhteen
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oli

perinteisissä

tanssimusiikkitilaisuuksissa käyminen (kuvio 29.). Suosituinta tämä on oli 40-vuotiaiden
keskuudessa, mutta myös 30-39-vuotiaista lähes viidennes ilmoitti käyneensä tansseissa.
Alle 40-vuotiaat olivat ahkerampia rock/pop/heavy-konserteissa kävijöitä ja tätä vanhemmat
iskelmä- ja viihdekonserttien yleisössä viihtyviä (liite 1. Kuvio 6a, 6b, 6c.).

Oopperassa käyneistä enemmistö oli 60-vuotta täyttäneitä (liite 1. Kuvio 6c.). Luonnollisesti
Etelä-Suomalaiset vierailivat oopperassa suuremmalla osuudella kuin muualla asuvat. Sosioekonomista asemaa tarkastellessa ahkerimmat oopperassa kävijät olivat yliopiston käyneitä,
eläkeläisiä, ylempiä toimihenkilöitä tai johtavassa asemassa olevia ( liite 1. Kuvio 7a, 7b). Tämä
tulos sekä myötäilee, että poikkeaa aiemmista tutkimustuloksista. Vuoden 1990 tutkimuksen
perusteella esitettiin, että eläkeläiset olivat aliedustettuina korkeakulttuurin piiriin lukeutuvien
tapahtumien yleisössä (Salonen, 1990, 42). Toisaalta vuonna 1994 Keskinen päätyi tulokseen,
jonka mukaan juuri eläkeläiset erottuvat nimenomaan klassisen musiikin ystävinä (Keskinen,
1994, 36).

Myös sinfoniakonserteissa käyminen lisääntyy iän myötä ja on oopperan tavoin suositumpaa
naisten keskuudessa (kuvio 30). Sosio-ekonomiselta taustaltaan sinfoniakonserteissa kävijät ja
oopperassa kävijät ovat saman kaltaisia (liite 1. Kuvio 7a, 7b.).

Kansanmusiikkitilaisuuksissa käydään kaikkein vähiten (kuvio 29). Ikäluokista vanhimmat
näyttävät harrastavan kansanmusiikkikonsertteja jonkin verran (liite 1. Kuvio 6c.).

Jazz ja blues on kokonaistilastossa neljännellä sijalla yhdessä hengellisten/kirkkokonserttien
kanssa 19% kävijäosuudellaan. Miehet osoittautuivat naisia ahkerimmiksi jazz ja blues
konserteissa kävijöiksi (kuvio 30). Jazzin ja bluesin osuus konserttikäynneistä näyttää
lisääntyvän 40 ikävuoden jälkeen. Myös jazz ja blues kuuntelijat erottuvat korkeammalla
koulutuksella ja sosio-ekonomisella taustallaan muista. Vähiten näissä konserteissa käyvät
kotiäidit ja työntekijät. (liite 1. Kuvio7a, 7b.) Jazzia voidaan pitää hyvänä esimerkkinä musiikin
arvostuksen muuttumisesta ajan myötä. Jazzia pidettiin aikanaan syntisenä ja paheksuttuna
musiikkina ja sen kuuntelijoita ja soittajia poikkeavina. Nykyään jazzia pidetään älykköjen
toimintana (Keskinen 1994, 35).
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Hengellisissä/kirkkokonserteissa ilmoitti käyneensä 17% vastaajista. Tämä on hieman
ristiriidassa aiempien tulosten kanssa siinä, että hengellinen musiikki ei ole näyttänyt olevan
kovin suosittua. Todennäköisesti tähän tulokseen vaikuttavat joulun aikoihin järjestettävät
erittäin suositut ’kauneimmat joululaulut’ tilaisuudet. Naiset ovat tämän tyyppisissä
tilaisuuksissa miehiä aktiivisempia kävijöitä (kuvio 30).
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Kuvio 29. Vuoden aikana vierailtujen musiikkitilaisuuksien tyylilajit.
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Kuvio30. Vuoden aikana vierailtujen musiikkitilaisuuksien tyylilajit sukupuolittain tarkasteltuna (miehet n 566,
naiset n 1858).
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5.4 Vastaajien musiikkimaut
5.4.1 Eri musiikinlajien kuuntelu
Vastaajien musiikin kuuntelua selvitettiin kysymyksellä ‘miten seuraavat musiikinlajit vastaavat
kuuntelutottumuksianne?’. Musiikinlajit oli luokiteltu 24:ään alalajiin (Liite 2, taulukko 1).
Mallia

musiikinlajien

luokittelulle

otettiin

Matti

Puohiniemen

tutkimuksesta,

mutta

tutkimuksessa ollutta musiikinlajien listaa hieman lyhennettiin ja selkeytettiin. Kuvioissa esitän
24:tä musiikinlajista vain ne, jotka saivat eniten kannatusta prosentuaalisesti mitattuna. Kaikkein
säännöllisimmin vastaajien keskuudessa kuunnellaan pop ja rock-musiikkia, joiden jälkeen
kuunnelluinta on viihde- ja iskelmämusiikki (kuvio 31.).
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Kuvio 31. Hyvin paljon/säännöllisesti kuunneltu musiikki.

Yleisvaikutelma vastauksista on, että kaikenlaista musiikkia ja kaiken tyyppisiä musiikinlajeja
kuunnellaan vähintään silloin tällöin. Useita musiikinlajeja kuuntelevat niin miehet kuin
naisetkin yhtälailla. Naiset näyttäisivät kuuntelevan musiikkia kuitenkin hieman miehiä
enemmän (kuvio 32). Selkeitä eroja sukupuolten välillä esiintyi vain muutaman musiikinlajin
suhteen. Naiset kuuntelivat selvästi säännöllisemmin uusia listahittejä, discoa ja lattari/salsamusiikkia. Miehet sen sijaan kuuntelevat selvällä enemmistöllä naisia säännöllisemmin
heavy/hardrockia sekä bluesia (kuvio 32.)
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Kuvio 32. Hyvin paljon/säännöllisesti kuunneltu musiikki sukupuolen mukaan tarkasteltuna.

Hieman selkeämmän kuvan kuunnelluista musiikinlajeista saa, kun yhdistetään ’melko paljon’
kuunnellut sekä ’hyvin paljon’ kuunnellut musiikinlajit. Tällöin kuunneltujen musiikinlajien
kirjo kasvaa hieman (kuvio 33).
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Kuvio 33. Melko paljon ja hyvin paljon kuunneltu musiikki.

Myös sukupuolten välillä on havittavissa eroja musiikinlajien suhteen (kuvio 34a, 34b).
Kuvioihin on koottu molempien sukupuolten osalta kymmenen suosituinta musiikinlajia, kun
vastauksista on yhdistetty vaihtoehdot ’kuuntelen melko paljon’ sekä ’kuuntelen hyvin paljon’.
Miehet suosivat heavy- ja hardrockia, naisten listalta tämän tyyppinen musiikki puuttuu
kymmenen suosituimman lajin listalta kokonaan. Naisten listalta taas löytyy disco-musiikki, joka
puuttuu miesten kymmenen suosituimman lajin listalta. Myös blues on kuunnellumpaa miesten
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keskuudessa kuin naisten. Sen sijaan naiset kuuntelevat miehiä enemmän salsa- tai
lattarimusiikkia (kuvio 34a, 34b).
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Kuvio 34b. Melko paljon ja säännöllisesti kuunnellut musiikinlajit naisilla.

Jokaisesta koulutusasteesta ja ammattiryhmästä löytyi jokaiselle musiikinlajille hieman
kannatusta. Ainoastaan klassisen musiikin sekä bluesin kuuntelijat erottuivat joukosta hieman
muita korkeammalla koulutuksella tai sosio-ekonomisella asemallaan (liite 1. Kuvio 8a, 8b.).
Jazz-musiikin kuuntelijoista on aiemmissa tutkimuksissa (mm. Keskinen) raportoitu, että myös
he olisivat koulutustaustaltaan hieman muita koulutetumpia, mutta tämän kyselyn puitteissa näin
ei ollut. Jazzia kuunneltiin kaikilla koulutustaustoilla, mutta vähiten keski- ja peruskoulun sekä
ammattikoulun suorittaneiden keskuudessa.

