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Tänään Huomenna 12. huhtikuuta

METROHAASTATTELU
TELEVISION taannoinen
Idols-kisa on tuonut tukun
uusia kasvoja Suomen le-
vyttäviin laulajiin. Nyt
oman albuminsa julkaisi
jo viides Idols-loppukahi-
noissa esiin noussut solisti,
Anniina Karjalainen.

Pelkkää etunimeään ar-
tistinimenään käyttävän
Anniinan esikoinen sai ni-
men Traces of Me.

– Vaikka moni suositti
mulle laulamista suomek-
si, en onneksi lähtenyt sii-
hen. Englannin kieli on ai-
na ollut mulle selvästi
luontevampi laulettava.
Englannin kanssa pääsee
myös leikittelemään eri ta-
valla aksenteilla, sanoo
Pop & Jazz konservatorios-
sa laulua opiskeleva Annii-
na.

Levytulokkaalla on-
kin kieli kiistatta hal-
lussa – Remu-englan-

nista ei ole kyse. Kielen va-
linta osui oikeaan myös si-
käli, että solisti löysi itses-
tään albumin tekemisen ai-
kana myös lauluntekijän.
Niinpä Traces of Me sisäl-
tää kolme Anniinan omaa
tekstiä ja sävellystä.

– Kuvaisin itse musaani
melodiseksi, kitarapainot-
teiseksi poprockiksi. Levy
tarjosi mahdollisuuden se-
kä käyttää vahvaa laulu-

ääntä että
herkistel-
lä.

MIELEEN
TULEE ha-
kematta-
kin, että
Anniina
operoi jos-
sakin mää-
rin samal-
la alueella

kuin Idols-voittaja Hanna
Pakarinen. Hanna nähtiin-

kin muista Idols-kisaajis-
ta ainoana Anniinan le-

vynjulkkareissa viime
viikolla Helsingissä.

– Kyllä mun esi-
kuvat varmaan
kuuluvat läpi esi-

koisalbumilla.
Ihailen Aretha
Franklinia, Dus-
ty Springfieldiä,
Alanis Morisset-

tea ja Celine
Dionia. Jos

ajatellaan
mun hen-
genheimo-
laisia Suo-
messa, niin
niitä voisi
olla Kemo-

petrol ja
(jo edes-
mennyt)
Killer-
bändi,
Anniina

linjaa.

Hän kuitenkin samalla
korostaa, että esikuvien
vaikutteita pitää osata so-
veltaa ”oikein eli niin, että
lopputulos kuulostaa
omalta”.

– Parhaiten vaikutteista
hyötyy silloin, kun ei edes
tiedosta niitä käyttäneensä.

Anniina myöntää suo-
raan, että Idols-mittelöstä
oli paljon apua myös hä-
nelle. Kipuaminen Idols-
loppusuoralle toi neidolle
levytyssopimuksen.

– Mielestäni Idols- ja
Popstars -kisoja ei kannata
sekoittaa toisiinsa, niissä
haettiin ihan eri asioita.
Idolsissa päämäärä oli vah-
vistaa yksilöä, Popstarsissa
kasattiin yhtyettä.

ANNIINA on saanut varsin
mukavan startin radioissa
– mikä onkin tämän tyyp-
piselle musiikille se ratkai-
seva kenttä. Tulokkaan
single Why (so easily) nousi
heti soittolistoille ja myös
myynnin singlelistan Top
20:een.

Uudempi single Who's
About To Cry Now on sekin
napannut hyvin radioaikaa.

Anniinan säveliä kuul-
laan myös livenä. Hän on
koonnut keikkabändinsä
Pop & Jazz konservatorion
opiskelijoista, eli homma
on osaavissa käsissä. 

PERTTI MATTILA/STT

Osaaminen on varsin ihmeellinen ominaisuus ihmises-

sä. Vaikka se on jakautunut ihmiskunnan muodosta-

ville yksilöille epätasaisesti, lähes jokainen tumpelo pitää

itseään pätevänä arvioimaan toisten osaamista ja sen pe-

rimmäisiä syitä. Tämähän on meille monelle tuttua arki-

kokemuksesta; kun naapuri, työtoveri, luokkakaveri tai

kuka tahansa muu onnistuu jossakin asiassa, tilanne kui-

tataan ”kyllähän se on helppoa kun on lahjoja” -huomau-

tuksella.

Monesta osaajasta tällainen lausahdus kuulostaa ensi

kuulemalta tietysti hienolta, mutta todellisuudessa se tar-

koittaa ihan muuta. Ihmisen osaamisen tunnustaminen

lahjakkuudeksi on pelkkä kiertoilmaisu, joka kertoo sa-

nojan uskovan, että tunnustuksen saajan omat ansiot ja

saavutukset ovat oikeasti pahasti epäsuhdassa. Se merkit-

see sitä, että lahjakasta ihmistä pidetään salaa laiskurina,

joka ei ole mitenkään erityisesti ponnistellut otsansa hies-

sä saavutustensa eteen. Osaaminen on taivaalta pudonnut

lahja, jota ei ole syytä arvostaa vaan korkeintaan kadeh-

tia. Ei vähiten siksi, että se ei pudonnut sanojan omaan

syliin.

