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Tutkimuskysymyksien selvittämiseksi luvuissa kaksi ja kolme selvitetään 
käsitteitä ja termejä poliittisen laulun ja poliittisen teatterin näkökulmasta. 
Historiaa ei ole erikseen esitelty, koska luvun kaksi, käsitteet ja termit, selventävät 
tapahtumia historiallisesti kronologisessa järjestyksessä. Kyseisissä luvuissa 
esitellään lisäksi poliittisen musiikkiteatterin keskeisiä tekijöitä: lauluyhtye Agit 
Prop -kvartetti, ajatuksien tukipilari Bertolt Brecht sekä Lapualaisooppera -
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haluttu tietää heidän mietteitään teoksistaan sekä näkemyksiä aikakaudesta 
poliittisen musiikkiteatterin saralla. Metodina on käytetty teemahaastattelua. 
 
Tutkimustyön perusteella voidaan todeta, että poliittisella musiikkiteatterilla on 
aina tendenssi, päämäärä ja agenda. Se on teos, jolla on yhteiskuntakriittinen 
sanoma ja -tarkastelutapa. Poliittista musiikkiteatteria ei ole olemassa ilman 
poliittista tekstiä tai näkökulmaa, sillä musiikissa itsessään ei ole olemassa 
poliittista sointua tai melodiaa.  
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ABSTRACT 
 
 
The main objective of the Dissertation at hand is to critically assess and evaluate 
the concept of politically themed musical theatre in Finland. In order to unveil and 
analyze the area of interest, the following were chosen as the key research 
questions; how can politically themed musical theatre be defined, and what kind 
of an impact it may have had on the present day. 
 
With the aim of gaining an in-depth understanding of the aforementioned subject 
matters, Chapters two and three provide an overview of the focal terminology and 
fundamental concepts. The terms are discussed from the viewpoint of politically 
themed musical theatre. These Chapters examine the field in a historically 
chronological manner. Thus, the historical aspect is not investigated separately. 
Chapters two and three also introduce some of the most recognized characters of 
the discipline, namely Agit Prop-quartet, the highly influential scholar Bertolt 
Brecht and the theatrical production Lapualaisooppera.  
 
The field research for this particular Thesis incorporated qualitative interviews of 
four individuals significant for the Finnish politically themed musical theatre. The 
renowned group comprising the research sample includes: Kaj Chydenius, Eero 
Ojanen, Sinikka Sokka and Ari Numminen. Each of these artists is introduced in 
Chapter four. The interviews were conducted focusing predominantly on the 
subjects’ views on the present era and their work to date. The method of thematic 
interviewing was used. 
 
As a conclusion, it can be argued that politically themed musical theatre always 
has a tendency, a goal and an agenda. It is a recital with an embedded message 
scrutinizing the surrounding society. Politically themed musical theatre does not 
exist without a political script or perspective, as music as a sole component cannot 
have a political tune. 
 
 
Key words: Political theatre, Political music, Musical movement, 1970’s, 
Lapualaisooppera, Agit Prop, Bertolt Brecht.  
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1 JOHDANTO 

 

”En tunne parempaa tapaa olla objektiivinen,  

kuin tehdä selkoa miten olen subjektiivinen”.       (Donner 1987,5.) 

 

Minusta Donnerin lause on tärkeä. Sen vuoksi ennen kuin esittelen ja analysoin 

tutkimuskohteeni, minun tulisi tehdä selkoa ensin itsestäni; asenteestani 

tutkittavaan kohteeseen. Ymmärrettävästi se luo kuvan, jolla aiheeseeni paneudun 

ja sitä tutkin. En ole poliittisesti sitoutunut. Kannatan kuitenkin arvoja, joita 

mielestäni kuuluu siihen teatterin tekemiseen, josta itse nautin ja kiinnostun. Se 

lienee brechtiläistä ajatusmallia. Törmäsinkin tutkimuksissani mielenkiintoiseen 

termiin: brechtiläinen musiikkiteatteri, jonka hyväksyin ensitilassa kuvaamaan 

tutkimuskohdettani; poliittista musiikkiteatteria.  

 

Minulle poliittinen musiikkiteatteri assosioituu tavallisesti Lapualaisoopperaan, 

Agit Prop:iin, moraalin saarnaamiseen - sormella osoitteluun, Turkkaan ja 

Chydeniukseen. Mielestäni nämä käsitteet eivät kuitenkaan paljasta vielä mitään. 

Ne ovat historian raskauttamia ja kaipaisivatkin sen vuoksi uudelleen ajattelua. 

Lähdin tutkimaan käsitteitä poliittinen teatteri ja poliittinen laulu. Halusin tietää 

mitkä ilmiöt, ryhmät ja henkilöt sitä parhaiten kuvaavat Suomessa? Mihin 

tarpeeseen se aikoinaan on syntynyt? Voiko tanssi ottaa kantaa? Ja mitä käsitteellä 

brechtiläinen musiikkiteatteri tarkoitetaan? 

 

Tutkimustyöni ei pyri esittelemään työväenlaulujen tai poliittisen teatterin 

historiaa koko laajuudessaan. Päämääränäni ja tutkimuskysymyksenäni on 

selvitys, mitä poliittinen musiikkiteatteri tarkoittaa Suomessa? Lisäksi halusin 

ottaa selvää mitä annettavaa poliittisella musiikkiteatterilla on ollut nykypäivään? 

 

Päädyin sivuamaan viitteellisesti Bertolt Brechtiä, koska hänen ajatuksensa ja 

tekstinsä olivat ja ovat yhä vahvoja poliittisesta musiikkiteatterista puhuttaessa. 

Törmäsin hänen nimeensä niin historiassa, termeissä kuin myös haastatteluissani.  

 

Poliittinen musiikkiteatteri on tutkittavana aiheena yhtä aikaa mielenkiintoinen ja 

vaikea, koska lähdemateriaaliksi on vaikeaa löytää kirjoja, joissa Ilpo Saunio ei 



olisi joko toimittanut tai itse kirjoittanut historiaa. Sen vuoksi suurin osa 

historiasta on Ilpo Saunion näkemystä: avoimia ja piilotettuja teesejä. Kirjoja 

poliittisesta laulusta ja poliittisesta teatterista löytyy, mutta poliittisesta 

musiikkiteatterista ei ole valmiina tutkimuksia. Sen vuoksi päädyinkin historiaan 

pohjautuen esittelemään kumpaakin tyylisuuntaa ja kysymään asiaa suoraan 

aikakauden merkittäviltä vaikuttajilta ja poliittisen musiikkiteatterin henkilöiltä.  

 

Haastattelujen tarkoituksena oli selventää ja tuoda esiin henkilöiden mietteitä 

poliittisesta musiikkiteatterista, töistään ja niiden vaikutuksesta nykyhetkeen. 

Haasteena oli löytää kysymyksiä ja näkökulmia muussakin kuin menneessä 

muodossa ”kenen joukoissa seisoit”, koska siten olisin saanut heistä vain jo 

olemassa olevaa tietoa historian kannalta.  

 

Sukupolvi, joka 70 -luvulla toimi aktiivisesti teatterin kentällä, vaikuttaa edelleen 

kulttuurielämässä. Sen vuoksi uskonkin, ettei viimeistä sanaa ole vielä sanottu. 

Mielestäni poliittiselle musiikkiteatterille olisi tilaa ja tilausta lisää rikastuttamaan 

tämän hetkistä teatterikenttää ja sen antia. 
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2 POLIITTINEN LAULU 

 

”Aikakausi oli otollinen laululiikkeen ja poliittisen musiikkiteatterin synnylle 

Suomessa. Alla oli USA:sta lähtenyt hippiliikkeen 60-lukulainen love & peace -

ideologia ja Vietnamin sodan -vastaisuus. Nuoriso alkoi liikehtiä ja ottaa 

vasemmistolaista ideologiaa omakseen. Musiikki oli hieno tapa vaikuttaa ja luoda 

yhteishenkeä. Kokoukset muistuttivatkin hurmahenkisyydessään uskonnollisia 

tilaisuuksia. 50-luvulla syntyneiden vanhemmat arvostivat aineellista hyvää ja 

turvallista toimeentuloa, mitä arvoja vastaan me silloiset teinit tietysti 

kapinoimme. Aika oli myös politiikan varjolla järjetöntä bailaamista ja 

seksuaalista holtittomuutta, ilman pelkoa AIDS:sta. Hauskaa todella oli. 

Kierrettiin keikkakleinbussillamme ympäri Suomea ja nostatettiin henkeä 

demokraattisissa tilaisuuksissa. Yhteisöllisyys oli kunniassaan ja idealismi 

korkealla: uskoimme oikeasti sosialistiseen Suomeen, jonka syntymistä olisimme 

todistamassa. Kaiken kattoi ihan järjetön oikeassa olemisen mentaliteetti.” 

(Havukainen 2009.) 

 

  

2.1 Poliittisen laulun käsitteet ja termit 

 

Laululiike on käsitteenä laaja. Tarkkaa selvyyttä ei ole milloin Suomessa nimeä 

alettiin ensikerran käyttää ja ketkä sitä alunperin käyttivät. Käsite perustuu 

Latinalaisen Amerikan maissa 1960-luvulla ja sen jälkeen Suomessa syntyneisiin 

uuden kansanlaulun liike ja uuden laulun liike –käsitteisiin. Aluksi käytettiin 

nimitystä uusi laululiike, joka myöhemmin lyhentyi pelkäksi laululiikkeeksi. 

Saunio (1987, 26) pitää tärkeimpinä vaikuttajina Suomelle Kuuban Nueva trovaa 

ja La nueva cancion Chilenaa sekä DDR:n Singebewegungia (laululiike). 

Esikuvina oli propagandistiliike 1920-luvulla ja työväenmusiikki, joka 

myöhemmin muuttui kisällilauluiksi. (Saunio 1987, 25-26) Kisällilauluissa 

laulettiin päivän poliittisia pilkkalauluja, ja sen kukoistuskausi oli 1950-luvulla. 

Rauhanlaulut syntyivät toisen maailmansodan jälkeen, ja mielestäni uusia syntyy 

vielä tänäkin päivänä. Jokaisen suuntauksen lähtökohtana on ollut kannanotto sen 

hetkisiin vallitseviin sosiaalisiin epäkohtiin. 
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Sauniosta (Saunio 1987, 25-26) laululiikkeellä tarkoitetaan järjestäytynyttä 

nuorisoliikettä, jolla on oma musiikkikielensä ja omat itsenäiset organisaationsa 

asioiden hoitamiseen. Laululiikkeellä oli yhtenäinen elämänkatsomus ja 

ideologinen näkemys työväenluokasta sekä kansainvälisestä että kansallisesta 

politiikasta. Saunio käyttää laululiikkeen estetiikasta nimitystä fuusio, jolla hän 

tarkoittaa ainesten sulautumista yhtenäiseksi ilmaisukieleksi kulttuurillisella 

läpitunkevuudella. (Saunio 1987, 25-26.)  

 

Stern (Saunio 1974, 6) jakaa laulut viiteen eri aihe-alueeseen: 

• Laulut, joissa kuvataan sen hetkisiä olosuhteita, syitä ei välttämättä sanota. 

• Laulut, joissa näennäisesti valitetaan olosuhteita, mutta joissa on 

kätkettynä kritiikkiä hallitsevaa luokkaa kohtaan 

• Laulut, joissa otetaan hyökkäävästi kantaa syyn aiheuttajia vastaan. 

• Laulut, joissa tuodaan esiin sorrettujen henkiset ja aineelliset tarpeet sekä 

tulevaisuuden näkymät. 

• Laulut, joissa selkeästi ilmaistaan päämäärät ja vaatimukset.  

(Saunio 1974, 6) 

 

Seuraava kaavio esittää taustoja ja lähtökohtia laululiikkeen syntyyn. 

Myöhemmissä kappaleissa avaan nämä käsitteet. Ilmiöt ovat kronologisessa 

muodossa jäljittäen historian kulkua.  

