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SYNOPSIS 

 
Magneettimies on dokumenttielokuva 
nuorena kuolleen lauluntekijän Pekka 
Strengin kauaskantoisesta vaikutuksesta 
useiden ihmisten ajattelun ja elämänsuunnan 
kehittymiseen. Elokuva on kertomus 
ihmisestä, joka oli liian hauras 
maailmaamme.  
 
Pekka Streng kuoli syöpään 26-vuotiaana 
vuonna 1975. Hän julkaisi ennen 
kuolemaansa levyt Magneettimiehen kuolema 
sekä Kesämaa (Love Records), ollen niiden 
tekoprosessin aikaan jo tietoinen 
lähestyvästä kuolemastaan. Streng karttoi 
julkisuutta. Elinaikanaan hänestä julkaistiin 
vain yksi valokuva ja hän antoi vain yhden  

 

 

haastattelun. Strengistä syntyi 
arvoituksellinen ja mystinen kuva. Hänen 
myyttinsä on jäänyt elämään ja vaikuttamaan.  
 
”Sisältäni portin löysin, melkein 
huomaamattoman. Kun sen läpi hiljaa 
nousen, näen toisin maailman. Värit kauniit 
vasta huomaan, kuulen äänet kirkkaammat. 
Jätän soinnuttomat luolat, jätän varjot 
hoippuvat.” (Sisältäni portin löysin, 1970).  
 
Magneettimies-elokuva kertoo ihmisistä, 
joiden elämään Pekka Streng on vaikuttanut 
syvästi ja jotka ovat myös Strengin myytin 
kantajia. Myös elokuvantekijä Arto Halonen 
on yksi Strengin musiikista vaikuttunut ja 
siten tarina on myös hänelle 
henkilökohtainen. Suurelle yleisölle Streng on 
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jäänyt tuntemattomaksi, hän on kuin 
näkymätön profeetta, magneettimies.  
 
Elokuvassa seurataan myös Pekka Strengin 
tammikuussa 2009 julkaistun albumin Unen 
maa levyttämisprosessia. Prosessi huipentuu 
Helsingin Tavastia-klubille, jossa Strengin 
aiemmin julkaisematonta musiikkia esittävät 
suomalaisen musiikin kärkinimet.  
 
Kaikki ihmiset jättävät maailmaan jäljen, 
usein merkityksellisemmän kuin 
uskommekaan. Joidenkin ”jälki” ulottuu 
pitkälle ja syvälle, jopa asioita muuttaen ja 
kehittäen. Elokuva on kertomus Pekka 
Strengin poikkeuksellisesta vaikutuksesta, 
mutta samalla myös meistä kaikista ja 
meidän jättämistämme jäljistä.  

(Lähde: 
http://www.magneettimies.com/elokuvanesitte
ly) 

 

ENNEN ELOKUVAA  
 
Magneettimies-elokuvaa voi olla vaikea 
ymmärtää, jos katsoja ei tiedä Pekka 
Strengistä mitään ennen elokuvan 
katsomista. Ainakin hänen elämäntarinansa 
pääpiirteet, musiikillinen merkityksensä ja 
muutamia tärkeitä kappaleita olisi hyvä 
tuntea. 
 
Kuka oli Pekka Streng? 
 
Pekka Streng syntyi Sysmässä, Päijät-
Hämeessä vuonna 1948. Perhe muutti 
Uudellemaalle Myrskylään, jossa Pekka kävi 
koulunsa. Hän lähti opiskelemaan Mikkeliin, 
josta valmistui nuoriso-ohjaajaksi 1965. Hän 
oli jo tuolloin kiinnostunut teatterista ja 
musiikin tekemisestä. Opiskeltuaan hetken 
Tampereella hän lähti armeijaan. Armeijassa 
Pekalla todettiin vakava sairaus, syöpä.  
 
Vuonna 1968 Pekka Streng muutti Helsinkiin 
ja liittyi Ylioppilasteatteriin. Hän meni 
naimisiin Tampereella tapaamansa Tuulan 
kanssa ja sai lapsen vuonna 1969. Hän soitti 
rumpuja bändissä nimeltä Mursun lämmin 
henkäys ja teki radioon psykedeelishenkisiä 
kuunnelmia, joissa hän esitti omia laulujaan. 