69

Perinteinen tanssimusiikki sekä kansanmusiikki kerää valtaosan kuuntelijoistansa hieman
iäkkäämmistä vastaajista (taulukko 6. ja 7).

Asuinläänillä ei ollut sen suurempaa vaikutusta kuunneltuun musiikkiin. Ainoa selkeästi erottuva
lääni oli Etelä-Suomen lääni niin klassisen musiikin kuin perinteisen tanssimusiikin osalta. EteläSuomalaiset vastaajat kuuntelivat muualla Suomessa asuvia vastaajia vähemmän tanssimusiikkia
ja puolestaan enemmän klassista musiikkia.

Ikä selittää osaltaan musiikkimakuja myös. Lukuunottamatta vanhinta ikäluokkaa, kaikilla muilla
ikäryhmillä neljän suosituimman musiikkityylin kärki on lähes identtinen, muodostuen popista ja
rockista. Pop- ja rock-musiikki ei näyttäisi olevan enää vain nuorten musiikkia (taulukot 2-7).
Myöskin säännöllinen musiikin kuuntelu näyttää vähentyvän iän myötä. Nuoremmat vastaajat
raportoivat kuuntelevansa ’hyvin paljon/säännöllisesti’ musiikkia huomattavasti suuremmalla
osuudella kuin aineiston vanhimmat ikäluokat.

Tarkastelen kuitenkin ikäryhmiä vielä tarkemmin, koska niistä löytyy myös eroavaisuuksia.

Alle 20-vuotiailla kaikkein säännöllisimmin kuunneltua musiikkia on ulkomainen rock, jota
ilmoittaa kuuntelevansa 49% vastaajista (taulukko 2a). Suosituimmaksi musiikinlajiksi kuitenkin
nousee suomirock, kun mukaan lasketaan sekä melko paljon että säännöllisesti kuuntelevat
(kuvio 2b). Alle 20-vuotiaat kuuntelevat suosituimpien popin ja rockin lisäksi suurella joukolla
myös marginaalisempia musiikinlajeja, joita ei vanhempien ikäluokkien listoilta enää löydy, eli
punk, hiphop/rap ja konemusiikki kuuluvat alle 20-vuotiaiden melko paljon ja hyvin paljon
kuunneltuihin musiikinlajeihin (taulukko 2b.). Hengellistä musiikkia ei kuunnella tässä
ikäryhmässä juuri lainkaan.

70
TAULUKKO 2a. Alle 20-vuotiaiden (n 41) säännöllisimmin kuunnellut musiikinlajit.

Musiikinlaji

Ulkomainen rockmusiikki
Suomirock
Suomalainen popmusiikki
Hiphop/Rap
Uudet listahitit
Ulkomainen popmusiikki
Disco
Konemusiikki/Tekno
Punk
Heavy- tai hardrock
Suomalainen iskelmä- ja
viihdemusiikki

Hyvin paljon/
Säännöllisesti
%
49
29
24
24
22
22
15
12
10
10
10

TAULUKKO 2b. Alle 20-vuotiaiden (n 41) melko paljon ja säännöllisesti kuunnellut musiikinlajit.

Musiikinlaji

Suomirock
Ulkomainen rock
Suomalainen popmusiikki
Ulkomainen popmusiikki
Uudet listahitit
Hiphop/Rap
Disco
Heavy- tai hardrock
Konemusiikki/Tekno
Punk
Suomalainen iskelmä- ja
viihdemusiikki

Melko paljon ja
säännöllisesti
%
73
71
61
61
59
46
35
30
22
22
20

20-29-vuotiaiden ikäryhmässä kaikkein säännöllisimmin kuunneltua musiikkia on edellisen
ikäryhmän tavoin ulkomainen rock (taulukko 3a). Ulkomainen rock pitää kärkipaikkansa, vaikka
mukaan lasketaan melko paljon sekä säännöllisesti kuuntelevat yhteensä (taulukko 3b). Punk,
rap/hiphop ja konemusiikki/tekno menettävät suosiotaan edelliseen ikäryhmään verrattuna jopa
radikaalisti. Discoa ja heavya/hard rockia kuunnellaan jopa hieman enemmän kuin nuoremmassa
ikäluokassa. Kotimainen iskelmä- ja viihdemusiikki, sekä lattari/salsa-musiikin kuuntelu
lisääntyy hieman Myöskään tässä ikäluokassa ei hengellistä musiikkia kuunnella juuri lainkaan.
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TAULUKKO 3a. 20-29-vuotiaiden ( n 462) säännöllisimmin kuunnellut musiikinlajit.

Musiikinlaji

Ulkomainen rockmusiikki
Suomalainen popmusiikki
Suomirock
Ulkomainen popmusiikki
Uudet listahitit
Heavy- tai hardrock
Disco
Suomalainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Ulkomainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Hiphop/Rap

Hyvin
paljon/Säännöllisesti
%
36
32
31
30
29
14
11
11
8
8

TAULUKKO 3b. 20-29-vuotiaiden melko paljon ja säännöllisesti kuunnellut musiikinlajit.

Musiikinlaji

Ulkomainen rockmusiikki
Suomalainen popmusiikki
Suomirock
Ulkomainen popmusiikki
Uudet listahitit
Disco
Heavy- tai hardrock
Suomalainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Ulkomainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Hiphop/Rap

Melko paljon ja
säännöllisesti
%
75
72
72
72
62
38
35
35
25
25

30-39-vuotiaat kuuntelevat säännöllisimmin suomirockia, mutta ero kotimaiseen popmusiikkiin
on vain yksi prosentti (taulukko 4a). Iskelmä- ja viihdemusiikin kuuntelu lisääntyy edelleen niin
kotimaisen kuin ulkomaisenkin iskelmä- ja viihdemusiikin osalta. Discomusiikki ja
heavy/hardrock löytävät myös kuulijoita vielä tästä ikäryhmästä (taulukko 4a, 4b.). Myös tämän
ikäryhmän enemmistö ilmoittaa, ettei kuuntele lainkaan hengellistä musiikkia.
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TAULUKKO 4a. 30-39-vuotiaiden (n 626) säännöllisimmin kuunnellut musiikinlajit.

30-39-vuotiaiden
kuunnelluimmat musiikinlajit
Suomirock
Suomalainen popmusiikki
Ulkomainen rockmusiikki
Ulkomainen popmusiikki
Uudet listahitit
Suomalainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Heavy- tai hardrock
Ulkomainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Disco
Perinteinen tanssimusiikki

Hyvin
paljon/Säännöllisesti
%
40
39
27
24
21
17
12
11
10
5

TAULUKKO 4b. 30-39-vuotiaiden melko paljon ja säännöllisesti kuunnellut musiikinlajit.

Musiikinlaji

Suomalainen popmusiikki
Suomirock
Ulkomainen popmusiikki
Ulkomainen rockmusiikki
Uudet listahitit
Ulkomainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Suomalainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Disco
Heavy- tai hardrock
Perinteinen tanssimusiikki

Melko paljon ja
säännöllisesti
%
79
76
69
67
59
42
41
37
30
16

40-49-vuotiaiden säännöllisimmin kuunneltua musiikkia on kotimainen popmusiikki, joka
nousee kotimaisen rockin edelle vain yhdellä prosentilla (taulukko 5a). Niin iskelmä- ja
viihdemusiikki, kuin perinteinen tanssimusiikki kasvattavat suosiotaan tässä ikäryhmässä
selkeästi nuorempiin verrattuna samalla kun disco ja heavy/hardrock eivät jaksa enää tätä
ikäluokkaa innostaa yhtä suurella osuudella kuin nuorempia. Blues, jazz ja klassinen musiikki
nousevat selkeästi esiin kuunnellumpina tässä ikäluokassa kuin nuoremmissa (taulukko 5b). 4049-vuotiaiden enemmistö ilmoittaa, ettei kuuntele lainkaan konemusiikkia/teknoa.
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TAULUKKO 5a. 40-49-vuotiaiden ( n 785) säännöllisimmin kuunnellut musiikinlajit.