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

   
                
 

         Kuvio 1: Laululiikkeen taustoja (Saunio 1987, 29) 
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Avantgarde 

Viittaa ihmisiin ja teoksiin, jotka kokeilivat ja rikkoivat ajan vakiintuneita ja 

sovinnaisia suuntauksia. Toimintamallina oli radikalismi ja manifestiluonne.  

Laululiike otti vaikutteita kansainvälisesti suuntautuneesta avantgardismista. 

Näitä olivat poikkitaiteellisuus sekä musiikin ulkopuolisten aineiden keskeisen 

merkityksen käsittäminen. Sauniosta (1987, 27) päävaikuttajamaita olivat Saksan 

liittotasavalta (Darmstadtin ja Donaueschingenin nykymusiikkijuhlat), Ruotsi 

(Folke Rabe, Jan Bark) ja Yhdysvallat (happening). Ydinjoukoksi muodostui 

Suomen musiikkinuoriso, kansainvälisen Jeunesses Musicales järjestön esikuvan 

mukaan. Perustajina olivat Matti Rautio ja Seppo Nummi. Lähtökohdiltaan 

Suomen musiikkinuoriso oli musiikkifilosofinen, esteettinen ja epäpoliittinen, 

mutta sisältäen kuitenkin yhteiskuntakritiikkiä. Kannatustaan he saivat taiteen eri 

alueiden keskuudessa ja vaikutuskanavana toimi lehdistö. (Saunio 1987, 27 -28.) 

 

Teatteri ja Kabaree 

Teatteri oli alusta lähtien yksi laululiikkeen foorumeista, jossa monet 

laululiikkeen säveltäjät, kirjoittajat ja näyttelijät työllistyivät. Uusi teatterikäsitys, 

jonka tavoitteena oli brechtiläinen musiikkiteatteri, lähti liikkeelle Helsingin 

Ylioppilasteatterista. Välittäjinä olivat Max Randin, Kaisa Korhonen ja Kalle 

Holmberg. Rinnakkaista näkemystä edusti Peter Von Bagh. Hän toi esiin 30-luvun 

saksalaisen Hanss Eislerin musiikin sekä työläiselokuvakäsityksen. Vuonna 1965 

Ylioppilasteatteri aloitti kabaree-toimintansa, keskieurooppalaisen mallin mukaan. 

Tähän kuuluivat Orvokki-kabareet ja brechtiläinen musiikkiteatteri. Jälkimmäinen 

huipentui vuonna 1966, Arvo Salon ja Kaj Chydeniuksen Lapualaisoopperaan. 

Saunion mielestä kabaree oli historiallisesti katsottuna siirtymäaikaa kohti 

laululiikettä. (Saunio 1987, 30, 49.) 

 

Sauniosta (1987, 48-49) radio oli tärkeä uusien kulttuurinäkemyksien tuoja 60-

luvun aikana. Ohjelmina olivat muun muassa lyyrikkojen klubi, kirjallinen 

chanson ja Orvokki-kabareet. Radion työväenlaulukonserttiohjelma, ennakoi 

laululiikkeen levytuotannon syntyä. Myös lehdistö seurasi mielenkiinnolla 

laululiikkeen roolia kulttuurielämän ilmiönä, toisin kuin Musiikkilehti ja 

kaupallinen nuorisolehdistö eivät olleet kiinnostuneita. (Saunio, 1987 48-49.) 
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Populaarimusiikki (Pop, folk ja jazz) 

Laululiikkeen musiikilliset lähtökohdat olivat pääasiassa samankaltaiset kuin 20-

luvun propagandistiliikkeellä ja kupletti- sekä kansanlauluperinteessä. Tangon 

toisen kukoistuskauden (Toivo Kärki, Unto Mononen) ja perinteisen suomalaisen 

populaarimusiikin vaikutukset näkyivät syntymässä olevaan poliittiseen lauluun, 

etenkin Ylioppilasteatterin kabareissa. Toinen merkittävä vaikuttaja oli jazz, jonka 

vaikutukset näkyivät vähitellen. Avainryhmänä oli Chrisse Schwindtin yhtye, 

jossa soittivat Otto Donner ja Eero Ojanen. (Saunio 1987, 30-31.)  

 

Suomalaiselle laululiikkeelle angloamerikkalainen folk-aalto 1960-luvulla ei 

merkinnyt merkitsevästi yhtä paljon kuin DDR:n laululiikkeelle. Kuitenkin 

suomalainen folk-liike organisoitui samalla tavalla kuin DDR:n laululiike. 

Keskuksena heillä oli Helsingissä Hootenanny-klubi. Vasemmisto antoi tukensa 

folk-aaltoon, jolle yhteistä oli Vietnaminsodan ja ydinaseiden vastaisuus. 

Kärkinimiä olivat Bob Dylan, Joan Baez ja Donovan, jotka koettiin enemmän 

nuorisoidoleina kuin poliittisen laulun edustajina. Suomalaisia kärkinimiä olivat 

puolestaan Hector, Anki ja Päivi Pauno. (Saunio 1987, 31-33.) Saunio jättää 

mainitsematta bluesin, afroamerikkalaisien protestilaulut, josta myös jazz on 

myöhemmin polveutunut. 

 

Uusi poliittinen laulu  

Ensimmäiset vaihtoehtoliikkeet näkyivät selvimmin 1960-luvun loppupuolella. 

Ajanjaksoa on pidetty ennakoivana siirtymävaiheena uuden poliittisen laulun 

ajatuksille. Tyypillisesti poliittinen herääminen alkoi taiteilijaryhmä Killasta ja 

Sadankomiteasta, josta se johti Sosiaali Demokraattiseen Puolueeseen (SDP:hen), 

ja sieltä Suomen Kansan Demokraattiseen Liittoon (SKDL:n) päätyen lopuksi 

Suomen Kommunistiseen puolueeseen (SKP:hen), ja usein vielä sen vähemmistö-

osaan. (Saunio 1987, 33-34.)  

 

Uusi poliittinen laulu kehittyi 1968 omaan muotoonsa saaden kantavuutta yli 

puoluerajojen. Se oli vahvasti yhteydessä Vietnam-liikkeeseen ja rauhanliike 

Sadankomiteaan, jonka vuosittaiset itsenäisyyspäivän manifestiteot toimivat 

promoottorina poliittisille lauluille. Aikaisemmin 1950-luvulla tiedonvälityksen 

puutteellisuus piti yhteiskuntaryhmiä ja kulttuureja toisistaan erillään, esteettinen 
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arvo ja yhteiskuntaluokka määrittelivät vahvasti kulttuuripolitiikkaa. 1960-luvulla 

alkanut teollistuminen, kansainvälistyminen sekä tiedonvälityksen kasvu 

synnyttivät ja loivat pohjan uudelle poliittiselle laululiikkeelle. Yhtäläisyydet 

ohjelmistossa olivat:  

• Yhteenkuuluvuuden tunne työväenluokkaan. 

• Proletaarisuus: opiskelun tärkeys (marxilais-leniniläinen) 

• Kiinnostus sosialistisia maita: NL:aa, DDR:ää ja Kuubaa kohtaan.  

      (Saunio 1987, 37-38.) 

 

Sauniosta tärkeimpiä ilmiöitä olivat vapaiden ammattiryhmien syntyminen 

laitosteattereiden vastapainoksi. Edelläkävijöinä olivat Helsingin ylioppilasteatteri 

ja Kom-teatteri, joka alun perin oli Svenska Teatterin kokeilunäyttämö. Kantavina 

voimina olivat Kaisa Korhonen ja Kaj Chydenius. (Saunio 1987, 34-35.) Saunio 

jättää mainitsematta teatterikeskuksen, järjestön, joka perustettiin 1970-luvulla. 

Sen tarkoitus oli ja on yhä edistää sekä tukea syntyneitä ammattiteatteriryhmiä.  

Vapaiden ammattiryhmien pääteesinä oli viedä teatteria sinne missä sitä ei vielä 

ollut. Tämän seurauksena syntyi eri paikkakunnilla kiertäviä teattereita. 

 

Suuremmalle yleisölle uuden poliittisen laulun propaganda tuli tutuksi Timo 

Bergholmin johtaman Televisio-teatterin myötä. Se jatkoi ylioppilasteatterin 

aloittamaa Kabareelinjaa. Tv-teatterin näytelmiä olivat Oma ja Tuhannen ja 

yhdenyön tarinat. Elokuvat toivat poliittisen laulun tekijät suuremman yleisön 

tietoon. Tunnetuimpia elokuvia ovat Käpy selän alla ja Lapualaismorsian, joihin 

musiikin oli pääasiassa säveltänyt Kaj Chydenius. Näin syntyi elokuvan 

käyttömusiikki ja rakkauslaulut taistelulaulujen rinnalle. Vaikka uusi poliittinen 

laulu koettiinkin hyvin teatterisidonnaiseksi, Saunio muistuttaa, ettei se ollut 

kuitenkaan vielä oma itsenäinen musiikinmuotonsa. (Saunio 1987, 35-36.) 

 

Underground 

1960 luvun lopulla oli underground-liike, jolla oli poliittisia ja kulttuurillisia 

yhtymäkohtia laululiikkeeseen. Sen tärkeimpinä vaikuttajina pidetään M. A. 

Nummista ja Mattijuhani Koposta, jotka aikaisemmin olivat toimineet Suomen 

Demokraattien Nuorisoliiton ja sen Terä -lehden piirissä. (Saunio 1987, 35.) 
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SKP 

Suomalainen laululiike syntyi pääasiassa SKP:n vähemmistökommunismin 

näkemyksien myötä. Väljästi osaa otti myös koko vasemmistokenttä. Keväällä 

1966 pidetyn Koiton kokouksen jälkeen SKP:n vähemmistö organisoitui, mikä 

vaikutti kulttuurin kuvaan. Saunio pitää (1987, 39-40) 1970-lukua kulttuurin 

uudelleen organisoitumisen aikana, silloin kulttuuripolitiikka siirtyi valtiolliselle 

tasolle. Taiteilijoita vasemmistolaistui jatkuvasti. Tämä näkyi kuvataiteissa 

realismina, kirjallisuudessa modernistisena kantaaottavana runoutena ja 

puolidokumentaarisena proosana. Teatteri oli poliittisten keskustelujen ja kiistojen 

polttopisteenä. Poliittiset kulttuurijärjestöt nousivat merkittäviksi 

kulttuuritekijöiksi, ja taidekoulutuksista sekä kulttuuriprojekteista käytiin kiivaita 

keskusteluja. Työväenmusiikki osoitti tarpeellisuutensa musiikissa, konkreettisten 

asioiden käsittelyssä, modernistisen musiikin rinnalla. (Saunio 1987, 39-40.) 

 

Kansainväliset vaikutteet laululiikkeelle:  

DDR:n laululiike 

Suomalainen laululiike muistutti DDR:ssä vuonna 1967 syntyneen Frei Deutche 

Jugend -laululiikkeen (FDJ:n) toimintamalleja. Yhtenäisiä muotoja olivat 

festivaalien järjestäminen, oma aikakausilehti, levytuotanto, ohjelmaryhmät, 

lauluntekijät, työpajan tapaiset kurssit ja tapaamiset. Tärkeimpänä tapahtumana 

olivat Berliinin poliittisen laulun festivaalit vuodesta 1970 lähtien, johon 

suomalaiset osallistuivat sen toisena vuotena. (Saunio 1987, 40.) 