Lopulta hän päätyi nauhoittamaan Love 
Records -levy-yhtiölle albumia, jolla Pekan 
laulua säesti suosittu rock-yhtye Tasavallan 
presidentti. Albumi Magneettimiehen kuolema 
ilmestyi vuonna 1970, mutta se ei herättänyt 
suurta huomiota. Pekka kaihtoi julkisuutta ja 
antoi elämänsä aikana vain yhden suppean 
haastattelun, joka julkaistiin vasta hänen 
kuolemansa jälkeen. 
 
Seuraava albumi Kesämaa ilmestyi vuonna 
1972 ja siinä soittajina toimi tunnettuja jazz-
muusikoita. Levyn nauhoitusten aikaan Pekka 
ja hänen vaimonsa erosivat. Etenevä sairaus 
vähensi Pekan voimia, mutta hän lähti 
kuitenkin merille laivakokiksi. Kunnon 
heikettyä Pekan oli palattava maihin. Hän teki 
vapaaehtoistyötä Emmaus-liikkeessä ja 
suunnitteli uutta levyä. Lopulta sairaus vei 
voiton, ja Pekka Streng kuoli vuonna 1975, 
vain 26-vuotiaana, sarkooma-nimiseen 
syöpään.  
 
Levyt: Magneettimiehen kuolema (1970), 
Kesämaa (1972), Unen maa (2009, koostettu 
vanhoista demoista) 
 
Kappaleita: Sisältäni portin löysin, Perhonen, 
Puutarhassa, Kylmä kaupunki, Katsele yössä, 
Gilgames, Kanttorinpoika Max, Matkalaulu… 
 
Musiikillinen vaikutus 
 
Pekka Strengin musiikki ei ole koskaan 
kiinnostanut suuria massoja, mutta hänen 
levyjään arvostetaan ja ne tavoittavat aina 
uusia innokkaiden kuulijoiden sukupolvia. 
Musiikillisesti hänen vaikutuksensa etenkin 
progressiivisen rockin kehitykseen Suomessa 
on ollut tärkeä. Teoksessa Jee jee jee – 
Suomalaisen rockin historia kuvataan 
puolestaan Magneettimiehen kuolema -
albumin merkitystä näin:  
 
”Magneettimiehessä rock yhdistyi ensi kertaa 
albumimitassa persoonakohtaisten 
tuntemusten äidinkieliseen ilmaisuun. 
Suomalainen rock oli nyt astunut uuteen 
vaiheeseen, hauskan tai vakavan 
musiikillisen ryhmätoiminnan rinnalle astuivat 
yksittäiset lauluntekijät, joilla oli nimenomaan 
sanallista sanottavaa.” (Bruun et al. 2005, 
184) 
 

http://www.magneettimies.com/elokuvanesittely
http://www.magneettimies.com/elokuvanesittely
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Kappaleesta Sisältäni portin löysin on 
muodostunut klassikko, jonka ajatellaan 
kuvastavan syntyajankohtaansa erityisen 
hyvin ja josta on tehty monia uusia versioita. 
Vuonna 2009 valmistui levy nimeltä Unen 
maa, joka koostuu Pekan vanhoista, aiemmin 
julkaisemattomista demonauhoista ja niiden 
päälle luodusta uudesta musiikista. 
 
 
Tehtävä 1: ennakkotutustumista Pekka 
Strengiin 
 
Tutustukaa Pekka Strengin elämäntarinaan. 
Lukekaa sitten seuraavia hänen tekstejään 
(lisää tekstejä osoitteessa 
www.pekkastreng.net). 
 
 
 
Sisältäni portin löysin 
 
Sisältäni portin löysin 
melkein huomaamattoman. 
Kun sen läpi hiljaa nousen, 
näen toisin maailman. 
 
Värit kauniit vasta huomaan, 
kuulen äänet kirkkaammat. 
Jätän soinnuttomat luolat, 
jätän varjot hoippuvat. 
 
Jokin säteilee ja loistaa 
alta kuoren synkänkin. 
Kun sen huomaa, kevyemmin 
ajatukset liikkuvat. 
 
Meidän värit ylös virtaa 
ja yhteen sulautuu. 
Kaikki toistaan koskettaa, 
kaikki aamuun kurkottuu. 
 
 
Kylmä kaupunki 
 
Kylmyys peittää kaupungin. 
Ahneet katseet, välinpitämättömyys, 
kivitalojen ankeat hampaat, 
jääpuikkoihmiset, 
ostoskeskuksen kuolleet silmät, 
vankiloiden itkevät seinät, 
sylkevät metallijumalat. 
 
