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Mitä suomalaiset tietävät HIM-yhtyeestä? 
 

1. Johdanto 

Olen kiinnostunut suomalaisesta rockmusiikista. HIM on yksi suosikkibändini. Haluan tietää 

enemmän yhdestä Suomen kuuluisimmasta bändistä eli HIMistä. Halusin tietää: kuka on Ville 

Valo, millainen yhtye HIM on sekä mitä suomalaiset tietävät HIM-yhtyeestä ja Ville Valosta. 

 

2. Tutkimus 

Vaikka HIM-yhtye on hyvin suosittu ulkomailla, bändistä oli vaikea löytää tietoa. Etsin tietoa 

Internetistä sekä kirjasta HIM - Synnin viemää (J.K. Juntunen). Lisäksi haastattelin suomalaisia 

ihmisiä. 

HIM on suomalainen rockbändi. Bändissä on viisi muusikkoa: Ville Valo (laulaja), Mikko 

Paananen (basisti), Mikko Lindström (kitaristi), Janne Puurtinen (kosketinsoittaja) ja Mika Karppinen 

(rumpali). HIM on aloittanut soittamisen vuonna 1995, ensimmäinen albumi tuli 1997 ja nyt 

bändillä on kuusi albumia. Bändi soittaa pop-, love metal- ja rockmusiikkia englanniksi.  

 

3. Haastattelut  

Haastattelin yhdeksää suomalaista: seitsemää miestä ja kahta naista ja he olivat 25 - 30 vuotta 

vanhoja. Haastattelin heitä Jyväskylässä (yliopistolla, kirjaston kahvilassa ja ruokala Ilokivessä). 

Kysyin heiltä kymmenen kysymystä (liite 1). Vastaukset olivat melko samanlaisia. Kahdeksan 

vastaajaa tiesi, että Ville Valo on HIM-yhtyeen laulaja.  Kaikki informantit kertoivat, että he 

kuuntelevat Ville Valoa vain televisiosta tai radiosta. Lisäksi oli mielenkiintoista, että kaikki 

vastaajat pitivät enemmän HIMin ensimmäisestä albumista kuin toisesta. He sanoivat, että HIMin 

musiikki on kuunneltavaa, mutta kolme vastaajaa ajatteli, että musiikki on ihan hyvää, mutta liian 

synkkää. Vain kolme vastaajaa sanoi, että heidän mielestään HIMin paras kappale oli ”Butterfly”, 

”Heartache every moment” tai ”Drawn in this love”. Muut eivät muistaneet yhtään HIMin 

kappaletta. Kun kysyin, tykkäsivätkö he Ville Valosta, kaikki informantit sanoivat, että hän ei ole 

ruma tai huono, mutta he eivät tykänneet hänen ulkonäöstään. 



 

Kun kysyin, kuinka monta jäsentä on bändissä ja kuinka vanha Ville Valo on, kukaan ei 

vastannut oikein. Kaikki luulivat, että bändissä on neljä jäsentä. Kaksi vastasi, että Ville Valo on 

30 vuotta vanha, kolme ei tiennyt ja neljä luuli, että hän on 28 tai 29. 

 

4. Yhteenveto  

Haastattelun perusteella voin todeta, että 25–30-vuotiaat suomalaiset eivät tiedä paljon mitään 

HIMistä ja Ville Valosta. Miksi suomalaiset eivät tiedä paljon mitään HIMistä, joka on 

maailmalla hyvin kuuluisa? Eivätkö suomalaiset pidä rockmusiikista? Tai ehkä suomalaiset 

kuuntelevat HIMin musiikkia, mutta he eivät ole kiinnostuneita bändin jäsenistä? Kuitenkin 

kolme tiesi HIMin kappaleiden nimiä ja kertoi oman lempikappaleensa nimen. Ja kaikki 

informantit kertoivat, että he kuuntelevat HIMin musiikkia televisiosta tai radiosta. Tästä voidaan 

päätellä, että HIMillä on tietty, uskollinen kuulijakuntansa. 

 Minusta oli erittäin mielenkiintoista tutkia lempibändiäni HIMiä. Olen kuitenkin hieman 

pettynyt, koska bändin jäsenistä löytyi vain hyvin vähän tietoja. Minusta oli kuitenkin 

mielenkiintoista haastatella suomalaisia ihmisiä ja kuulla heidän ajatuksiaan bändistä. 

Itseopiskeluprojekti oli mielenkiintoinen ja mukava tapa oppia suomen kieltä.  
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Liite 1 

1) Mitä musiikkia sä kuuntelet? (nykyaikainen, klassinen, hevimetalli, 

suosittu rokki, rock…) 

 2) Mistä musiikista sä tykkäät? 

 3) Hei, tiedätko sä kuka on Ville Valo? 

 4) Kuunteletko sä HIMin musiikkia? 

 5) Mikä on sun mielestä HIMin paras kappale? 

 6) Tykkäätkö sä Ville Valon ulkomuodosta? 

 7) Mitä mieltä sä olet HIMin musiikista? 

 8) Tiedätko kuinka monta jäsentä bändissä on? 

 9) Tiedätko HIMin lauluja/biisejä? 

 10) Tiedätko kuinka vanha Ville Valo on? 

 