 

Latinalaisen Amerikan laululiike 

Chilen poliittinen laulu oli aluksi tietämättömämpi Suomelle, kunnes Allenden 

tultua presidentiksi kiinnostus kasvoi. Agit Prop -kvartetti vieraili kesällä 1973 

Chilen poliittisen laulun festivaaleilla jolloin Berliinin festivaaleilla luodut 

kontaktit vahvistuivat. Matti Rossi, Arja Saijonmaa ja Otto Donner toivat 

ensimmäiset vaikutteet Latinalaisen Amerikan musiikkikulttuurista vierailtuaan 

Kuubassa syksyllä 1973. Suomessa voitiin kuulla useita eri ryhmiä, tämän 

mahdollisti Suomi-Kuuba seura, joka hoiti musiikinvaihtoa. 1970-luvun puoliväli 

oli Latinalaisen Amerikan musiikin huippu. Syntyi ryhmiä: Los Cameradas, 

Avaruuslintu ja Arja Saijonmaan konserttikiertue Inti-Illimanin kanssa, jotka 

tekivät kopioita kuubalaisista levytyksistä. (Saunio 1987, 42.) 
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Muut ulkomaiset vaikutteet: 

Neuvostoliitolla ei ollut samanlaista suurta suosiota kuin Latinalaisen Amerikan 

musiikilla, mutta sillä oli vaikutus ohjelmaryhmien ohjelmistoon. Tunnetuksi niitä 

tekivät Agit Propin kisällit. Myös kreikkalainen Mikis Theodoradikis teki 

lauluillaan ohjelmistoon vaikutuksensa, vaikka häneen suhtauduttiinkin varoen 

hänen ailahtelevien poliittisten lausuntojensa vuoksi. (Saunio 1987, 43.) 

 

Ranskan, Espanjan ja Italian poliittisiin lauluihin oli selvästi vähemmän 

kontakteja. Saunio (1987, 43) selittää sen kielimuurilla ja eurokommunistien 

vastaisesta ideologiasta. Mielestäni on kuitenkin syytä muistaa Italian vaikutus 

poliittisen teatterin syntyyn. Suomi omaksui Italiasta Commedia dell`arte:n sekä 

Dario Fo:n satiiriset ja yhteiskuntakriittiset näytelmät. 

 

Suomalainen laululiike ei vielä 60–luvulla omaksunut virikkeitä ranskalaisesta 

Chansonista, toisin kuin Saksassa, jossa omaksuttiin sitä Jasgues Brelliltä. 

Myöhemmin Suomi omaksui Brellin saksalaisilta. Skandinavian 

vaihtoehtoryhmien musiikki jäi suhteellisen tuntemattomaksi, vaikka Ruotsista 

tuotiinkin äänitteitä Suomeen. (Saunio 1987, 43.) 

 

Laululiikkeen organisaatio 

Laululiikkeen organisaatio ei ollut valtiollinen organisaatio, kuten DDR:ssä ja 

Kuubassa toimivien ryhmien organisaatiot olivat. Suomessa laululiike koostui 

useista ryhmistä, jotka liittyivät toisiinsa väljästi. Tyypillistä oli samojen 

henkilöiden toiminta useissa ryhmissä. Sauniosta (1987, 44) keskitetty johto ja 

talousjohdon puute olivat sen heikkous, koska organisaatio pääosin perustui 

henkilösuhteisiin. (Saunio 1987, 44-45.) Sauniosta toimivan laululiikkeen 

organisaation kolme tekijää olivat ohjelmakeskus, KTL ja Love Records. 

 

Ohjelmakeskuksen pääpaino oli musiikkimateriaalin tuottamien ja levittäminen, 

sekä ohjelmaryhmien välitys ja koulutus. Ohjelmakeskus ylläpiti laululiikkeen 

omaa äänenkannattajaa Uusi laulu -lehteä. Lehti julkaisi nuotteja sekä 

kirjoituksia, jotka koskivat laululiikettä. Ohjelmakeskus siirtyi lopettamisen 

jälkeen Elävän musiikin liikkeeseen ja myöhemmin kulttuuripoliittiseksi Aloha –

mielipidelehdeksi. (Saunio 1987, 45, 47.)  
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KTL: Marxilais – Leniniläisen ajattelun kannattajat muodostivat oman kaikki 

taiteenalat yhdistävän; taiteilijoiden poliittisen taistelujärjestön Kulttuuri 

Työntekijäin liiton (KTL:n), johon kuuluivat monet laululiikkeen aktivisteista. 

Liitto julkaisi kulttuurivihkoja, jotka tukivat aineistollaan laululiikettä sen 

kukoistusaikana. Heidän aloitteestaan syntyi vuonna 1975 kansainvälisen 

poliittisen laulun festivaali, Helsingin laulufestivaalit. (Saunio 1987, 47.) 

 

Love Records oli 1970-luvun keskeisin musiikki-ilmiö.  

Se oli riippumaton, kokeilevaa musiikkia julkaiseva yhtiö,  

joka hetkellisesti mursi suurten levy-yhtiöiden monopolin.  

Levy-yhtiö julkaisi lähes kaikki laululiikkeen äänitteet.  

Vuonna 1979 yhtiö joutui konkurssiin. Perustajat  

Otto Donner, Christian Schwindt ja Atte Blom                   kuvio 2: Love Records logo 

jatkoivat tuotantoa Ponsi- ja Johanna -levymerkillä.  

Näistä jälkimmäinen vaikutti uuden aallon rockin synnyssä (mm. M. A. 

Numminen, Dave Lindholm, Hector, Kari Peitsamo, Maarit ja Rauli `Badding` 

Somerjoki ). Nykyisin tuotanto on päässyt uudelle kierrokselle, uudelleen 

julkaistujen cd-levyjen myötä. (Saunio 1987, 47.)  

 

Rinnakkaisilmiöt 

Laululiikkeen kannattavin ydinjoukko muodostui vähemmistökommunisteista, 

mutta se kosketti myös Suomen Kansan Demokraattisen Liiton (SKDL) 

sosialisteja ja SKP:n enemmistöä. Pääasiassa erimielisyydet koskivat poliittisia 

toimia ja organisoitumista, mutta musiikki koettiin yhteiseksi. Yhtenäisyyttä 

korosti yhteinen idoli, laulaja, Reijo Frank. Hänen tunnetuin laulunsa on Veli, 

Sisko -rauhanlaulu. Vaikka sosiaalidemokraatit muistuttivat luonteeltaan ja 

nimiltään vähemmistöläisiä ohjelmaryhmiä, ne eivät olleet kuitenkaan lauluissaan 

eivätkä lavakäyttäytymisessään yhtä hyökkääviä. Merkittäviä lauluntekijöitä 

olivat Kari Rydman ja Ilkka Hannula. Sauniosta tärkein julkisuuskanava oli 

vuoden 1970 alussa syntynyt Valkeakosken Työväenmusiikki -tapahtuma, joihin 

kutsuttiin myös kommunistisia ohjelmaryhmiä. Yhteistyötä jarrutti niistä 

aiheutunut järjestökentänkritiikki ja lehdistökeskustelu. (Saunio 1987, 49-52.) 
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Laululiikkeen häviö 

Ensimmäisiä heikkenemisen merkkejä löytyy 1970 ja –80 –luvun vaihteesta. 

Tarkkaa ajankohtaa laululiikkeen päättymisestä ei ole koskaan määritelty, koska 

yksittäiset ilmiöt ovat yhä jatkuneet ja keskeisten vaikuttajien toiminta muuttaa 

yhä muotoaan. Vähenemisen syitä:  

• Yhteiskunnallisen ja kulttuurin kehitys.  

• Uudet kansainväliset yhteydet.  

• Teiniliiton taloudellinen romahdus.  

• Nuorisomusiikin painopiste siirtyi rokkiin.  

• Rauhan ja vaihtoehtoliikkeiden esiintulo: 1980-luvun alussa perustettiin 

eurooppalainen rauhanliike, jonka yksi osasto oli PAND; taiteilijoiden 

rauhanjärjestö. Laululiike siirtyi rauhanliikkeeseen.  

• Entisten opiskelija-aktivistien valmistuttua ammattiin ja sijoituttuaan 

virkoihin heille ajankohtaisimmaksi tuli taloudelliset ja perheen 

perustamiseen liittyvät asiat.  

• Oikeistolaisen ajattelun lisääntyminen ja pettymys hajonneen puolueen 

täyttymättömien yhteiskunnallisiin ihanteisiin. Puhuttiin konsensus –

Suomesta, jossa hyvinvointi asetettiin aatteellisuuden edelle.  

• Taiteessa painopiste siirtyi taistelevasta taiteesta peitetymmin kantaa 

ottavaan tai kokonaan yhteiskunnallisuudesta irtaantuneeseen taiteeseen, 

alkoi ”karvalakkioopperoiden” aika. Lisääntyneet määrärahat käytettiin 

taidemusiikin hyväksi.  

Sauniosta (1987, 53-55) konkreettisin syy laululiikkeen heikkenemiseen oli sen 

organisaatio. Ohjelmakeskuksen ja Love Records:in lopetettua taloudellisista 

syistä alkoivat virikkeet loppua. Motivaatio heikkeni osaamisen säilyttämisessä, 

kun levytys mahdollisuudet vähenivät. Äänilevyllä oli ratkaiseva merkitys 

poliittisen laululiikkeen levityksessä. Toisena konkreettisena syynä Saunio listaa 

SKP:n sisäisiä ristiriitoja. Puolueen kahtiajako lamaannutti laululiikkeen hänestä 

lopullisesti. (Saunio 1987, 53-55.) 

 

Laululiikettä ovat myöhemmin korvanneet muun muassa rauhanliike, fasismi, 

vihreät, elävänmusiikinliike ja ydinvoiman vastainen liike. Kantaaottavat laulut 

eivät ole silti kuolleet. (Saunio 1987, 55, 57-58.) 
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2.2. Agit Prop –kvartetti 

 

Agit Prop on 1970-luvulla perustettu suomalainen vasemmistolainen lauluyhtye. 

Se on yksi poliittisen laululiikkeen merkittävimmistä yhtyeistä. Yhtyeen nimi 

tulee sanoista agitaatio ja propaganda.  

 

Alkuperäisessä kokoonpanossa lauloivat Kiti Neuvonen, Sinikka Sokka, Pekka 

Aarnio ja Martti Launis. Neuvonen korvaantui myöhemmin Anu Saarella (1972-

1976), Liisa Tavilla (1976) ja lopulliseen muotoonsa se tuli Monna Kamulla.  

(Otavan Iso-musiikki tietosanakirja 1978, 53; Sokka 2009) 

 

Alun perin yhtye oli tarkoitettu kertaluontoiseksi kokoonpanoksi Uudenmaan 

Sosialistisen Nuorisoliiton (USNL) edustajaksi Berliinin II poliittisen laulun 

festivaaleille vuonna 1971. Yhtyeen huippukautta olivat vuodet 1972-1975. Agit 

Prop levytti Love Recordsille kaksi omaa levyä: Agit Prop (1972) ja Laulu kaikille 

(1974). Lisäksi Agit Prop on ollut mukana useilla eri kokoelmalevyillä.  

Virallisesti yhtye ei ole koskaan lopettanut toimintaansa, mutta aktiivitoiminta 

hiipui vuonna 1980. Yhtyeen konsertointi on kuitenkin jatkanut näihin päiviin 

asti. Viime vuosina Agit Prop on nostanut taas päätään.  

(Otavan Iso-musiikki tietosanakirja 1978, 53; & Sokka 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Kuvio 3: Monna Kamu, Sinikka Sokka, Pekka Aarnio ja Martti Launis 

 

 

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Love_Records
http://fi.wikipedia.org/wiki/1972
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3 POLIITTINEN TEATTERI 

 
”Brechtiä esitettiin paljon, klassikko vieläkin, esim. Kerjäläisoopperaa, jolla on 

mielestäni edelleen ajankohtaista sanottavaa. Mutta Brechthän ei ollutkaan tuon 

ajan synnyttämä, vaan vanhempaa tavaraa. Koska tuon ajan poliittinen 

musiikkiteatteri ja kabareet olivat niin tendenssiin sidottuja, vaikutus 

myöhempään oli enemmänkin vastareaktio. Nuorisoliikkeen ja laululiikkeen 

kuihduttua alettiin hakea kysymyksiä individualistisemmin suuntautuneesta 

kirjallisuudesta. Eksistentialismista, irrationaalisemmasta alueesta. Tuli Pete Q, 

joka oli näkyvin manifesti ja vastaisku vasemmistolaiselle, julistavalle teatterille. 