Eunukkien jumalilta siunausta anokaa, 

kun ulvotte kuorossanne rahaa, valtaa ja 
kunniaa. 
Onko hyöty tärkeintä elämässä 
ja voima ihmistä vastaan? 
Onko hyöty tärkeintä elämässä 
ja voima ihmistä vastaan? 
Etsin paikkaa lämpimää, 
missä huurteiset ajatukset sulavat. 
 
 
Katsele yössä 
 
Yö utuinen laskeutuu kaupungin ylle 
ja kietoo siniseen viittaan 
punatukkaisen haltiattaren 
ja ketun hänen kupeellaan 
ja viimeistä kierrostaan 
kolistelevan raitiovaunun himmein lyhdyin. 
 
Yö saattaa kotiovelleen 
kaksi juhlista palaavaa 
onnellista, vähän sammaltavaa, 
ja puiston vanhat puut sitä kuuntelee. 
 
Olen pimeä, suloinen unohdus. 
Tyhjyyden täyttää vain rakkaus,  
rakkaus. 
Kuuntele hiljaisuutta yön. 
 
(Tekstit lainattu osoitteesta 
www.pekkastreng.net) 
 
 
Millaisen ensivaikutelman Pekka Strengistä 
saa hänen elämäntarinansa ja tekstiensä 
kautta? Onko joku opiskelijoista kuullut 
Strengistä tai kuunnellut hänen musiikkiaan? 
Kuunnelkaa seuraavaksi levyltä tai 
esimerkiksi Youtubesta Strengin musiikkia. 
Miten mielikuvat Strengistä nyt muuttuvat, jos 
muuttuvat? Voitte palata näihin mielikuviin 
vielä Magneettimies-elokuvan nähtyännekin 
ja pohtia, miten elokuva avarsi käsityksiänne 
Strengistä. 
 
 
Tehtävä 2: Persoonallisuuden eri puolet 
 
Pekka Strengissä oli paljon erilaisia puolia 
kuten meissä kaikissa. Hän kaihtoi julkisuutta, 
mikä yhdessä vertauskuvallisten laulutekstien 
kanssa synnytti mielikuvan 
salaperäisyydestä. ”Magneettimiehen” 
salaisuus on kiehtonut ihmisiä hänen 
kuolemansa jälkeen. Eri ihmiset ovat nähneet 

http://www.pekkastreng.net/
http://www.pekkastreng.net/
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hänet hyvin eri valossa, mikä käy ilmi myös 
Magneettimies-elokuvasta.  
 
Miettikää, millainen ihminen Pekka Streng oli. 
Jokainen kokoaa Strengin eri rooleja tai 
persoonallisuuden puolia miellekartaksi (mind 
map), joita sitten käydään yhdessä läpi. 
Tämän tehtävän yhteydessä voitte myös 
pohtia, mitä Pekka Streng tarkoitti 
puhuessaan magneettimiehestä. Käsite on 
jäänyt hämäräksi, eikä elokuvakaan siihen 
lopullista vastausta anna. 
 
Tässä ainakin osa Strengin eri puolista: 
• Urheilija: Streng oli nuorena lahjakas 

seiväshyppääjä ja teki 
pitäjänennätyksen. 

• Auktoriteettien kyseenalaistaja: ei 
pitänyt koulusta tai armeijasta. 

• Poika: Elokuvassa haastatellaan 
Pekka Strengin isää, joka muistelee 
vanhinta poikaansa ja on selvästi 
ylpeä tästä. 

• Aviomies: Streng rakastui, meni 
naimisiin ja sai lapsen, mutta avioliitto 
kariutui. Keskittyminen ”itsekkäästi” 
musiikin tekemiseen ja sairauden 
synnyttämä masentuneisuus esitetään 
elokuvassa mahdollisina syinä eroon. 

• Isä: Elokuvassa haastatellaan Pekan 
poikaa Joonia Strengiä, joka nähdään 
lapsena Kesämaa-albumin 
takakannessa. Uusi levy Unen maa 
mahdollistui Joonian avulla, koska 
hän hallinnoi isänsä musiikillista 
jäämistöä. Joonia kertoo, kuinka on 
huomannut olevansa kiinnostunut 
samoista asioista kuin isänsä oli 
aikoinaan. (Joonia Streng on 
ihmisoikeuksiin erikoistunut lakimies 
ja rasismin tutkija.) 

