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1 JOHDANTO 

Tässä työssä käsittelen ja analysoin huumorin eri määritelmien ilmentymistä omatekoi-

sessani musiikissa. Olen tehnyt huumoripitoista musiikkia jo vuosikausia, joten aihe vai-

kutti melko luontevalta valinnalta opinnäytetyön aiheeksi. Vastaavanlaisia musiikkialan 

opinnäytetöitä huumorin näkökulmasta en myöskään äkkiseltään löytänyt, joten tämä työ 

olkoon täytettä siihenkin aukkoon. Olen valinnut konkreettisen käsittelyn kohteeksi kolme 

omatekoista musiikkikappaletta. Kappaleet ovat keskenään riittävän erilaisia, jotta huu-

morin ilmentymisiä musiikissa voidaan analysoida monelta eri kantilta ja täten työn si-

sältö on sopivan moniulotteinen olematta liian laaja. Kyseessä on pienimuotoinen, kvali-

tatiivinen tapaustutkimus. 

Luvuissa 4-6 analysoin kappaleitani lyriikan, sävellyksen ja sovituksen näkökulmasta ja 

pohdin, mitä kaikkia erilaisia huumorin lajeja ja keinoja kyseisistä elementeistä löytyy-

kään.  Esitän itselleni kustakin kappaleesta kolme haastattelukysymystä, jotka analyysia 

selkeyttäen rajaavat käsiteltäviä aihealueita. Kysymykset ovat:  

1. Miten huumori ilmenee kappaleen lyriikoissa? 

2. Miten huumori ilmenee kappaleen sävellyksessä ja sovituksessa?  

3. Miten analyysini vertautuu teoreettiseen tietoperustaan? 

Vertaan omia analyysejäni huumorin teoreettisempaan käsitteistöön ja tutkin, mitä yhtä-

läisyyksiä löytyy teoreettisesta tietoperustasta ja omista ajatuksistani. Toteutan työn 

siinä järjestyksessä, että ensin muodostan musiikkikappaleista omat analyysini perus-

tuen jo ennalta olemassa olevaan subjektiiviseen tieto- ja ajatusperustaan, minkä jälkeen 

luvuissa 2 ja 3 syvennän tietämystäni huumorin mahdollisuuksista eri käsitteiden, alala-

jien ja musiikillisten keinojen kautta, erilaisia lähteitä hyödyntäen. Luvussa 3 esittelen 

erilaisia keinoja huumorin ilmentämiseen musiikissa pääosin omasta subjektiivisesta nä-

kökulmastani, koska käsittääkseni mitään olemassa olevaa sabluunaa kyseisten asioi-

den tulkitsemiseen ei taida olla olemassa, mutta myös siksi, että kyse on kuitenkin hyvin 

subjektiivisesti koettavista asioista, joita ei pysty ihan noin vain yleistämään yleiseksi 

”tiedoksi”. Luvun 7 loppupohdinnassa pohdin vielä työn tuloksia ja sen herättämiä aja-

tuksia. 
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Tavoitteenani on pitää työ mahdollisimman kompaktina ja selkeänä. Teoreettisen tieto-

perustan käsittelyn rajaan vain pintapuolisesti aihetta koskeviin oleellisiin käsitteisiin pai-

nottuen pääosin länsimaiseen, etenkin suomalaiseen populaarimusiikkiin, joskin osa kä-

siteltävistä käsitteistä on melko universaaleja. Opinnäytetyö olettaa lukijan ymmärtävän 

musiikin perusteisiin liittyvää termistöä ja käsitteistöä, joten kaikkea mahdollista ei ole 

erikseen selitetty; muuten työ olisi täynnä ylimääräisiä ”disclaimereita”1. 

Opinnäytetyön varsinaisiksi tutkimuskysymyksiksi jäsentyivät seuraavat kysymykset:  

Miten huumoria voi käyttää musiikissa? 

Millä tavoin huumori ilmenee omatekemässäni musiikissa? 

Lähestyn valitsemaani aihetta tavallisen muusikon sekä kreatiivisen taiteilijan näkökul-

masta, koska sellainen koen olevani, enkä omaa ennalta olevaa ”pätevyyttä” varsinaisen 

kattavan tutkimustyön tekemiseen. Tässä piileekin työn eräs haaste, koska huumori tut-

kimuskohteena on itsessään todella moniulotteinen käsite, johon liittyy sosiolingvistiik-

kaa, kielitiedettä, filosofiaa, kulttuurihistoriaa yms. tutkimusmaailman suuria aihealueita, 

joiden äärellä saa helposti päänsä sekaisin kaikesta vaikealukuisesta tutkimusinformaa-

tioviidakosta. Tämän vuoksi tutkimusmenetelmäni pohjautuu pikemminkin subjektiivi-

seen, verbaaliseen ja havainnollistavaan itseanalyysiin selkeästi määriteltävien käsittei-

den siivittämänä. 

Huumoria ei ole määritelty eikä voida edes tutkimuksen parissa määritellä yksi-
selitteisesti. Käsite jää aina kulloisenkin tieteenalan ja tutkijan määritettäväksi. Tut-
kimus-alojen välillä on eroja huumorin käsittelyssä, joillakin aloilla tutkimuksen 
keskittyessä huumorin sisältöön, toisilla sen ilmenemiseen. (Granbom-Herranen 
2011.) 

 

 

 

 
1 Suomeksi ”vastuuvapauslauseke” tai ”erotuslausuma”. Se on erään sortin poikkeava väli-
huomautus pääaiheen käsittelyn keskellä. Esimerkiksi tämä kyseinen alaviite on jo itsessään ”dis-
claimer”. 
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2 Huumorin määritelmiä ja sen käsitteitä yleisesti 

Huumoria ja komiikkaa on esiintynyt aina ja kaikkialla: eri rotujen keskuudessa, eri kult-

tuureissa, eri yhteiskuntaluokissa, eri historiallisina aikoina ja eri tavoin. Koomisia piir-

teitä löytyy kaikkialta menneestä ja nykyisestä kulttuuritaiteesta. Käsitteinä huumori ja 

komiikka yhdistetään usein toisiinsa, mutta useiden yhtäläisyyksien lisäksi niistä on löy-

dettävissä myös eroavaisuuksia, vaikkei mitään tiettyjä raameja huumorille ja komiikalle 

pystytäkään määrittelemään. Ihmiset pitävät hyvin erilaisia asioita hauskoina ja koomi-

sina, joten huumorin tulkitseminen ei ole lainkaan yksinkertaista. Jokin asia voi olla hu-

paisaa yhdelle, mutta täysin vakavaksi vetävää jollekin toiselle. Huumorin määrittelyä 

vaikeuttaa, että huumoria voi esiintyä kaikilla viestinnän tasoilla ja kaikissa viestintätilan-

teissa – kaikkialla, missä on inhimillistä kulttuuria. Siellä, missä on ihminen, on huumoria. 

Huumorin ollessa todella monitahoinen ja lavea ilmiö, yhden yleispätevän määritelmän 

muodostaminen tai joka tilanteeseen sopivan teorian luominen lieneekin mahdotonta. 

(Laajalahti 2004.) 

Suomalainen estetiikan professori Aarne Kinnunen (1994) luokittelee huumorin erään-

laiseksi asenteeksi, maailmankatsomukseksi tai jopa elämäntavaksi, kun taas komiikka 

hänen mielestään tarvitsee aina jonkin kohteen. Huumorissa käytetään hyväksi komiikan 

keinoja kuten liioittelua ja toistamista, mutta huumori ei ole aina sama asia kuin koomi-

suus, sillä kaikki koominen ei ole välttämättä humoristista. Lisäksi Kinnunen on todennut, 

ettei mikään inhimillinen toiminta, teko, tapahtuma tai ominaisuus sinänsä ole itsessään 

koominen, mutta kaikki ihmisen toiminnat ja ominaisuudet voidaan kuitenkin tehdä koo-

misiksi. Komiikka tarkoittaa hullunkurisuutta ja naurettavuutta sekä myös koomisuutta 

taiteessa. Sen synnyttää asioiden nurinkurinen suhde toisiinsa tai jokin toiminnan yllä-

tyksellisyys. (Kinnunen 1994, Kortelaisen 2010 mukaan.) 

Huumori on perusteeltaan hyvin sosiaalinen ilmiö. Nauramme ja vitsailemme paljon use-

ammin seurassa kuin yksin ollessamme. Ihminen saattaa ajoittain nauraa yksinään – 

esimerkiksi televisiota katsellessa, kirjaa lukiessa, musiikkia kuunnellessa tai huvittavaa 

henkilökohtaista tapahtumaa muistellessa. Tällaisetkin tilanteet tosin ovat puoliksi sosi-

aalisia, koska ihminen edelleen reagoi muihin ihmisiin: televisio-ohjelman hahmoihin, kir-

jan kirjoittajaan, musiikin esittäjään tai muistojensa henkilöihin. Luodakseen huumoria 

ihmisen on ensin päässään käsiteltävä ympäristöstä saamaansa tietoa. Sitten ihminen 

voi ideoillaan, sanoillaan tai toiminnoillaan leikitellä jollain luovalla tavalla. Lopuksi luo-

daan nokkela suullinen ilmaisu tai koominen nonverbaalinen toiminta (kuten musiikin 
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esittäminen tietyllä tavalla), jonka muut kokevat hauskana. (Martin 2007, 5-6. Koekoekin 

2017 mukaan.) 