40-49-vuotiaiden
kuunnelluimmat musiikinlajit
Suomalainen popmusiikki
Suomirock
Suomalainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Ulkomainen popmusiikki
Ulkomainen rockmusiikki
Ulkomainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Uudet listahitit
Perinteinen tanssimusiikki
Disco
Heavy- tai hardrock
Blues
Salsa- tai lattarimusiikki

Hyvin
paljon/Säännöllisesti
%
31
30
23
17
16
14
13
10
6
6
3
4

TAULUKKO 5b. 40-49-vuotiaiden melko paljon ja säännöllisesti kuunnellut musiikinlajit.

Musiikinlaji

Suomalainen popmusiikki
Suomirock
Ulkomainen popmusiikki
Suomalainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Ulkomainen rockmusiikki
Ulkomainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Uudet listahitit
Perinteinen tanssimusiikki
Disco
Heavy- tai hardrock
Blues
Salsa- tai lattarimusiikki

50-59-vuotiaiden

säännöllisimmin

Melko paljon ja
säännöllisesti
%
79
77
63
61
59
58
54
29
28
20
11
11

kuunneltua

musiikkia

on

kotimainen

iskelmä-

ja

viihde.(taulukko 6a). Kotimainen populaarimusiikki seuraa vasta toiseksi kuunnelluimpana
musiikinlajina. Perinteisen tanssimusiikin osuus melko paljon sekä säännöllisesti kuunnellusta
musiikista nousee jo 44%:iin.(taulukko 6b) Muita tässä ikäluokassa kuuntelua kasvattavia
musiikinlajeja ovat blues ja jazz, klassinen sekä lattarit/salsa. Listahittejä ei seurata enää kuten
nuoremmissa käluokissa. Disco ja heavy/hardrock häviävät kuunneltujen lajien joukosta lähes
kokonaan. Tämä ikäryhmä ilmoittaa, ettei kuuntele lainkaan konemusiikkia/teknoa
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TAULUKKO 6a. 50-59-vuotiaiden ( n 422) säännöllisimmin kuunnellut musiikinlajit.

50-59-vuotiaiden
kuunnelluimmat musiikinlajit
Suomalainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Suomalainen popmusiikki
Suomirock
Perinteinen tanssimusiikki
Ulkomainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Ulkomainen popmusiikki
Ulkomainen rockmusiikki
Uudet listahitit
Klassinen musiikki
Blues
Jazz
Soul
Musikaalit
Salsa- tai lattarimusiikki

Hyvin
paljon/säännöllisesti
%
24
18
14
13
11
10
9
8
5
4
4
3
3
1

TAULUKKO 6b. 50-59-vuotiaiden melko paljon ja säännöllisesti kuunnellut musiikinlajit.

Musiikinlaji

Suomalainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Suomalainen popmusiikki
Ulkomainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Suomirock
Ulkomainen popmusiikki
Perinteinen tanssimusiikki
Uudet listahitit
Ulkomainen rockmusiikki
Blues
Klassinen musiikki
Salsa- tai lattarimusiikki
Jazz
Musikaalit
Soul

Melko paljon ja
säännöllisesti
%
70
64
53
52
46
44
38
37
23
21
21
18
17
17

60-vuotta täyttäneet vastaajat eivät enää kuuntele pop tai rockmusiikkia, vaan kuunnelluinta
musiikkia on niin viihde- ja iskelmä kuin perinteinen tanssimusiikkikin (taulukko 7a). Blues,
jazz, klassinen sekä lattarit/salsa on vanhimpien vastajien osalta kuunnellumpaa kuin muilla
ikäryhmillä. Myös musikaalit kiinnostavat tätä ikäryhmää, 44% vastajista ilmoittaa seuraavansa
ko. musiikkia säännöllisesti tai melko paljon (taulukko 7b.). Myös tämä ikäluokka vieroksuu
konemusiikkia/teknoa.
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TAULUKKO 7a. 60-vuotta täyttäneiden (n 88) tai sitä vanhempien säännöllisesti kuunnellut musiikinlajit.

60-vuotta täyttäneiden ja sitä
vanhempien kuunnelluimmat
musiikinlajit
Suomalainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Perinteinen tanssimusiikki
Klassinen musiikki
Salsa- tai lattarimusiikki
Musikaalit
Suomirock
Uudet listahitit
Ulkomainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Suomalainen popmusiikki
Country/folk
Ulkomainen popmusiikki

Hyvin paljon
%
19
11
11
11
10
7
6
5
5
3
1

TAULUKKO 7b. 60-vuotta täyttäneiden tai sitä vanhempien melko paljon ja säännöllisesti kuunnellut
musiikinlajit.

Musiikinlaji

Suomalainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Perinteinen tanssimusiikki
Ulkomainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Musikaalit
Klassinen musiikki
Salsa- tai lattarimusiikki
Suomalainen popmusiikki
Suomirock
Country/Folk
Uudet listahitit
Ulkomainen popmusiikki
Perinteinen kansanmusiikki

Melko paljon ja
säännöllisesti
%
62
46
46
44
39
34
31
30
26
21
10
18

5.4.2 Mielimusiikki
Vastaajien mielimusiikkia tiedusteltiin avoimella kysymyksellä ‘minkälaista musiikkia
kuuntelette kaikista mieluiten?’. Kysymykseen vastaaminen ei ollut pakollista, mutta tästä
huolimatta kysymys tuotti paljon vastauksia. Vuonna 1993 Timo Cantell havaitsi omassa
tutkimuksessaan, että mielipiteen esittäminen musiikkimausta oli voimakkaasti riippuvainen

76
vastaajan koulutuksesta siten, että korkeampi koulutus lisäsi mielipiteen esittämistä (Keskinen
1994, 47). Tässä tutkimuksessa näin ei ollut.

Yhteensä 2198 henkilöä vastasi kysymykseen. Vastauksissa hahmoteltiin mielimusiikkia joko
musiikinlajin, tietyn artistin, yhtyeen tai säveltäjän avulla. Mielimusiikkia luonnehdittiin myös
puhetapana, jonka sijoittaminen tiettyyn musiikkityyliin on tulkinnanvaraista. Tällaisia olivat
mm. vastaukset ’kotimainen musiikki’, ’maailmantähdet’ jne. Mainintoja musiikkityyleistä,
artisteista, yhtyeistä ja säveltäjistä tuli yhteensä 3532 kappaletta, eli n. 1,6, vastausta per henkilö.

