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Luupin alla

Katsomossa korvat höröllä
Tohtorikoulutettaya Kaj Ahlsved Åbo Akademista, tutkit
urheilun äänimaailmaa. Mistä keksit tällaisen aiheen?
-Olen musiikkipedagogi ja
kitaransoiton op"ttai" ;ä of dn

valmistunut Abo Akademista
musiikkitieteilijäksi. Sain graduaiheeseen hyvän neuvon
professorilta: kirjoita jostain,
mikä kiinhostaa sinua. Otin
hänen neuvostaan vaarin.
-Tykkään musiikista ia ur-

heilusta. Tein 2008 graduni
TPS:n jääkiekkomusiikista.

Väitöstutkimuksessani on
r'.qeampia urheilulajeja ja
yleisempi näkökulma. Urhei-

luhan on myös populaarikulttuuria.

Tai Liverpool ilman you,il
Neaer Walk Alone -laulua?
Mitä lajeja tutkit?

-|ääkiekkoa, pesäpalloa,
jalkapalloa, lentopalloa, salibandya

ja

koripalloa.Seu-

raan eniten miesjoukkueita.

*Varsinkin kun oien

seu-

musiikkia ja iskelmiä, mikä
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Mikä äänen merkitys
urheilussa on?
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erilaisia osia. Ilman yleisöää

maailmaa on tiirkeåiä tutkia?

-Tämä liittyy musiikkiin

arjessamme. Musiikkia ei
mennä vain kuuntelemaan
konserttiin, vaan musiikkia
kuullaan erilaisissa paikois*
sa. Ei ole sellaista urheilutapahtumaa, jossa ei soitettaisi
musiikkia jossain muodossa.
-Olen eniten kiinnostunut
peleissä soitetusta musiikista.
Se on yleensä ihan tavailista

musiikkia, joka saa uuden
merkityksen urheilun yhteydessä.

-Kaupoissa soitettua mu-

siikkia on tutkittu pitkään,
mutta musiikki urheilun vhteydessä on tutkimaton alue.

Mitä olisi TPS ilman Hunajata, hunajata - tai Tepsi tekee kohta maalin Jauluja?

musiikkia käytetään yleisön

:tinev

aktivoimiseen ja dramatiikan
iuomiseen. Musiikki ja ornat
hi.nnnit luovat myös identi-

il

omat luonteenomaiset äänet
ovat tärkeä osa urheilun kokemista - esimerkiksi pesäpallon ääni, kun se napåtaan

tai

pelaajien

"väärä"-huudot.

Kuinka äänekäs itse olet katscmossa?

*Kun teen tutkimusta, en
tietysti voi olla niin äänekäs.
Mutta l<Un $suraån lrrn- jel-.
kapallopeleiä kotikauPungistani Pietarsaaressa, oleu aika
äänekäs. Ei tutkiiakaan voi
istua kädet Puuskassa.
ANNA KUUSELA

$kija lohanna Mustelin ei
rilo iimastonmuutoksen uhrkuvissa.

- Globaali ilmastonmuutos
iretiiåin usein huomisen kastrofina, jolloin herätessä
erenpinta on nouszut seitseän metriii tai puolet maapalsta on peittynyt iåiähän, hän

qisuiä.

\ tustelin painottaa, ettem'iv:j:,, r 'inasti millai-

Kysy pois
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Mitä kieltä viil"lipgit puhuivat?
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teettiä. Myös urheilulajin

räpylåän
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-Äänimaisemaan liittw

tule tunnelmaa. Soitettua

Miksi urheilun ääni-

i

Kaj Ahlsved

on kiinnostavaa.

urheilua televisiosta.

It
felloa

,*r:J

peleissä. |oskus istun yleisön

täjän tai dj:n kanssa ja teen
haastatteluja. Tärkeintä on
olla paikalla. Seuraan myös

li kannata
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joukossa, joskus olen järjes-
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rannut pesäpalloa, olen ollut
tuntemattomalla maaperällä.
Pesäpallo-otteluissa soitetaan enemmän suomalaista

Miten teettutkimusta?
-Teen perinteistä etnografista kenttätyötä. Kiiyn paljon
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