Bergson (1900) pitää sanakomiikan yleisimpänä ilmenemismuotona vitsejä, mutta lisäksi 

hän jakaa sanakomiikan kahteen kategoriaan: kielen ilmaisemaan komiikkaan sekä kie-

len synnyttämään komiikkaan. Kielen ilmaisema komiikka on hyvin kulttuurisidonnaista 

ja sitä on vaikeaa kääntää kieleltä toiselle, koska tyypillisesti sanat menettävät tehonsa 

uuteen ympäristöön siirtyessään. Syynä voivat olla esimerkiksi erilaiset tavat, mielleyh-

tymät ja kulttuuri. Vielä haastavampaa kääntämisen kannalta on kielen synnyttämä ko-

miikka, jota on käytännössä mahdotonta kääntää kieleltä toiselle, sillä sen olemus pe-

rustuu lauserakenteisiin ja sanavalintoihin. Vakiintuneita sanontoja, joita ei pysty kään-

tämään vieraalle kielelle, löytyy jokaisesta kielestä. Voi olla kuitenkin humoristista leiki-

tellä sanonnoilla esimerkiksi kääntämällä sanatarkasti suomen kielen sanontoja englan-

niksi, kuten ”unta palloon” – ”dream to the ball”. Tilannekomiikan ilmenemismuodot; 

toisto, käänteisyys ja sarjojen risteytyminen pätevät myös sanakomiikkaan. Lisämaus-

tetta koomisuudelle antavat myös uudet puhesävyt ja ympäristöt, sekä kertojan elehdintä 

ja ilmehdintä. (Bergson 1900, 83. Kortelaisen 2010 mukaan.) 

Huumorin määrittelyssä on hyödynnetty myös huumorin alalajien käsitteiden esittelyä. 

Huumorin lajeiksi on nimetty mm. typerä ja järjetön huumori, tiettyjä eleitä ja ilmeitä 

hyödyntävä nonverbaalinen huumori, imitointiin ja matkimiseen perustuva impersonaa-

linen huumori, sanaleikkeihin, arvoituksiin sekä älykkääseen ja värikkääseen kielen-

käyttöön perustuva kielellinen huumori, yleisöön ja ympäristöön muovautuva huumori 

sekä ystävälliseen tapaan ja positiivisuuteen liittyvä, tunteita ilmaiseva huumori. Huu-

morista on erotettu omiksi lajeikseen myös slapstick-komedia, seksistinen huumori, hö-

lynpölyhuumori sekä kaskut. Edellisiä jaotteluita yleisemmin huumorin alalajeiksi – tai 

ainakin huumorin lähikäsitteiksi – on nimetty vitsit, tilannekomedia, ironia, sarkasmi ja 

satiiri sekä koomisen ja traagisen yhdistelmänä ilmentyvä musta huumori. (Laajalahti 

2004.) 

 

Karkealla tasolla huumori voidaan jakaa verbaaliseen, visuaaliseen ja fyysiseen huu-

moriin. Verbaalinen huumori perustuu nimensä mukaan kieleen, joko puhuttuun tai kir-

joitettuun. Laululyriikka on tästä oiva esimerkki. Visuaalinen huumori perustuu nähtä-

vissä oleviin asioihin ja niistä tehtäviin tulkintoihin eikä sen ymmärtäminen vaadi kielel-

listä ymmärrystä. Fyysinen huumori perustuu keholliseen toimintaan huumorin toteutta-
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misvälineenä. Klassinen banaaninkuoreen liukastuminen, lyhtypylvästä päin kävelemi-

nen sekä naaman kakuttaminen ovat esimerkkejä fyysisestä huumorista. (Koiranen 

2012.) Tähän voisi lisätä vielä auditiivisen huumorin, joka kumpuaa nimenomaan musii-

kista ja siinä kuultavissa olevista asioista ja ilmiöistä. Tätä karkean tason lajittelua voi 

jakaa edelleen pienemmiksi alalajeiksi, joista seuraavassa listauksessa käyn läpi oleel-

lisimmat lajityypit vain pintapuolisesti. 

2.1 Ironia ja sarkasmi 

Ironia on epäsuoraa ivaa, jossa todellinen merkitys ja käytetyt sanat ovat keskenään 

ristiriidassa. Ironiassa asiat eivät ole sitä, miltä ne näyttävät tai mitä niiden väitetään 

olevan. Ironista voi olla esimerkiksi jonkin tavoitteen saavuttaminen odottamattomalla 

tavalla tai tavoitteen saavuttaessa sen seuraukset ovatkin päinvastaiset tai muuten nu-

rinkuriset. Ironia ei voi nojata puhtaasti sattumaan vaan se vaatii selkeän tavoitteen. 

(Ironia 2018, verkkojulkaisu; Koivisto 2019.) 

Sarkasmi on sanallista ironiaa, joka on tarkoituksellista, peittelemätöntä ja yleensä 

loukkaavaksi tarkoitettua. Sillä ilmaistaan kielteistä ja arvostelevaa asennetta tiettyjä 

henkilöitä tai tapahtumia kohtaan. Sarkasmi on usein tilannekomiikkaa jossain vallitse-

vassa kontekstissa. Sarkasmi mielletään usein negatiivissävytteiseksi, vaikkakin arki-

käytössä se saattaakin olla tyypillisesti harmitonta. (Sarkasmi 2020, verkkojulkaisu; 

Sarcasm 2020, verkkojulkaisu.) 

2.2 Parodia ja satiiri 

Parodiassa toista teosta jäljitellään usein liioitellusti ja koomisen piikittelevästi; pilaillaan 

toisen teoksen kustannuksella sitä apinoiden. Alkuperäinen teos tehdään näin naurun-

alaiseksi. Parodia voi kohdistua myös johonkin lajityyppiin, jolloin irvaillaan lajityypin kli-

seille ja ilmiöille. Reaalimaailmankin asioita voi parodioida, kuten jonkun elämäntyyliä. 

(Parodia 2020, verkkojulkaisu; Koiranen 2012.) 

Satiirilla tarkoitetaan jonkin asian käsittelyä niin, että se alkaa näyttää naurettavalta. 

Satiiri on tyylikeino, jonka tarkoitus on kritisoida kohdettaan kärjistysten ja pilkan avulla. 

Satiiri tarttuu todellisuuden ja ihanteiden eroavaisuuksiin ja kritisoi ihmisten paheita tai 

yhteiskunnan epäkohtia. Satiiriin kuuluu kriittinen, pilkallinen tai aggressiivinen asenne, 
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pureva iva. Satiiri on monesti poliittista, yhteiskunnallista tai moraalista. Parodian ja sa-

tiirin ero on siinä, että parodialla mukailee jotain toista teosta, henkilöä tai kokonaista 

lajityyppiä, kun taas satiiri kohdistaa pilkan yhteiskunnan ilmiöihin sekä ihmisten pahei-

siin. Satiiri murtaa totuttuja näkökulmia ja pyrkii tarjoamaan huvituksen lisäksi lukijal-

leen ajattelemisen aihetta. Näin satiiri eroaa sellaisesta pilkasta, joka pyrkii yksinomaan 

loukkaamaan toista. Joskus satiiri tosin on lähinnä härnäämistä ja kiusantekoa, joten 

raja pilkkaan on häilyvä. (Satiiri 2020, verkkojulkaisu; Satiiri 2021, verkkojulkaisu 2021.) 

2.3 Musta huumori 

Mustassa huumorissa käsitellään huumorin valossa vakavia ja traagisia asioita, esi-

merkiksi kuolemaa, väkivaltaa ja tuskaa. Se kuvastaa maailman absurdiutta, paradok-

saalisuutta ja julmuutta yksilön näkökulmasta korostaen kaiken suhteellisuutta. Mus-

tassa huumorissa asetetaan vakavat, ”pyhät” arvot, tabut ja yleiset konventiot sekä it-

sestäänselvyydet naurunalaisiksi. Se on huumorin näkemistä ja kokemista vaikeimmis-

sakin asioissa. (Musta huumori 2019, verkkojulkaisu; Koiranen 2012.) 

2.4 Anarkistinen/älyvapaa huumori 

Anarkistisessa huumorissa logiikka ja realistisuus puuttuvat ja komiikka perustuu täysin 

sattumanvaraisiin, älyttömiin ja liioiteltuihin tapahtumiin. Tämän vuoksi anarkistista huu-

moria kutsutaan myös älyvapaaksi tai surrealistiseksi huumoriksi. Älyvapaassa huumo-

rissa vain mielikuvitus on rajana ja joskus tämä saattaakin johtaa aivan uusiin ja moni-

ulotteisiin sfääreihin. Älyvapaasta huumorista pitävät mm. spontaanit ja kokeilunhalui-

set ihmiset. (Huumori 2020, verkkojulkaisu; Koiranen 2012.) 

2.5 Antihuumori 

Antihuumorissa hauskuus tai merkitys on tarkoituksellisesti jätetty pois. Se perustuu epä-

suhtaan odotusten ja havaintojen välillä, mikä syntyy siitä, ettei yleisön odottamaa haus-

kuutta olekaan. Antihuumori on usein huumorin parodiaa. Antihuumoria voi olla esimer-

kiksi erittäin pitkä vitsimäinen kertomus, jossa kasvatetaan jännitettä tarinan edetessä, 
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mutta lopun odotettava ”punchline”2 puuttuu tai jää tarkoituksella laihaksi. (Antihuumori 

2016, verkkojulkaisu; Anti-humor 2021, verkkojulkaisu.) 

2.6 Vitsi ja kasku 

Vitsi (saks. Witz) on kirjallinen tai suullinen huumoripitoinen lyhyt kertomus, joka voi pu-

kea tavallisenkin tapahtuman huvittavaan muotoon. Sen tarkoitus on saada ihminen 

nauramaan eikä sitä ole tarkoitus ottaa vakavasti. Tyypillisesti vitsissä on pieni tarina, 

joka kasvaa jännitettä edetessään ja huipentuu lopulta päätösfraasiin eli ”punchlineen”.  

(Vitsi 2019, verkkojulkaisu; Joke 2021, verkkojulkaisu.) 

Kasku on eräänlainen hauska lyhyt kertomus, herjaus tai sanaleikki, mutta kaskun ja 

vitsin karkea ero on siinä, että kasku kohdistuu todellisiin tapahtumiin ja henkilöihin, 

kun taas vitsissä tapahtumapaikkaa ja -aikaa ei välttämättä määritellä ja henkilöt voivat 

olla pelkkää mielikuvituksen tuotetta. Kasku on koomiseksi koetusta asiasta tai tapah-

tumasta esitetty perinteisrakenteinen kertomus, jolle on ominaista konkreettisuus, sel-

keys ja sisällön yksinkertaisuus. Kaskut sisältävät usein myös muita tarkoitusperäisiä 

sävyjä, jotka näpäyttäen kohdistuvat johonkin ihmisryhmään, maailmankatsomukseen, 

luonteenpiirteeseen tai muuhun sellaiseen. (Kasku 2017, verkkojulkaisu; Kasku 2015, 

verkkojulkaisu.) 