Naisista 1696 kyselyyn osallistunutta vastasi tähän avoimeen kysymykseen, eli n. 91% kaikista
kyselyyn osallistuneista naisista. Miehistä samaan avoimeen kysymykseen vastasi 502 henkilöä,
eli noin 88% kaikista kyselyyn osallistuneista miehistä. Naisten ja miesten mielimusiikinlajit
voitiin laittaa vastausten perusteella seuraavanlaiseen järjestykseen:

TAULUKKO 8. Kaikkein mieluiten kuunneltu musiikinlaji.
Naiset:
Mielimusiikki naiset:
Suomipop
Iskelmä-, tanssi- ja
viihdemusiikki
Pop
Rock
Tapa puhua
mielimusiikista
Suomirock
Klassinen musiikki
Heavy
Jazz
Kaikkiruokainen
Lattarit ja salsa
Blues

%
23
20,5
16
15
12
11
4
3,7
3,5
3,5
3,1
2,7

Miehet:
Mielimusiikki miehet:
Rock
Suomipop

%
16,5
15

Iskelmä-, tanssi- ja viihdemusiikki
Pop
Heavy

12
10
9

Suomirock
Tapa puhua mieli musiikista
Kaikkiruokainen
Klassinen musiikki
Blues
Jazz

8
7,5
4
3,5
3,5
3

Osassa vastauksista oli määritelty hyvinkin tarkkaan kuunteliko vastaaja mieluiten juuri esim.
suomalaista popmusiikkia, muttei ulkomaista popmusiikkia. Toisissa vastauksissa taas mainittiin
pelkästään ’pop’ tai ’rock’ määrittelemättä tarkemmin tarkoittiko vastaaja kotimaista vai
ulkomaista musiikkia vai molempia. Listat muuttuvat alkupäästään vain hieman, jos kotimaiset
pop ja rock kategoriat yhdistetään tarkemmin määrittelemättömään pop ja rock musiikkiin
(taulukko 9.).
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TAULUKKO 9. Kaikkein mieluiten kuunneltu musiikki, kun kategoriat kotimainen pop ja ulkomainen pop sekä
kotimainen rock ja ulkomainen rock ovat yhdistettyinä.
Naiset:
Mielimusiikki naiset:
Pop
Rock
Iskelmä-, tanssi- ja
viihdemusiikki
Tapa puhua
mielimusiikista

%
39
26
20,5

Miehet:
Mielimusiikki miehet:
Pop
Rock
Iskelmä- tanssi- ja viihdemusiikki

%
25
24,5
12

12

Heavy

9

Tapa puhua mielimusiikista

7,5

Mieluisimman musiikin listat mukailevat molemmilla sukupuolilla aiempia tuloksia eri
musiikinlajien kuuntelemisesta (luku 5.4.1, kuviot 34a, 34b).
Naiset mainitsivat yhteensä 430 eri artistia, yhtyettä tai säveltäjää nimeltä, miehet mainitsivat
nimeltä 244 eri artistia, yhtyettä ja säveltäjää. Eniten mainintoja saivat seuraavat yksittäiset
artistit ja yhtyeet:

TAULUKKO 10. Naisten ja miesten suosikki artistit/yhtyeet
Naiset
Artisti (naisten valinnat)
Yö-yhtye
Lauri Tähkä ja
elonkerjuu
Popeda
Paula Koivuniemi
Irina
Anna Eriksson
Yölintu
Eppu Normaali
Apulanta
Kari Tapio
Nightwish
Maija Vilkkumaa
Poets of the fall
Juha Tapio
Mamba
PMMP
Agents/Jorma
Kääriäinen
Jari Sillanpää

Miehet
Mainintoja
(kpl)
127
76

Artisti (miesten valinnat)

Mainintoja (kpl)

Eppu Normaali
Popeda

23
18

69
59
51
50
48
47
42
35
29
28
28
28
26
24
22

Yö-yhtye
Kari Tapio
Apulanta
Anna Eriksson
Yölintu
Juice Leskinen
Metallica
Paula Koivuniemi
Nightwish
AC/DC
Irina
Mamba
Klamydia
Lauri Tähkä ja elonkerjuu
Maija Vilkkumaa

17
16
10
9
8
8
8
8
8
7
7
6
6
5
5

20

CCR
Bruce Springsteen
Poets of the fall

5
5
5
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Tulokset naisten ja miesten suosikki artisteista ja yhtyeistä eivät sinällään ole keskenään
vertailukelpoisia, mutta yleisemmällä tasolla voidaan vetää päätelmiä esimerkiksi listojen
osittaisesta samankaltaisuudesta sekä siitä eroavaisuudesta, että miesten lista on hieman rockpainotteisempi kuin naisten lista. Havainto tukee aiempia tuloksia miesten maskuliinisemmasta
musiikkimauista.

Tämän nimenomaisen kysymyksen tuloksia tarkastellessa voi havaita miten vaikeaa
musiikinlajeja on kategorisoida. Artistilistaa ja mielimusiikkilistaa vertailemalla herää
kysymyksiä siitä, että pitääkö osa ihmisistä esim. Yö- yhtyettä tai Lauri Tähkää suomipopin vai
suomirockin edustajina – vai voisiko ko. yhtyeitä kuuntelijoidensa iän perusteella kutsua jopa
iskelmärockiksi – termi, jota en kyselyssä käyttänyt. Osa artisteista ja yhtyeistä ovat myös sen
kaltaisia, että tyylilajin kategorisoiminen on lähinnä henkilökohtainen makukysymys.
Esimerkiksi osa Paula Koivuniemen tuotannosta voidaan lukea viihde- ja iskelmämusiikiksi, osa
hänen tuotannostaan taas voidaan kategorisoida popmusiiksi, samoin kuin Anna Erikssoninkin
kohdalla.

Mielenkiintoista mielestäni naisten mainintojen kohdalla on selkeä ulkomaisten artistien ja
yhtyeiden puute. Listalla ei ole ainoatakaan mainintaa ulkomaisesta yhtyeestä tai artistista.
Keskisen tutkimuksessa vuonna 1994 todettiin, että suomalaisten naisten ja miesten väliset erot
musiikkimauissa liittyvät nimenomaan musiikkikulttuurin kansallisuuteen siten, että naisten
listalla ulkomainen musiikki saa enemmän mainintoja kuin miesten listalla (Keskinen 1994, 51).
Tässä tutkimuksessa tämä asia oli päin vastoin. Miesten listalta löytyi useampiakin mainintoja
ulkomaisista esiintyjistä.

Sekä naisten että miesten listoilta löytyy yhteneväisyyksiä myydyimpien levyjen kanssa (Liite 2,
taulukko 2, taulukko 3). Molemmat sukupuolet mainitsevat Apulannan, Yölinnun sekä Kari
Tapion. Lisäksi naisten listalta löytyy samana vuonna levyn julkaissut PMMP ja miesten listalta
Bruce Springsteen. Mielestäni tulos on yllättävä, sillä odotin useampia yhteneväisyyksiä
mainintojen ja myydyimpien levyjen suhteen. Lisää yhteneväisyyksiä toki löytyy, jos
tarkasteluun ottaa mukaan edellisen vuoden (2008) myydyimpien levyjen listan.
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5.4.3 Torjuttu musiikki
Edellä on tarkasteltu sitä, minkälaista musiikkia ihmiset kuuntelevat ja minkälaisesta musiikista
he erityisesti pitävät. Minkälaisesta musiikista ei pidetä ollenkaan? On mahdollista, että torjunta
on vielä parempi maun indikaattori kuin hyväksyntä.

Torjuttua musiikkia tiedusteltiin samoin kuin mieluisinta musiikkia, eli avoimella kysymyksellä
’Onko jotain tai joitain musiikinlajeja joista ette lainkaan pidä?’. Kysymykseen vastasi yhteensä
1797 henkilöä ja mainintoja torjutusta musiikista yhteensä 2776 kpl. Torjuttua musiikkia
luonnehdittiin mainitsemalla musiikinlajeja, puhetapana tai artisti/yhtyemainintana. Yksittäisiä
artisti, yhtye tai säveltäjämainintoja tuli torjutun musiikin osalta huomattavasti vähemmän kun
mielimusiikin osalta. Tämä on kuitenkin luonnollista, sillä jos jostain musiikkityylistä ei pidä, ei
sen edustajiakaan tunneta.