Osa sen ajan "julistajista" jäi sille tielle änkyröimään, osa antoi silmiensä 

avautua ja tajusi homman naurettavuuden. Tietenkään ei ole naurettavaa olla 

heikkojen puolella, mutta samaan aikaan sokeasti puolustimme suurimpia 

ihmisoikeusrikollisia, DDR:ää ja Neuvostoliittoa. Poliittinen teatteri taisi 

vaikuttaa myös siten, että alalle hakeutui ihmisiä vain poliittisen vaikuttamisen 

tarpeesta ilman taiteellista substanssia.” (Havukainen 2009.) 

 

 

3.1 Poliittisen teatterin käsitteet 

 

Teatterilla on kolme erilaista tapaa olla poliittista: valistava, herättelevä ja 

filosofis-poliittista keskustelua herättelevä. Valistavalla tarkoitetaan agitaation ja 

propagandan kaltaista esitystä, joka levittää vakaumusta ilman epäilyä. 

Herättelevä puolestaan pyrkii herättämään poliittisia kysymyksiä nostavan 

keskustelun. Jälkimmäinen sen sijaan haastaa katsojan epäilemään ja 

ajattelemaan. Se on teos, jossa on jo itsessään ja joka lisäksi pyrkii herättämään 

kokonaisvaltaista filosofis-poliittista keskustelua. Mäen (2006, 16) mielestä 

valistava taide on yksinkertaista eikä sen vuoksi oikeata poliittista taidetta. 

Jälkimmäiset sen sijaan ovat vaikeita ja sen vuoksi oikeaa poliittista taidetta. 

Uskoakseni Mäen ajatukset pohjautuvat Brechtiin, joka myöskin halusi kysyä 

teoksissaan hankalia kysymyksiä valmiiden vastausten sijaan. Mäelle poliittisen 

taiteen pitäisi olla kokonaisvaltaista, filosofis-poliittista, pohdiskelua itsessään. 

(Mäki 2006, 16.) 
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Porkola ja Saarakkala (2008, 21-22) menevät jaottelussa pidemmälle. Heidän 

jaottelunsa eivät ole toisiaan pois sulkevia, pikemminkin ne ovat toisiaan tukevia. 

Mielestäni Mäen jaottelu on kuitenkin yksinkertaisuudessaan käytännöllisempi. 

Porkola ja Saarakkala jakavat poliittiset esitykset viiteen osaan: kannatteleviin, 

purkaviin, murskaaviin, uneksiviin ja rakentaviin esityksiin. 

• Kannattelevat kannattavat vallitsevia olosuhteita, vallitsevaa elämäntapaa 

ja vallitsevaa politiikkaa. Olennaisin piirre on muutoksen välttäminen. 

• Purkavat esitykset purkavat maailmaa ja ovat leimallisesti älykkäitä, 

analyyttisiä, eritteleviä, pilkkovia, yksityiskohtaisia ja saavat usein 

”kylmän leiman”. 

• Murskaavat poliittiset esitykset maalaavat koko maailman loppua tai tietyn 

maailman lopun. Ne ovat tunnevoimaisia tai -lähtöisiä ja saavat usein 

”rankan” leiman. 

• Rakentavia esityksiä on suhteessa muihin vähän. Rakentava esitystapa 

vastaa kysymykseen mitä meidän tulisi nyt tehdä. Ne nousevat siihen 

paikkaan, jossa kaikki on jo mietitty pienintäkin kohtaa myöten ja 

murskattu. Rakentavuus voidaan ilmaista sanomana tai ehdottamalla 

toisenlaista olemisen tapaa. Siksi jotkut pitävät sitä jopa naiivina ja nolona.  

• Uneksiva esitystapa on rakentavan esityksen esiaste. 

Saarakkalasta (2008, 22-23) vuoden 2007 poliittinen esitys oli kansallisteatterin 

Kristian Smedsin Tuntematon sotilas, joka oli purkava ja murskaava esitys. 

 

Poliittinen teatteri ei synny pelkästään tietynlaisesta tyylilajista, merkistä tai 

muodosta, vaan mielestäni se on pikemminkin näkökulma ja tarkastelutapa 

teoksesta, joka parhaimmillaan mahdollistaa keskustelun ja siihen osallistumisen. 

Jokaisella esityksellä on aina tendessi, päämäärä ja agenda, mutta se mikä tekee 

esityksestä poliittisen, on mielestäni itse tekstin sisältö. Porkolasta ja 

Saarakkalasta (2008, 22) nykypäivän poliittinen esitys vaatii ihmiseltä ajattelua ja 

pysähtymistä. Heidän mielestään pysähtyminen, ajan ottaminen, ajattelua varten 

on merkittävin poliittinen teko. 

 

Porkola ja Saarakkala (2008, 22-23) listaavat poliittiselle esitykselle neljä 

näyttämöä: julkisen tilan (katu, tori), teatterin, median (internet, sanomalehdet ja 
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televisio) sekä huoneet (kokoushuoneet, kabinetit, ravintolat, saunat, olohuoneet). 

Kolmen ensimmäisen tarkoituksena on puhutella suuria joukkoja. Viimeisimmän 

volyymi perustuu taiteen synnyttämään kokemukseen ja sen syvyyteen katsojassa. 

Porkolasta ja Saarakkalasta esitys, joka näkyy, on enemmän olemassa kuin se joka 

ei näy. Olen yhtä mieltä siitä, että näkyvän on helpompi vaikuttaa 

päätöksientekoon, synnyttää keskusteluja sekä mielipiteitä. Haluaisin kuitenkin 

uskoa, että ilman tiedonvälitystä on myös olemassa politiikkaa. Poliittisuuden 

mittana ei saisi olla vallitseva kulttuurimme; mediakeskeisyys.  

  

Kirkkopellon (2006,16) mielestä Avantgardistisessa ja poliittisessa teatterissa on 

yhtäläisiä periaatteita. Hänelle Avant-garde on taidetta, joka pyrkii muuttumaan 

todellisuudeksi eikä suinkaan muuttamaan todellisuutta taiteeksi. Hänen 

mielestään poliittisen teatterin tarkoituksena ei ole viihdyttää, antaa valmiita 

malleja tai palauttaa entiseen, vaan vaatia välitöntä asioihin puuttumista.  

 

Mielestäni kysymys siitä, miksi taiteilija haluaa ottaa kantaa, osallistua yhteisiin 

asioihin ja välittää on sama kuin kenellä tahansa muullakin ihmisellä. Porkolasta 

ja Saarakkalasta (2008, 23) kysymys on taiteilijuudesta, kansalaisuudesta ja 

ihmisyydestä: miten ajattelee suhteensa maailmaan, yhteiskuntaan ja toisiin 

ihmisiin. Ja missä kokee oman paikkansa yhteiskunnassa. Tämänkaltaisia 

ajatuksia mielekkäänä kokeneena, on seurauksena väistämättä, että ajatukset 

näkyvät niin taiteessa kuin myös muussakin jokapäiväisessä tavassa olla ja elää.  

(Porkola & Saarakkala 2008, 23.) Itselleni heräsi tutkimusten edetessä kysymys: 

Onko olemassa epäpoliittista esitystä? Porkolasta ja Saarakkalasta (2008, 23) ei 

ole olemassa epäpoliittista esitystä. Nekin missä ei ole suoraa yhteiskunnallista 

sanomaa, ajavat kuitenkin jotain agendaa. Heistä taide on todellisuuden luomista. 

  

”Taide ei ole jokin elämästä eristetty alue, jalustalle nostettu tai 

teatterisaliin unohdettu, vaan aktiivinen kieli ja teko, joka omalla 

olemassaolollaan ehdottaa paitsi sitä, mitä maailmasta voisi ajatella 

myös sitä, mitä se on. Jos näin ajatellaan, se asettaa tekijälle vahvasti 

poliittisen ja eettisen kysymyksen: millaista todellisuutta taiteellani ja 

esityksilläni olen luomassa?” (Porkola & Saarakkala 2008, 23). 

 



  16 

3.2 Bertolt Brecht 

 

Eugen Bertold Friedrich Brecht syntyi Saksassa 10.2.1898  

ja kuoli 14.8.1956. Hän oli tunnettu näytelmäkirjailija,  

runoilija ja teatteriohjaaja. Hän kehitti oman teatterimuodon,  

eeppisen teatterin, jonka lähtökohtana oli pasifismi ja  

yhteiskuntakriittisyys. Brecht halusi näyttää ristiriitoja  

valmiiden vastauksien sijaan. Hän tähtäsi katsojan  

pohtimaan ongelmia vieraannuttamalla hänet esityksestä. 

(Backer 2008, 7-11; Haikara 1992, 17, 118, 178.)                 Kuvio 4: Bertolt Brecht 

 

Aristoteelista draamaa sekä eeppistä teatteria pidetään usein toistensa 

vastakohtina. Se johtuu uskoakseni Brechtin kuuluisasta taulukosta, jonka hän 

esitteli Mahagony –esseessään vuonna 1929. Siinä vastakkain olivat aristoteelinen 

draamallinen teatteri ja eeppinen teatteri. Tarkoituksena oli selventää teattereiden 

painotuseroja. Erot eivät olleet toisiansa pois sulkevia. ( Backer 2008, 14; Brecht, 

1991, 83.) Backer (2008, 14) kiteyttää, että keskeisin ero oli 

maailmankatsomuksellinen (Reitala & Heinonen 2003, 43).  

 

Kolme keskeisintä vieraannuttamismuotoa Brechtin eeppisessä teatterissa olivat:  

Dialektinen ajattelu: Dialektisella ajattelulla tarkoitetaan sitä, että teesin(väite) ja 

antiteesin(vastaväite) kautta voidaan päästä synteesiin (tulokseen), joka 

puolestaan voi olla uusi teesi. Toisin sanoen yhtä ainoata selkeätä vastausta ei ole, 

vaan niitä voi olla monia. Dialektisessa ajattelussa kysymysten asettelu on 

vastauksia tärkeämpää. Marxin dialektisen materialismikäsityksen mukaan 

ihmisen täytyisi ottaa itse vastuuta omista teoistaan eikä laittaa vastuuta toisten 

syyksi, kuten kohtalon, jumalan tai paholaisen. Näistä ajatuksista oli kyse 

Brechtin eeppisissä näytelmissä. Niiden pyrkimys oli herättää katsojassa 

dialektinen ajatteluprosessi. Sen vuoksi ne eivät kerro totuuksia, eivätkä anna 

valmiita vastauksia. ( Backer 2008, 10; Brecht 1991, 19, 67, 303.) 

 

Vieraannuttamisefekti: katsoja sekä näyttelijä pyrittiin vieraannuttamaan 

näytelmästä ja näytelmän aikana syntyneistä emotionaalisista tunteistaan erilaisin 

keinoin. Pyrkimyksenä oli herättää katsoja tarkastelemaan esitystä 
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yhteiskuntakriittisestä näkökulmasta. Tämän Brecht toteutti erilaisilla 

vieraannuttamisefekteillä. Esimerkkinä entisen ”neljäs seinä” –ajatuksen sijaan 

näyttelijä otti suoran kontaktin yleisöön. Toisaalta saatettiin käyttää kirkasta 

valaistusta, projisoituja tekstejä näyttämöllä, tutun tapahtuman sijoittamista 

outoon ympäristöön tai eri aikakauteen. (Backer 2008, 17; Brecht 1991, 152-163.) 

 

Gestiikka tarkoittaa elehtimistä. Brecht kehitteli siitä sanan gestus; jolla hän 

tarkoitti elettä, joka oli tunnistettava ja yhteiskunnallinen. Eleitä olivat sekä 

fyysiset eleet että äänensävyt. Brecht korosti, että näyttelijän oli pyrittävä 

luonnollisuuteen, koska kyse ei ollut tyylittelystä. (Backer 2008, 18; Brecht 1991, 

154, 197.) 