• Idoli: Streng on monen elokuvassa 
haastatellun henkilön ihailun kohde ja 
esikuva. 

• Parantumattomasti sairas: Kun Pekka 
Streng menee Love Recordsin Atte 
Blomin puheille, hän vaatii päästä 
levyttämään, koska hänellä on syöpä. 
Muusikko Måns Groundstroem on 
puolestaan muistellut Strengiä näin 
(Kononen 1995): ”Osansa karismaan 
oli tietysti sillä tiedolla, että hän ei elä 
kauan. Kun lähdettiin tekemään sitä 
ensimmäistä levyä, sanottiin, että tuo 

jätkä kuolee. No eihän se mihinkään 
kuollut. Tehtiin toinen levy, kuoli vasta 
sitten.” 

• Mystikko: Streng oli kiinnostunut 
itämaisesta filosofiasta ja salatieteistä 
ja todennäköisesti uskoi 
jälleensyntymiseen. Steiner-koulun 
opettaja Jukka Lindfors korostaa 
haastattelussaan tätä puolta. 
Toisaalta teatteriohjaaja Juha 
Hurmeen mielestä hän oli "anti-hippi", 
koska hänen ajattelunsa ei ollut 
löysää vaan "kristallinkirkasta". Kuten 
Hurme toteaa, esimerkiksi teosofian 
tunteminen ei ole välttämätöntä, jotta 
voisi nauttia Strengin tuotannosta.  

• Huumeiden kokeilija: Pekka Streng 
käytti jonkin aikaa hasista (Korjus 
1978) kuten monet muutkin tuon ajan 
muusikot Helsingissä. Calle 
Lindholmin mukaan hän ja Pekka 
lopettivat käytön, kun poliisi alkoi 
kiinnostua heistä. Pekan sisko 
muistelee, että Pekka ei uskonut 
huumeisiin: ne tuovat tunteen 
luovuudesta, mutta tuloksena ei ole 
sittenkään mitään suurta. Calle 
Lindholm ei pidä siitä, jos Pekkaa 
tarkastellaan vain aineiden käyttäjänä 
(Kononen 1995): ”Aina, kun 
huumepuolta korostetaan, vedetään 
kaverilta pohjaa alta pois suuren 
yleisön silmissä; silloin kaikki lähtee 
siitä, että okei, se oli pilviveikko.” 

• Kulkuri: Joonia Streng on kertonut, 
että Pekka matkusteli Euroopassa 
ennen levytysuraansa (Kononen 
1995). Kesämaan valmistuttua ja 
erottuaan vaimostaan Pekka halusi 
jälleen matkustaa, ja päätyi lopulta 
laivakokiksi. 

• Luova ihminen: Näytteleminen ja 
musiikin tekeminen olivat Pekka 
Strengin intohimoja. Hän teki omia 
kappaleita jo varhain; esimerkiksi 
Kanttorinpoika Maxiin hän oli saanut 
idean Joonia Strengin mukaan jo 13-
vuotiaana (Kononen 1995). Streng 
tuntui myös saavan ympärillään olevat 
ihmiset tavallista luovempaan tilaan, 
ainakin Juha Hurme näkee asian näin. 

• Herkkä ihminen: Pekka Strengin 
tekstit ovat runollisia, ja niistä puuttuu 
kaikenlainen kyynisyys. Pekan 
ystävän Keijo Siekkisen mielestä 
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Pekka oli rohkea, koska hän ei 
kieltänyt tai piilottanut herkkyyttään. 
Helsingin Sanomien Leena Virtanen 
kirjoittaa Magneettimiehen arviossaan 
Pekkaan viitaten, että "1970-luvulla 
miehetkin olivat feminiinisiä" (Virtanen 
2009). 

• Ikuinen lapsi: Etenkin Kesämaalla on 
monta kappaletta, jotka toimivat myös 
lastenlauluina. Perhonen on sävelletty 
tšekkiläiseen lastenrunoon ja …ja 
Tuittu ruusut sai puolestaan Tove 
Janssonin lastenkirjan tekstiin. 