Naisista 1379 henkilöä vastasi tähän kysymykseen, eli noin 74% kaikista naisista. Yhteensä
naisten torjumasta musiikista tuli 2191 mainintaa. Samaan kysymykseen vastasi miehistä 418
vastaajaa, eli noin 73% kaikista miehistä. Heiltä tuli yhteensä 585 mainintaa torjutusta
musiikista. Torjutut musiikkityylit voitiin laittaa vastausten perusteella seuraavanlaiseen
järjestykseen

TAULUKKO 11. Torjuttu musiikki
Naiset
Torjuttu musiikinlaji
naiset:
Heavy
Rap/Hiphop
Jazz
Tekno/Konemusiikki
Hengellinen musiikki
Punk
Klassinen musiikki
Kansanmusiikki
Ooppera

%
28
20,8
16,4
12,4
12
11,8
9
7,6
5,9

Miehet
Torjuttu musiikinlaji
miehet:
Rap/Hiphop
Tekno/Konemusiikki
Hengellinen musiikki
Heavy
Jazz
Klassinen musiikki
Punk
Kansanmusiikki
Ooppera

%
24
15
13
13
11
10
8
5,7
5
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Mikäli naisten listalla klassinen musiikki ja ooppera yhdistetään, siirtyy klassinen musiikki
torjutulla listalla 4. sijalle. Myös miesten listalla klassinen musiikki nousee torjutummaksi,
mikäli se yhdistetään ooperan kanssa yhteen, tällöin klassinen musiikki nousee torjutun musiikin
listalla toiseksi yhdessä teknon ja konemusiikin kanssa.

Yksittäisiä artisteja, yhtyeitä tai säveltäjiä naiset mainitsivat yhteensä 136 kpl. Maininnat
jakautuivat 71 artistin tai yhtyeen kesken, joten varsinaisesti kukaan tai mikään tietty yhtye tai
artisti ei noussut esiin niin selkeästi, että olisi mielekästä tehdä yksittäisistä maininnoista
listausta. Miehiltä yksittäisiä artisti, yhtye tai säveltäjämainintoja tuli vain 50 kpl, ja maininnat
jakautuivat 41 artistin kesken, joten myöskään miesten osalta ei ole mielekästi tehdä erillistä
listaa torjutuista artisteista.

Molempien sukupuolten torjutun musiikin osalta tiettyjä musiikinlajeja kuvattiin tarkemmin kuin
mieluisan musiikin kohdalla, Tämä korostui erityisesti jazzin kohdalla, josta usein mainittiin, että
jazzista ei pidetä mikäli se on ’modernia’, ’uutta’, ’nykyjazzia’, ’kokeellista’, ’vaikeaa’ jne.
Toinen musiikinlaji, johon liitettiin tarkentavaa tekstiä oli heavy musiikki, josta kuvailtiin, ettei
siitä pidetä mikäli se on ’rankkaa’, ’örinää’, ’mättöä’, ’raskasta death metallia’ jne. Tällä
korostettiin mielestäni sitä, että tietyn tyylisestä heavy-musiikista pidetään – kuten maininnat
Nightwish-yhtyeestä molempien sukupuolten suosikeissa todistaa - mutta toisaalta tietyn
tyyppinen – hyvin raskas - heavy ei miellytä.
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6. PÄÄTÄNTÖ
Tässä tutkielmassa tarkasteltiin yhden, pääasiallisesti populaarimusiikkiin keskittyneen
itäsuomalaisen

tapahtuman

yleisöä.

Tarkoituksena

oli

selvittää

yleisön

musiikillisia

mieltymyksiä sekä vertailla tuloksia aiempiin yleisö- ja makututkimuksiin.

Kuopion viinijuhlien pääasiallinen osallistujajoukko koostuu keski-ikäisistä 30-49-vuotiaista
henkilöistä. Heistä on muodostunut myös tapahtuman kanta-asiakaskunta, sillä enemmistö heistä
oli vieraillut tapahtumassa useampana vuonna.
Viinijuhlille tullaan iästä riippumatta pääasiallisesti kuuntelemaan musiikkia, joten tuloksen
perusteella näyttäisi siltä, että ohjelmiston ja esiintyjien valinnalla voidaan vaikuttaa siihen,
kokeeko yleisön enemmistö tapahtuman omakseen. Myöskään tunnelmaa ja tapahtuman yleistä
kiinnostavuutta ei sovi vähätellä, sillä nämä tekijät vaikuttivat eniten osallistumispäätökseen.

Viinijuhlien musiikillista tarjontaa pidetään enimmäkseen onnistuneena, tätä mieltä olivat
erityisesti tapahtuman pääasiallisin kävijäryhmä, eli keski-ikäiset. Väittämien perusteella
voidaan kuitenkin sanoa, että pientä vaihtelua ohjelmistoon kuitenkin kaivataan. Enemmistö
vastaajista olisi valmis vastaanottamaan monipuolisempaa musiikkia ja uudistettua musiikillista
tarjontaa.

Innokkaimmmin tapahtuman musiikillisen linjan uudistamiseen suhtautuvat alle 30-vuotiaat sekä
vanhimpien ikäluokkien edustajat. Huomattavaa on kuitenkin, että nihkeimmin uudistamiseen
suhtautuvat

pääasiallisin

osallistujaryhmä.

Tässä

joukossa

mielipiteet

musiikkilajien

monipuolistamisesta ja musiikillisen tarjonnan uudistamisesta jakautuivat hyvin tasan samaa ja
eri mieltä olevien kesken. Tämä asettaa tapahtumajärjestäjän mielenkiintoisen tilanteen eteen.
Miten säilyttää kanta-asiakkaat, mutta silti saada mukaan uutta yleisöä, erityisesti tulevaisuuden
yleisöä eli nuorempia ihmisiä?

Huolimatta siitä että nuoret ja keski-ikäiset tulevat tapahtumaan seuraamaan lähinnä heille
entuudestaan tuttuja artisteja ja yhtyeitä, ei viinijuhlia pidetä kuitenkaan mahdottomana paikkana
tutustua tuntemattomampiin musiikinlajeihin tai vähemmän tunnettuihin artisteihin, mikä antaa
viitteitä siitä, että maltillinen musiikillinen uudistaminen on mahdollista.
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Juhlien teemaksi valitulla maalla ei varsinaisesti näytä olevan yleisölle kovin suurta merkitystä,
mutta kaikissa ikäluokissa teemamaan musiikkia kuitenkin toivotaan ohjelmistoon. Musiikin
kautta teemamaata voisi korostaa nykyistä enemmän. Vain alle 20-vuotiaat sekä 30-39vuotiaiden enemmistö oli asiasta eri mieltä.

Vastauksissa suosittiin ikään ja sukupuoleen katsomatta pääasiallisesti populaarimusiikkia, josta
voidaan päätellä, että yleisö ei koe ristiriitaa viinikulttuurin ja populaarikulttuurin
yhdistämisessä.

Viinikulttuuri

yhdistetään

mielikuvissa

helposti

ns.

hienostuneeseen

elämäntyyliin, johon kuuluvat taiteet ja korkeakulttuuri. Viinijuhlayleisö ei kuitenkaan näytä
kaipaavan juhlille, ainakaan musiikkitoiveiden perusteella korkeakulttuurista leimaa.

Vaikka

kotimaisella

pop-

ja

rock-musiikilla

on

selkeä

’ylivalta’

vastaajien

kuuntelutottumuksissa, voidaan kuuntelutottumusten ja mielimusiikkien perusteella todeta, että
musiikkia kuunnellaan hyvin monipuolisesti. Jokaisella kyselyssä mainitulla musiikinlajilla on
kuuntelijansa ja kannattajansa. Ikä ja sukupuoli näyttäisivät tässä aineistossa vaikuttavan
musiikillisiin mieltymyksiin. Huomion arvoista mielestäni on se, että tässä aineistossa alle 30vuotiaiden keskuudessa ulkomaisen rockin suosio syrjäyttää kotimaisen musiikin suosion
säännöllisimmin kuunneltuna musiikkina. Kotimaisen musiikin suosio pitää edelleen tiukasti
pintansa erityisesti 30-vuotta täyttäneiden ja tätä vanhempien keskuudessa.