 

Brechtistä sama ajatus koski musiikkia. Aikaisemmin draamallisessa oopperassa 

musiikki oli olemassa kuvittaakseen ja tehostaakseen tunnelmaa. Sen tarkoitus oli 

tukea tekstiä, kun taas eeppisessä oopperassa musiikki otti kantaa itsenään, välitti 

ja antoi suhtautumistavan. Musiikki itsessään välitti sanomaa ja edellytti tekstiä. 

(Brecht 1991, 85-86.) Brechtin luottosäveltäjät olivat Kurt Weill, Hanns Eisler ja 

Paul Dessau. Laulujen tunnetuin tulkitsija oli laulaja Gisela May. 

   

Yhteiskuntakriittisyys, laulujen tekstilähtöisyys ja katsojan herättäminen sekä 

haastaminen kuuntelemaan ja toimimaan vallitsevia oloja kohtaan ovat niitä 

ajatuksia, joista mielestäni puhutaan käsitteenä brechtiläinen musiikkiteatteri. 

Erilaiset vieraannuttamiskeinot tekstin esittämisen ja lavastuksen avulla sopivat 

mielestäni myös hyvin tähän tyylisuuntaan.  

 

 

3.3 Lapualaisooppera 

 

Lapualaisooppera kirjoitettiin Helsingin  

Ylioppilasteatterin 40-vuotisjuhlanäytelmäksi.  

Sen kirjoitti Arvo Salo, ohjasi Kalle Holmberg ja         

sävelsi Kaj Chydenius. Ensi-ilta oli 21.3.1966.           
 

                                Kuvio 5: Lapualaisoopperan juliste 
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Korhonen, Ylioppilasteatterin johtaja, keräsi työryhmän lähipiiristään. Salo ja 

Chydenius olivat olleet Orvokki kabareita tehtäessä hänen tärkeimpiä avustajiaan. 

Salo oli jo useita vuosia suunnitellut musikaalin kirjoittamista lapuanliikkeestä. 

Hän oli edellisenä syksynä julkaissut Parnassossa sarjan runoja nimellä 

Lapualaisooppera varatakseen aiheen itselleen. (Korhonen 1993, 53-54.) 

 

Lapualaisooppera ei ole realistinen tarina. Lapuan liike oli kuitenkin musikaalin 

lähtökohtana. Lapuan liike oli kommunisminvastainen, oikeistoradikaali 

kansanliike, joka ravisteli suomalaista yhteiskuntaa 1929-1932. Johtajana toimi 

Vihtori Kosola. Osa kannattajista turvautui väkivaltaan. Mäntsälän kapina, 

muilutukset (presidentti K. J. Ståhlbergin vienti rajalle), kunnanvaltuustojen 

puhdistukset sekä kirjapainoihin ja työväentaloihin kohdistunut ilkivalta olivat osa 

Lapuan liikkeen toimintamuotoja. (Facta tietosanakirja 2006, 415.) 

 

Lapualaisooppera sijoittuu kansalaissodasta Lapuan liikkeen kautta 60–luvun 

pasifistiseen liikkeeseen. Näytelmä on rapsodia pahoista teoista ja niiden uhreista, 

jotka hillitsivät itsensä. Mustat tekivät terroritekoja ja punaiset, joka olivat uhreja, 

pidättäytyivät kostamasta, koska uskoivat sen vievän oikeuden voittoon ja 

ihmiskunnan viisastumiseen. Korhonen (1987, 55) sanoo aatesisällön levänneen 

teoreettisen vastakkainasettelun varassa. Hyvään vastattiin hyvällä, ja väkivaltaa 

kieltäydyttiin jatkamasta. Esitys herätti huomioita, ja se vastaanotettiin jopa 

kiihkon vallassa. Erityismerkityksensä ensi-illalle antoi samanaikainen 

eduskuntavaalien tuloslaskentailta, jossa eduskuntaan tuli vasemmistoenemmistö. 

(Korhonen 1993, 53, 55.) 

 

Hengeltään näytelmän katsottiin muistuttavan Bertolt Brechtin ja Kurt Weilin 

Kolmen Pennin Oopperaa (Korhonen 1993, 58).  

 

Mielestäni näytelmä kertoo itsenäisen ajattelun tärkeydestä. Se on yksilön 

vapautta ja demokratiaa puolustava näytelmä ja se on yhä ajankohtainen.  

Korhosesta (1993, 59) Lapualaisoopperan filosofinen avainajatus oli sen 

loppukuoron kertosäkeessä: ”Väkivaltaa emme tahdo, väkivaltaa emme tee, vain 

heikko vaatii väkivaltaa, vain heikko tottelee. Mitä emme tahdo emme tee!”   
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4 TUTKIMUSAINEISTON KUVAUS 

 

Seuraavien neljän haastattelun tarkoituksena on selventää ja näyttää poliittisen 

musiikkiteatterin henkilöiden mietteitä ajasta, teoksistaan ja vaikutuksestaan 

nykyhetkeen. Halusin perinteisen historioinnin sijaan tuoda näkemyksiä 

kyseisestä aikakaudesta ja aiheesta. Haastattelin säveltäjiä Kaj Chydeniusta ja 

Eero Ojasta, joilla kummallakin on merkittäviä teoksia poliittisen 

musiikkiteatterin historiassa. Lisäksi haastattelin näyttelijää ja Agit Prop -

kvartetin jäsentä, Sinikka Sokkaa. Neljänneksi henkilöksi valitsin muusikon, 

tanssijan ja koreografin, Ari Nummisen, koska mielestäni liike on aina osa 

ilmaisua. Sen mahdollisuudet ilmaista ajatukset ovat toisenlaiset kuin sanoihin 

sidotulla teatterilla. Ajattelin liikkeen tässä yhteydessä olevan osa sisältöä, sen 

vuoksi en esitellyt liikettä omana käsitteenä poliittisessa musiikkiteatterissa. 

 

Haastattelumetodikseni valitsin teemahaastattelun. Teemahaastattelulla 

tarkoitetaan tilannetta, jossa keskustellaan teemojen kautta ja kysymykset ovat 

vain suuntaa antavina. ( Aaltola & Valli 2001, 24-42.) 

 

Aloitin haastattelujen tekemisen aikaisin. Ensimmäisen ja viimeisimmän 

haastatteluni välillä on reilut kaksi vuotta. Sen vuoksi olen maininnut jokaisen 

henkilön kohdalla haastattelujen ajankohdan, jotta lukija ymmärtää lukiessaan, 

että prosessin välissä on kulunut aikaa ja hetkessä jossa nyt työstän 

opinnäytetyötäni, maailmankuva saattaa olla erilainen. Videoin haastattelut ja 

litteroin ne jälkikäteen. Vain Ojasen haastattelu on tehty sähköpostihaastatteluna. 

Halusin välttää kysymysten mekaanista toistoa, joten otsikot osoittavat 

keskustelun suuntaa. Esitin seuraavanlaiset kysymykset hieman varioiden kunkin 

oman taustan mukaan:  

1. Miten määritätte poliittisen laulun, mitä se on?  

2. Miten koette, mikä on poliittisen laulun perintö ja nykypäivän tilanne?  

3. a) Chydeniukselle, Ojaselle ja Sokalle: Miten koette Lapualaisoopperan / 

Agit Propin vaikuttaneen nykyhetkeen? Mihin tarpeeseen se syntyi? 

b) Nummiselle: Voiko tanssi olla poliittista?  

Mihin tarpeeseen teokset ovat syntyneet? 
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4.1 Kaj Chydenius  

 

Haastattelu 2.12.2006, Cumulus hotelli, Lahti.  

 

Chydenius on muusikko ja säveltäjä. Hän on 

syntynyt 16.10.1939 Kuusankoskella. 

Läpimurtoteos oli Lapualaisooppera vuonna 1966.  

Hän on tunnettu yksin- ja kuorolauluistaan, lisäksi hän  

on säveltänyt kuorokantaatteja, oopperoita, kamari- ja  

elokuva musiikkia. Hän on saanut Pro Finlandia 

–mitalin 1996 ja säveltaiteen valtionpalkinnon 2006.           Kuvio 6: Kaj Chydenius 

  

Poliittinen laulu?  

Chydeniuksen mielestä politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Politiikkaa ja 

poliittisia lauluja on olemassa laidasta laitaan, siten että kaikki laulut, jotka 

liittyvät politiikkaan, ovat hänestä poliittisia lauluja. Hänen omat, poliittisten 

laulujen juuret ovat Brechtiltä, joka hänestä oli vasemmistolainen.  

Syy siihen miksi poliittiset laulut usein yhdistetään vasemmistolaisuuteen, johtuu 

siitä, että vasemmisto on usein ollut vähemmistönä yhteiskunnassa. Sen vuoksi 

oikeistolaisia lauluja on vähän, sillä heidän ei ole tarvinnut tehdä lauluja 

saadakseen ääntänsä kuuluviin. Hänen mielestään oikeistolaisten intressinä on 

aina ollut sanoa, että asiat ovat hyvin niin kuin ne ovat. ”Koskaan et muuttua saa” 

on Chydeniuksesta oikeistolainen tunnus. Kun taas vasemmistolaiset ovat aina 

olleet sitä mieltä, että ”muutu ihmeessä, nopeasti”. Vasemmistolaisille oikeiston 

rauha on aina ollut harha, koska heidän mielestään oikeisto oli se, joka hyökkäsi 

Vietnamiin ja Irakiin, ei suinkaan vasemmisto. 

 

”Toisin sanoen sen puolen jolla on hegemonia ei tarvitse sanoa, ei 

tarvitse tehdä kokoajan asiansa turvaamiseksi lauluilla, vaan protesti 

on aina sen vähemmistön asia tehdä.” (Chydenius 2006.) 

 

Oli hienoa, miten analyyttisesti Chydenius pystyi kyseenalaistamaan itseään. Hän 

esitti itse kysymyksen, ovatko oikeistolaiset tehneet protestilauluja Kuubassa, 

koska vasemmisto on siellä niin vallassa. Hänen mielestään kysymys ei ole 

http://fi.wikipedia.org/wiki/1939


  21 

vasemmistolaisuudesta, vaan tekstistä. Hän täsmentää, ettei musiikki itsessään ole 

poliittista, vaan teksti. Laulu on yhtä poliittinen kuin sen teksti on. Kysyttäessä 

poliittisesta laulusta pitäisi lähtökohtana olla se, minkälaisia poliittisia tekstejä 

runoilijat ovat kirjoittaneet.  

 

”Poliittisia lauluja ei ole olemassa ilman tekstejä, että kenen tekstejä 

Linkola säveltää niin se on just niin poliittisia kuin ne tekstit on 

poliittisia. Mutta sitä punasta sävellajia, sitä ei sillä lailla ole olemassa. 

Vaikka kuinka toivoisi, että voi kun mä ottasin ton ylinousevan kvintin 

kun se on niin hirveen punanen. Ei se oo yhtään sen punasempi.” 

(Chydenius 2006.) 

 

Chydeniuksen mielestä parhaiten sävelletty ja kirjoitettu laulu, jota hän itse 

ihailee, on Internationaali (kansainvälinen). Hänestä se on hyvinkin 

vasemmistolainen ja kuvaa parhaiten poliittista laulua. Toinen vastaava, yhtä 

hieno mutta hieman vanhempi Ranskan vallankumouksen laulu on Marseljeesi. 

Myöhemmin haastattelun aikana hän mainitsi edellisiin kansanvälisiin lauluihin 

lisänä vielä Warshavjanka –laulun, joka hänestä on myös hyvä malliesimerkki. 

Hän tarkensi Marseljeesin olevan Marseillelais-tyttö ja Warshavjankan olevan 

Varsovalais-tyttö. Laulut kertovat tytöistä eikä mistään nyrkit savessa 

painimisesta. Se juuri tekeekin ne hänestä parhaiksi lauluiksi. 