 

 

 

3 Huumorin keinoja ja ilmentymiä musiikissa 

Huumoria voi esiintyä musiikissa mitä moninaisimmin tavoin. Se voi ilmentyä sävellyk-

sessä, sanoituksessa ja sovituksessa sekä niiden erilaisissa yhdistelmissä. Huumoria 

voi ilmetä myös tavassa esittää musiikkia, esim. instrumentin soittotyyli ja äänensävy tai 

vaikkapa fyysinen esiintyminen estradilla. Lisäksi musiikin äänentoistollisella prosessoin-

nilla, kuten miksaus, voidaan vaikuttaa huumorin ilmentymisen vahvuusasteeseen. Niin 

 
2 ”Punchline”-termillä tarkoitetaan vitsin päättävää sanaa tai lausetta, joka muodostaa vitsin kut-
kuttavan loppuhuipennuksen. 
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kuin kaikessa muussakin, myös musiikissa voidaan käyttää huumoria eri vahvuisina il-

miöinä; toisinaan ilmennetty huumori saattaa olla niin läpitunkevaa, että varmasti kaikki 

kuulijat sen huomaavat, mutta joskus toteutettu huumori saattaa olla humoristista vain 

toteuttajalle itselleen joko tahattomasti tai tahallisesti. 

On mietittävä, mistä hauskuus musiikissa syntyy, niin kuin huumorissa yleensäkin. On 

tilannekomiikkaa ja tahatonta hupsuutta, mutta huumoria voi myös tietoisesti sisällyttää 

musiikkiin. Jos hauskuus perustuu itse musiikkiin, meidän täytyy olla sellaisen kulttuu-

riympäristön jäseniä, että voimme ymmärtää moisen assosiaation, mihin kulloinkin viita-

taan. (Almila, 2014.) Almila (2014) mainitsee luennollaan yllätyksellisyyden tehokkuuden 

humoristisena tehokeinona; kun musiikissa tapahtuu jotain täysin odottamatonta, mielle-

tään se tyypillisesti hauskana ilmiönä. Myös erilaiset lainaukset musiikissa ovat tehokas 

keino ilmentää huumoria joko pienenä yksityiskohtana tai suurempaa huomiota herättä-

vänä. 

Koska huumori on niin laaja ja lavea käsite, on oikeastaan mahdotonta kiteyttää kaikkia 

mahdollisia huumorin käyttökeinoja yhteen opinnäytetyöhön lueteltavaksi, joten rajaan-

kin käsittelyn vain muutamaan havainnollistavaan esimerkkiin. Esimerkit sisältävät vah-

vasti subjektiivista mielikuvituksen hyödyntämistä. 

3.1 Varsinainen huumorimusiikki 

Eräs selkein huumorin ilmentymä musiikissa on varsinainen huumorimusiikki. Se on mu-

siikkia, jossa on usein tarkoituksellisen humoristinen sanoitus tai se yrittää herättää 

muulla tavoin hilpeyttä (Huumorimusiikki 2017, verkkojulkaisu).  Esimerkkejä suomalai-

sesta huumorimusiikista ovat mm. Lapinlahden Linnut, Turo’s Hevi Gee, Sleepy Slee-

pers, Kalevauva.fi, Rillumarei-ilmiö, Simo Salminen, Eläkeläiset sekä Jope Ruonansuu. 

Ulkomaisesta huumorimusiikista mainittakoon esim. Spike Jones, Tenacious D, ”Weird 

Al” Yankovic sekä Victor Borge. 

Mielestäni varsinaisen huumorimusiikin asetelma ja ”brändäys” eroaa ei-huumorimusii-

kista kuitenkin siten, että huumorimusiikista voi tyypillisesti jo heti päätellä sen olevan 

ns. ”läpällä tehtyä pelleilyä”, siinä missä ei-huumorimusiikki saattaa sisältää huumoria 

erilaisissa muodoissa olematta kuitenkaan suoranaisesti huumorimusiikkia. Eräs tyypil-

linen huumorimusiikin tunnusmerkki on tunnettujen kappaleiden uudelleen väärinsanoit-
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taminen; huvitusta heijastava keino, jota on tehty jo iät ja ajat. Itse miellän tässä opin-

näytetyössä analysoimani kappaleet vain huumoria sisältäviksi musiikeiksi, mutten var-

sinaisiksi huumorimusiikkiteoksiksi; käsitteiden rajaaminen ei kuitenkaan ole aina täysin 

yksiselitteistä, sillä joku muu saattaa kokea asian toisin. 

Toisinaan musiikin, joka esittäytyy humoristisena, ei välttämättä ole tarkoitus ilmentää 

varsinaisesti “huumorintajua” – edes niiden sävellysten osalta, mitkä on nimetty ”humo-

reskeiksi”. Ensimmäinen ”humoreski”-sävellys oli Schumannin op. 20 vuodelta 1839. Tä-

män sävellyksen tarkoitus ei ollut tarkoitus sisältää mitään erityisiä vitsejä, vaan säveltä-

jän päämääränä oli ennemmin kirjoittaa jotain “eloisaa, iloista ja oikullista”. Huumori näh-

däänkin joskus eri asiana kuin vitsikkyytenä. (Jung-Kaiser & Diedrich 2015, 6. Koekoekin 

2017 mukaan.) 

3.2 Säveltäminen ja sovittaminen 

Huumoria voi ilmetä sävellyksessä ja sovituksessa lukuisin tavoin, monissa muodoissa 

aina suuren viitekehyksen olemuksesta pikkuriikkisiin yksityiskohtiin ja kaikkea siltä vä-

liltä. Tyypillisiä keinoja huumorin ilmentämiseen musiikin säveltämisessä ja sovittami-

sessa voivat olla esimerkiksi jonkin tutun asian huomattava muuntelu joksikin muuksi, 

odottamaton yllätyksellisyys sekä yksityiskohtaisten jekkujen hyödyntäminen. Erilaiset 

musiikin tyylilajien vaihdokset voivat tuoda kappaleeseen mielenkiintoisia sävyjä, mah-

dollisesti huumorin saattelemana. Esimerkiksi koko Eläkeläiset-yhtyeen tuotanto perus-

tuu siihen, että tunnetut hittikappaleet muunnetaan hupaisiksi ”humppa”-versioiksi (Elä-

keläiset 2014, äänite). Yksi mahdollisuus on myös muuntaa kappaleen koko tonaliteetti 

alkuperäistä päinvastaiseksi; duurissa alun perin soiva kappale laitettaisiinkin soimaan 

mollissa tai toisinpäin, jolloin molli muuttuisikin duuriksi. Hauskaa yllätyksellisyyttä voi 

ilmentää esimerkiksi muuntelemalla sävellyksen melodiaa, harmoniaa ja rytmiikkaa 

odottamattomalla tavalla, kuten vaikkapa laittamalla kappaleen kertosäe menemään tu-

plasti nopeampaan tempoon kuin kappaleen muut osat tai tekemällä säkeistön puolivä-

liin äkillisen sävellajinvaihdoksen eli modulaation. 

Mielestäni musiikkiin sisällytetyt humoristiset yksityiskohdat ovat kenties yksi monipuoli-

simpia tapoja implementoida huumoria musiikkiin, koska ne eivät välttämättä häiritse 

musiikin vallitsevaa kokonaistunnelmaa ja sointia, ellei toki niin haluta. Mikäli kyseessä 

ei ole varsinaisesti humoristiseen tulkintaan tähtäävä konteksti, on humorististen yksi-
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tyiskohtien vahvuusasteessa oltava tarkkana; joskus pienikin ripaus voi olla riittävän te-

hokas. Hauska yksityiskohta voi olla esimerkiksi vallitsevaan tahtilajiin tahallisesti muo-

vattu hetkellinen poikkeama, joka voi kuulostaa eräänlaiselta ”nyrjähdykseltä” tai vaik-

kapa bassolinja, johon on tahallisesti sovitettu monimutkaisempaa harmonian kuljetusta 

kuin mitä vallitseva harmoniakonteksti antaisi äkkiseltään olettaa tulevan. 

Eräs yleinen ja monipuolinen keino soveltaa huumoria musiikin yksityiskohtiin on ”word 

painting” eli sävelmaalailu. Sävelmaalailu (tunnetaan myös nimellä sanamaalailu) on sä-

vellystekniikka, joka heijastaa sanoituksen tai sävellykseen liittyvän tarinan tai tapahtu-

man kirjaimellisia merkityksiä (Sävelmaalailu 2020, verkkojulkaisu). Toisin sanoen sä-

velmaalailulla kuvastetaan sanoituksen merkitystä musiikillisin keinoin. Sävelmaalailun 

eri vahvuisten sävyjen skaala on mieletön; sävelmaalailu voi olla lievää ja lähes huomaa-

matonta tai se voi olla hyvin esille tuotua ja räikeää, jolloin sitä ei voi olla huomaamatta. 

Jos sanoituksessa mainitaan esimerkiksi ”elämäni suunta on vain alaspäin”, voidaan tun-

nelmaa korostaa vaikka mollipohjaisella harmonialla tai vaihtoehtoisesti tunnelmalle voi-

daan luoda hupaisaa kontrastia riemukkaalla duuripohjaisella harmonialla. Sävelmaa-

lailu voi olla myös oiva keino hauskojen yksityiskohtien luomiseen. Sitä voidaan toteuttaa 

mm. yksittäisillä efektinäytteillä; jos sanoituksessa mainitaan esimerkiksi ikkunan rikkou-

tuminen, voidaan musiikkiin upottaa ääni ikkunan rikkoutumisesta. Yksi loistava esi-

merkki moisesta konkreettisesta sävelmaalailusta on Kari Kuuvan kappale Sydämensär-

kijä, jossa lähes jokaisen lauletun virkkeen perään soi sitä kuvastava musiikillinen vas-

tine (Kuuva 1970, äänite). Toinen tapa ilmentää yksityiskohtaista sävelmaalailua voi olla 

musiikin etenemisessä tapahtuva reagointi; jos sanoituksessa mainitaan esimerkiksi 

sana ”seis”, musiikki voidaan laittaa pysähtymään sitä kuvainnollistaen. 