Merkillisintä lahjakkuuden ja osaamisen arvioimises-

sa on se, että asianomaisella itsellään ei ole sen suh-

teen mitään sananvaltaa. Kun ympäristö päättää jonkun

ihmisen menestyksen johtuvan lahjakkuudesta, ihmisen

itsensä on turha väittää vastaan. Kaikki viittaukset määrä-

tietoiseen ponnisteluun, kirjojen ääressä ja kouluissa vie-

tettyihin vuosiin tai säännölliseen harjoitteluun ja ahke-

ruuteen ovat turhaa vaivannäköä. Niitä ei kukaan ota to-

sissaan, koska oikeus arvioida osaa-

mista ei jostakin syystä ole osaajalla

itsellään vaan sillä naapurilla, työto-

verilla tai luokkakaverilla, joka nä-

kee pelkät tulokset. Lahjakkuudeksi

määriteltynä hikisinkin työvoitto

menestyvän nakkikioskin pyörittä-

misestä Nobel-palkintoon muuttuu

äkkiä samanlaiseksi ansiottomaksi

onnenpotkuksi kuin kymppitonni

ässä-arvalla.

Oikeastaan lahjakkuutta ei ole

siksi mitään syytä kadehtia. Pikem-

minkin päin vastoin, sillä se on ny-

kymaailmassa raskas riippa ja kai-

kenlaisen osaamisen eteen lätkäisty

nollakerroin, johon ihminen itse ei

voi mitenkään vaikuttaa. 

Ahkeralla puurtamisella osaami-

sensa hankkineelle ihmiselle tarjol-

la on myös toinen ikävä yllätys. Ja se

on se, että lahjakkaiksi määritelty-

jen ei yleensä katsota tarvitsevan mitään tukea. Se eristää

monen ahkeran ihmisen kehdosta hautaan kaikenlaisesta

avusta. Ole lahjakas niin saat pärjätä joka paikassa itsek-

sesi.

Yksi hyvä puoli lahjakkuus-käsityksessä kuitenkin on,

ja siitä pääsee nauttimaan suuri osa ihmiskuntaa: kun

osaaminen ja osaamattomuus kutistetaan kysymykseksi

lahjakkuudesta ja lahjattomuudesta, ihmisen oma pon-

nistelu tavoitteidensa eteen muuttuu tarpeettomaksi. Se

ruokkii toimettomuutta, lyhytjänteistä kaikki-heti-mulle-

nyt-ajattelua ja aloitekyvyttömyyttä, jotka antavat muka-

van tekosyyn olla irrottamatta omaa ahteria sohvatyynys-

tä. Miksi nähdä vaivaa jonkin asian eteen, kun kaikki on

kuitenkin arpapeliä, jossa toisilla laiskoilla on enemmän

onnekasta lahjakkuutta kuin toisilla? Siis jos työnteko ei

huvita, todistuksessa on nelonen tai asiat eivät muuten

vain suju, vedotaan vain lahjattomuuteen – asioihinhan

ei olisi mitenkään voitu itse vaikuttaa.

Kokonaisten yhteiskuntien kannalta osaamisen muut-

tuminen näin fatalistisiksi lahjakkuusarpajaisiksi on kui-

tenkin vaarallinen juttu. Sillä mitä merkitystä on esimer-

kiksi sellaisilla lauseilla kuin "suomalaista yhteiskuntaa

tulee kehittää ihmisten tarpeista lähtien niin, että kehitys

perustuu korkeatasoiseen tietoon ja innovatiiviseen osaa-

miseen" (Sitra), jos osaaminen on pelkkää sattumankaup-

paa? Eihän minkään kansakunnan tulevaisuutta voi sille-

kään perustaa, että kyllin moni voittaa yhtäaikaa lotossa.

”Lahjakkaiksi
määriteltyjen ei
yleensä katsota
tarvitsevan
mitään tukea.”

KIMMO
KIIMALAINEN
Toimittaja Berliinissä
kimmo.kiimalainen@journo.de

Lahjakkaat laiskurit

KOLUMNIAnniina löysi itsestään 
myös lauluntekijän 

Tiistain kolumnistina Arno Kotro

Par-
haiten vai-
kutteista
hyötyy sil-
loin, kun ei
edes tiedos-
ta niitä
käyttäneen-
sä.

MUSIIKKI KUULUU
Anniinan suunnitelmiin
myös muuten kuin oman
levyuran merkeissä. Hän
haluaa hyödyntää opinto-

jaan laulunopettajana tai
musiikkiterapeuttina. 