 

Chydeniuksesta ei ole olemassa erityistä poliittista tyyliä, sillä myös poliittisia 

lauluja pystyy laulamaan huonostikin, niin ikään että ne alkavat muistuttamaan jo 

viihdettä. Hänen mielestään on moraalinen ja eettinen kannanotto laulaa kaikkia 

ristiriitoja tasoittavasti: ”älkää nyt, ei oikeasti mitään ongelmia ole, olkaa vaan 

nyt siinä”. 

 

Poliittisen laulun perintö?  

Chydeniuksesta poliittisen työväenlaulun perintö Suomessa on kohtalaisen 

tanakka. Hän miettii ihailtavan vaatimattomasti itseään ja omaa musiikillista 

perintöään, jota hän on sävellysuransa aikana säveltänyt ja siten jättänyt 

jälkipolville. Hän on otettu siitä, että lauluja yhä lauletaan, Koska alunperin ne 
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ovat pääasiassa sävelletty kertaluontoisiksi johonkin näytelmään tai 

opetustilanteeseen.  

 

”Jos on pystynyt antamaan virikkeitä jollekin joka pystyy viemään sitä 

eteenpäin niin hyvä, hyvä, hyvä. Mutta kun niitä [lauluja] tehtiin sen 40 

vuoden aikana kun minä olen sävellyksiä tehnyt, niin ei niitä ole ikään 

kuin tehty vuosiksi, vaan niitä on tehty viikoiksi ja kuukausiksi. Jos tätä 

vielä puolenvuoden päästä lauletaan niin voi pojat mikä ohhoh, että se 

on tullut koska niitä on tehty laulettavaksi käyttöön eikä suinkaan niin 

kuin historialle. Ei niin ei ole tehty, vaan nyt tähän tarvitaan laulu ja se 

on tehtävä. Selvä. Se mikä on hämmästyttänyt minua, se että niitä 

edelleenkin lauletaan.” (Chydenius 2006.) 

 

Kunnioitettavaa Chydeniuksessa oli mielestäni nöyryys ja toisten säveltäjien 

kunnioitus joka ilmeni parhaiten puhuttaessa Ojasen sävellyksistä: 

 

”Aina kun kuulen Eero Ojasen sävellyksen niin oon niin kateutta täynnä 

ettei oo mittaa eikä määrää. Se on hieno poika.” (Chydenius 2006.) 

 

Lapualaisoopperan vaikutus nykypäivään? 

Kysyttäessä millaisiin tarpeisiin Lapualaisooppera syntyi Chydenius kertoi nuoren 

sukupolven olleen tyytymättömiä siihen mitä edelliset sukupolvet oli sille 

opettaneet, heistä se ei riittänyt. Laulettiin Ei puolikkaita, jonka tendessinä oli 

saada kaikki, ei puolikkaita vaan kaikki. Sukupolvi, joka aloitti koulunsa sodan 

jälkeen, ei ollut kuullut Lapuan liikkeestä. Arvo Salon mielestä, joka kirjoitti 

kyseisen näytelmän, oli korkea aika saada selville mikä Lapuan liike oli ollut, 

mitä asioita se ajoi ja jos se ei tuntunut hyvältä niin vastustaa sitä. Näytelmän 

lopussa oli voimakas pasifistinen paatos, jossa laulettiin ”me emme enää tee”. 

Chydenius kertoo sen tarkoittaneen enemmänkin pommin jälkeen, että sitä 

pommia ei tehdä, eikä niinkään sitä liikettä. Hän tarkentaakin, että 

Lapualaisooppera oli prosessi, joka syntyi asteittain eikä yhtäkkiä. Ennen teosta 

Ylioppilasteatterissa oli jo otettu kantaa ja laulettu Brechtiäkin. 

Lapualaisoopperan aikoina perustettiin rauhanjärjestö Sadankomitea. 
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Puhuttaessa Lapualaisoopperan musiikista Chydenius korostaa, ettei se ole 

kokonaan hänen säveltämänsä. Urho Kekkonen oli kysynyt häneltä miksi 

Kytösavun aukeilla mailla oli pitänyt säveltää uudestaan. Chydeniuksesta 

alkuperäinen ei ollut hyvä ja hän oli päättänyt tehdä paremman. Hänen mielestään 

Lapualaisooppera ei ole helppo teos, koska se ei ole yhden asian selkeä ja selvä 

kokonaisuus, vaan itse näytelmässä ja tekstissä on paljon erilaisia tyylejä.  

 

 

4.2 Eero Ojanen  
 
Haastattelu 14.2.2007. Sähköpostilla. 

 

Eero Ojanen on säveltäjä ja kapellimestari. Hän on  

syntynyt 3.1.1943, Helsingissä. Hän on säveltänyt  

näytelmämusiikkia ja toiminut jazzmuusikkona eri  

yhtyeissä. Agit Prop -kvartetista tuli hänen instrumenttinsa.    Kuvio 7: Eero Ojanen.                      

                                                                                                      

Poliittinen laulu?  

Ojasesta poliittinen laulu on laulu, jonka tekstissä on jokin yhteiskunnallinen 

tendenssi tai sanoma. Sen pyrkimyksenä on ajaa jonkin ryhmän tai luokan 

ideologiaa tai etua. Ojanen huomauttaa poliittisen laulun olevan aina jossain 

määrin propagandistinen, vaikka se perustuisikin "tosiasioihin". Hänen mielestään 

syy siihen, miksi poliittiset laulut yhdistetään Suomessa vasemmistolaisuuteen, 

johtuu vallitsevasta oikeistolaisesta hegemoniasta. Vasemmistolaisten pyrkimys 

saada asiat muuttumaan mielletään usein poliittiseksi, toisin kuin oikeistolaisten 

laulut, koska ne enemmänkin tukevat vallitsevia oloja. Ojanen ei koe laulutyyliä 

tai musiikin lajia oleelliseksi poliittisen laulun kannalta. 

  

”Oikeistolaiset laulut koetaan puolueettomina tai epäpoliittisina, koska 

ne tukevat ja pyrkivät säilyttämään vallitsevan järjestyksen. 

Vasemmistolaiset koetaan poliittisiksi siksi, että ne pyrkivät vallitsevan 

järjestyksen muuttamiseen.” (Ojanen 2007.) 
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Perintö ja nykypäivän  tilanne?  

Ojasen mielestä nykypäivän tilanteessa kysymys on enemmänkin siitä, etteivät 

nykyisenä aikana suuret joukkoliikkeet ole enää muodikkaita. Hän mielestään 

politiikka on menettänyt merkitystään. Sen vuoksi samanlaiset liikkeet ovat 

vieraita ja käsittämättömiä nykynuorelle. Ojanen näkee yksittäisiä poliittisen 

laulun tekijöitä kuitenkin olevan vielä olemassa.  

 

”Suuria ideologisia vastakkainasetteluja ei ainakaan suomalaisessa 

politiikassa ole, joten suuria intohimojakaan ei juuri esiinny. Yksittäisiä 

poliittisen laulun yrittäjiä tietenkin on, mutta mikä on niiden merkitys 

jää nähtäväksi.”  (Ojanen 2007.) 

 

Agit Prop -kvartetti ja sen vaikutus?  

 

”Agit Prop -kvartetista muodostui yhdessä vaiheessa todella minun 

instrumenttini. Se oli minun kannaltani onnekasta, sillä kaikki kvartetin 

laulajat ovat hyvätasoisia muusikoita. Heille saatoin kirjoittaa 

vaativampiakin neliäänisiä sävellyksiä ja sovituksia. Tämä oli minulle 

säveltäjänä tietenkin hienoa. Rohkenenkin ehkä sanoa, että AP oli 70-

luvun laululiikkeen ryhmistä taiteellisesti korkeatasoisin. Sen suosio 

Suomessa ja kansainvälisestikin (mm. DDR, Chile) oli merkittävää.” 

(Ojanen 2007.) 

 

Ojanen ei ole varma syntyikö Agit Prop johonkin tiettyyn tarpeeseen. Hän arvelee 

sen enemmänkin olleen Pekka Aarnion ja Martti Launiksen idea, jota kohti he 

pyrkivät. Ojanen muistuttaa, että Agit Prop -yhdistys oli alkuaan useamman eri 

ohjelmaryhmän muodostama porukka, josta Agit Prop -kvartetti vähitellen eriytyi 

itsenäiseksi kokonpanoksi.   

 

”AP-kvartetin laulujen merkitys 70-luvulla oli suuri. Kaikissa sen ajan 

vasemmistolaisissa tilaisuuksissa joissa AP esiintyi, se oli yleensä 

jonkinlainen "kunniavieras" ja esiintyi aina ohjelmassa viimeisenä 

nostattamassa tunnelmaa.” (Ojanen 2007.)  
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Ojanen kertoo kvartetin esiintyvän vieläkin silloin tällöin. Hänen mielestään 

laulujen merkitys nykyään on luultavimmin nostalgiaa. Hän uskoo laulujen olevan 

nykyajalle myös historiallisena esimerkkinä siitä millaista aikoinaan on ollut. 

 

” Toisaalta monien laulujen tekstit ovat yhä ajankohtaisia tänäänkin ja 

yleisöstä löytyy myös nykynuorison edustajia. Ja monista lauluista on 

myös muodostunut jonkinlaisia "ikivihreitä". Ehkä jotain näitten 

laulujen merkityksestä silloin, ja ilmapiirin muutoksesta nyt, kertoo se, 

että pariinkin kertaan on viime aikoina kokoomuslainen poliitikko 

tavatessa tullut sanomaan, että "kyllä ne teidän laulut silloin oli hyviä". 

(Ojanen 2007.) 

 

 

4.3 Sinikka Sokka  

 

Haastattelu 5.5.2008. Lahden Kaupunginteatteri.            

 

Sokka on näyttelijä ja laulaja. Hän on syntynyt  

27. elokuuta 1948 Helsingissä. Hän on näytellyt mm.  

Helsingin Kaupunginteatterissa, KOM-teatterissa, UIT:ssa,  

Svenska Teatternissa sekä useissa televisioproduktioissa. 

Hän on tunnetun Agit Prop –kvartetin jäsen.               Kuvio 8: Sinikka Sokka 

 

 

Poliittinen laulu? 

Sokan mielestä poliittinen laulu puuttuu ympäröivään yhteiskuntaan kriittisesti. Se 

on kantaaottava teksti, joka on sävelletty musiikiksi. Hänen mielestään kaikki 

laulut, jotka tuovat esiin epäkohdat tai haluavat sanoa jotakin, eivät ole poliittisia.  

 

”Jossain täytyy se raja olla, rakkaus on rakkautta. Kokoomuslainen voi 

rakastua kommariinkin. Tai toivottavasti voi.” (Sokka 2008.) 
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Poliittisen laulun perintö? 

Sokan mielestä hyvää poliittisen laulun perintöä on Nokialaisen 

pesulatyöläisnaisen, Elsa Rauteen, 30-40 -luvun vaihteessa tekemä Veli sisko -

laulu. Hänestä se on hyvin poliittinen ja sodan vastainen. Lisäksi hän mainitsi 

muun muassa Eislerin, Brechtin ja tietyt Weillin tuotannosta olevat laulut.  

 

Kysyttäessä poliittisen musiikin nykypäivän tilannetta Sokka totesi sen 

ilmenemismuodon olevan toisenlaiset. Hän kertoi esimerkkinä Anna-Mari 

Kähärähän esityksestä, jossa kansanlaulut olivat yllättäen olleetkin hänestä 

hyvinkin poliittisia siihen yhteyteen liitettynä, jossa hän oli ne nähnyt. 

 

”Kokoajan sieltä [laulu tuotannosta] selkeästi kyllä pompahtelee jotain. 

Mutta mistään liikkeestä ei voi puhua, laululiikkeestä tai mistään 

suuresta buumista.” (Sokka 2008.) 