3.3 Sanoittaminen 

Sanoitus eli lyriikka voi olla kenties tehokkain väylä huumorin ilmentämiseen musiikki-

kappaleessa, joskaan se ei ole välttämättä aivan yksinkertaista. Huumoria voi esiintyä 

sanoituksessa lukuisin eri tavoin, kuitenkin todennäköisesti pohjautuen loppujen lo-

puksi joihinkin huumorin alalajeihin. Niin kuin sävellyksessäkin, myös sanoituksessa 

huumorin on syytä olla muotoiltuna kutakuinkin siten, että kuulija kykenee sen ymmär-

tämään, joskin tämä on hyvin subjektiivista, koska eri kuulijat kokevat kuulemansa eri 

tavoin. Esimerkiksi sanoituksen mahdollista poliittista huumoria ei välttämättä ymmärrä 

henkilö, joka ei seuraa politiikkaa laisinkaan. Tai mikäli sanoitukseen sisällytetty huu-



11 

 

mori on johonkin hyvin arkiseen ja yleiseen asiaan tai ilmiöön viittaava, saattaa sen ym-

märtää hyvinkin moni saman kulttuuriympäristön ympäröimä henkilö; esimerkiksi huvit-

tava viittaus huoltoasemien vessakirjoituksiin saattaa herättää monessa kuulijassa hil-

peyttä, koska he todennäköisesti ymmärtävät mistä on kyse. 

On myös huomioitava, että kappaleen sanoitus liittyy aina jollain tavalla ympärillä ole-

vaan musiikilliseen viitekehykseen. Ympärillä oleva musiikki voi mm. luoda kontrastia 

sanoitukseen tai vahvistaa sanoituksen tunnelmaa sekä kaikkea siltä väliltä. Mikäli kap-

paleen sanoitus kertoo esimerkiksi itävaltalaisesta rempseästä makkarakauppiaasta, 

niin tottahan toki sanoitus pääsee täyteen potentiaaliinsa, jos ympäröivä musiikki sattuu 

olemaan reipasta wienervalssia. Toisaalta, jos sanoitus kertoo esimerkiksi höpsön koi-

ranpennun toilailuista, mutta musiikillinen viitekehys onkin black metallia, syntyy koko-

naisuuteen melkoinen kontrasti. Toisena esimerkkinä kontrastista mainittakoon eräs 

oma tekeillä oleva kappaleeni, jossa sanoitus kehottaa ”vakavoitumaan ja olemaan 

nauramatta, koska ei ole mitään hauskaa”, mutta musiikillinen ympäristö onkin mene-

vän railakasta hupihumppaa, joka tunnelmallaan muovaa totisesta sanoituksesta hu-

moristisen; näin kokonaisuus ilmenee sangen huvittavana. 

Sanoituksen huumoripitoisuuteen vaikuttavat myös mm. sanoituksen aihe ja/tai tapa, 

jolla aiheesta kerrotaan. Itsessään mikä tahansa aihe ei välttämättä ole humoristinen, 

mutta riippuen miten siitä kerrotaan, voidaan aikaansaada huvittavia lopputuloksia. 

Otettakoon esimerkiksi Lapinlahden Lintujen kappale Aina Ei Voi Saada (1997, äänite), 

jossa kerrotaan elämän yleisestä ilmiöstä, ettei elämässä voi saada aina sitä mitä ha-

luaa. Kappaleen aihe on itsessään melko tavanomainen eikä sisällä välitöntä huumo-

ria, mutta kun siitä kerrotaan huvittavan inhorealistisesti erinäisten sattumusten muo-

dossa, siitä tuleekin hyvin hupaisaa. Mielestäni eräs kappaleen fraasipari kiteyttää ai-

heen melko hyvin – ”Kamalimmat farkut istuu päälle parhaiten. Vauva paskoo vaip-

paan, kun juuri vaihdoit sen”; hauskasti muotoiltuja, pieniä elämän vastoinkäymisiä, joi-

hin moni kuulija pystyy samaistumaan. Sitten toisaalta, jos kappaleen nimikin vaikuttaa 

jo itsessään hupaisalta, kuten esimerkiksi eräs suomalainen humppa Mahtava Peräsin 

Ja Pulleat Purjeet (1983, äänite), voidaan melko varmasti olettaa, ettei kyseessä aina-

kaan ole mitään täysin vakavasti otettavaa lyriikkaa. 

Yllätyksellisyys on eräs sanoittamisen toimivimpia keinoja ilmentää huumoria. Yllätyk-

sellisyyttä voi olla monenlaista, mm. odottamattomia sanavalintoja tai riimejä, jotka 

saattavat poiketa vallitsevasta kontekstista pompaten esiin tai ilmenevät muuten vain 
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huvittavina. Myös oletettavien riimien odottamaton poisjättäminen on sopivissa määrin 

varsin tehokasta; esimerkkinä otettakoon poiminta Raptori-yhtyeen kappaleesta Pervo-

Nallen Kevätretki (1991, äänite), jossa eräs fraasipari kuuluu: ”Näitä bailuja ei pysäytä 

kukaan. Jos skoudet tulee, pyydetään ne messiin”. Fraasien rytmitys antaisi ymmärtää, 

sanalle ”kukaan” tulisi taatusti sopiva riimi kuten ”mukaan”, mutta ovelasti hämmentäen 

riimisanan tilalla onkin sana ”messiin”, joka samaan aikaan huvittaa yllättävällä riimittö-

myydellään, mutta myös sisällöllisellä synonymiteetillä oletettavaan riimiin; moinen 

kombinaatio on suorastaan oivaltavan tehokas. 

3.3.1 ”Absurdifiltteri” – sanaleikein sotaan 

Eräs humoristisen sanoittamisen apuvälineenä käyttämäni malli on nimeltään Absurdi-

filtteri. Itsekeksimäni termi sisältää erimuotoisia sanaleikkejä, joilla on mahdollista muun-

nella käytettävän kielen sanastoa ja sanojen merkityksiä tehokkaasti. Absurdifiltteri on 

sikäli monipuolinen, että se ei ole kieleen sidottu; malli on sovellettavissa myös mm. 

englannin kielelle. Käsite on kokonaisuudessaan melko lavea ja moniulotteinen, joten 

helposti kiteyttävää kuvausta siitä on vaikeaa muodostaa. Tämän työn puitteissa avaan 

absurdifiltterin käsitettä vain sen yksinkertaisimmassa muodossaan. 

Absurdifiltterin voisi ajatella olevan eräs sanaleikin alalaji. Sanaleikillä tarkoitetaan huvit-

tavaa kielellistä ilmausta, joka perustuu sanojen monimerkityksellisyyteen tai äänteelli-

siin ominaisuuksiin (Sanaleikki 2020, Wikipedia). 

Yksinkertaisin absurdifiltterin muoto on yksittäisen sanan alkukirjaimeen kohdistuva 

muutos; sanan alkukirjaimen voi poistaa tai korvata toisella kirjaimella tai sanan alkuun 

voi jopa lisätä uuden alkukirjaimen. Täten sana saakin yhtäkkiä aivan uuden käänteen 

ja vallitsevasta kontekstista riippuen voidaan aikaansaada suuria merkityksellisiä muu-

toksia pienin konstein, niin kuin seuraavista esimerkeistä käy ilmi. 

Esimerkki 1 - alkukirjaimen poisto: ”Hauki on kala” -> ”Auki on kala”. Siinä missä alkupe-

räisessä lauseessa todetaan hauen olevan kalaeläimiin kuuluva merenelävä, muunnel-

lussa ”absurdifiltteröidyssä” lauseessa todetaankin kalan olevan avonainen esim. kalan 

perkausoperaation yhteydessä. 
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Esimerkki 2 – alkukirjaimen korvaus: ”I’m a great sax player” -> ”I’m a great fax slayer”. 

Siinä missä alkuperäisessä lauseessa kertoja väittää olevansa loistava saksofonin soit-

taja, muunnellussa ”absurdifiltteröidyssä” lauseessa kertoja väittääkin olevansa loistava 

faksin surmaaja. 

Esimerkki 3 – alkukirjaimen lisäys: ”Avaa ovi!” -> ”Avaa Hovi!”. Tämä esimerkki viittaa 

erääseen 2000-luvun suomalaiseen televisiomainokseen, jossa talon ulkopuolella oleva 

henkilö huutaa talon sisäpuolella olevalle henkilölle ”Avaa ovi”, mutta sisäpuolella oleva 

henkilö kuuleekin sen lauseena ”Avaa Hovi”, minkä johdosta sisäpuolella oleva henkilö 

ottaa jääkaapista Valio Hovi-merkkisen (nyk. Valio Viola) tuorejuustopakkauksen ja avaa 

siitä kannen. Yksinkertaista, mutta ilmeisen huvittavaa. 

Absurdifiltteri on käsitteenä vielä melko tuore, mutta sillä on voimakas potentiaali mo-

nenlaisiin sovellutuksiin etenkin, kun yksinkertaisesta muodosta edetään astetta pidem-

mälle. Edellä mainittujen esimerkkien keinoja voidaan yhdistellä ja kirjainten muuntelua 

voidaan tehdä myös sanojen keskelle tai loppuun. Näin päästäänkin helposti aivan uusiin 

sfääreihin ja äärimmilleen vietynä absurdifiltteröity lopputulos saattaakin olla jo niin kum-

mallinen, ettei sanan tai lauseen alkuperäistä muotoa enää tunnistakaan. Menetelmää 

tulee siis käyttää harkiten, jotta kokonaisuuden toimivuus säilyy ja ettei homma lähde 

aivan täysin lapasesta; joskin efektinomainen arvo voi olla silläkin. 