• Eettinen ihminen: Streng ei ollut 
poliittisesti aktiivinen, mutta hänen 
kappaleistaan ei silti puuttunut 
sanomaa. Strengille tärkeää oli yhtä 
lailla luonnosta kuin toisista ihmisistä 
huolehtiminen. Toiminta Emmaus-
yhdistyksessä sopi näin luontevasti 
hänelle. Streng etsi yhteyttä luontoon 
ja tavoitteli hiljaisuutta tai 
hiljentymistä. 

 
Tehtävä jatkuu niin, että opiskelijat piirtävät 
nyt itsestään vastaavan miellekartan ja 
koettavat poimia siihen erilaisia puolia 
itsestään. Myös kaverilta voi kysyä, 
millaisena hän näkee kysyjän, ja lisätä sitten 
mahdollisesti esiin tulleet uudet piirteet 
omaan miellekarttaan. Tavoitteena on pohtia 
omaa persoonallisuutta ja identiteettiä. 
Kukaan ei ole ”yhden asian ihminen” kuten 
gootti, hoppari, eläinten ystävä, luokan pelle 
tai jääkiekkoilija. Meissä on monia puolia, 
joista osan tunnemme itse parhaiten, ja osan 
huomaavat ystävämme paremmin kuin me 
itse. 
 
 
 
KUOLEMA 
 
Magneettimies-elokuva käsittelee paljon 
myös kuolemaa. Aihe on rankka, mutta 
Pekka Strengin oma suhtautuminen 
kuolemaan vaikuttaa elokuvan perusteella 
olleen tyyni ja rento. Streng ehti saavuttaa 
paljon, vaikka kuoli nuorena. 
 
Hyvä kuolema 
 
Keskustelkaa aiheesta, millainen on hyvä 
kuolema tai voiko sellaista ollakaan. Oliko 
Pekka Strengin kuolema "hyvä kuolema"? 

Liittyykö kuoleman hyvyys elinikään, 
täysipainoiseen elämään, omaan 
asenteeseen kuolemaa kohtaan vai 
kuolintapaan? Miten toivoisit itse voivasi 
lähteä "ajasta ikuisuuteen"? 
 
Tehtävä 1: Muisteluita minusta 
 
Tämän kirjoitustehtävän tarkoitus on miettiä 
omaa elämää tarinana ja sitä, jääkö meistä 
jotain jäljelle kuoltuamme. Tehtävässä 
sivutaan myös sitä, millainen on hyvä elämä. 
 
Kuvittele, että myös sinusta tehdään 
dokumenttielokuva kuolemasi jälkeen. 
Elokuvasta tulee todella hyvä ja 
perusteellinen. Keitä siinä haastatellaan ja 
mitä toivoisit heidän kertovan sinusta? Oletko 
elänyt hyvän elämän? Saavutitko jotain 
suurta? Tulitko tunnetuksi vai muistaako vain 
lähipiirisi sinut? Kuvaillaanko sinua enemmän 
ammattisi kautta vai ystävän ja 
perheenjäsenen roolissa? 
 
Onko sinusta jäänyt paljon valokuvia ja 
videopätkiä vai ovatko ne jo kadonneet 
bittiavaruuteen? Pääseekö dokumentintekijä 
käsiksi siihen, mitä ajattelit ja tunsit 
esimerkiksi päiväkirja- tai blogimerkintöjen, 
kirjeiden tai sähköpostien välityksellä, vai 
täytyykö hänen tyytyä muiden muistikuviin 
sinusta? 
 
Onko elokuva elämästäsi enemmän 
surullinen vai iloinen? Onko elämäsi tarinassa 
jotain jännittävää tai yllättävää, vai toivoisitko 
tunnelman olevan leppoisan? Mikä elokuvan 
nimeksi tulee ja miksi juuri se? Millaista 
musiikkia elokuva sisältää? 
 
Elokuva tulee ensi-iltaan. Sen on ohjannut 
kuuluisa ohjaaja. Ketkä sitä menevät 
katsomaan? Saavatko he ajattelemisen 
aihetta elokuvasta? Mitä mieltä he ovat 
sinusta, edesmenneestä, elokuvan 
nähtyään? 
 
 
Tehtävä 2: Kuolemaa käsitteleviä 
kappaleita 
 
Kuunnelkaa erilaisia kuolemaa käsitteleviä 
kappaleita. Opettaja voi myös etsiä niiden 
sanat ja heijastaa ne taululle. Millaisena 
kuolema kappaleissa näyttäytyy? Onko se 
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ahdistava ja pelottava, vai suhtaudutaanko 
kuolemaan alistuneesti, tyynesti tai jopa 
uhmakkaasti? Voiko kuolemalle nauraa? 
Tehtävä voidaan suorittaa yhdessä 
keskustellen, tai sitten opiskelijat kirjoittavat 
analyysin 1-2 kappaleen lyriikoista ja niiden 
tavasta käsitellä kuolemaa.  
 