Viinijuhlien pääasiallisin asiakasryhmä 30-49-vuotiaat kuuntelevat vapaa-ajallaan mieluiten
kotimaista pop- ja rock-musiikkia. Aiemmissa suomalaisissa musiikkimakua kartoittaneissa
tutkimuksissa on havaittu pop- ja rockmusiikin hienoisesti syrjäyttäneen viihde- ja
iskelmämusiikin suomalaisten suosiossa 1990- ja 2000-lukujen aikana. Keskisen vuoden 1994
tutkimuksessa todetaan, että vielä vuonna 1991 viihde- ja iskelmämusiikki oli selkeästi
suositumpaa suomalaisten keskuudessa kuin pop- ja rock-musiikki (Keskinen 1994).
Puohiniemen vuonna 2007 julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että perinteinen suomalainen
iskelmä- ja viihdemusiikki on menettänyt suosiotaan vuosien 2001 ja 2005 välillä, kun taas
1990-luvun sekä uudemman popin ja rockin suosiossa on tapahtunut tilastollisesti merkittävää
muutosta (Puohiniemi 2006, 144-145). Myös tämän viinijuhlia koskevan aineiston tulokset ovat
samansuuntaisia. Pop ja rockmusiikki saivat aineistossa suuren suosion vanhinta ikäluokkaa
lukuunottamatta. He suosivat enemmän myös muita musiikinlajeja, vaikkakin kotimainen pop ja
rockmusiikki löytyy myös heidän kuunnelluimpien musiikinlajien listalta
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Alle 20-vuotiaiden kuuntelutottumuksissa korostuvat myös marginaalisemmat sekä sellaiset
musiikinlajit, jotka ovat nousseet laajempaan tietoisuuteen 1990-2000-lukujen aikana, kuten
rap/hiphop, tekno/konemusiikki sekä punk ja heavymusiikki. Tulosten peruteella voisi todeta,
että kyseinen ikäluokka on musiikin kuuntelun suhteen trenditietoinen – listahittejä seurataan
hyvin tarkasti.

Siirryttäessä tuloksissa seuraaviin ikäluokkiin rap, konemusiikki ja punk menettävät suosiotaan
jopa radikaalisti. Sen sijaan heavy- ja hardrockia kuunnellaan vähintään jonkun verran aina 49ikävuoteen saakka. Kiinnostus discoon ja uusimpiin listahitteihin jatkuu vielä tämänkin jälkeen.
Bluesin ja jazzin suosio näyttäisi tulosten perusteella kasvavan tasaisesti iän mukana. Alle 30vuotiaista bluesia kuuntelee vähintään jonkin verran viidennes vastaajista, kun 40-49-vuotiaiden
keskuudessa jo lähes puolet ilmoitti kuuntelevansa bluesia. Vanhempiin ikäluokkiin siirryttäessä
bluesin suosio kasvaa entisestään. Myös Jazzin kuuntelu noudatteli samoja periaatteita.
Aineiston

vanhimmat

ikäluokat

ovat

myös

aktiivisia

musiikin

kuuntelijoita

ja

kuuntelutottumukset ovat vähintäänkin yhtä monipuoliset kuin nuoremmillakin. Kotimainen
iskelmä- ja viihdemusiikki on suositumpaa kuin pop- tai rockmusiikki säännöllisimmin
kuunneltuna musiikkina ja perinteistä tanssimusiikkia harrastetaan enenevissä määrin, mutta
populaarimusiikkia seurataan kuitenkin tiiviisti ja listahittejä seurataan, vaikkei ihan niin
säännöllisesti kuin nuorempien keskuudessa.
Nuoremmille ikäluokille tyypillisemmät musiikinlajit korvautuvat bluesilla, jazzilla, salsa- ja
lattarimusiikilla sekä klassisella musiikilla.

Koulutuksella ja sosio-ekonomisella taustalla ei aineiston perusteella ollut niin suurta merkitystä
musiikkimakuun kuin ehkä aikaisempina vuosina ja vuosikymmenenä tehdyissä tutkimuksissa
on ollut. Vain klassisen musiikin ja bluesin kuuntelijat näyttäytyivät tämän aineiston perusteella
hieman muita koulutetumpina.

Omakohtaisella musiikinharrastamisella ja konserteissa käymisellä on todettu olevan yhteyttä
erityisesti korkeakulttuurin piiriin kuuluvien musiikinlajien kohdalla. Tässä aineistossa tämän
kaltaista yhteyttä ei ollut havaittavissa, sillä enemmistö ei ollut harrastanut itse soittoa tai laulua
koskaan. Tästä huolimatta elävän musiikin tilaisuuksissa vieraillaan ahkerasti.
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Aineiston perusteella tehdyt havainnot musiikillisista mieltymyksistä tukevat niin Kimmo
Salmisen määritelmää pirstaloituneen maun sukupolvesta. Salminen esitti, että 1970-luvulta
eteenpäin syntyneet kuuluvat pirstaloituneen maun sukupolveen, joka kuuntelee hyvin
monipuolisesti musiikkia. Tämä pitää paikkansa. Aineistosta tehdyt havainnot saavat tukea myös
Peterson & Kernin (2007) näkemyksistä siitä, että monipuolista musiikkimakua ovat edistäneet
esimerkiksi media, laajemmat koulutusmahdollisuudet, yleisen suvaitsevaisuuden lisääntyminen
sekä elämisen laadun paraneminen.

Tämän aineiston perusteella laajentaisin pirstaloituneen maun sekä tiedotusvälineiden
vaikutuksen koskemaan myös tämän aineiston vanhempia ikäluokkia. 1990- ja 2000-luvulla
tapahtunut musiikinlajien räjähdysmäinen kasvu ja leviäminen tiedotusvälineiden kehittymisen
myötä koskettaa myös vanhempia ikäluokkia. Tulosten perusteella jokaisesta ikäluokasta löytyy
monipuolista musiikin kuuntelua ja myös vanhemmat ikäluokat seuraavat entistä paremmin
myös musiikillisia trendejä.

Henkilökohtaiset kuuntelutottumukset heijastuivat suoraan toiveisiin, joita vastaajilla oli
viinijuhlien musiikillisen tarjonnan suhteen. Viinijuhlien nykyisen ohjelmiston pääasiallisimpien
musiikinlajien, eli kotimaisen pop- ja rock-musiikin sekä iskelmä- ja viihdemusiikin aseman
pitäminen viinijuhlien ohjelmistossa on perusteltua, mutta bluesin ja jazzin sijoittuminen yleisön
toiveissa heti näiden perään on järjestäjien kannalta huomion arvoinen asia. Myös perinteisen
tanssimusiikin osuus toiveissa, sekä salsa- ja lattarimusiikin suosio kuuntelutottumuksissa
voisivat olla potentiaalisia kehittämiskohteita ohjelmistossa.

Tanssimusiikin, niin perinteisen kuin salsan ja latinorytmien suosiota selittää osaltaan ikä.
Vanhimpien ikäluokkien tanssiharrastus on kulkeutunut mukana nuoruudesta saakka.
Nuorempien tanssimusiikki innostukselle voidaan löytää selityksiä mm. television erinäisten
tanssikilpailujen ja –ohjelmista, joiden myötä tanssiharrastuksen suosio on kasvanut suuresti.

Kiinnostava ohjelmisto oli kuitenkin tärkein syy tapahtumassa vierailulle. Sisältökysymykset on
siis pidettävä mielessä kun tapahtumaa lähdetään uudistamaan tai mukaan pyritään saamaan
uusia yleisöjä. Vääränlainen kampanja ja sen seurauksena saavutettu uusi yleisö saattaa
pahimmassa tapauksessa karkottaa jo saavutetun kanta-asiakas yleisön. Mutta tapahtumien
maine kasvaa, mikäli yleisölle pystytään tajoamaan jotain ’extraa’. Hyvin suunniteltu strategia,
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johon sisältyy yllätysesiintyjiä tai muita bonusnumeroita, jäävät ihmisten mieliin positiivisina
kokemuksina

Erilaisia musiikkityylejä kuullaan ja kuunnellaan alati ja jokaiselle musiikinlajille näyttäisi
löytyvän oma, pienempi tai suurempi kuulijakuntansa. Pääpaino kuunnellun musiikin suhteen
suuren yleisön keskuudessa on kuitenkin kevyillä kaupallisilla tyyleillä eli lähinnä
populaarimusiikilla. Populaarimusiikin suosiolle ei ole olemassa vain yhtä hyvää syytä, koska se
ei ole koskaan pelkästään musiikillinen ilmiö, vaan siihen liittyy lukemattomia musiikin
ulkopuolelle jääviä tekijöitä kuten kirjoitusta, puhetta, kuvia ja mielleyhtymiä. Sillä on voimakas
yhteisöllinen ja kaupallinen aspekti.