3.4 Esittäminen  

Esittäminen tämän työn kontekstissa viittaa esimerkiksi instrumentin soittotyyliin ja ää-

nensävyn muodostukseen sekä musiikin improvisointiin, joka tosin liippaa jo läheltä sä-

veltämistä ja sovittamista. Odotuksista poikkeava toiminta on musiikkia esitettäessä yksi 

keino toteuttaa huumoria; esimerkiksi laulaja päättääkin yllättäen tulkita jonkin osan tun-

netusta kappaleesta voimakkaasti öristen, vaikka oletettu tulkintatapa olisikin jotain aivan 

muuta. Tai vaikkapa kitaristi, joka päättääkin yllättäen soittaa soolonsa käyttäen plekt-

ranaan ruuvimeisseliä. On myös mahdollista, että soittaja soittaa räikeästi tahallaan vää-

rin, jotta se varmasti huomattaisiin. Musiikilliset lainaukset ovat myös hyvin tyypillinen 

keino ilmentää huumoria musiikin esittämisessä; esimerkiksi instrumenttisoolossa esit-

täjä saattaa livauttaa soittonsa sekaan katkelman jostain toisesta, yleensä yleisesti tun-

netusta musiikin teoksesta. Eräs muusikkojen keskuudessa yleinen hilpeyden aihe on 

lyhyt melodinen kuvio ”The Lick”, joka on ympäri maailmaa musiikissa niin monesti kuultu 
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fraasi, että se on alkanut elää omaa elämäänsä meemin muodossa (”The Lick” 2011, 

video). 

3.5 Esiintyminen 

Esiintyminen tämän työn kontekstissa viittaa esittävän taiteilijan fyysiseen olemukseen 

ja käyttäytymiseen esimerkiksi keikkatilanteessa estradilla. Vaikka esitettävä musiikki ei 

itsessään olisikaan tarkoituksellisesti humoristista, voi esiintyjän olemus kuitenkin vai-

kuttaa siihen, koetaanko tilanne hauskana. Esimerkiksi sinfoniaorkesterin konsertissa, 

jossa tunnelma tyypillisesti on melko hillitty, saattaa hilpeyttä herättää erittäin aktiivisesti 

ja energisin elkein heiluva kapellimestari, joka kepillään riuhtoo ilmaan vimmatusti. Tai 

mikäli elämänsä koettelemuksista vakavasti saarnaava rap-artisti onkin pukeutunut kei-

kalla eläinpukuun, saatetaan se mieltää melko hupaisaksi yhdistelmäksi. Toisaalta ase-

telma voi olla niinkin päin, että musiikki on vahvasti huumoripainotteista, mutta esiintyjän 

olemus onkin poikkeavan päinvastaista. Tästä hyvä esimerkki on saksalainen Max 

Raabe & Palast Orchester, jossa hauska vanhanajan schlager-musiikki raikaa ja kappa-

leiden sanoitukset ovat kerrassaan hulvattomia, mutta solisti Raabe itse seisoo paikal-

laan melko vähäeleisesti (Raabe 2013, video). Samankaltainen ilmiö on huomattavissa 

M.A. Nummisen Pori Jazz -keikkataltioinnista vuodelta 1972, missä pirteä musiikki rai-

kaa, mutta Numminen vakavalla naamalla laulaessaan lukee sanoja alla olevalta nuotti-

telineeltä. Tämän lisäksi aina lauluosuutensa laulettuaan Numminen istahtaa alas tuolille 

odottamaan seuraavaa lauluvuoroaan. Tällainen asetelma luo hauskaa kontrastia koko-

naisuuteen. (Numminen 1972, video.) 

3.6 Teknologinen prosessointi 

Musiikin teknologisella prosessoinnilla, etenkin kappaleen miksauksella, voi olla yllättä-

vänkin suuri vaikutus musiikista välittyvään huumoripitoisuuteen. Jo pelkästään kappa-

leen sisäinen, soitinten dynaaminen balanssi vaikuttaa siihen, mitä elementtejä musii-

kista kuuluu ja kuinka selkeästi. Myös kaikenlaiset taajuus- ja efektointiprosessoinnit voi-

vat muokata musiikillista informaatiota, jolloin huumoripitoisuuksien välittyminen voi 

muuttua siitä, mitä alun perin on ehkä tarkoitettukaan. Tästä voidaan vetää johtopäätös, 

että musiikin miksaajallakin on mahdollista vaikuttaa musiikin humoristisen sisällön ulos-

tulevaan lopputulemaan, vaikkei sitä ehkä tulisi ajatelleeksikaan. Jos esimerkiksi mik-

sauksessa kappaleen lauluraidan efektoi voimakkaasti wah wah -efektillä, voi laulusta 



15 

 

tulla Aku Ankkaa muistuttava äänensävy, joka mitä todennäköisimmin miellettäisiin hu-

moristisena temppuna. Toinen esimerkki voisi olla, että kappaletta soitettaessa rumpali 

soittaa rumpuja todella hiljaa ja kevyesti, mutta mikäli rumpuja efektoikin voimakkaalla 

kompressoinnilla, voi lopputulos kuulostaa siltä, että rumpali löisikin rumpujaan oikein 

eläimellisellä mäiskinnällä. Mahdollisuuksia on lukuisia, mutta on kuitenkin asia erikseen, 

olisivatko esimerkkien kaltaiset prosessoinnit ylipäätään soveliasta vallitsevassa kon-

tekstissa. Myös musiikin teknologisessa prosessoinnissa voidaan soveltaa aiemmin mai-

nittua sävelmaalailua; jos sanoituksessa esimerkiksi esitetään jonkun puhuvan puheli-

messa, voidaan tämän ajaksi efektoida vaikkapa lauluraita kuulostamaan siltä, kuinka 

se kuuluisi puhelimen kaiuttimen kautta. 

 

 

 

4 Keittiössä 

https://www.youtube.com/watch?v=_9uxPdJUgDs 

Kappaleen teksti liitteessä 1. 

4.1 Miten huumori ilmenee kappaleen lyriikoissa? 

Lyriikka on ehdottomasti tämän kappaleen vetonaula musiikin tukiessa sopivasti taus-

talla. Kappaleen tarina kertoo minämuodossa sangen epäonnisesta päähenkilöstä, 

jonka parisuhteen toinen puolisko armottomasti pahoinpitelee tämän asuntonsa keitti-

össä mitä moniulotteisin menetelmin. Kappaleen lyriikka on listatyyppinen kertomus, 

jossa jokseenkin luettelomaisesti käydään läpi kaikenlaisia keittiöstä löytyviä esineitä ja 

asioita paikoitellen hyvinkin absurdeissa mittasuhteissa. Kappaleen lyriikkaa kuvastavat-

kin hyvin termit ”absurdi”, ”yllättävä” sekä ”brutaali”. Draamallisesti tarina etenee säkeis-

töissä alkaen lievemmistä sattumuksista jatkuen hurjempiin koettelemuksiin. Kertosäe 

kiteyttää tarinan kokonaisuuden kätevästi nippuun, vaikkakin kertosäkeen lopuke onkin 

joka kerralla eri. Yllättävyyttä kappaleen lyriikka tarjoaa siten, ettei kuulija välttämättä 

osaa odottaa, mitä kaikkea seuraavaksi mahtaa tarinassa tullakaan. Eräs kollegani totesi 



16 

 

osuvasti: ”Vaikka päähenkilö on jo lähestulkoon tapettu, niin silti häntä lyödään vielä ka-

lalla”.  

Kappaleen tarinan absurdisen humoristisissa kohdissa todellisen maailman realistisuu-

det rikkoontuvat tai ainakin venyvät roimasti, kuten 4. säkeistöstä voidaan huomata. Har-

vemminhan sitä ihminen elää vielä sen jälkeen, kun aivot on poistettu ja paistettu. Kap-

paleen viimeinen fraasi ”ei kannata laittaa viinaa jäätelöön” tulee kuulijalle jälleen yllätyk-

senä ja samalla saattaa herättää ajatuksen, voisiko tuo olla kenties syy koko tarinan 

tapahtumiselle; se jääköön kuulijan arvailtavaksi. 

 

Kuvio 1. Keittiössä 4. säkeistö 

Kappaleen lyriikasta löytyy myös jokseenkin moniulotteisia ja monitulkinnallisia viittauk-

sia, jotka kuulija saattaa kokea hauskoina. Ensimmäisen säkeistön ”Radiosta tuli Anne 

Mattilaa” -fraasi saattaa sytyttää kuulijan hoksottimet, että kyseessähän voisi olla viittaus 

Anne Mattilan hittikappaleeseen ”Perutaan Häät”; eipä siinäkään tarinassa parisuhteen 

kunto ole kovinkaan häävi. Toisen säkeistön alku ”Ei löytynyt perunoita uusia, pottuvar-

paistani tallasit muusia” puolestaan leikittelee puhekielen sanojen kaksoismerkityksellä. 

Viidennen säkeistön ”Tuli ohrainen loppu mulle” kuvaa osuvasti tarinan päähenkilön koh-

taloa peräti kahdella tavalla; kehnosti hälle kävi ja kaljan ääreen tie lopulta vei. Lisäksi 

kaksoismerkityksellisyys loistaa jälleen läsnäolollaan ohraviljan ollessa myös eräs ylei-

nen elintarvike. 

Kappaleen lyriikan huumoripitoisuutta korostaa myös eräs sanoitustekninen seikka; lä-

hes jokainen fraasipari päättyy puhtaaseen riimiin. Tämä ilmiö on myös huomattavissa 

Kuvio 1:sta. Kiintoisaa sinänsä, että aikoinaan kappaleen lyriikkaa kirjoittaessani en edes 

juuri huomannut puhtaiden riimien muodostumisesta, ennen kuin eräs kollega asiasta 

huomautti. Tämän jälkeen lyriikkaa ehostaessani otin tuon seikan huomioon, jotta lyrii-

kassa säilyisi asianmukainen eheys. Puhtaiden riimien muodostaminen on kenties tullut 

minulle elämän aiemmasta kokemuksesta jo sen verran tutuksi, etten välttämättä aina 
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lyriikkaa tehdessäni tule asiaa ajatelleeksikaan, eikä suotta aina tarvitsekaan. Olen huo-

mannut, että puhtaiden ja selkeiden riimien käyttö on merkittävä elementti lyriikankirjoi-

tustyylissäni. 

