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Klarinetin soittoharrastus, musiikkilukio ja innostava musiikkitiedon opetus antoivat Outi 

Valolle kipinän hakea opiskelemaan musiikkitiedettä Jyväskylän yliopistoon. 

Valmistuttuaan vuonna 2008 oli Outi jo löytänyt oman mielenkiinnon kohteensa arkisto- 

ja kirjastotyön parista, josta oli saanut kokemusta työharjoittelun aikana. Outi on tehnyt 

töitä vuodesta 2008 Kansanmusiikki-instituutissa Kaustisella, jossa hän toimii 

vastaavana arkistonhoitajana. 

 

Outin siirtyminen opinnoista työelämään eteni hyvin saumattomasti työharjoittelun 

kautta. Ennen nykyistä työtään kansanmusiikki-instituutissa, Outi oli harjoittelijana 

Karelia-puhallinorkesterin nuotistossa, sekä Maailman Musiikin Keskus 

musiikki-instituutissa, jolloin kiinnostus alan töihin heräsi. Tampereen yliopiston 

informaatiotutkimuksen perus- ja aineopinnot johdattivat puolestaan ensin kuuden 

kuukauden työjaksoon, ja sitä kautta pysyviin töihin Kansanmusiikki-instituuttiin 

Kaustiselle. 

 

Kansanmusiikki-instituutissa Outin harjoitteluun kuului sähköisen tietokantajärjestelmän 

tuominen internetiin digitaaliseen asiakaskäyttöön. Outille työyhteisö ja tehtävät olivat 

mieluisia, joten hän halusi mielellään jatkaa instituutissa ja oli seuraavat kolme vuotta 

mukana erilaisissa hankkeissa, sekä kesäisin kansanmusiikkifestivaaleilla muun 

muassa ohjelma-assistenttina ja pelimannivastaavana. 

 

Nykyisessä tehtävässään vastaavana arkistonhoitajana tietokanta on keskeinen, ja 

työnkuvaan kuuluu sen kehittäminen ja ylläpitäminen sekä uusien laitteistojen 

hankkiminen ja kunnossapitäminen. Muita työtehtäviä ovat esimerkiksi arkistolevyjen 

digitoiminen, sekä tutkija- ja opiskelijapyyntöihin vastaaminen. “On helppoa, kun on 

koulutus tietynlaisena pohjana, sitten voi pätevöityä erilaisiin tehtäviin,” Outi sanoo. 

 



Väitöskirjansa tekemisen Outi aloitti vuonna 2013 saatuaan siihen apurahan edeltävänä 

vuonna. Aluksi Outi jatkoi työskentelyä instituutissa yhtenä päivänä viikossa, mutta tällä 

hetkellä hän työskentelee päätoimisesti väitöskirjansa parissa opintovapaalla. 

Inspiraatio aiheeseen löytyi työpaikalta: Arkistonhoitajan tehtävissä törmää kiinnostaviin 

tutkimusaiheisiin. Nykyisen työnkuvansa hän saa hyvin pitkälle itse määritellä. Hän 

mainitseekin työssään tarvittaviksi ominaisuuksiksi asioista innostumisen, ja halun 

kehittää itseään. 

 

Opintojen kautta saatu kuva musiikin kentästä on ollut hänen mukaansa hyödyksi. 

Lisäksi musiikkiteknologian opinnoista hankitut taidot ovat olleet arkistotyössä 

tarpeellisia päivittäin. Opintojen tarjoamat lähtökohdat ovat olleet sellaiset, että niistä on 

ollut helppoa lähteä erikoistumaan haluamaansa asiaan. Nämä lähtökohdat ovat 

musiikkitieteen pääaineopinnot Jyväskylässä, sekä aikaisempi musiikkitausta jo 

ala-asteelta asti, jossa hän aloitti klarinetinsoiton. Hän on myös ollut Nilsiän 

musiikkileirillä, ja käynyt Kuopion musiikkilukion ja konservatoriossa, jossa hän sai 

kuulla musiikkitieteen linjasta. 