 

Poliittisen musiikkiteatterin nykypäivän tilanteen Sokka näkee samankaltaisena. 

Hänen mielestään tämän hetkinen hämärä monimuotoinen maailman tilanne, 

vaikeuttaa poliittisen musiikkiteatterin tilausta. Tällä hetkellä ei ole sellaisia 

kirjoittajia, joilla olisi mielenkiintoa kirjoittaa. Toivoa hän kuitenkin näkee. Hän 

uskoo sanoman konkretisoituvan ja tiivistyvän koko ajan.  

 

Mihin tarpeeseen Agit Prop syntyi? 

Sokka kertoo Agit Propin syntyneen Berliinin poliittisia laulufestivaaleja varten, 

vuonna 1971. Uudenmaan sosialistiselle nuorisoliitolle oli tullut pyyntö, jossa 

toivottiin ryhmää. He kokosivat ryhmän ja harjoittelivat viiden laulun 

ohjelmiston. Ryhmän jäsenet olivat entuudestaan toisilleen tuttuja. Sokka, Aarnio 

ja Launis olivat tutustuneet toisiinsa jo rippileirillä. Spartacusta ja Kenen 

joukoissa seisot -lauluja oli ehditty jo aikaisemminkin yhdessä laulamaan. Siihen 

aikaan lauluista puhuttiin kantaaottavina, ei poliittisina lauluina. Sokka toteaa, että 

Agit Prop tuli sellaiseen hetkeen, jossa ei vielä ollut heidän tyylistään laulutyyliä, 

lauluja eri äänissä: stemmoissa. Muiden kokoonpanojen tyylinä oli siihen aikaan 

enemmänkin laulaa yhtä melodiaa ”huutaen” ja kitaralla säestäen.   
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”Siit se alkoi. Siit alkoi ihan järkyttävä, se oli jotenkin vaan tilaus ja 

nimenomaan se meidän tapa esittää. Että muilla oli enemmän tällainen 

huutoääni pohjanen, oli skittoja. Niin me tultiin sellaseen rakoon et 

noinkin voi esittää niin kuin ja nimenomaan poliittisia lauluja.” 

( Sokka 2008.) 

 

Tällä hetkellä Agit Prop tekee vain vähän keikkoja, mutta sitäkin suurempia. 

Sokka kertoo, että selkeästi kysyntää on jokavuotisesta Vappukonsertista, jonka 

he ovat useina vuosina tehneet Kulttuuritalolla Helsingissä. 

 

”Vappu-konsertti on ollut ihan siis mieletön tapahtuma, koko kultsa ihan 

täynnä. Ja hirvee fiilis. Sekä nostalginen että tämänpäiväinen.”  

(Sokka 2008.) 

 

 

4.4 Ari Numminen  

 

Haastattelu 24.10.2008.  

Teatterikorkeakoulu, Helsinki. 
                                                                                                                

Numminen on tanssija ja koreografi. Hän on syntynyt           

16.12 1958. Numminen on tanssinut mm. Raatikossa,          Kuvio 9: Ari Numminen 

Helsingin tanssiryhmässä ja opettanut Tampereen yliopistolla näyttelijäntyön 

laitoksella (Nätyllä) -98 lähtien. Lisäksi hän oli ”Sukset ristiin susirajalla” -leirin 

taiteellinen johtaja 1991-2000. Hän on ollut Joensuussa Pohjois-Karjalan 

läänintaiteilija ja saanut Nuori Suomi -palkinnon 1996. Nummisella on yhtye, 

duo, Hannu Kellan kanssa, jossa he laulavat vanhoja työväenliikkeen lauluja. 

 

Poliittinen laulu? 

Aluksi Numminen määrittelee poliittisen laulun, ja sen jälkeen hän antaa 

esimerkkejä saman kontekstin alla olevista ryhmistä. Hänen mielestään 

poliittisilla lauluilla on aina jonkinlainen yhteiskunnallinen sanoma. Näillä 

kriteereillä hänen mielestään rakkauslaulutkin voisivat hyvin olla poliittisia 

lauluja. Toisin kuin iskelmät eivät voi, koska niiden tarkoituksena on viihdyttää. 
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Rakkauslaulujen tarkoituksena on hänen mielestään vaikuttaa ihmisen 

tunnepuoleen. Hänen mielestään poliittinen laulu voi hyvin olla fasistinenkin, 

jossa jokin yhteisö kokee tarvitsevansa lauluja vahvistuakseen ja kokeakseen 

yhtäläisyyttä ja samankaltaisuutta tavoitteidensa eteen. Hän mainitsee poliittiset 

laulut ja kuinka niiden nähdään aina liittyvän vasemmistolaisuuteen. Yhtä hyvin 

hänen mielestään voisi ajatella, että Pelastusarmeija, joka vuosisadan alussa julisti 

Jeesuksen sanomaa, oli näillä kriteereillä poliittinen. Samoin hän ajattelee 

valkoisten lauluja sekä natsien voimakkaita lauluja, joissa he julistivat omaa 

yhteiskunnallista viestiään. Lopuksi Numminen kiteyttää:  

 

”Mutta mun mielestä poliittinen laulu on semmoista missä on selkeästi 

takana joku poliittinen viesti tai filosofia, jonka tehtävä ei ole pelkästään 

miellyttää, sen tehtävä on selkeästi manifestoida, provosoida ja toisaalta 

koota yhteen ihmisiä.” (Numminen 2008.) 

 

Numminen uskoo, että poliittiseen laululiikkeeseen tuli 70-luvulla ihmisiä aatteen 

lisäksi sen takia, että niissä oli hyviä esiintyjiä, jotka lauloivat hyviä ja mukaansa 

tempaavia lauluja. Nummisen mielestä tietynlainen yhteiskunnallinen punk, jossa 

oli kauhean voimakas yhteiskunnallinen viesti, otti aikoinaan työväenlaulujen 

paikan. Siinä selkeästi poliittinen laulu jatkui, mutta toisella tavalla. Siinä oltiin 

vastaan, ”nostettiin keskaria”, vähän kaikelle.  

 

Perinne? 

Numminen miettii työväenlaulujen perinteiden syntyä kertomalla sen historiaa 

joka on tullut Saksasta ja Ruotsista sekä toisaalta myös vallankumouksen mukana 

Venäjältä. Suomi pyrki Venäjän vallan alta pois ja haki itselleen yleistä 

äänioikeutta. Itsenäisen ja autonomisen Suomen puolesta vedettiin yhtä köyttä. 

Yleislakko oli Venäjän valtaa vastaan, ja tämä näkyi lauluissakin. Luokkaeroista 

ei välitetty, kun piiat, isännät ja porvarit lauloivat yhdessä Jumala ompi linnamme 

-laulua. Kansa jakautui kahtia vuonna 1905 suurlakossa, jolloin työväenluokka 

huomasi, että vaikka he kaikki yhdessä halusivat irti Venäjästä, heidän etunsa 

eivät olleet samanlaisia kuin porvareilla. Silloin heille alkoi syntyä omia lauluja ja 

omia ryhmiä, tämä näkyi selkeimmin omana ryhmänä joukkomielenosoituksissa. 

He eivät kokeneet enää omikseen yhteisiä virsiä, joita muu Suomen kansa lauloi. 
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He halusivat laulaa Barrikadin marssia ja Marseljeesiä. Nummisen mielestä 

ainoat yhteiset laulut olivat Maamme –laulu ja Keisarin hymni.  Tämän jälkeen 

työväenlaululiikkeellä alkoi tunnistaminen. Päätettiin ottaa itselle logo ja 

punainen viiri omiksi merkeiksi.   

 

Nummisen mielestä poliittisen laulun ja työväenlaulujen perinteenä on 

huonoudessaan jäänyt asioiden yksinkertaistaminen. Tällä hän tarkoittaa 

iskulauseita, joissa osa totuudesta jätetään kertomatta ja tilalle valitaan 

yksipuolinen ja jopa harhaanjohtava lause. Esimerkkinä tästä hän mainitsee 

Työmies -lehden otsikon vuodelta 1910, jossa kerrottiin lapsen hukkuneen 

avantoon. Otsikko oli: ”Köyhä työläislapsi hukkui riistäjä porvarin avantoon”. 

Samankaltaisia yksinkertaistamisia hän kokee joissakin työväenlauluissa, joissa 

on tietynlainen uhrautuminen, uho ja marttyyriksi tuleminen. Nummisesta laulut 

tehtiin marssin yksinkertaiseen poljentoon, jotta niitä oli kaikkien helppo laulaa. 

Ne ovat helposti muistettavia eivätkä sävelkorkeudet ole liian korkeita tai liian 

matalia, jolloin kaikki pystyivät ne omaksumaan ja laulamaan. Hän näkee virsissä 

samankaltaista ideaa. Vetoavimmat kansalaissodan jälkeen syntyneet sävellykset 

ovat hänen mielestään ne, joissa yksittäinen henkilö kuvaa omaa yksityistä 

tuskaansa, kuten sodassa kuolleita omaisiaan sekä laulut joissa ei hierota kostoa. 

Poliittisen laulun aatelina hän pitää valkoisten tekemää Vöyrin marssia. 

  

Nykypäivä? 

Numminen näkee eurooppalaisen hyvinvoinnin johtaneen siihen, ettei ihmisillä 

tällä hetkellä ole samanlaisia tarpeita kirjoittaa poliittisia lauluja. Työväenliikkeen 

ajamat perustarpeet on jo saavutettu. Tämä on kuitenkin hänen mielestään 

harhaanjohtavaa, koska nyky-yhteiskunnassamme tuloerot ovat kasvaneet ja 

kulutus on pistetty hyvinvoinnin mittariksi. Uusina nykypäivän tekijöinä hän 

mainitsee räp–artistit, joiden teksteissä hänen mielestään näkyy näiden asioiden 

tiedostaminen.  

 

 
Tanssin voima ja asenne –pystyykö tanssi ottamaan kantaa? 

 Nummisesta tanssi pystyy ottamaan kantaa. Aikanaan 80-luvulla puhuttiin 

kehokapinasta, jossa nimenomaan tanssilla ilmaistiin ja heijastettiin asioita, joita 



  30 

näkyi yleisesti yhteiskunnassa. Esimerkkinä tästä hän käyttää klassista balettia, 

joka itsessään on jo hyvin konventionaalista. Siinä on selkeä tietynlainen käsitys 

kauniista ihmisen kehosta, kauniista liikkeestä, sekä siitä miten liikkeet kuuluu 

tehdä. Hänestä baletti on hyvin sitova muoto ja sillä on vaikeampi kertoa ja 

ilmaista asioita kuin esimerkiksi nykytanssilla. Verratessaan tanssin suhdetta 

teatteriin hänen mielestään nykyteatteri on nykytanssiin verrattuna usein jopa 

konventionaalisempaa. Ihmiset uskaltavat rohkeasti kokea kehonsa siten mikä ei 

aina näytä edes kauniilta joidenkin ihanteiden mukaan. 

 

” Mun mielestä nykytanssi monta kertaa saattaa olla poliittista ja sitten 

siinä on se, että nimenomaan nykytanssi on syntynyt tavallaan vasta 

tendessinä baletille. Aikanaan puhuttiin Isabella Duncanista baletille. Et 

yhtäkkiä ihminen pistää itsensä ihan myttyyn ja väittää, että se on 

taidetta. Baletissahan ei sellaista ole, sitä ollaan vaan suoria. Niin se on 

ehkä jo tämmöinen sen tanssin sisällä oleva poliittinen kysymys.”  

(Numminen 2008.) 