4.2 Miten huumori ilmenee kappaleen sävellyksessä ja sovituksessa? 

Kappaleen sävellys ja sovitus on kokonaisuudessaan melko maltillinen ja yksinkertainen, 

muttei pieniltä jekuilta säästytä sielläkään. Musiikkityyliä voisi luonnehtia jonkin sortin 

Countryksi, keskihitaalla beat-poljennolla. Harmonia on pääosin neljän soinnun I-VI-II-V 

-kiertoa3, mutta tavanomaisesta tonaalisuudesta poiketen kaikki kappaleen soinnut ovat 

duureja. Soinnutuksen ja yleisen poljennon pirteä tunnelma yhdistettynä lyriikan brutaa-

liuteen luo mielenkiintoisen kontrastin kokonaisuuteen. 

Kappaleessa esiintyy yksityiskohtia, jotka joillekin saattavat kuulostaa humoristisilta. 

Yksi esimerkki on kolmannen ja neljännen kertosäkeen taitteessa kuuluva nouseva bas-

sofilli, joka on suoraan lainattu J. Karjalaisen Sekaisin-kappaleen bassoraidasta; jopa 

sävellaji on sama. Toinen esimerkki on läiskähtävä symbaali-isku samaan aikaan, kun 

lyriikassa mainitaan sana ”lohi”; tämä kuvastaa kalan iskeytymistä päähenkilön selkään. 

Kolmas esimerkki on viidennen säkeistön puolivälin taiteessa kuuluva yksittäinen tomi-

isku heti sen jälkeen, kun lyriikassa on mainittu sanat ”pari potkua”; kyseinen rummun-

lyönti saattaisi jollekin kuvastaa mainittua potkaisua, vaikkei kyseinen ääni aivan realis-

tiselta kuulostakaan. Neljäntenä esimerkkinä voitaisiin pitää toisessa, kolmannessa ja 

neljännessä kertosäkeessä kuuluvia taustalauluja, jotka toistavat päälaulajan laulamien 

lainien viimeiset sanat; tämä itsessään ei liene epätavanomaista, mutta taustalaulujen 

nasaalinen äänensävy saattaa herättää kuulijassa hieman hilpeyttä. Viidentenä esimerk-

kinä on säestävien instrumenttien, pianon ja kitaran, komppaus ja leveysasetelma. Mo-

lemmat komppaavat samanlaista rytmikuviota, kitara neljäsosille ja piano 1/8-takapot-

kuille, mutta stereokuvassa instrumentit ovat eri puolilla luoden yhteissoinnista eräänlai-

sen ”pingpong”-efektin; tämä ilmiö saattaa herättää kuulijassa hieman hämmennystä 

sekä hilpeyttä. 

 
3 Länsimaisessa populaarimusiikissa käytetty sointukadenssien merkitsemistapa roomalaisin nu-
meroin. Kyseinen I-VI-II-V olisi esimerkiksi C-duurissa kolmisoinnut C, Am, Dm ja G. 
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4.3 Miten analyysini vertautuu teoreettiseen tietoperustaan? 

Teoreettisten tulkintojen valossa kappaleen sanoitus näyttäytyy vahvasti älyvapaana 

huumorina, koska realistisuuden rajat rikkoontuvat tai ainakin venyvät ja liioittelevaa yli-

ampuvuutta piisaa. Myös musta huumori loistaa läsnäolollaan tarinan sisältäessä mel-

koista väkivaltaa hauskalla tavalla aseteltuna. Sanoitus tarjoilee myös yllätyksellisyyttä, 

kun kuulija ei voi olla aivan varma, mitä tarina seuraavaksi tuokaan tullessaan. Sana-

leikeiltäkään ei vältytä ja joku voisikin havaita jopa absurdifiltterin vaikutusta tekstissä. 

Musiikillisia huumorin ilmentymiä koetaan lähinnä yleisessä harmoniatunnelmassa sekä 

pienissä yksityiskohdissa. Sävelmaalailuakin on havaittavissa. Lauluosuuksissa voisi 

myös tulkita olevan esittämiseen liittyvää huumoria esimerkiksi käytetyn äänensävyn 

kannalta. Kokonaisuutena joku voisi tulkita kappaleen olevan jonkin sortin huumorimu-

siikkia tai ainakin jotain siihen viittaavaa, vaikken itse ehkä täysin samaa mieltä olisikaan.  

 

 

 

5 Unta Vaan 

https://www.youtube.com/watch?v=s7tOhKSUc5c 

Kappeleen teksti liitteessä 2. 

5.1 Miten huumori ilmenee kappaleen lyriikoissa? 

Vaikkei lyriikka ehkä olekaan tämän kappaleen kantavin elementti, löytyy siitäkin muuta-

mia maininnan arvoisia seikkoja. Kappaleen tarina kertoo minämuodossa väsyneestä 

päähenkilöstä, jolla on tähtäimessään hyvät yöunet. Hän heräilee kesken kaiken pelot-

taviin painajaisiin, mutta huomaa niiden olevan vain unia. Lyriikassa ei juurikaan tapahdu 

mitään kovinkaan ihmeellistä tai yllättävää (pl. X-osa), mutta kenties moinen ”tavallisuus” 

ja ”viattomuus” saattaa ilmentyäkin huumorina kaiken muun musiikillisen informaation 
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keskellä. X-osassa4 päähenkilön sijaan kertoja onkin painajaisessa esiintyvä mörkö-

hahmo, joka ilmentää tilanteen hurjuutta kovalla huutamisellaan, joskaan mitään uutta 

tarinallista informaatiota tilanne ei kerro mörköhahmon esiin tuomisen lisäksi. Kyseessä 

onkin eräänlainen efektinomainen poikkeama muun lyriikan lomassa; kuulija saattaa 

mieltää tämän sangen yllättävänä ja hauskana. 

 

Kuvio 2. Unta Vaan X-osa 

Kappaleen kahdessa ensimmäisessä esikertosäkeissä5 päähenkilö vaipuu uneen, mutta 

kolmannessa esikertosäkeessä uni ei meinaa tullakaan. Tässä osassa ilmenee myös 

viittaus legendaariseen Nukkumatti-hahmoon, mutta tässä kontekstissa hänen hiekoi-

tustemppunsa toimivuus kyseenalaistetaan. Jokaisessa kertosäkeessä päähenkilö kui-

tenkin herää unestaan, joten tarina antaa ymmärtää, että hän nukahtaa myös viimeisellä 

yrittämällään, vaikkei sitä suoraan kerrotakaan. Taustalla tapahtuva musiikillinen taite 

kuvastaa tilannetta. 

Kappale on ominaisuuksiltaan sikäli mielenkiintoinen, että lyriikka ja musiikki muodosta-

vat keskenään sen verran nivoutuneen yhdistelmän, ettei osa-alueita ole kovinkaan help-

poa analysoida toisistaan irrallaan. Ainakaan lyriikka ei todennäköisesti toimisi sellaise-

naan tavanomaisemmassa musiikkikontekstissa. 

5.2 Miten huumori ilmenee kappaleen sävellyksessä ja sovituksessa? 

Kappaleen sävellys sisältää runsaasti huumoripitoista sisältöä monissa eri muodois-

saan. Kappale on alun perin tehty koulussa annettuun tehtävänantoon, jossa tarkoitus 

oli tehdä uusi musiikkikappale yhdistäen eri genrejä uudella tavalla. Genrejä kappaleen 

sisältä löytyykin peräti neljää erisorttista: Introssa ja kertosäkeessä mennään reippaalla 

country-foxtrotilla, säkeistöt muovautuvat reggaen maailmaan, esikertosäkeissä käy-

dään svengaten jazzin puolella ja X-osa tarjoilee ripauksen death metallia; joku voisi 

 
4 X-osa on itsekäyttämäni merkki rakenneosasta, joka poikkeaa huomattavasti kappaleen muista 
osista 
5 Esikertosäe on kömpelö suomennos englannin kielen sanalle ”pre chorus”. 
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tuumia, ettei moinen yhdistelmä ainakaan tavanomaiselta populaarimusiikilta kuulosta, 

ja sitä kappale ei tosiaan olekaan. Kaikista eniten kappale palkitsee sellaista kuulijaa, 

joka kuulee kappaleen ensimmäistä kertaa. Lukuisat musiikilliset yllätykset saavat kuuli-

jan pyörittelemään silmiään (ja korviaan) ja hämmentymään suuresti. Mitä todennäköi-

simmin kappale kokonaisuudessaan herättää kuulijassa suurta hilpeyttä, joka saattaa 

konkretisoitua mm. lauseena ”Mitä ihmettä minä juuri kuulin?!”. Kappaleen musiikillista 

sisältöä voisikin kuvata termein: yllättävä, omituinen sekä kokeellinen. Moisia vaikutel-

mia kappaleeseen tuo mm. säkeistöjen taustalla pauhaava perkussiosoittimien eriskum-

mallinen kolistelu laulufraasien välissä. Kyseinen funktio täyttää tilaa laulufraasien vä-

lissä on populaarimusiikissa sangen tavanomaista, mutta harvemmin moisessa roolissa 

kuullaan sattumanvaraista lyömäsoitinkolistelua vibrato-efektillä höystettynä. Hupaisaa 

ihmetyksen aihetta saattaa luoda joillekin myös kappaleen laulun äänensävy; säkeis-

töissä kuullaan paikoittain erehdyttävästi Kirkaa muistuttavaa äänenkäyttöä, kun taas 

esikertosäkeessä äänensävy onkin huomattavasti kevyempi ja pehmeämpi. Ker-

tosäkeen laulusävy on jotain sieltä välimaastosta ja X-osassa mennäänkin sitten jo 

raa’an rähinähuutamisen puolelle. 