Esimerkkejä tehtävään sopivista kappaleista: 
 
Aimo, A.: Elämää juoksuhaudoissa 
Alanko, Ismo: Kuolemalla on monet kasvot 
Cave, Nick: The Mercy Seat 
CMX: Vanha talvitie 
Hector: Lumi teki enkelin eteiseen 
HIM: Join Me In Death 
Kela, Anssi: Mikan faijan BMW 
Korhonen, Kaisa: Laulu kuolleesta 
rakastetusta 
Monty Python: Always Look on the Bright 
Side of Life 
Rautavaara, Tapio: Olkoon näin 
Rydman, Kari: Niin kaunis on maa 
Sibelius, Jean: Sydämeni laulu 
Streng, Pekka: Mutta minä lähden 
Tapio, Juha: Toisella puolen virtaa 
Virsi 341: Kiitos sulle, Jumalani 
YUP: Meitä odotellaan mullan alla 
 
 
 
MUSIIKIN MERKITYS IHMISELLE 
 
Musiikki on tekijälleen – säveltäjälle, 
sanoittajalle, soittajalle tai laulajalle – 
viestinnän väline. Kuitenkin lopullinen 
musiikin merkitys syntyy vasta kuulijan 
päässä, ja se voi poiketa paljonkin tekijän 
ajatuksista. Musiikin kokeminen vaihtelee 
ihmisestä ja ihmisryhmästä toiseen 
esimerkiksi ympäröivän kulttuurin, iän, 
arvojen, elämänkokemusten ja musiikinlajin 
tuntemuksen mukaan. Yhdenkin ihmisen 
kokemus samasta musiikista voi vaihdella eri 
yhteyksissä tai eri tunteiden vallassa.  
 
Lempimusiikki on monille hyvin 
henkilökohtainen asia, ja omien 
musiikkimieltymysten pilkka voi haavoittaa 
syvästi. Toisaalta samasta musiikista tai 
artistista pitävät saattavat kokea voimakasta 
yhteisyyden tunnetta keskenään – 
Magneettimies-elokuvassa kerrotaankin, 
kuinka Nuoriso-opiston pitkätukat Pekka 

Streng ja Jori Sivonen ystävystyivät nopeasti 
Beatles-faniuden kautta. 
 
Elokuvassa ohjaaja Arto Halonen ja 
koululainen Nanna Varrio kertovat 
suhteestaan Pekka Strengin musiikkiin. 
Halosen mukaan hänestä tuntui Strengin 
Matkalaulun kuullessaan siltä, kuin se olisi 
kirjoitettu juuri hänelle. Strengin musiikki toimi 
hänelle etenkin nuoruuden vaikeina hetkinä 
voimavarana ja antoi uskoa itseen; kuva 
Strengistä ihmisenä oli hänelle jonkinlainen 
”illuusio”, jota hän on tavoitellut omassa 
elämässään. Nanna Varrio puolestaan on 
Strengin musiikin avulla kyennyt ajattelemaan 
kuolemaa, mikä oli hänelle vaikea, mutta 
tärkeä asia.  
 
Musiikki ja mielikuva idolista voi näin toimia 
etenkin itseään etsivälle tai vaikeiden 
asioiden kanssa painivalle ihmiselle ajatusten 
avartajana, lohduttajana ja rohkaisijana. 
Kehittyvä nuori voi musiikin ja sanoitusten 
avulla myös harjoitella suurten tunteiden 
kokemista ja niiden hallintaa, oli sitten kyse 
aggressiosta, rakkaudesta, surusta tai 
riemusta.  
 
Seuraavien tehtävien tarkoituksena on 
johdattaa opiskelijat miettimään musiikkia 
viestintävälineenä ja toisaalta identiteetin 
etsimisen ja tunteiden kokemisen 
"apuvälineenä". 
 