 

Viimeiset työt, joita Numminen on tehnyt tanssijoiden kanssa, ovat hänen 

mielestään olleet selkeästi ja vahvasti yhteiskunnallista pohtimista. Esimerkkinä 

hän mainitsee Tanssiteatteri Minimin S/S Odysseia esityksen jonka hän ohjasi ja 

koreografio viidelle miehelle. Siinä käsiteltiin miehisyyttä purjehdusteemojen 

kautta. Teosta esitettiin Kuopiossa. Omissa töissään hän on tutkinut poliittisuuden 

lisäksi usein myös miehessä olevia feminiinisiä piirteitä. Häntä itseään 

miehisyyden korostaminen, ”tosi jätkäily”, ei kiinnosta yhtä paljon, vaan hän 

pyrkii rikkomaan tätä. Kuopion esityksessä miehet lauloivat, soittivat ja lausuivat 

runoja. Teokseen he olivat valinneet Abú Nuwásin runoja, joka oli ollut 

merkittävä arabirunoilija 700-luvulla. Yhdessä näistä runoista puhuttiin siitä, 

kuinka ennemmin heitettäisiin omenoita kivien sijaan vastustajan puolelle. Vaikka 

esitys oli tanssiteos, se päättyi Juha Hurmeen esitystä varten kirjoittamaan 

Amerikan Star –laivan monologiin. Laiva oli ollut loistoristeilijänä aikoinaan 

Euroopan valtamerillä ja päätynyt sataman edustalle, jossa armeija oli räjäyttänyt 

sen kahtia. Numminen huomasi tanssiteoksesta tulevan aiottua poliittisempi, sillä 

samaan aikaan kun he tekivät esitystä, Libanonissa alkoi sota, Libanonin kriisi. 

Teos ja sota rinnastuivat keskenään. 
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Numminen innostui pohtimaan teatterin ja tanssin työskentelyn eroavaisuuksia. 

Hänestä teatterissa on usein vaikea tehdä edellä mainitun kaltaisia teoksia, koska 

yleensä näyttelijä ensin odottaa käsikirjoitusta, mutta tanssija ei ajattele siten. 

Hänen omat koreografinsakin teattereissa, kuten Punainen Viiva Suomen 

Kansallisoopperassa vuonna 2007, ovat lähteneet teoksesta ja ohjaajasta käsin. 

Hän kuitenkin huomauttaa, että Kristian Smedsin kanssa työskentelyssä olevan 

paljon samaa kuin tanssiteoksien tekemisessä. Aluksi tehdään pelkkä tilanne, 

tilanteesta kohtaus, ja kohtauksesta kirjoitetaan esitys.  

 

”Et tällä tavalla ajattelen [tanssista] ja huomaan semmoisia juttuja, et 

silloin kun mulla on sellaisia kausia, et seuraan yhteiskunnallisia juttuja, 

silloin mitä enemmän seuraan, sitä vähemmän ne näkyy teoksissa. Ja 

taas mitä enemmän mulla on semmoinen kausi et kelaan ihmissuhteita, 

liikettä ja muuta, niin silloin oon itse poliittisempi taas nupista. Se on 

kummallinen ristiriita.”  (Numminen 2008.) 
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5 YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyössäni olen etsinyt vastausta kysymykseen mitä poliittinen 

musiikkiteatteri on. Johtopäätökseni oli, jota mielestäni tukevat myös 

haastatteluni, että poliittinen musiikkiteatteri on poliittisen laulun ja -teatterin 

synteesi, toisin sanoen yhteissumma.  

 

Jokainen haastateltavani oli yhtä mieltä siitä, että poliittinen laulu on laulu, jolla 

on yhteiskunnallinen sanoma ja se haluaa ottaa kantaa. Se on aina ajamassa 

jotakin asiaa, ideaa tai etua. He olivat myös yhtä mieltä siitä, etteivät kaikki laulut 

ole poliittisia. Rakkauslaulut ovat rakkauslauluja, vaikka niissä onkin edun, idean 

ja asian tavoittelu. Poliittinen laulu ottaa kantaa yhteiskuntaa vastaan. Usein sillä 

joka on asemaltaansa heikoimmalla, on tarve saada äänensä kuuluviin ja 

protestoida asioidensa turvaamiseksi. Chydeniuksesta ja Ojasesta poliittiset laulut 

yhdistetäänkin usein vasemmistolaisuuteen, koska se on usein ollut vähemmistöä.  

 

Ojasesta laulutyyli tai musiikin laji ei ole oleellista poliittisuuden kannalta. Sen 

sijaan Chydenius mainitsi viihteellisen laulutyylin, mutta korjasi, että toisaalta 

sekin on tietynlainen tapa ottaa kantaa. Samaa mieltä he olivat siitä, ettei 

musiikkilaji itsessään ole poliittista. Chydenius täsmensi sen mielestäni hyvin 

sanomalla, ettei ole olemassa poliittista punaista sointua. Laulu on niin poliittinen 

kuin sen teksti on. Tästä samasta lähtökohdasta, poliittisesta tekstistä, mielestäni 

myös poliittinen teatteri lähtee. Esityksellä on aina jokin tarve sanoa, herättää 

keskustelua, ja sillä on aina jokin poliittinen viesti tai filosofinen ajatus.  

 

Mielenkiintoista oli teatterintekijöiden Porkolan ja Saarakkalan mielipide siitä, 

ettei ole olemassa epäpoliittisia esityksiä. Heistä nekin esitykset, laulut, joissa ei 

ole suoraa yhteiskunnallista sanomaa, lähtökohtaa tai tasoa, ajavat aina jotain 

agendaa. Mielestäni tämä oli tutkimukseni kannalta mielenkiintoinen 

vastakkaisuus, selkeä mielipide-ero. Olen yhtä mieltä haastattelemieni ihmisten 

kanssa siitä, että teksti, jossa on yhteiskuntaa koskevaa kritiikkiä, muutoksen 

hakua, on poliittista.  
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Yksittäinen teatteriesitys saatetaan nostaa esille uuden suuntauksen aluksi, vaikka 

todellisuudessa muutos tapahtuu vähitellen useiden taiteellisten esitysten myötä. 

Luettuani ja katsottuani vanhoja näytelmiä, kuten Nuorallatanssijan kuolema eli 

kuinka Pete Q sai siivet, ei näytelmä nykypäivänä minua 80-luvulla syntynyttä 

enää hätkäytä samoin kuin aikalaisiaan. Sen vuoksi oli herkullista ottaa selvää 

millaisiin tarpeisiin syntyi Lapualaisooppera, jota pidetään käänteentekevänä 

esityksenä. Chydeniuksesta nuori sukupolvi oli tyytymätön siihen, mitä edelliset 

sukupolvet olivat heille kertoneet ja jättäneet kertomatta. Heistä se ei riittänyt. 

Oltiin hyvin sodanvastaisia ja haluttiin kertoa mikä Lapuan liike oli ollut ja mitkä 

olivat olleet sen vääryydet.  

 

Kysyessäni haastateltavilta heidän näkemystään poliittisen laulun perintöön 

nykypäivänä, jokainen oli yhtä mieltä siitä, että yksittäisiä asioita oli ja on 

olemassa, mutta suuria samanlaisia joukkoliikkeitä ei ole enää syntynyt.  

  

Sokasta nykypäivän poliittisen musiikkiteatterin ilmenemismuodot ovat 

toisenlaiset kuin ennen. Hän mainitsi Kähärän kansanlaulu-esityksen, jossa laulut 

olivat nousseetkin yhtäkkiä hyvin poliittisiksi kyseisessä kontekstissä. Olen sitä 

mieltä, että poliittisen musiikkiteatterin nykyiset ilmenemismuodot ovat laajat. On 

epäselvää, milloin todella hyvä draama, musiikkiosuuksineen, on 

musiikkiteatteria, ja milloin musiikkiteatteriesitys voidaan lukea jo uudeksi 

musikaaliksi. En lähtenyt tutkimaan, sitä missä raja on ja mitkä ovat sen 

ilmenemismuodot nykypäivänä. Ajan keskeisimmät henkilöt olivat 

alkulähtökohtani, koska poliittinen laulu on tullut samojen vaikuttajien myötä. Ja 

teatteri on puolestaan aina ollut paikka, jossa laulut on voitu viedä pidemmälle, 

missä sanoma on voitu kertoa kokonaan.  

 

Jokaisen haastattelemani henkilön kohdalla oli ihailtavaa se arvostus, joka heillä 

selvästi on olemassa toisiaan kohtaan ja nöyryys yhä itseään kohtaan. 

Esimerkkinä soittaessani Chydeniukselle ja pyytäessäni haastattelua, hän keskeytti 

puheeni sanoen, että jos lakkaan teitittelemästä häntä, niin hän suostuu. 

Haastatteluhetkessäkin hän kommentoi kunnioittavasti Ojasen lauluja: ”hienoja 

sävellyksiä”. Chydenius juhlii tänä vuonna (2009) 70 ikävuottaan juhlakonsertein 

ympäri Suomea.  
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Olin kiitollinen siitä, kuinka jokainen haastateltavani pohti ja mietti tutkimustyöni 

aihetta. Jokainen selitti asian hyvin ymmärrettävästi, joten minun ei ole tarvinnut 

jälkikäteen avata historian kannalta tärkeitä nimiä tai asioita lukijalle.  

 

Aloittaessani opinnäytetyöni pohdin onko teatterikäsitykseni, se josta itse nautin 

eniten, brechtiläistä. Törmäsin tutkimuksissani usein termiin brechtiläinen 

musiikkiteatteri. Tutustuttuani henkilöön ja hänen ajatuksiinsa olin varma alun 

intuitiostani. Mielestäni se on loistava synonyymi poliittiselle musiikkiteatterille. 

Tulin tulokseen, että teatterimieltymykseni on osittain Brechtiltä. En kuitenkaan 

voi sanoa allekirjoittavani jokaista hänen ajatustaan. Pidän ajatuksista, eritoten 

suorasta kontaktista, niin näyttelijänä lavalla kuin myös ollessani katsojanakin. En 

kuitenkaan väheksy ”neljättä seinää” ja sen suomia toisenlaisia mahdollisuuksia. 

Minua kiehtoo Brechtin ajatus herättää kysymyksiä antamatta suoria vastauksia. 

Parhaimmillaan jään kiinni itselleni: näinkö ajattelen ja toimin? Mielestäni se ei 

ole merkki välinpitämättömyydestä tai tietämättömyydestä, vaikka en tietäisikään 

heti vastauksia. Koen tärkeämmäksi rohkeuden uskaltaa kohdata kysymykset, 

haastaa ja kyseenalaistaa itseäni. Parhaimmat, itselleni koskettavimmat teokset 

syntyvät tekstin, esittäjien, lavastuksen ja laulujen myötä kokonaissummana. 

Paras esitys laittaa mielestäni ajattelemaan ja tuntemaan. 

 

Hämmästyttävintä tutkimusaineistossani oli, ettei sieltä ilmennyt se, kuinka 

ihmiset todellisuudessa olivat aikoinaan tehneet ja esittäneet lauluja jopa 

hengenlähdön uhalla halutessaan puuttua sosiaalisiin epäkohtiin, ottaessaan kantaa 

ja kritisoidessaan vallitsevia oloja, maailmaa sekä politiikkaa. Toisin kuin 

nykyään, jolloin mielestäni kantaaottavuudesta on tullut jopa itsestäänselvyys. 

Siihen ovat johtaneet maailman poliittinen tilanne, terrorismi, väkivaltaisuus, 

köyhyys ja sodat. Mielestäni Smeds ja Luukkonen ovat suomalaisia ohjaajia, jotka 

mainita tämän hetken poliittisina teatterin niminä. He ovat tehneet ja ohjanneet 

hienoja uusia tekstejä ja tarttuneet klassikoihin uudella kantaaottavalla ajatuksella. 

Itselleni heräsi kuitenkin tutkielman ohessa kysymys; missä ovat poliittisen 

musiikkiteatterin ”Smedsit?” Missä ovat ne, jotka kirjoittavat uutta poliittista 

musiikkia ja tekstiä? Kuka heistä uskaltaa tarttua musiikkiteatteri- tai 

musikaaliklassikoihin, ravistella ja uudistaa niitä, ja tehdä jotain uutta poliittista 

musiikkiteatteria?  
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