Humoristista yllätyksellisyyttä musiikissa koetaan lisäksi eri rakenneosien välillä, koska 

rakenneosat ovat keskenään tyylillisesti hyvin erilaiset. Yllätysmomentti koetaan myös 

ensimmäisen esikertosäkeen lopussa, jossa ilmoille pölähtävät voimakkaan säröiset is-

kut kuin salama kirkkaalta taivaalta. Sama tapahtuu toisen esikertosäkeen lopussa, 

mutta sitä suurempi yllätys lienee heti tämän jälkeen kajahtava rumpufilli, joka johdattaa 

musiikin X-osaan, suoraan death metallin rankkaan pyörteeseen kuin Pekka Poudan 

konsanaan. Kyseinen X-osa päättyy voimakkaan säröisten iskujen jälkeen 5/4-tahdin-

mittaiseen taukoon, josta edetään täysin tulevaa valmistelematta eteenpäin kertosäkee-

seen. Kyseisten osien väliset radikaalit taitteet tuottavat kuulijalle takuulla asianmukaista 

hämmennystä. Seuraava varsinainen ihmetyksen paikka tulee kolmannen esiker-

tosäkeen lopussa; edellisten esikertosäkeiden mukaiset voimakkaan säröiset iskut eivät 

pölähdäkään, vaan taitteen täyttääkin synteettinen kellopelitiuku, jota seuraa kliseisesti 

laskeva bassofilli. Tämän jälkeen kuullaan viimeinen kertosäe, joka päättää kappaleen. 

Viimeisenä yllätyksenä kappaleen lopettavalla iskulla räjähtääkin esiin vielä voimakkaan 

säröinen isku kruunaten tarinan lopullisen päätöksen. 
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5.3 Miten analyysini vertautuu teoreettiseen tietoperustaan? 

Teoreettisten tulkintojen valossa kappaleen sanoitus sisältää ironiaa, mustaa huumoria 

ja ripauksen sarkasmia, etenkin vinoilussa Nukkumattia kohtaan. Sanoituksen muu mah-

dollinen humoristisuus ilmenee musiikin kanssa muodostuvasta kokonaisasetelmasta. 

Itse musiikin osalta voidaan tulkita, että kappale sisältää surrealistista huumoria ja liioit-

televaa pähkähulluutta eri musiikkityylien vaihteluiden sekä vahvan yllätyksellisyyden 

myötä. Musiikissa voisi väittää olevan myös hieman parodiaa; death metal -osa tavallaan 

apinoi kyseisen musiikkityylin hurjuutta ja säkeistöjen perkussiosähellys tavallaan apinoi 

länsimaisen perkussiosoittajan mahdollisen yliampuvaa roolisuoritusta. Perkussiokolis-

telua sävyttävä vibrato-efekti on puolestaan esimerkki teknologisen prosessoinnin hu-

moristisesta pilkahduksesta. Lauluraidan osittainen Kirkamaisuus äänensävyssä on sel-

keästi tulkittava humoristiseksi esittämiseksi, niin kuin myös äänensävyn vaihtelevuudet 

kappaleen eri osien välillä. Musiikissa on havaittavissa myös sävelmaalailua; esiker-

tosäkeen soinnut ovat tarkoituksellisen unenomaisia maj7-sointuja ja rakenneosien eri 

genret ja niihin liittyvät dynaamiset vaihtelut kuvastavat meneillään olevaa tarinaa. Toista 

kertosäettä edeltävä omituinen 5/4-tahti lukeutuu yksityiskohtaiseen rytmiseen muunte-

luun. 

 

 

 

6 Vapaa Mies Kulkemaan 

https://www.youtube.com/watch?v=pLwsxAmvUa4 

Kappeleen teksti liitteessä 3. 
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6.1 Miten huumori ilmenee kappaleen lyriikoissa? 

Lyriikat ilmentävät kappaleen huumoripitoisuutta erittäin vahvasti. Kappaleen tarina ker-

too minämuodossa oman elämänsä paatuneesta pikkurikollisesta, mutta varsinaisten ri-

kosten sijaan kyseessä onkin vain arkisia rötöksiä. Päähenkilö yrittää kääntää elämänsä 

suunnan parempaan, mutta aina lopulta riippuvuus ”pahantekoon” vie voiton. Lyriikka on 

pikemminkin A-B-C-muotoinen kuin tavanomainen säkeistö-kertosäe-muotoinen. A-

osissa päähenkilö lupailee itselleen elämäntaparemonttia; kaikki kolme A-osaa toistaa 

käytännössä samaa asiaa aina hieman eri sanoin kerrottuna. B-osissa luetellaan lista-

maisesti kaikenlaisia pikkurötöksiä, joita päähenkilö erehtyy matkallansa tekemään. C-

osa on käytännössä kappaleen kertosäe; funktioltaan lopuke B-osalle. Yllättävän lisuk-

keen rakenteeseen tuo X-osa, jossa päähenkilö kauhistuu nähdessään poliisin ja juok-

see hädissään pakoon. Kyseinen rakenneosa tuo yllätyksellisen käänteen tarinaan ja 

toimii virkistävänä välikkeenä muuten niin selkeäkaavaisessa muotorakenteessa. 

Lyriikan kohokohtia ovat B-osat (Kuvio 3), joissa käy ilmi, minkälaisista pikkurötöksistä 

onkaan kyse. 

 

Kuvio 3. Vapaa Mies Kulkemaan B-osien lyriikat 

B-osien sisällöstä voidaan havaita, että erityisen vakavista rikkomuksista ei ole kyse. 

Moni kuulija pystyykin varmasti samaistumaan joihinkin mainittuihin edesottamuksiin ai-

nakin jossain määrin. Moniulotteisena tulkintana ilmenee B2-osan viimeinen fraasi, joka 

viittaa käsitteeseen ”karhunpalvelus”, joskin ei aivan korrektisti muotoiltuna. Samaan ai-

kaan kyseisestä fraasista voisi vetää johtopäätöksen, että kyseessä olisikin Karhu-merk-

kinen olut. B3-osan toinen fraasi on puolestaan viittaus vuosien takaiseen kuuluisaan 

Kalapuikko-skandaaliin, jossa kolmen kalapuikon annosrajoitusta uhmannut koululainen 

joutui tekonsa vuoksi poliisin satimeen. Tämänkin kappaleen B-osien lyriikasta voidaan 

huomata, että lähes kaikki riimit ovat puhtaita riimejä; tämä kenties vahvistaa tekijänsä 

oma-analyysiä tekstillisestä estetiikastaan. 
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6.2 Miten huumori ilmenee kappaleen sävellyksessä ja sovituksessa? 

Kappaleen sävellyksessä ilmenee runsaasti musiikillista huumoria, mutta hieman eri ta-

voin kuin kahdessa edellä mainitussa teoksessa. Kappaleen genreä voisi luonnehtia ter-

millä ”viihde shuffle” tai ”viihde blues”. Kappale sisältää pääosin pirteän jäntevästi liikku-

vaa duuriharmoniaa, mutta yllättävässä X-osassa tunnelma muuttuukin uhkaavaksi mol-

liksi. Kappaleen A-osat muistuttaa poljennoltaan, tunnelmaltaan sekä paikoittain melo-

diankulultaan erehdyttävästi Just A Gigolo -klassikkokappaletta (alkuperäiseltä nimel-

tään Schöner Gigolo); ainakin moni kappaleen kuullut on moista väittänyt, mutta loppu-

jen lopuksi kyseessä on vain lieviä yhtäläisyyksiä (Prima 1973, äänite). Kenties nämä 

yhtäläisyydet saattavat ilmetä joillekin kuulijoille huumorina. Mielestäni kuitenkin eräs 

huomattavampi seikka ilmenee kappaleen B-osissa; laulun melodiafraasi on säveliltään 

täsmälleen sama kuin lastenlaulussa Jos Sun Lysti On. Tämän havaitsi eräs kollegani 

vasta kauan sen jälkeen, kun olin kappaleen säveltänyt; itse en ollut moisesta sattumuk-

sesta tietoinen sävellystä tehdessäni, mutta kyseistä yhtäläisyyttä ei käy kieltäminen. 

Näin jälkeenpäin ajateltuna kyseinen ilmiö voidaan tosiaan tulkita eräänlaiseksi huumo-

rin ilmentymäksi. 

Tästäkin kappaleesta löytyy musiikillisia yksityiskohtia, jotka pitävät sisällään huumoriri-

pauksen. Intro-osan harmonia on muuten varsin tavanomainen I-II-V -pohjainen sointu-

kulku, mutta ensimmäisen V-soinnun kohdalla soinnun sisällä tapahtuu yhden sävelen 

alennus, joka ilmenee erityisesti bassolinjan kulussa; kyseinen sävel erottuu muiden jou-

kosta ja harmonia kuulostaa hetkellisesti ”nyrjähtävän”. Tämänkaltainen sointumuutos 

on hieman epätyypillinen vallitsevassa musiikkityylissä, mutta tällä pienellä yllättävyydel-

lään se ennakoi ovelasti kappaleen tulevaa huumoripitoista luonnetta. 

Kappaleen A-osat tukevat pirteällä poljennollaan ja harmoniallaan lyriikkaa, jossa sa-

mankaltaisesti ilmennetään päähenkilön tarinan positiivista toiveikkuutta. B-osat puoles-

taan antavat musiikillisesti tauoillaan tilaa laululle, jotta tärkeät lyriikat kuuluvat selkeästi 

ja antavat kuulijalle lyhyen hetken prosessoida kuulemaansa lausetta ennen seuraavaa 

fraasia. C-osat palaavat takaisin kappaleen tuttuun peruspoljentoon. Toisessa C-osassa 

kappale saa kuitenkin yllättävän teatraalisen käänteen, kun kesken viimeisen laulufraa-

sin laulu katkeaa ja lyhyen tauon jälkeen alkaakin siirtymä seuraavaan X-osaan vauh-

dikkaan tuplatempon siivittämänä. Siirtymässä melodiasoittimet soittavat oktaavin pitui-

sen nopeahkon kromaattisen juoksutuksen, joka jännittävällä tunnelmalatauksellaan kul-

jettaa kappaleen kohti X-osaa. Siirtymä heijastuu suoraan lyriikkaan, jossa päähenkilö 
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näkee poliisin ja säntää karkuun. Näin käynnistyy tunnelmaltaan muusta kappaleesta 

poikkeava X-osa, joka osittain laskevalla molliharmoniallaan kuvastaa tarinan hektistä 

kertomusta; funktioltaan kyseessä on oikeastaan melko samanlainen efektinomainen 

poikkeama kuin aiemmin analysoidussa Unta Vaan -kappaleessa. X-osan päättyessä 

melodiasoittimet soittavat lyhyen mollipohjaisen juoksutuksen sekä kaksi merkitsevää 

taiteiskua, jotka ovelasti purkavat jännitteen takaisin kappaleen peruspoljentoon, Intron-

kaltaiseen välisoittoon. Tämän jälkeen kappale etenee oletetulla tavalla loppuun asti. 