 

Musiikin historian kurssit olivat erityisesti hänelle mieleen. Tutkimusmenetelmäkurssit, 

sekä seminaarityöhön ja graduun liittyvät kurssit ovat olleet väitöskirjan kirjoittamisen 

kannalta tärkeitä. Outi on jopa palannut välillä vanhoihin yliopistoaikaisiin 

muistiinpanoihinsa, sillä luennoilla esitetyt asiat löytyvät sieltä sopivasti tiivistettyinä. 

 

Sivuaineina hän opiskeli kasvatustiedettä, aikuiskasvatusta, yhteiskuntapolitiikkaa ja 

music managementia, sekä musiikkiteknologiaa, josta teki erikoistumisopinnot. 

Kasvatustiede ja aikuiskasvatus ovat Outista yleishyödyllisiä sivuaineita, koska monella 

eri alalla ja moneen työhön kuuluu jonkinlaista opettamista, kun taas music 

managementin sisällöstä hän oli innostunut käytännön tekemisen ja tuottamisen takia. 

Yhteiskuntapolitiikan opinnoista hän oli kiinnostunut yleisellä tasolla, ei niinkään 



ammatillisesti. Hänen mielestään myös Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen 

opinnot olivat tärkeitä työllistymisen kannalta. 

 

Vaikka Outin mielestä pakollisessa opintokokonaisuudessa ei ole varsinaisia puutteita, 

kaipaisi hän sujuvampaa englannin kielen taitoa, jota hän pyrkii nyt kehittämään työn 

ohessa. Hänestä vaihtoon lähteminen olisi voinut auttaa kehittämään sanastoa omaan 

työkenttään liittyen. Muuta hän ei opintojensa suhteen haluaisi tehdä toisin. 

 

Yhteisötoiminnasta Outi puhuu hymyillen, kertoen kuinka hän piti siihen tutustumisesta. 

Triolissa hän oli monta vuotta, josta järjestettiin ekskursioita eri työpaikoille. Hän on 

myös soittanut Puhkupilleissä ja yliopiston sinfoniaorkesterissa, Sinfiksessä. 

 

Tulevaisuudennäkymät ovat Outille selvät. Hän aikoo jatkaa Kansanmusiikki-instituutin 

tietokannan kehitystyössä, jossa tietokantaa on tavoitteena parantaa niille noin 30 

arkistolle ja museolle, jotka sitä tällä hetkellä Suomessa käyttävät, sekä ymmärtää 

arkistontutkimusta ja tietokantoja paremmin, ja sisällyttää ymmärrystään työnkuvaan. 

Lisäksi tavoitteena on tehdä väitöskirjaa päätoimisesti syksyyn asti, ja saada se ensi 

tammikuussa esitarkastuksen, mutta suunnitelma joustaa tarvittaessa. 

 

Syksyllä hän on menossa Tarttoon perheineen, jossa hän aikoo opiskella 

folkloristiikkaa, ja hyödyntää näitä opintoja väitöskirjassa. Tutkimusparadigman osalta 

kansanmusiikin kerääjään Erkki Ala-Könniin keskittyvässä väitöskirja-aiheessa on 

yhteneväisyyksiä folkloristiikkaan. 

 

Asiat voivat kuitenkin muuttua. “En tosiaankaan tiennyt silloin, kun tein gradun valmiiksi, 

että tekisin väikkärin. Tarkoitus oli, että saan olla täällä [Kansanmusiikki-instituutissa] 

töissä.” 

 



“Musiikin laitos on hieno paikka,” Outi sanoo, ja toivoo, että kaikilla olisi tilaisuus 

hyödyntää studiotiloja, ja muita tarjottuja mahdollisuuksia. Tärkeintä hänestä on, että 

uskaltaa yrittää erilaisia asioita. Asiantuntija ei tarvitse olla heti, vaan siihen voi, ja pitää 

olla mahdollista kasvaa. 