 
Tehtävä 1: Minulle tärkeä musiikki 
 
Mieti hetken ajan, mikä musiikki on tai on ollut 
sinulle erityisen tärkeää. Musiikki voi liittyä 
lapsuuteen tai johonkin suureen 
elämänmuutokseen tai sitten muuten vain 
tuntua parhaalta musiikilta. Kirjoita vihkoon 
ylös 5-10 sinulle tärkeää kappaletta tai 
kokonaista levyä. Musiikkityyliltään ne voivat 
olla mitä tahansa klassisesta musiikista 
metalliin. Opettaja voi antaa tämän tehtävän 
kotitehtäväksi niin, että opiskelijat tuovat 
itselleen tärkeitä kappaleita mukanaan 
kouluun. Monet kappaleet ovat kuultavissa 
myös netistä. Ellei kaikkien kappaleita ehditä 
kuunnella, opettaja pyrkii valitsemaan 
mahdollisimman monenlaisia kappaleita 
kuunneltavaksi. 
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Kuunnelkaa kappale ja keskustelkaa sitten 
siitä, millaisia ajatuksia ja tunteita se herätti. 
Mistä kappale kertoo tai millaisen tunnelman 
se luo? Millaisia ajatuksia se synnyttää 
ihmisistä, jotka kappaleen ovat säveltäneet, 
sanoittaneet ja esittäneet? Onko kappale 
jollekin toisellekin mieluinen? Voitte pohtia 
myös, paljastaako kuultu kappale jotain uutta 
luokkatoverista, joka sen oli valinnut. (HUOM! 
Tehtävään ei todellakaan kuulu toisten 
musiikkimaun haukkuminen.) Kappaleen 
tuonut kertoo sitten omasta suhteestaan 
kuultuun musiikkiin ja antaa tarvittaessa 
lisätietoa musiikin taustoista. Tehtävän 
lopuksi voidaan tarkastella sitä, kuinka paljon 
opiskelijoiden lempikappaleissa käsitellään 
samoja aiheita, esimerkiksi onko suurin osa 
niistä rakkauslauluja. 
 
Kuvataiteen tunnilla kuuntelemiseen voidaan 
yhdistää musiikin luomien mielikuvien 
tallentaminen maalamalla, piirtämällä tai 
muovailemalla. Tehtävä voidaan toteuttaa 
myös kirjoitelmana, jossa opiskelijat 
kirjoittavat jostain itselleen tärkeästä 
kappaleesta, siitä miksi se on niin tärkeä ja 
millaisia mielikuvia se synnyttää. Lisäksi 
opiskelijoiden tulee etsiä kirjoitelmaa varten 
lisätietoa kappaleen taustoista netistä tai 
kirjoista. 
 
 
Tehtävä 2: Musiikki ja tunteet 
 
Opettaja soittaa muutamia mahdollisimman 
erilaisia musiikkinäytteitä. Opiskelijoiden 
tehtävänä on kertoa, millaiseen tilanteeseen 
kuultu musiikki sopisi. Milloin he laittaisivat 
kuullun kaltaista musiikkia soimaan (jos 
laittaisivat)?  
 
Seuraavaksi opiskelijat keskustelevat 2-3 
hengen ryhmissä siitä, millaista musiikkia he 
kuuntelevat silloin, kun ovat a) vihaisia, b) 
surullisia, c) lähdössä bileisiin, d) menossa 
nukkumaan ja e) ihastuneet johonkin 
ihmiseen. Ryhmien tuloksia kootaan yhdessä: 
olivatko vastaukset samantyyppisiä vai 
menivätkö musiikkityylit jopa ristiin? Jos 
kyseessä on musiikintunti, voidaan vielä 
syventyä kysymykseen, mikä tekee jostain 
musiikista esimerkiksi haikeaa, toisesta taas 
aggressiivista. 
 
 

Tehtävä 3: Musiikin ja kuvan yhteys 
 
Muistelkaa elokuvassa kuultuja Pekka 
Strengin kappaleita. Keskustelkaa, 
muistatteko musiikin ja sen yhteydessä olleet 
kuvat erikseen, vai tarttuiko joitain niistä 
muistiin yhtenä kokonaisuutena. Millaisia 
esimerkkejä tulee mieleen? Häiritsivätkö vai 
tukivatko musiikki ja sen kuvitus elokuvan 
tarinan etenemistä? Miten kuvitus vaikutti 
siihen, millaisia mielikuvia ja tunteita musiikki 
herätti?  
 
Elokuvassa näytetään esimerkiksi kuvia 
Helsingistä kappaleiden Kylmä kaupunki, 
Katsele yössä ja Sisältäni portin löysin 
yhteydessä. Perhonen-kappaleen ohessa 
nähdään niitty ja perhonen, Sammakko Sim -
kappaleen soidessa taas näemme Pekan ja 
hänen armeijatovereidensa kuvia. 
 
Jakaantukaa kahteen ryhmään. Valitkaa jokin 
musiikkikappale ja kuunnelkaa se. Ryhmät 
suunnittelevat keskenään, miten sen voisi 
kuvittaa. Kuvatkaa haluamianne asioita 
digikameralla tai videokameralla ja 
rakentakaa kappaleeseen kaksi 
”musiikkivideota” esimerkiksi Powerpoint-
esityksenä tai videoeditorin avulla. Voitte 
valita kuvia myös netin kuvapankeista 
(tarkistakaa, että kuvat ovat 
tekijänoikeusvapaita). Katselkaa esitykset. 
Miten ne eroavat toisistaan? Saako musiikki 
eri merkityksiä erilaisen kuvituksen ansiosta 
eli kuulostaako kappale erilaiselta eri kuvien 
kera? 
 
 
Lisätehtävä: Love Records 
 
Pekka Strengin ensimmäisen levyn 
ilmestyminen 1970 osuu yhteen sen 
julkaisseen Love Records -levy-yhtiön 
nousun kanssa. Lovesta tuli 1970-luvun 
alussa hyvin tärkeä yhtiö sekä myynniltään 
että etenkin kulttuuriselta merkitykseltään: se 
oli perinteisiä, suuria levy-yhtiöitä rohkeampi, 
joustavampi ja monipuolisempi. Moni 
suomalaisen rockin ikoneista aloitti uransa 
Lovella, kuten Juice, Badding, Hurriganes 
jne.  
 
Tutustukaa netin ja kirjojen avulla Love 
Recordsin 1970-luvun alun tunnettuihin 
levyartisteihin. Tehkää ryhmätöinä 
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 seinäjulisteita, joissa kerrotte valitsemienne 
bändien tai laulajien urasta, musiikillisesta 
merkityksestä ja tärkeimmistä kappaleista. 
Enemmän Love Recordsin tarinasta ja 
taiteilijoista kertoo Miska Rantasen kirja Love 
Records 1966–1979 (Rantanen 2005). 

pomus.net/001810 
Populaarimusiikin museon (Pomus) Pekka 
Streng –sivu 
 
www.magneettimies.com 

 Magneettimies-elokuvan verkkosivut 
  

www.pekkastreng.net Lähteet 
 Jukka Lindforsin ylläpitämä Pekka Streng -

verkkosivusto, josta luettavissa mm. 
keskeisiä lehtiartikkeleita ja laulujen 
sanoitukset 

Bruun, Seppo, Jukka Lindfors, Santtu Luoto 
ja Markku Salo (2001): Jee jee jee – 
Suomalaisen rockin historia. Kolmas painos. 
Porvoo: WSOY.  

www.strenglaki.fi  
Kononen, Suonna (1995): ”25 vuotta 
Magneettimiehen kuolemasta, 20 vuotta 
Pekka Strengin kuolemasta”. Vinylmania 
Magazine 4/1995. Luettu verkkoversiona 
osoitteesta 
http://www.pekkastreng.net/vinylmania.htm 

Joonia Strengin asianajotoimiston verkkosivut 
 
yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=8&ag=99&t=&a=6
602 
Muistoja Pekka Strengistä Ylen elävässä 
arkistossa 

  
 Korjus, Tapio (1978): ”Magneettimiehen 

jäljillä”. Soundi 8/1978. Luettu verkkoversiona 
osoitteesta 
http://www.pekkastreng.net/soundi.htm  

 
  
Rantanen, Miska (2005): Love Records 
1966–1979. Tarina – Taiteilijat – Tuotanto. 
Porvoo: Schildts Kustannus Oy. 

 
 
   

Virtanen, Leena (2009): ”Sisältäni portin 
löysin”. Magneettimies-elokuvan arvio 
Helsingin Sanomien Nyt-liitteessä 
16.10.2009. 

Oppimateriaalin on laatinut  
FM 

Antto Ilvonen 
 

Oppimateriaalin on tuottanut  
Marjo Kovanen 
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     Hyödynnettyjä verkkosivuja  
  

fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Streng  
Pekka Streng Wikipediassa  

 