Tässäkin aineistossa selkeästi esiin nousi mielimusiikkien listojen kautta se, että enemmistö
kuuntelee hyvin tunnettuja, suurilla kaupallisilla radiokanavilla soitettavia artisteja ja yhtyeitä.
Tuttuudella ja pitämisellä on todettu olevan yhteys, jolloin median merkitystä ihmisten
musiikkivalintoihin ei voida sivuuttaa. Median kyvystä vaikuttaa musiikkivalintoihin ja
musiikkimaun muotoutumiseen voi olla seurauksena mieltymysten yksipuolistuminen, johtuen
median melko kapea-alaisesta musiikkitarjonnasta. On kuitenkin syytä huomioida, että niin
naisten kuin miestenkin lista tässä tutkimuksessa koostui ns. pitkän linjan artisteista ja yhtyeistä,
joiden suosiota ei selitä pelkästään jatkuva näkyyvyys ja kuuluvuus eri medioissa. Näyttää siis
siltä, että viinijuhlayleisö arvostaa myös artistin pitkää uraa ja kokemusta, ns. ’yhden hitin
ihmeet’, tähdenlennot ja idols-tähdet puuttuivat listoilta kokonaan. Listojen ulkopuolelle jäi
lukemattomia musiikintekijöitä, jotka saivat vain yksittäisiä mainintoja – musiikkimakujen
erilaisuudet ja monipuolisuus elää ja voi hyvin hittilistojen ulkopuolisissa tyyleissä.

Tutkittavan ilmiön kannalta aineiston kattavuus on mielestäni monipuolinen ja riittävä. Tässä
tutkimuksessa on jo kysymysten muotoilu vaiheessa pyritty minimoimaan väärinymmärrysten
mahdollisuus. Kysymyslomakkeessa on myös käytetty kysymyksiä aiemmista tutkimuksista, ja
samaa asiaa on mitattu useammalla eri tavalla, joten tutkimuksen reliabiliteetti on hyvä.
Kysymysten järjestys oli myös tehty siten, että helpot ’lämmittelykysymykset’ sijoittuivat
lomakkeen alkuun ja henkilökohtaisemmat musiikkimakua koskevat kysymykset olivat
lomakkeen loppupuolella. Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin internet-kyselynä, joten
vastaajalla on ollut mahdollisuus valita itselleen sopiva ja rauhallinen vastaamisajankohta. Tämä
on saattanut lisätä rohkeutta vastata kyselyyn huolellisesti ja totuudenmukaisesti, koska
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sosiaalinen paine vastata ’oikein’ on pienempi kuin tilanteessa, jolloin ympärillä on vieraita
ihmisiä, mikä olisi ollut tilanne jos kysely olisi suoritettu henkilökohtaisesti viinijuhlatapahtumassa.
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LIITTEET

LIITE 1. Kuviot
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Kuvio 1a. Väittämä 2. ”Viinijuhlien artistien tulisi olla vain suomalaisen populaarimusiikin edustajia” –
tarkasteltuna iän mukaan.
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Väittämä 2. ”Viinijuhlien artistien tulisi olla vain suomalaisen populaarimusiikin edustajia” –

tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 1c Väittämä 2. ”Viinijuhlien artistien tulisi olla vain suomalaisen populaarimusiikin edustajia” – tarkasteltuna
iän mukaan.
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Kuvio 2a. Väittämä 3. ”Viinijuhlilla tulisi esittää monipuolisemmin eri musiikinlajeja” – tarkasteltuna iän mukaan.

40
35

31

30

34

32
29

27

29

25

30-39-v

20

40-49-v

15
10
5

3

6

5

5

0
Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Jokseenkin Täysin samaa
samaa mieltä
mieltä

Kuvio 2b. Väittämä 3. ”Viinijuhlilla tulisi esittää monipuolisemmin eri musiikinlajeja” – tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 2c. Väittämä 3. ”Viinijuhlilla tulisi esittää monipuolisemmin eri musiikinlajeja” – tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 3a. Väittämä 5. ”Tulen viinijuhlille kuuntelemaan vain minulle entuudestaan tuttuja artisteja/yhtyeitä” –
tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 3b. Väittämä 5. ”Tulen viinijuhlille kuuntelemaan vain minulle entuudestaan tuttuja artisteja/yhtyeitä” –
tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 3c. Väittämä 5. ”Tulen viinijuhlille kuuntelemaan vain minulle entuudestaan tuttuja artisteja/yhtyeitä” –
tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 4a. Väittämä 6. ”Viinijuhlien musiikillista tarjontaa ei ole syytä uudistaa” – tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 4b. Väittämä 6. ”Viinijuhlien musiikillista tarjontaa ei ole syytä uudistaa” – tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 4c. Väittämä 6. ”Viinijuhlien musiikillista tarjontaa ei ole syytä uudistaa” – tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 5a. Väittämä 8. ”Haluan kuulla viinijuhlilla teemamaan musiikkia” – tarkasteltuna iän mukaan.

37

40
35

31

30

30

24

25

21

21

30-39-v

20
15

40-49-v

11
8

10

8

10

5
0
Täysin eri
mieltä

Jokseenkin eri
mieltä

En osaa
sanoa

Jokseenkin Täysin samaa
samaa mieltä
mieltä

Kuvio 5b. Väittämä 8. ”Haluan kuulla viinijuhlilla teemamaan musiikkia” – tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 5c. Väittämä 8. ”Haluan kuulla viinijuhlilla teemamaan musiikkia” – tarkasteltuna iän mukaan.
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Kuvio 6b. Vierailtujen konserttien tyylilajit iän mukaan tarkasteltuna.
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Kuvio 7b. Vierailtujen konserttien tyylilajit sosio-ekonomisen aseman suhteen tarkasteluna.

35

40
30
20

19 18

24

23 21
15

14
9

10

8

12

22

21

16

12

11

6

10

10
4

0
Klassinen musiikki

Blues

Johtavassa asemassa toisen palveluksessa

Ylempi toimihenkilö

Alempi toimihenkilö

Työntekijä

Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja

Opiskelija

Eläkeläinen

Työtön

Kotiäiti tai koti-isä

Muu

Kuvio 8a. Tiettyjen musiikinlajien kuuntelu ammatin mukaan tarkasteltuna.
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LIITE 2. Taulukko 1. Musiikinlajien lista
En
kuuntele
lainkaan
%
17

Kuuntelen
melko
vähän
%
29

Kuuntelen
vain
jonkin
verran %
29

Kuuntelen
melko
paljon
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17

Kuuntelen
hyvin
paljon
%
8

5

16

27

33

19

1

6

20

43

30

2

8

21

40

29

Ulkomainen
iskelmä- ja
viihdemusiikki
Ulkomainen
popmusiikki
Ulkomainen
rockmusiikki
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7

16

32
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9

26
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20
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13

26

37

21

3

15

29
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17

Disco
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29
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7
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30
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8

Punk
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12
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Hiphop/Rap
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31
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Konemusiikki/tekno

58
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11

4

2

Soul
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31

20

9

3
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32
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3

Jazz
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20

8
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1

Country/Folk
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22
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32

25

14

4

52

32
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4
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49
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13
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1

36

33

19

10

3

Musikaalit

32

33

23

10

2

Hengellinen
musiikki

60

24

11

4

1

Perinteinen
tanssimusiikki
Suomalainen
iskelmä- ja
viihdemusiikki
Suomalainen
popmusiikki
Suomirock

Keskiarvo
Keskihajonta
2,7
2,53
3,45
2,64
3,95
3,24
3,86
3,11
3,26
2,51
3,7
2,9
3,6
2,79
3,48
2,67
2,82
2,48
2,51
2,67
1,72
3,76
1,79
3,65
1,67
3,84
2,11
3,15
2,26
2,95
2,09
3,18
1,94
3,40
2,08
3,19
2,39
2,80
1,71
3,77
1,77
3,67
2,12
3,14
2,17
3,07
1,67
3,93
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Taulukko 2. Myydyimmät kotimaiset äänitteet Suomessa vuonna 2009 kyselyn päättymiseen mennessä.
Kotimaiset
1.