Kappaleen lopussa C-osan viimeisellä kertauksella harmonian rytmiä harvennetaan ja 

maustetaan muutamilla koko bändin soittamilla iskuilla. Lopuksi laulufraasin viimeinen 

sana jää soimaan pitkäksi ja sen päätyttyä kappale päättyy ytimekkäästi lyhyeen aksent-

tiin muhevan bassofillin saattelemana; loppuosan rakenteellinen ilmiö on huomattavasti 

helpompi kuulla kuin ilmaista kirjallisesti. Kyseessä on eräs big band -tyylinen kappaleen 

melko tavanomainen lopetuskeino, joka korostaa kappaleen kokonaisvaltaista viihteelli-

syyttä. 

Kappale on luonteeltaan jotakuinkin kahden edellisen analysoidun kappaleen välimaas-

tosta; huumoria ilmenee runsaasti sekä lyriikassa, että sävellyksessä ja molemmat ele-

mentit tukevat vahvasti toisiaan. 

6.3 Miten analyysini vertautuu teoreettiseen tietoperustaan? 

Teoreettisten tulkintojen valossa kappaleen sanoituksessa esiintyy ainakin ironiaa sekä 

jonkinlaista kaskumaista etenemistä. Ironia ilmenee kertojan onnistumattomuudesta ko-

vista yrityksistään huolimatta ja tarinan samaistuttavat sattumukset lähentelevät kaskun-

kaltaista kerrontaa. 

Musiikin osalta humoristisuutta löytyy melodiasta selkeine lainausviittauksineen, raken-

teellisesta etenemisestä sekä tempon muuntelusta. Tempon ja poljennon muutos X-

osaan mentäessä ovat selkeästi yllätyksellisiä ilmiöitä, jotka samaan aikaan voisi tulkita 

olevan jonkinasteista sävelmaalailua kuvastaen meneillään olevaa tarinaa. 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli syventää omaa tietämystäni huumorin ja musiikin yhdis-

tämiseen liittyvistä keinoista ja käytänteistä sekä tarkastella subjektiivisen analysoinnin 

aiheuttamia tuloksia. Lisäksi tavoitteena oli muodostaa suuntaa antavia vinkkejä huumo-

rin soveltamisesta musiikkiin. Työn varsinaisiksi tulosmateriaaleiksi muodostuivat ana-

lyysini omista kappaleistani sekä luvussa 3 esitellyt erilaiset sovellutukset huumorin ja 

musiikin yhdistämiseen. 

Alkuperäinen tarkoitukseni oli esittää opinnäytetyössä kolme omaa musiikkikappaletta 

laadultaan ns. valmiita äänitteitä, mutta prosessin edetessä ilmeni jos jonkinlaista resurs-

sipulaa, jonka myötä päädyin tyytymään vain raakamiksattuihin demoversioihin. Tästä 

huolimatta kyseisistä äänitteistä erottuu kappaleiden kaikki oleellisimmat seikat, joita 

opinnäytetyön puitteissa puidaan. Tästä seikasta herää myös pohdintaa, kuinka äänite-

tuotannon eri vaiheet tai kappaleen eri vaiheessa oleminen voivat vaikuttaa sen sisällön 

tulkitsemiseen ja analysointiin. 

Käyttämäni tutkimusmenetelmä osoittautui mielestäni melko käyttökelpoiseksi. Työ ra-

jautui sopivalla tavalla olematta liian suppea eikä työ lähtenyt liikaa rönsyilemään aiheen 

ulkopuolelle. Subjektiivisissa analyyseissäni hyödyntämäni haastattelukysymykset sel-

keyttivät tulosmateriaalin laadintaa huomattavasti tuoden kuitenkin tarpeeksi hyödyllistä 

informaatiota tutkimuskohteista. On silti syytä muistaa, että työn käsitellessä todella 

abstraktia ja monitulkinnallista aihetta, ovat tämän työn tulokset vain eräänlaisia mielipi-

teitä ja subjektiivisia tulkintoja huumorin ilmenemisestä; jonkun toisen tekemä analyysi 

samasta materiaalista saattaisi johtaa hyvin erilaisiin lopputulemiin ja johtopäätöksiin. 

Huumorin analysointi ei ole helppoa etenkään sellaiselle henkilölle, joka ei ole sitä aiem-

min vastaavanlaisesti toteuttanut. Näin kävi minun kohdallani; analyysini tulokset ovat 

melko suuntaa antavia eivätkä erityisen vedenpitäviä, joskaan moisen vedenpitävyyden 

määrittelykään ei ole tässä kontekstissa aivan yksinkertaista. Omalla kohdallani huumo-

rin käsittely ja sen tulkinta ovat vahvasti jotain abstraktia aivotoimintaa pikemmin kuin 

selkeää konkretiaa; tuntui hieman hölmöltä analysoida omaa musiikkimateriaaliani näin 

”virallisesti” mahdollisimman selkein käsittein, kun normaalisti musiikkia tehdessäni aja-

tukseni risteilevät jotain melko toisenlaisia, vaikeasti verbalisoitavia reittejä. Etenkin 

omien analyysieni vertailu teoreettisempaan tietoperustaan osoittautui erittäin haasta-
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vaksi, koska mielestäni musiikkini humoristisuus on monin paikoin itselleni melko vai-

keaa analysoitavaa ylipäätään. On myös hyvin vaikeaa määrittää, mikä asia voi olla 

hauskaa teoreettisesta tai objektiivisesta näkökulmasta tarkasteltuna, sillä jokainen ih-

misyksilö kokee ja tulkitsee huumorin omalla tavallaan. Mikäli aihetta haluaisi tutkia sy-

vemmin, saattaisi tulla kyseeseen perusteellinen kyselytutkimus, jossa kartoitettaisiin eri-

laisia tulokulmia ihmisten yksilöllisiin kokemuksiin huumorista ja sen aiheuttamista tun-

temuksista. 

Analysoinnista oli ehkä kuitenkin jotain hyötyäkin; tulipahan tarkasteltua asiaa hieman 

normaalista poikkeavalta kantilta, jolloin näin mahdolliset huumorin ilmentymät eri tavoin 

kuin yleensä. Näin ollen saatan tulevaisuudessa hyödyntää huumoria tekemässäni mu-

siikissa astetta avartuneemmin, vaikken sitä tilanteen päällä ollessa välttämättä tietoi-

sesti päättäisikään. Lukua 3 kirjoittaessani oivalsin myös mahdollisuuden huumorin il-

mentämiseen teknologisin menetelmin mm. luvun 3.6 mukaisesti, mitä en ollut aiemmin 

aivan yhtä keskittyneesti ajatellutkaan; moisessa menetelmässä on suurehko potentiaali, 

jota aion todennäköisesti hyödyntää jatkossakin musiikkia tehdessäni. Olen tyytyväinen, 

että pystyin hieman avaamaan ja täten tavallaan puolivirallistamaan absurdifiltterin käsi-

tettä ja sen omituisia koukeroita; näen siinä paljon potentiaalia vaikkapa ihan omaksi 

tutkimustyöksi, kenties kirjan tai dedikoidun artikkelin muodossa. Vaikkakin tämän työn 

puitteissa kyseessä olikin vain kevyt pintaraapaisu absurdifiltteristä, koen hyödylliseksi 

tuoda moisen innovaation ihmeteltäväksi kaikille, jotka tätä opinnäytetyötä sattuvat luke-

maan, josko joku saisi siitä jotain inspiraatiota omiin luovuuden puutarhoihinsa. 

Kirjoittaessani lukuja 2 ja 3, huomasin yllätyksellisyyden käsitteen tulevan huumorin to-

teuttamisen keinona jatkuvasti esiin. Tulinkin siihen johtopäätökseen, että toimiakseen, 

huumori tarvitsee lähes aina jonkin asteisen yllätyksellisyyden tai epätavanomaisuuden 

ollakseen ylipäätään huumoria. Mikäli huumorissa ei olisi lainkaan yllätyksellisyyttä tai 

epätavanomaisuutta, sitä ei ehkä koettaisi hauskana asiana. Todettakoon samalla hie-

man edellistä lausetta kyseenalaistaen, että esimerkiksi hauska musiikki voi kuulostaa 

edelleen hauskalta, vaikka sen kuulisi useampaan kertaan, jolloin kuulija jo varmasti tie-

tää mitä tuleman pitää, mutta kenties siinä tapauksessa huumorin tehokkuus perustuukin 

pelkkään epätavanomaisuuteen. Toki joskus käy niinkin, että kuulija on kuullut hauskan 

jutun monta kertaa, mutta vasta myöhemmin ymmärtää asian huumoripitoisuuden. Huu-

mori on kovin mutkikas käsite ja haastava ilmiö verbalisoida selkeästi; sävyjä ja tulkintoja 

löytyy huomattavasti enemmän kuin äkkiseltään osaa ajatellakaan. 
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Vaikkakin vallitsevan kulttuuriperinteen pohjalta voidaan vetää erinäisiä johtopäätöksiä 

asioiden objektiivisesta humoristisuudesta, täytyy kuitenkin loppujen lopuksi todeta, ettei 

ole olemassa selkeitä raameja sille, mikä on huumoria ja mikä ei, koska huumorin ym-

märtäminen ja kokeminen on niin subjektiivinen käsite. Täten absoluuttista totuutta asi-

asta ei voida kunnolla määritellä. 
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