Artisti/Yhtye
Pete Parkkonen

Äänitteen nimi
First Album

2.

PMMP

3.

Anna Puu

4.
5.

Happoradio
Koop Arponen

6.

Kotiteollisuus

Ukonhauta

7.

Apulanta

Kuutio

8.

Yölintu

Nyt ja Aina

9.

Kari Tapio

Viimeiseen pisaraan

10.

Sunrise Avenue

Popgasm

11.

Suvi Teräsniska

Särkyneiden sydänten tie

12.

Amorphis

Skyforger

Veden varaan
Anna Puu
Kaunis minä
New Town

Lähde: IFPI
Taulukko 3. Myydyimmät ulkomaiset äänitteet Suomessa 2009 kyselyn päättymiseen mennessä.
Ulkomaiset
1.

Artisti/Yhtye
U2

Äänitteen nimi
No Line on the Horizon

2.

Green Day

21st Century break

3.

Bruce Springsteen

Working on a Dream

4.

Lady Gaga

The Fame

5.

Duffy

Rockferry

Lähde: IFPI
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LIITE 3. Kyselylomake

Kyselylomake:
Sukupuolenne?
Mies
Nainen
Ikänne?

Koulutuksenne?
Kansakoulu
Keski- tai peruskoulu
Opisto
Ammattikoulu tai vastaava
Ylioppilastutkinto
Ylioppilastutkinto + ammattikoulu tai opisto
Alempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulu
Ylempi korkeakoulututkinto, akateeminen loppututkinto

Asuinlääninne?
Etelä-Suomen lääni
Länsi-Suomen lääni
Itä-Suomen lääni
Oulun lääni
Lapin lääni
Ahvenanmaan lääni
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Ammattinne?
Johtavassa asemassa toisen palveluksessa
Ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Työntekijä
Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
Maatalousyrittäjä
Opiskelija
Eläkeläinen
Kotiäiti tai koti-isä
Työtön
Muu

Kuinka monena vuonna olette käyneet Kuopion Viinijuhlilla?

En kertaakaan
1-2 kertaa
3-5 kertaa
6 kertaa tai enemmän

Kuinka monena päivänä käytte Kuopion viinijuhlilla viikon aikana?
1 päivänä
2-3 päivänä
4-5 päivänä
6-7 päivänä
Joka päivä
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Minkä vuoksi pääasiallisesti käytte viinijuhlilla? Valitse vain yksi vaihtoehto.
Artistit ja yhtyeet
Ruokatarjonta
Viinivalikoima
Ystävien tapaaminen
Kiinnostava tapahtuma
Olen kutsu/yritysvieras

Missä määrin seuraavat seikat kiinnostavat teitä Kuopion viinijuhlilla?
1 hyvin
vähän

2 melko
vähän

3 jonkin
verran

4 Melko
paljon

5 Hyvin
paljon

Tapahtuman
musiikillinen
tarjonta
Vuoden
teemamaa
Viinitarjonta
Ruokatarjonta
Tuttujen
tapaaminen
Tietty
yhtye/artisti
Tunnelma

Mitä mieltä olette seuraavista väittämistä?

1 Täysin eri 2 Jokseenkin
mieltä
eri mieltä
Viinijuhlien
musiikillinen
tarjonta on
onnistunut
Viinijuhlien
artistien tulisi
olla vain
suomalaisen
populaarimusiikin
edustajia

3 En osaa
sanoa

4 Jokseenkin
samaa mieltä

5 Täysin
samaa
mieltä
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Viinijuhlilla pitäisi
esittää
monipuolisemmin
eri musiikin
lajeja
Esiintyjät
vaikuttavat
päätökseeni
osallistua
tapahtumaan
Tulen viinijuhlille
kuuntelemaan
vain minulle
entuudestaan
tuttuja
artisteja/yhtyeitä
Viinijuhlien
musiikillista
tarjontaa ei ole
syytä uudistaa
Viinijuhlat eivät
ole oikea paikka
tutustua itselleni
tuntemattomiin
artisteihin tai
musiikkityyleihin
Haluan kuulla
viinijuhlilla
teemamaan
musiikkia
Viinikulttuuri ja
populaarimusiikki
eivät sovi yhteen
Viinikulttuuria
tulisi korostaa
hienostuneina ja
arvokkaina
pidetyillä
musiikinlajeilla,
kuten klassinen
musiikki ja jazz
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Mitä seuraavista musiikinlajeista kuuntelisitte mielellänne viinijuhlilla? Voitte valita
useamman vaihtoehdon.
Viihde- ja iskelmämusiikki
Pop- tai rockmusiikki
Heavymusiikki
Klassinen musiikki
Perinteinen tanssimusiikki
Maailmanmusiikki/etno
Jazz
Blues
Suomalainen kansanmusiikki
Rap/Hiphop

Harrastatteko tai oletteko keskaan harrastaneet soittamista tai laulamista (käyneet
soitto/laulutunneilla, ollut osallisena kuorossa jne.)?

En ole koskaan harrastanut soittoa/laulua
Olen harrastanut aiemmin
Harrastan silloin tällöin
Harrastan säännöllisesti

Kuinka usein olette käyneet elävän musiikin tilaisuuksissa/konserteissa viimeisen vuoden
aikana?
En kertaakaan
Kerran
2-5 kertaa
6-9 kertaa
10 kertaa tai enemmän

Minkälaisissa musiikkitilaisuuksisssa/konserteissa olette käyneet viimeisen vuoden aikana?
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Ooppera
Sinfoniakonsertti/klassinen musiikki
Kansanmusiikki
Jazz/Blues
Iskelmä/viihde
Hengellinen/kirkkokonsertti
Musikaali
Perinteinen tanssimusiikki
Rock/pop/heavy

Miten seuraavat musiikinlajit vastaavat kuuntelutottumuksianne?
3
2
4
1 En
Kuuntelen
Kuuntelen
Kuuntelen 5 Kuuntelen hyvin
kuuntele
vain
melko
melko paljon/säännöllisesti
lainkaan
jonkin
vähän
paljon
verran
Perinteinen tanssimusiikki
Suomalainen iskelmä- ja
viihdemusiikki
Suomalainen popmusiikki
Suomirock
Ulkomainen iskelmä- ja viihdemusiikki
Ulkomainen popmusiikki
Ulkomainen rockmusiikki
Uudet listahitit
Disco
Heavy- tai hardrock
Punk
Hiphop/rap
Konemusiikki/tekno
Soul
Blues
Jazz
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Reggae
Country/folk
Salsa- tai lattarimusiikki
Perinteinen kansanmusiikki
Uudempi
kansanmusiikki/maailmanmusiikki/etno
Klassinen musiikki
Musikaalit
Hengellinen musiikki

Minkälaista musiikkia kuuntelette kaikista mieluiten? (Voitte mainita esimerkiksi tietyn
musiikinlajin tai artistin/yhtyeen/säveltäjän jne.).

Onko jotain tai joitain musiikinlajeja joista ette lainkaan pidä? (Voitte mainita esimerkiksi
tietyn musiikinlajin tai artistin/yhtyeen/säveltäjän jne.).

:

