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Tiivistelmä

Ava Num mi nen 2005: Lau lu taidot to mas ta ke hit ty väk si lau la jak si. Tut ki mus
ai kui sen lau lu taidon lu kois ta ja nii den au kaise mi ses ta. Väi tös kir ja. Sibe -
lius-Aka te mia. DocMus-yk sik kö. Stu dia Musi ca 25.

Tut ki muk sen tar koi tus on sel vit tää lau lu taidot to muut ta il miö nä ja tar kas tel la ai -
kui sen lau la maan op pi mis ta. Lau lu taidot to muu del la tar koi te taan ky vyt tö myyt tä
lau laa nuo til leen. Ilmiö tä tar kas tel laan mah dol li sim man ho lis ti ses ti nel jäs tä eri nä -
kö kul mas ta: 1. lau la mi nen ja lau lu tai to kult tuu rise na il miö nä, 2. lau la mi nen sub -
jek tii vise na ko ke muk se na, 3. lau la mi sen yh teydes sä ole vat kog ni tii vi set pro ses sit
se kä 4. lau la mi nen fy sio lo gise na il miö nä. Tut ki muk sen vii te ke hyk sen muo dos taa
kult tuu ri psy ko lo gi nen lä hes ty mis ta pa.

Kysees sä on toi min ta tut ki mus, jo ka to teutet tiin Lau le taan-pro jek ti na. Tut -
ki ja toi mi opet ta ja na pro jek tis sa. Pro jek tiin osal lis tui kym me nen vuo si na
1945–1979 syn tynyt tä ai kuis ta. Kaik ki osal lis tu jat oli lei mat tu lau lu taidot to mik si,
heil lä oli ol lut kiel tei siä lau la mis ko ke muk sia ja he jän nit ti vät lau la mis ta. Vii del lä
osal lis tu jal la oli suu ria ja kol mel la mel ko suu ria on gel mia se kä sä vel kor keuk si en
tuot ta mi ses sa ää nieli mis tön toi min nan ta sol la et tä nii den erot te le mi ses sa kog ni tii -
vi sen pro ses soin nin ta sol la. Ääniala oli läh tö ti lan tees sa useim mil la ka pea ja kat toi
lä hin nä vain pu he äänialan. Osal lis tu jat sai vat puo len tois ta vuo den ajan se kä ryh -
mä- et tä yk si tyisope tus ta. Ryh mä tun neil le osal lis tut tiin enim mil lään 50 tun tia ja
vä him mil lään 28 tun tia ja yk si tyis tun neil le enim mil lään 12 tun tia ja vä him mil lään
kolme tuntia.

Tut ki mus osoit taa, et tä lau lu taidot to muus ei ole yk si lön py sy vä omi nai suus
vaan lau lu tai toa voi ke hit tää läh tö tasos ta riip pu mat ta myös ai kuisiäl lä. Kyky ha -
vain noi da ja tuot taa sä vel kor keuk sia ke hit tyi kai kil la. Näyt tää sil tä, et tä lau la mi -
sen har joit te lu ke hit ti myös ky kyä ero tel la sä vel kor keuk sia. Pro jek tin ai ka na kaik -
ki en ää niala laa je ni eri tyi ses ti ylös päin. Pää- eli fal set to re kis te riin siir ty mi sen har -
joit te le mi nen edesaut toi ää ni alu een laa jenemis ta ja sä vel tark kuu den ke hit ty mis tä.
Jokai nen osal lis tu ja lau loi pro jek tin lop pues sa ai na kin joi ta kin lau lu ja nuo til leen
pia non tai opet ta jan ää nen tu ke ma na. Edis tyneim mät lau loi vat nuo til leen myös il -
man tä tä tu kea. Osal lis tu jat oli vat erit täin mo ti voi tu nei ta ke hit tä mään lau lu tai to -
aan ja ko ki vat mo nia on nis tu mi sen elä myk siä. Pro jek til la oli myön tei siä vai ku tuk -
sia lau lu taidon li säk si mm. it seil maisuun, esiin ty mis var muu teen ja
itseluottamukseen.

Ulko puoli set hen ki löt, 35 kirk ko kuoro lais ta, ar vi oi vat cd-näyt tei den pe rus -
teel la, et tä osal lis tu jat sel viy tyi vät pa rem min niis sä näyt teis sä, jot ka edus ti vat lau -
lu tai toa pro jek tin lop pu ti lan tees sa kuin niis sä, jot ka edus ti vat al ku ti lan net ta. Ero
al ku- ja lop pu ti lan teen vä lil lä oli mer kit se vä (p<0,05). Osal lis tu jil le teh tiin kah -
des ti Kar man mu si kaa li suus tes ti, en nen en sim mäi sen ope tus pe riodin al kua ja sen
pää tyt tyä. Tulok set vas ta si vat ai kuis vä es tön kes kiar voa. Ei ol lut ha vait ta vis sa yh -
teyt tä nuo til leen lau la mi sen tai don ja tes ti tu los ten kanssa.
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Tut ki muk ses sa poh di taan lau la mis kult tuu ria es teet ti sen ja prak si aa li sen
mu siik ki- ja mu siik ki kas va tus nä ke mys ten va los sa. Esteet ti seen nä ke myk seen pe -
rus tu vis sa mu siik inope tusins ti tuu ti ois sa ei pää sään töi ses ti ole tar jol la lau lunope -
tus ta lau lu taidot to mil le ja lau lu taidot to muus att ri bu oi daan yk si lön si säi sek si ja py -
sy väk si omi nai suu dek si. Kui ten kin lau lu tai to tu li si näh dä mo niulot teise na, kult -
tuu ri- ja kon teks tisidon naise na il miö nä. Prak si aa li nen nä ke mys tar jo aa he del mäl -
li sen läh tö koh dan laa ja-alai sel le kä si tyk sel le lau la mi ses ta ja lau la maan op pi mi ses -
ta. Tut ki muk ses sa esi te tään yh teen ve to lau lu taidon ulot tu vuuk sis ta, teh dään eh do -
tus hy vän lau lusuh teen mää rit te le mi sek si ja hah mo tel laan pe da go gi nen mal li
”Lau la mi sen tu ki tik kaat” nuo til leen lau la mi sen pa ran ta mi sek si ja ke hit ty vän lau -
la jan avuk si. Käsit teen ”lau lu taido ton” ase mes ta on pe rus tel tua käyt tää kä si tet tä
”kehittyvä lau la ja”.

Avainsanat:

lau lu tai to, lau lu taidot to muus, ke hit ty vä lau la ja, mu siik ki kas va tus, kult tuu ri psy ko -
lo gia, toi min ta tut ki mus.
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Abstract

Ava Num mi nen 2005: Hel ping adult poor pitch sin gers learn to sing in tu ne. A 
stu dy of stum bling blocks con fron ting de ve lo ping sin gers and means of sur -
moun ting them. Doc to ral Dis ser ta ti on. Sibe lius-Aca de my, DocMus Depart -
ment. Stu dia Musi ca 25.

The pur po se of this stu dy re search is to ex plain poor pitch sin ging as a phe no me -
non and fi gu re out how an adult poor pitch sin ger learns to sing. Poor pitch sin ging
is de fined as an ina bi li ty to sing in tu ne. The is sue is brought up in a ho lis tic way
from four stand points: 1) how sin ging and sin ging skills are un ders tood in a cul tu re 
2) sub jec ti ve ex pe rien ces in sin ging 3) cog ni ti ve pro ces ses in sin ging 4) phy sio lo -
gi cal pro ces ses in sin ging. The fra me work of the stu dy lies in cul tu ral psycho lo gy.

Met ho do lo gi cal ly it is an ac ti on re search and a Lets’ sing-pro ject was car -
ried out. The re sear cher ac ted as a teacher in the pro ject. Ten stu dents, born 
1945-1979, par ti ci pa ted in the pro ject. All par ti ci pants we re la bel led as poor pitch
sin gers, they had had ne ga ti ve sin ging ex pe rien ces, and they we re ner vous about
sin ging. Five par ti ci pants had se rious prob lems and three par ti ci pants slight prob -
lems in pro du cing to ne fre quen cies cor rect ly whi le sin ging (le vel of func ti on of
voi ce mechanism), and in dif fe ren tiating to ne fre quen cies (le vel of cog ni ti ve pro -
ces sing). The sin ging ran ge was ini tial ly a nar row one, and most ly co ve red on ly
speech ran ge. Stu dents we re inst ruc ted du ring a 1,5 year teaching pe riod both in
group and in di vi du al set tings. The ma xi mum amount of les sons for a group set ting
was 50 hours, and for an in di vi du al set ting 12 hours. The mi ni mum amount of les -
sons for a group set ting was 28 hours, and for an in di vi du al set ting 3 hours.

The re sults show that a di sa bi li ty to sing is not a fi xed trait of an in di vi du al
but a skill which can be de ve lo ped in adult years from any ini tial le vel. Abi li ty to
per ceive and pro du ce to ne fre quen cies was de ve lo ped in all stu dents. It seems that
prac ti cing sin ging en han ced the abi li ty to dif fe ren tiate to ne fre quen cies, too. The
ran ge of voi ce was en han ced, es pe cial ly to wards higher fre quen cies. To learn to
chan ge voi ce to a head or fal set to re gis ter  was prac ti ced. This cont ri bu ted to en -
han cing voi ce ran ge and to cor rect sin ging. By the end of the pro ject eve ry stu dent
could sing at least so me songs cor rect ly when sup por ted by pia no or by teachers’
voi ce. The most ad van ced stu dents sang cor rect ly al so wit hout this sup port. Stu -
dents we re ve ry mo ti va ted to de ve lop their sin ging skills and ma ny ex pe rien ces of
suc cess we re de mon stra ted. Besi des sin ging skills the re we re po si ti ve ef fects on
self-ex pres si on, per for ming skills, and self con fi den ce.

35 ama teur choir sin gers as ses sed par ti ci pants’ sin ging skills on the ba sis of
a samp le on a CD-re cord. It was found that par ti ci pants we re as ses sed to sing bet ter 
in samp les rep resen ting the end of the pro ject than in samp les rep resen ting the star -
ting of the pro ject. The dif fe ren ce was sig ni fi cant (p < .05). A test of mu si cal abi li -
ty by Kar ma was con duc ted two ti mes, be fo re and af ter the first teaching pe riod.
Results cor res pond to ave ra ge re sults of the adult po pu la ti on. No cor re la ti on bet -
ween sin ging abi li ty and the results of this musicality test was found. 
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The sin ging cul tu re is out lined in the re search through an aest he tic and pra -
xial view of mu sic and mu sic edu ca ti on. As a ru le the re is no teaching avai la ble for
poor pitch sin gers in mu sic edu ca ti on ins ti tu tions ba sed on an aest he tic view, and
poor pitch sin ging is ha bi tu al ly att ri bu ted to an in ner and stab le trait of an in di vi du -
al. A sin ging skill should, ho we ver, be seen as a mul ti di men sional, cul tu ral and
con text bound phe no me non. Pra xial view pro vi des for a fruit ful star ting point of a
ho lis tic con cept of sin ging, and lear ning to sing. The stu dy out lines  di men sions of
sin ging skills, a good re la tionship to sin ging, and a scaf fol ding mo del to pro mo te
sin ging in tu ne as an aid for de ve lo ping sin gers. In stead of ”poor pitch singer” the
concept of  ”developing sin ger” is suggested.

Key words:

sin ging skill, poor pitch sin ging, de ve lo ping sin ger, mu sic edu ca ti on, cul tu ral
psycho lo gy, ac ti on research.

7



Esipuhe

Tut ki mus kos kee lau la mis ta, mu siik kia, op pi mis ta ja opet ta mis ta. Olen it se elä nyt
ai na mu sii kin kes kel lä: soit ta mi nen, lau la mi nen ja mu sii kis ta pu hu mi nen on kuu -
lu nut luon nol lise na osa na elä mään sii nä kuin vaik ka pa aa mu kah vi. Tämän tut ki -
muk sen osal lis tu ji en ker to mus ten myö tä jou duin eläy ty mään ti lan tei siin, jois sa ih -
mi set oli vat jou tu neet mu sii kin ul ko puo lel le lä hei sim män mah dol li sen soit ti men,
oman ää nen sä osal ta. Lau la mi nen oli lan nis tet tu, usein var sin ikä väl lä ta val la.
Spon taa ni reak tio ni en nen tut ki mus ta oli ja nyt tut ki muk sen jäl keen on edel leen
sa ma: Mik si ih mees sä hei dät lan nis tet tiin? Tut ki muk sen jäl keen osaan kui ten kin
toi vot ta vas ti pa rem min kuin ai kai sem min pe rus tel la, mik si oras ta vaa lau lu tai toa ei 
mis sään olo suh teis sa ole syy tä tei la ta. Toi von tie tys ti, et tä tut ki muk se ni ar gu men -
taa tio va kuut taa myös tulevat lukijat.

Tut ki mus ei kos ke las ten ja nuor ten mu sii kinope tus ta. Kui ten kin sii tä kin on
pu hut ta va kos ka se, mi tä lap set ei len, si tä ai kui set tä nään. Kun mu sii kin kaut ta saa -
daan mie lek käi tä ja eläh dyt tä viä ko ke muk sia, mu siik ki koe taan mer ki tyk sel li sek -
si. Kui ten kin mu siik ki tun tuu jää vän yhä mar ginaa li sem paan osaan kou lus sa. Entä
jos yk si syy mar ginalisoi tu mi seen on sii nä, et tä taus tal la, vä hän niin kuin pii los sa,
mu sii kin aja tel laan kuu lu van vain mu sii kil li ses ti lah jak kail le? Mik si tuh la ta re -
surs se ja, kun ker ran  vain muu ta mat pys ty vät mu siik kia op pi maan, lah jak kaat.
Jos pa ny ky päi vän päät tä jät ei vät ai koi naan ko keneet kaan nii tä ”ko ko nais val tai sen
kas vun” ele ment te jä, joi ta ope tus suun ni tel mis sa lu va taan, vaan pa rem min kin luo -
kit te lua hy viin ja huo noi hin. Ollaan ke häs sä: mu siik ki tar vit see tun ti resurs se ja,
jot ta hy viä mu siik ki ko ke muk sia voi syn tyä. Kos ka näi tä ei eh kä ole ot ta nut syn ty -
äk seen, ei re surs soi da mu sii kinope tus ta riit tä väs ti. Jotain uu dis tus ta sel väs ti tar vi -
taan. Oli si ko lau la mi ses ta yh dek si uu dis tuk sen ai ru eek si? Läh det täisiin kin siitä,
että jokainen oppii lau la maan – ja sitten laulettaisiin. Se on hauskaa ja tarjoaa
hienoja yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. ”Kaikki pe laa” -liikettä kaivataan
myös musiikkiin.

Väi tös kir jan te ke mi nen on ol lut useim mi ten kieh to vaa, vä lil lä uu vut ta vaa,
jos kus tyl sää. On ol lut ta vat to man pal kit se vaa up pou tua lo put to miin ar tik ke li- ja
kir ja kasoi hin ja kes kus tel la työs tään in nos tu nei den tut ki joi den kans sa. Työ vaa ti
sit keyt tä ja ta val laan elä mis tä tut ki muk sen eh doil la. Yllä tys oli, et tä sii hen kuu lui
– pait si kä sit tä mät tö män pal jon ko pioko neel la sei so mis ta – lo pu ton mää rä va lin to -
ja ja pää tök sen te koa. Nyt, tä män tut ki mus mat kan päät ty es sä, on hie noa pääs tä
kiit tä mään teitä tavattoman monia henkilöitä, jotka olette myötävaikuttaneet
väitöskirjani valmistumiseen.

On ol lut suu ren mois ta työs ken nel lä tei dän jo kai sen Lau le taan-pro jek tiin
osal lis tu neen kans sa. Lukies sa ni tut ki mus ai neis toa ja kuun nel les sa ni nau ho ja on
kuin oli sin kes kus tel lut kans san ne päi vit täin. Kii tos, et tä teitte mahdolliseksi
tämän tutkimuksen!

Esi tar kas ta jia ni, FT, pro fes so ri Inke ri Savaa, MuT, leh to ri Eija Jär ve lää ja
FT, do sent ti Antti Juvos ta ha lu an kiit tää läm pi mäs ti pe rus teel li sis ta, erit täin ar -
vok kais ta ja asian tun te vis ta kommenteista.
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Esipuhe

Ohjaa ja ni PsT, pro fes so ri Kirs ti Lon ka ja FT, pro fes so ri Heik ki Ruis mä ki
ovat osoit ta neet ko ko pit kän pro ses sin ajan ai toa kiin nos tus ta työ tä ni koh taan ja
vai vo jaan sääs tä mät tä lu ke neet yhä uu del leen eri lai sia kä si kir joi tus ver si oi ta. Aina
oh jaus ta paa mi sen jäl keen oli tun ne, et tä työni on tär keä, et tä se edis tyy, ja olin taas 
saa nut uu sia näköaloja avaavia kommentteja. Sydämelliset kiitokset!

FT, pro fes so ri Kari Kur ke lan ja sit tem min pro fes so ri Heik ki Ruis mä en oh -
jaa mas sa Sibe lius-Aka te mi an mu siik kiop pi lai tok sia tar kas te le vas sa MOP-se -
minaa ris sa oli ti laa har joi tel la ajat te le mis ta, ky se le mis tä ja ky seen alais ta mis ta lep -
poisas sa ja luo vas sa il ma pii ris sä. Olen myös saa nut osal lis tua se kä pro fes so ri Kirs -
ti Lon gan et tä Ph.D., do sent ti Kai Hak ka rai sen ve tä miin mo ni tie teel li siin tut ki -
mus se minaa rei hin. Myös niis sä val lit si ren to ja sti mu loivan työ te liäs hen ki. Kii tos
Karil le (jo ka li säk si tut ki muk sen al ku met reil lä lu ki ja kom men toi teks te jä ni), Hei -
kil le, Kirs til le, Kaille ja kaikille seminaareihin osallistujille. On ollut etuoikeus
saada ajatella ääneen tällaisissa yhteisöissä.

Seu raa vil le hen ki löi lle ha lu an myös lau sua mi tä sy dä mel li sim mät kii tok se -
ni ar vok kais ta kom men teis ta ja näkökulmista:

Pro fes so ri Anne-Maria Lauk ka nen nä ki pal jon vai vaa ja edesaut toi rat kai se -
vas ti asian tun te muk sel laan työni ää nen käy tön fy sio lo gi sia pro ses se ja kos ke vaa
osuut ta. PsT, do sent ti Mari Ter vaniemi an toi tär kei tä kom ment te ja kog ni tii vi sia
pro ses se ja kos ke vaan osaan. Pro fes so ri Gra ham Wel chin kans sa käy mä ni säh kö -
pos ti kir jeen vaih to suun ta si työ tä mer kit tä väl lä ta val la.  Kes kus te lut pro fes so ri Kai 
Kar man kans sa työni eräis tä kes kei sis tä ky sy myk sis tä oli vat erit täin he del mäl li siä. 
Leh to ri Mik ko Pasasen vankan opettajakokemuksen tuomat näkemykset auttoivat
tarkentamaan monia seikkoja.

Kant to ri Sir pa Lam pi nen on Kör för al la -kuo ron joh ta ja na teh nyt tär ke ää
pio nee ri työ tä ja toi mi nut roh kaiseva na esi merk ki nä tä män tut ki muk sen ai heen
kan nal ta. TL Olli Hal la maan kans sa lä pi viety "väi tös kir jat val miik si" -pro jek ti
osoit tau tui on nis tuneek si! Myös aja tus ten vaih to tekn. lis. Heik ki Lon gan kans sa 
pa ni pysymään aikataulussa ja ajattelemaan välillä toisin.

Leh to ri Eino Nie mis tö ja FM Tan ja Asi kai nen te ki vät suu ren työn kä si kir -
joi tuk sen kie liasun tar kis ta mi sek si. Eino oli li säk si tu ke na tie to tek ni sis sä ky sy -
myk sis sä, kor vaa ma ton apu! FM, Mark ku Mus ta ran ta ojen si aut ta van kä ten sä  ai -
na, kun tar vit sin käännösapua. My most sincere thanks!

Kaik ki te, joi ta olen vuo si en mit taan opet ta nut eri kurs seil la, olet te osal tan -
ne an ta neet tut ki muk seen tär kei tä ai nek sia. Eri tyi ses ti Län si-Suo men opis ton lau -
lu kurs si lai set: kans san ne on ol lut suu ren mois ta työs ken nel lä ja ren tou tua lau la en.
Jat ke taan! Oop pe ra lau la ja Eeva-Lii sa Saa ri nen aut toi mi nua ää rim mäi sen osaa val -
la ja kan nus ta val la ta val la ai koi naan op pi maan klas si sen laulamisen taidon. Ilman
hänen ohjaustaan tuskin olisin nyt tässä.

DocMus-yk sik kö, Oskar ja Auro ra Hon kasalon ra has to, Okka-sää tiö, Selim 
ja Min na Palm gre nin ra has to,  Sibe lius-Aka te mi an so lis ti sen osas ton jat ko kou lu -
tus lin ja ja  Sibe lius-Aka te mi an Tukisää tiö ovat tu ke neet työ tä ni. Mitä suu rim mat
kii tok set! Kii tän myös työn an ta jaa ni Haa ga Insti tuu tin am mat ti kor kea kou lua saa -
mas ta ni tues ta ja työ to ve rei ta ni saa mas ta ni kan nus tuk ses ta.

Mitä läm pi mim mät kii tok set myös seu raa vil le hen ki löil le: Satu Ailus, Eiran 
mu siik ki kou lun en ti set työ to ve rit, David Elliott, Jere my Gould, Anna ma ri Heik ki -
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lä, Lau ri Heik ki lä, Kai ja Huh ta nen, Antho ny Kemp, Annik ka Kont to ri-Gus tafs -
son, Esko Kos ken ve sa, Eero Leh ti nen, Sari Lind blom-Ylän ne, Sini Mau ry, Juha
Nie mi nen, Mark ku Nie mi vir ta, Tama ra Popo va-Velt che va, Geor gij Puti lin, Ilkka
Päi vä läi nen, Sam po Tien suu, Pek ka Vapaa vuori, Anu Wac klin, Hely Wes ter holm
ja Hei di Wes ter lund.

Lopuk si kii tok set lä hei sim mil le ni. Isäl le, jo ka ar vos tat lu kenei suut ta ja olet
ai na it se lu ke nut pal jon. Pako tit pie ne nä pit kil le kä ve ly ret kil le, mi kä on epäi le mät -
tä joh ta nut suo ranai seen riip pu vuu teen lenk kei lys tä. Ilman hy vää fyy sis tä kun toa
työ ei oli si val mis tu nut. Kii tos isä! Kii tos myös äi dil le täh tein tuol le puol le. Appi -
van hem pa ni Eeva ja Erkki Päi vä läi nen ovat myötäeläen antaneet taustatukea,
kiitos teille, jälleen.

Tyt tä re ni Aura jou tui mil loin et si mään ne tis tä tie to ja, mil loin oi ko lu ke maan 
tau lu koi ta. Hän myös on nek si sään nöl li ses ti nos ti mi nut ylös työ huo neel ta ar kielä -
mään. Kii tos Aura, olet iha na! Poi ka ni Alek sin kans sa käy dyt kes kus te lut po li tii -
kas ta, tie teen teos ta, Suo men puo lus tuk seen liit ty vis tä ky sy myk sis tä  jne. pa kot ti -
vat ar gu men toi maan tar kem min kuin ”mus ta tun tuu” -poh jal ta. Sil lä on seu rauk -
sen sa myös tä män työn kan nal ta. Kii tos Alek si spar rauk ses ta! Ilman puo liso ni
Ramin tu kea tä mä työ ei oli si iki nä val mis tu nut. Otit vas tuun per heen käy tän nön
asi ois ta, et kä kos kaan ru tis sut, kun esi mer kik si jou luos tok sil la luin tut ki musar tik -
ke le ja. Jak soit lohduttaa niinä hetkinä, kun uskoni työn valmistumiseen hiipui.
Autoit näkemään valoa edessäpäin. Kiitos Rami.

Esipuhe
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I Tutkimusmaaston esittely





1 Johdanto

”Mie le ni mi nun te ke vi, ai vo ni ajat te le vi,
läh teä ni lau la ma han, saa’ani sa ne le ma han,
su ku virt tä suol ta ma han, la ji virt tä lau la ma han.
Sanat suus sa ni su la vat, pu heet pu toele vat,
kie lel le ni ker kiä vät, ham pa hil le ni ha joo vat.
Veli kul ta, veik kose ni, kau nis kas vin kump pa li ni!
Lähe nyt kans sa lau la ma han, saa ke ra sa ne le ma han,
yh te hen yhyt täm me, kah ta’alta käy tyäm me!
Har voin yh te hen yhym me, saam me toi nen toi si him me,
näil lä rau koil la ra joil la, po loi sil la Poh jan mail la.”
(Kale va la 1949)

Kale va lan sä keet ku vas ta vat kieh to vas ti ih mise nä ole mi sen yh tä ydin ulot tu vuut ta, 
ään tä ja lau la mis ta. Ihmi sen voi kin sa noa ole van ole muk sel taan kuu le va olen to,
jo ka jo en nen syn ty mään sä elää ään ten kes kel lä. Ihmi sen ää nes sä ole mas sa olo il -
mai see it sen sä ih mi sen kaut ta ja ih mi sel le. Perusasioi ta ään ten maa il mas sa ovat
ää net äi din ja lap sen vä lil lä, lap sen ään te ly, lei kin ää net, eri lai set luon non ää net ja
ih mi sen toi min nas ta syn ty vä ää ni maa il ma, esi mer kik si mu siik ki. Vas tasyn ty neen
huu to tai lap sen ää nen kirk kaus vä lit tää eri lais ta vies tiä kuin mur rosikäi sen ää nek -
kyys. Van huk sen ää nes sä taas kuu lu vat eri ta voin ko ke mi nen, ku lu mi nen, toi vo ja
toi vot to muus. Ihmi sel le ovat tär kei tä ys tä vän ja ra kas te tun ää ni. Myös ih mis ten ja
eläin ten vä lil lä on ää nel li nen yh teys. Ään ten maa il ma on olen nai nen osa tut tuu den
ja tur van saan tiam me. Jokai sel la ih mi sel lä on eri lai nen vas tanote tuk si tu le mi sen
his to rian sa, jo ka lyö lei man sa myös ih mi sen per soo naan ja ää neen, tar koit taa han
per soo na alun pe rin jo tain, jo ka soi naa mi on lä pi. (Sii ra la 1991–1992, 4–8.)

Pait si kan sal lisee pok sem me an ta ma vuo si tu han ti nen pe rus ta suo ma lai sis ta
”lau la ji en ja soit ta ji en kan sa na” myös lu te ri lai ses sa ja kan sal li ses sa pe rin tees säm -
me mu sii kil la ja lau lul la on ol lut tär keä si ja. Lut he rin mie les tä mu sii kin avul la voi -
tiin hen ki lö koh tai sel la ta sol la vas tus taa pa haa. Hänen ker ro taan sa no neen, et tä
soit to ja lau lu, var sin kin hen gel li nen, oli vat erin omai sia vä li nei tä kar kot ta maan
per ke let tä, sil lä se ei kär si ilois ta ään tä. (Vapaa vuori 1997, 68.) Elias Lönn ro tin
lau su ma muis tut taa lau la mi sen eri tyis laa dus ta ih mi sen il maisuväylä nä: ”Lau lu on
ih mi sel le ikään kuin kie li, jol la alkaa sydämensä liikutuksia ilmoitella, koska
tavallinen kieli ei löydä sanoja tarpeeksensa.” (Ahonen 2000, 208).

Musiik ki ja lau la mi nen ovat il mei ses ti ai na ol leet osa ih misyh teisö jä, ja lap -
set op pi vat kai kis sa kult tuu reis sa spon taanis ti lau la maan (Brand 2000, 63). Kult -
tuu ri set erot lau la mi ses sa ja suh tau tu mi ses sa lau lu tai toon ovat kui ten kin suu ria, ja
lau lu tai to mää räy tyy eri ta voin riip puen sii tä, mil lai sia tar pei ta se täyt tää. Jos sain
päin maa il maa suu rim mal le osal le yh teisön jä senis tä lau la mi nen on nor maa li jo ka -
päi väi nen ak ti vi teet ti. Small (1980, 50–51) ker too, et tä vie lä tär keäm mäs sä osas sa
kuin rum mut, on af rik ka lai ses sa mu sii kis sa ih mi sen ää ni. Lau lu ään tä ei kou li ta
län si mai ses sa mie les sä. Riip puen lau lun dra ma tii kas ta lau le taan hä kel lyt tä viä
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mää riä eri lai sia ää niä, ku ten pää- ja rin ta ää niä, kuis kaus- ja vi hel lysääniä, mö -
rinää, imi toi daan äl lis tyt tä vän tar kas ti lin tu ja ja mui ta luon non ää niä, ul vo taan jne.
Toi sin kuin län si mai ses sa tai de lau lus sa re kis te riero ja (ks. lu ku 6.3) py ri tään ko -
ros ta maan. Äänen kau neudel la ei ole mer ki tys tä, pa rem min kin sil lä, mil lai sen vai -
ku tuk sen lau la ja pys tyy ää nel lään te ke mään. Bali lai nen mu siik kitra di tio puo les -
taan pe rus tuu sii hen, et tä maan vil je li jät, kaup pi aat, lap set ja van huk set mu sisoi vat. 
Erot te lua lah jak kai den ja lah jat to mi en vä lil lä ei teh dä, kos ka kaik ki osal lis tu vat
mu sisoi mi seen. (Small 1980, 41–43.) Myös ni ge ria lai ses sa Anang Ibi bo -yh -
teisös sä mu sii kil li nen osaa mi nen on laa jal le le vin nyt. Lap set osaa vat lau laa sa to ja
lau lu ja en nen vii det tä ikä vuot taan se kä yk sin et tä ryh mäs sä. He myös soit ta vat
usei ta lyö mäsoit ti mia ja tans si vat. Tut ki jat et si vät tur haan ”epä musikaa lis ta” hen -
ki löä, kos ka anan gin kie les sä ei tun ne ta ko ko kä si tet tä. Yhtei sön ihmiset eivät
suostuneet myöntämään, että joltakin voisi puuttua kyky tehdä musiikkia. Sama
asenne koski myös tanssijoita ja kutojia. Toisia heistä pidettiin taitavampina kuin
toisia, mutta jokainen osasi laulaa ja tanssia hyvin. (Messenger 1958, Sloboda ym., 
1994a, 349–350 mukaan.)

Suo ma lai nen ää ni fysio lo gian tut ki ja Aat to Son ni nen to te aa, et tä jot kut et ni -
set lau lu ta vat koet te le vat län si mais ta kä si tys tä ää nen ra jois ta ja ter vees tä lau la mi -
ses ta. Esi mer kik si ko realai sen pan so ri-lau lun har joit te lun ai ka na ää ni huu lis ta tu -
lee ver ta. Har joi tuk sen tar koi tuk se na on ai he ut taa ää ni huu liin ar peu tu maa ja sen
tu lok se na lie väs ti kä heä ää ni, jo ka kes tää seit se män tun tia yh tä mit tais ta lau la mis ta
ää ni huu li en sii tä tu leh tu mat ta. Mut ta ”ko realai nen fo niat ri kol le ga ei pi tä nyt tä tä
lau lu ta paa pa to lo gise na, vaik ka hän it se on hy vä, län si mai sen lau lu kou lu tuk sen
saa nut lau lun har ras ta ja”. (Son ni nen 1987, 23–24.)1Se, mi tä pi de tään hy vä nä lau la -
mi se na, vaih te lee siis suu res ti. Esi merk ke jä löy tyy lo put to miin eri mu sii kin la jeis ta 
ja lau lu tyy leis tä: niin Mat ti Sal mi nen (oop pe ra lau la ja) kuin Pate Mus ta jär vi kin
(rock-ar tis ti) ovat am mat ti lau la jia. Käsi tys it ses tä lau la ja na vä rit tyy myös ti lan -
teen ja fyy si sen ym pä ris tön mu kaan, lau lam me ko suih kus sa vai autoa aja es sam -
me, jal ka pal lo-ot te lus sa, kirkossa vai konserttisalissa, rauhoitammeko lasta nuk -
ku maan vai onnittelemmeko syntymäpäiväsankaria (Welch & Murao 1994, 1).

Musiik ki kas va tuk sen edus ta ji en pu heis sa län si mais sa mu sii kin ko ros te taan
kuu lu van kai kil le esi mer kik si näin: ”Ihmi sel lä on syn nyn näi nen ky ky aja tel la mu -
sii kil li ses ti” (Rei mer 2000, 196), ”kaik ki en tu li si opis kel la mu siik kia” (Gates
2000, 215) tai ”jo kai sen kas va tus ta saa van hen ki lön on saa ta va joh da tus mu sii kin
maa il maan…ei kä mu siik ki poik kea täs sä suh tees sa muis ta ajat te lun, toi min nan tai
kom munikaa ti on muo dois ta” (Hope 2000, 216). Lau la mi sel la puo les taan näyt tää
ole van yleis maa il mal li ses ti tär keä osuus kou lu jen ope tusoh jel mis sa (Moo re 1994,
41; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, 2004).

Nyky ään suo ma lai sen mu siik ki kult tuu rin ta soa pi de tään kan sain vä li ses ti
kor kea na ja se tun ne taan maa il mal la suh teel li sen hy vin mai neik kai den lau la ji en,
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ka pel li mes ta reit ten ja soit ta ji en an sios ta. Suo mes sa on pa nos tet tu ve ro va ro ja run -
saas ti mu siik ki kou lu tuk seen, mi tä voi nee pi tää var sin tär keä nä te ki jä nä suo ma lais -
ten huip pu muusik ko jen ke hit ty mi sen kan nal ta. (Hir vo nen ym. 2002, 47–48.)
Tiheä mu siik kiop pi lai tos verk ko, mu siik ki luo kat, työ vä en- ja kan sa laisopis tois sa
an net ta va mu sii kinope tus, laa ja har ras ta ja kuoro toi min ta jne. mah dol lis ta vat soit -
ta mi sen ja lau la mi sen mo nil le. Asial la on kui ten kin kään tö puo len sa. Samal la kun
osa väes tös tä naut tii laa duk kaas ta mu sii kinope tuk ses ta, osa jää tyys tin ul ko puo lel -
le tai op pii, et tei mu siik ki ole hän tä var ten. Leh to nen (2004, 17) to te aa, et tä olem -
me jo var hain tie dos ta mat tam me op pi neet, olem me ko lah jak kai ta, osaam me ko
lau laa tai soit taa, mil lai nen mu siik ki on hy vää ja ar vo kas ta se kä mil lais ta lah jak -
kuut ta eri lai set mu siik kiak ti vi tee tit har joit ta jal taan edel lyt tä vät. Kult tuu ris sam me
mu siik ki kas va tuk seen liit tyy kin vah va kak sois si dos. Viral li nen pu he ko ros taa
luo vuut ta ja va paa ta il maisua, mut ta teot ja toi min ta edus ta vat tiuk ko ja sään tö jä,
kaa va mai suut ta, virheiden etsintää sekä kovaa kilpailua. Monet ovat to del li suu -
des sa op pi neet, että he eivät ole lahjakkaita, eivätkä ymmärrä musiikkia tai ettei
laulaminen tai muukaan musiikki-ilmaisu ole heitä varten.

1.1 Omakohtaiset kokemukset tutkimuksen
taustalla

Työs sä ni lau lunopet ta ja na ja kou lut ta ja na ha vait sin, et tä on ole mas sa ih mi siä, jot -
ka lau lu ha luis taan huo li mat ta ei vät lau la. Niis sä mo nis sa ryh mis sä, jois sa vuo si en
mit taan olen opet ta nut ää nen käyt töä ja esiin ty mis tai to ja, mu ka na oli lä hes ai na
muu ta ma hen ki lö, jo ka sa noi, et tei hän lau la lain kaan. Var sin usein täl lai set hen ki -
löt mai nit si vat kou lus sa ai koi naan ta pah tu neis ta lau la mi sen no laa mi ses ta. Ker to -
muk sis sa tois tui vat sa mat ele men tit kuin erään kes ki-ikäi sen nai sen sa nois sa:”En
lau la nut vuo si kym meniin mui den kuul len sen jäl keen, kun mi nut luo kas sa pan tiin
jul ki ses ti lau la maan lau lu koe, jos sa koin tyys tin epä on nis tunee ni”. Usein tu li
myös il mi, et tä per heis sä aja tel tiin su vun jä sen ten ole van jo ko mu si kaa li sia ja lau -
lu tai toi sia tai sit ten ei. Esi mer kik si äi ti oli sa no nut, et tä ”toi set osaa vat, mut ta toi set 
ei vät osaa lau laa, kun hä nen mu kaan sa lau loin jo ka ker ta vää rin”.Tai ker rot tiin,
kuin ka ”omat lap set kin huo maut te li vat: ’Äiti, älä lau la, sä et osaa’ tai ’ isi ole hil -
jaa, se me nee väärin’”. Jos kus kui ten kin ryh män työs ken nel les sä kuu lin, kuin ka
täl lai nen lau la mat to mak si il moit tau tu nut hen ki lö saat toi hil jaa lau laa jok seen kin
nuo til leen mui den mu ka na. Hän ko ki kui ten kin ole van sa niin huo no lau la ja, et tä
vaik ka pa juh lis sa tai kir kos sa hän oli hil jaa, vaik ka hä nel lä oli si kuin ka ol lut ha lu
osal lis tua it se kin mu sii kin te ke mi seen laulamalla muiden mukana.

Entä on ko kä si tys sii tä, et tä ih mi nen jo ko osaa tai ei osaa lau laa, pääs syt
syn ty mään vain maal lik ko jen, mu sii kin ei-am mat ti lais ten pii ris sä? Oli ko edel lä
ku vaa mil la ni hen ki löil lä ol lut vain niin huo no on ni, et tä kou lus sa tai ko to na vain
sat tu mal ta val lit si tiet ty jä us ko muk sia lau lu taidos ta? Ilmei ses ti ei. Pidän to den nä -
köise nä, et tä yk sit täis ten ih mis ten kä si tyk set pe rus tu vat kult tuu riim me ra ken tu -
neel le us ko mus jär jes tel mäl le, jon ka mu kaan lau lu tai toa ei voi opet taa sel lai sel le,
jo ka ei luon nos taan py sy nuo tis sa. Omis sa lau lu pe da go giik ka opin nois sa ni tai mis -

1.1 Omakohtaiset kokemukset tutkimuksen taustalla

19



sään mu siik kiopin to jen yh teydes sä en muis ta, et tä nuo til leen lau la mi sen on gel mia
oli si kos kaan edes si vut tu. Osoit taa ko tä mä osal taan ajat te lua, et tä lau lunopet ta -
jak si val mis tu van ei tarvitse tietää mitään ongelmasta, koska (synnynnäiselle)
laulutaidottomuudelle tai sävelkorvattomuudelle ei voi tehdä mitään?

Kiin nos tuin nuo til leen lau la mi sen on gel mis ta li sää, kun op pi laak se ni il -
maan tui yli vii si kym men tä vuotias nai nen, jo ka ei lau la nut lain kaan nuo til leen, esi -
mer kik si lau lu ”Ukko Noa” ei men nyt koh dal leen. Toi min tuol loin mu siik ki kou -
lus sa, jos sa ei ole pää sy ko kei ta, vaan opis ke le maan pää see il moit tau tu mis jär jes -
tyk ses sä. Nai sen ää niala oli ta vat to man ka pea, muu ta ma sä vel as kel. Hän ei ol lut
lau la nut käy tän nöl li ses ti kat soen vuo si kym meniin, kos ka oli ko ke nut ole van sa
epä musikaa li nen ja huo no lau la ja – sa maa miel tä oli myös oma per he. Van hem mi -
ten hä nes sä oli kui ten kin he rän nyt voi ma kas ha lu op pia lau la maan. Aloi tim me yh -
teis työn, ja ai kaa myö ten hän lau loi sii nä kuin muut kin lau lun har ras ta jat naut tien
suu res ti uu des ta elä män alu ees taan. Lau la mi ses ta tu li hä nel le kes tä vä ja tär keä har -
ras tus, jo hon kuu luu myös kuo ros sa lau la mi nen.

Yhden taus ta juon teen tut ki muk sel le muo dos ta vat omat lau lunopis ke lu ko -
ke muk se ni mu siik kiyliopis tos sa. Minul la ei ol lut alun pe rin mi tään ”upe aa ää ni -
ma te ri aa lia” ja koin il ma pii rin jok seen kin kil pai lul lise na ja ah dis ta va na. Opis ke lu -
ajan tun te muk set eri tyi ses ti esiin ty mis ti lan teis sa vaih te li vat lä hin nä jän nit tä mi ses -
tä hä pe än tun tei siin. Vas ta yli opis tos ta jo val mis tut tu a ni ja jat ket tu a ni in ten sii vis tä 
lau la mi sen opis ke lua roh kaisevan ja osaa van opet ta jan joh dol la sain kui ten kin
oman inst ru ment ti ni vä hi tel len am ma til li ses ti hy vään kun toon. Huo li mat ta mah -
dol li sis ta ää ni ma te ri aa li ni puut teis ta, olin pys ty nyt hank ki maan lau la jan ja lau -
lunopet ta jan am mat ti taidon. Aloin aja tel la, et tä nämä seikat – harjoittelu, rohkaisu
ja ohjaus – voisivat auttaa ketä tahansa kehittämään laulamistaan riippumatta siitä, 
mikä on hänen lähtötasonsa.

Havain to je ni kaut ta aloin epäil lä lau lu taidon ja -tai dot to muu den jyrk kä nä
il menevän ra jan jär ke vyyt tä ja ih me tel lä mu sii kil li sen lah jak kuusajat te lun voi -
mak kuut ta lau la mi sen har ras ta mi sen yh teydes sä. Pidin epä koh ta na si tä, et tä niil le,
joil la oli on gel mia nuo til leen lau la mi ses sa, ei sys te maat ti ses ti ole tar jol la ope tus ta. 
Vähi tel len nuo til leen lau la mi sen prob le ma tii kan sel vit te ly al koi kiin nos taa yhä
enem män. Kos ka ha vain to ni oli vat kos ke neet ni men omaan ai kui sia, pää tin tut kia
hei dän lau la maan op pi mis taan. Alkoi syn tyä ky sy myk siä: Mis tä lau lu taidot to -
muu des sa oi ke as taan on ky sy mys? Mil lai sin me ne tel min ja eh doin ai kui nen voi si
op pia lau la maan nuo til leen? Tut ki muk sen suun nit te lu vai hees sa ke säl lä 1998 osal -
lis tuin vii kon mit tai sel le ”Voi ce Move ment The ra py” -kurs sil le Lon toos sa ja tal -
vel la 1999 vii kon lo pun mit tai sel le ”Alla kan sjun ga” -kurs sil le Tuk hol mas sa.
Kum pi kin kurs si avar si nä ke mys tä ni lau la mi ses ta ja an toi eväi tä tut ki muk sen pe -
da go gi sel le työs ken te lyl le. Eri tyi ses ti Tuk hol mas sa ”Alla kan” -instituutissa työs -
ken te le vän Moni ca Sperensin mm. NLP:tä (ks. luku 7.3.1) hyödyntävän lä hes ty -
mis ta van koin antoisana ja tutkimukseeni liittyvän opetusprojektin näkökulmaa
avartavana.
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1.2 Tutkimuksen kulttuuripsykologinen
viitekehys

Tut ki mus kos kee lau lu taidot to muu den il miötä, nuo til leen lau la mis ta ja nuo til leen
lau la maan op pi mis ta mah dol li sim man ho lis ti ses ti. Läh tö ole tuk se ni oli, et tä lau lu -
taidot to muu des sa on ku vaan nol li ses ti ky sy mys lu kois ta, jot ka mah dol li ses ti ovat
avat ta vis sa. Alun pe rin en hah mo tel lut tut ki mus ta kult tuu ri psy ko lo gi ses ti, vaan
käy tin jä sen te ly apu na Karl Pop pe rin kol men maa il man, maa il ma 1:n, 2:n ja 3:n
mal lia. Ma ail ma 1 muo dos tuu luon nos ta, fy si kaa li sis ta ob jek teis ta, jot ka nou dat ta -
vat fy sii kan ja ke mi an la ke ja (Nii ni luoto 1990, 15). Täs sä tut ki muk ses sa maa il ma
1:tä edus taa ää nen tuoton fy sio lo gi nen pe rus ta. Ma ail ma 2 muo dos tuu ajat te lus ta ja 
psyy kes tä, sub jek tii vi sis ta ko ke muk sis ta (Nii ni luoto 1990, 17), ja tä män tut ki -
muk sen puit teis sa eri tyi ses ti sii tä, mi ten ih mi nen lau la mi sen ja lau lu tai ton sa ko -
kee. Ma ail ma 3:n oli oi ta ovat kult tuu ri ja yh teis kun ta, mm. teo ri at, on gel mat, on -
gel ma ti lan teet, leh det, kir jo jen ja kir jas to jen si säl löt, lu vut ja tai de te ok set (Nii ni -
luoto 1990, 14). Lau la mi nen maa il ma 3:n olio na voi ol la vaik ka pa se, mi ten lau la -
mi nen mää ri tel lään, mil lä kri tee reil lä si tä ar vi oi daan jne. Ma ail mat ovat vuo ro vai -
ku tuk ses sa kes ke nään ja ajat te len mal lin toi mi van ikään kuin pris ma na, jon ka eri
kul mi en tar kas te lu aut taa luo maan mo niulot tei sen nä ke myk sen tut ki mus koh tees ta 
(ks. Hak ka rai nen, Lon ka & Lip po nen 2004, esi pu he). Tut ki muk sen ra ken ne on kin
jä sen nel ty kol men maa il man ta paan: tar kas te len lau lu tai toa kult tuu rise na il miö nä,
sub jek tii vise na ko ke muk se na se kä fy sio lo gise na ja kog ni tii vise na ta pah tu ma na.2

Tut ki muk sen ede tes sä aloin ai kai sem paa sel vem min aja tel la, et tä se mi tä
yli pää tään lau lu taidol la tar koi te taan, mää räy tyy kult tuu ri ses sa ja so si aa li ses sa
kon teks tis saan. Kon teks ti vai kut taa voi mak kaas ti sii hen, mi ten yk sit täi nen ih mi -
nen oman lau la mi sen sa ko kee ja jo pa sii hen, mi ten ää ni fy sio lo gi sel la ta sol la toi -
mii. Tämän muut tu van ym mär ryk se ni myö tä Pop pe rin 3. maa il maa si vu a va kult -
tuu ri nen nä kö kul ma al koi saa da li sää pai no ar voa ja vähitellen varsinaiseksi vii te -
ke hyk sek si muo dos tui kulttuuripsykologinen suuntaus.

Kult tuu ri psy ko lo gi sen suun tauk sen kiin nos tus koh dis tuu sii hen, kuin ka ih -
mi set kult tuu ri sis sa yh teisöis sään luo vat ja vä lit tä vät mer ki tyk siä (Bru ner 1996,
4). Suun taus yrit tää luo da ko ko nais val tais ta ku vaa so sio kult tuu ri ses sa ym pä ris tös -
sä elä väs tä ih mi ses tä. Yksi lö kes kei nen psy ko lo gia on pe rin tei ses ti et si nyt kon -
teks tis ta riip pu mat to mia uni ver saa le ja kog ni tii vi sia ra ken tei ta ja se lit tä nyt toi min -
taa ”si säl tä ulos”. Kult tuu riant ro po lo gi sen tra di ti on ra joit tee na puo les taan on ol lut
alis taa yk si lö pel käs tään kult tuu rin tuot teek si ja se lit tää yk si lön ta jun nan ra ken tu -
van ”ul koa si sään”. Kum pi kin läh tö koh ta pirs too ku van ih mi ses tä kei no te koi ses ti,
ja voi kin sa noa, et tä useis sa kult tuu ri sen kään teen va lin neis sa psykologian suun -
tauk sis sa py ri tään tarkastelemaan ihmistä holistisemmin kulttuurisena toimijana.
(Lipponen 2001, 50–51; myös Holland ym. 2001, 20–28.)
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Kult tuu ri psy ko lo gi an pe rus aja tuk set löy ty vät so sio kult tuu ri ses ta eli so sio -
his to rial li ses ta kou lu kun nas ta. Sosiokult tuu ri sen kou lu kun nan läh tö koh ta na on
ole tus, et tä ih mi nen on bio lo gi nen olen to, yh dis tel mä fyy si siä ja hen ki siä voi ma -
va ro ja, jot ka olem me saa neet enem män tai vä hem män luon nos taan ja joi ta mää rää
se la ji, jo hon kuu lum me. Ihmi nen kui ten kin muis ta la jeis ta poi ke ten ke hit tää ja
käyt tää fyy si siä ja kie lel li siä vä li nei tä, joi den avul la hän ver taus ku val li ses ti il -
mais tu na ylit tää it sen sä. Vuo ro vai ku tuk sem me ky seis ten vä li nei den kans sa on
kes keis tä op pi mi sen ja ke hi tyk sen kan nal ta ja ne muo dos ta vat tär ke än osan kult -
tuu ri sis ta (vas ta koh ta na bio lo gi sil le) voi ma va rois tam me, joi ta käy täm me päi vit -
täin. (Säl jö 2001, 16, 73.) Sosiokult tuu ri sen lä hes ty mis ta van kes kei sen ajat te li jan
Lev Vygots kyn mu kaan psyyk kis ten me kanis mi en ke hit ty mis tä ei enää tie tyn ke -
hi tys vai heen jäl keen voi se lit tää pri maa ris ti bio lo gi sil la te ki jöil lä, vaan se li tys tä
on et sit tä vä so si aa li sis ta te ki jöis tä. Psyyk ki siä me kanis me ja ei ole mah dol lis ta
myös kään se lit tää min kään yk sit täi sen te ki jän avul la, vaan ke hi tys pe rus tuu ai na
usei den te ki jöi den yh teis vai ku tuk seen. (Wertch 1985, 20–21.) Käsi te vä lit tynei -
syys3 tar koit taa si tä, et tä to del li suus vä lit tyy se kä fyy sis ten vä li nei den ku ten työ -
ka lu jen et tä älyl lis ten ja kie lel lis ten vä li nei den kaut ta ih mi sil le konk reet ti sis sa toi -
min nois sa. Ihmi set ei vät ole suo ras sa tul kit se mat to mas sa yh teydes sä ul ko maa il -
maan vaan vä lit tynei ses ti: ajat te lum me ja kä si tys maa il mam me ovat lähtöisin kult -
tuu rim me älyl li sis tä ja fyysisistä välineistä ja ovat täten niiden värittämiä. Kie lel li -
set il maisut välittävät todellisuutta ja muotoilevat ajattelutapaamme. Kieli on
samanaikaisesti kollektiivinen, interaktiivinen ja yksilöllinen sosiokulttuurinen
väline. (Säljö 2001, 80–81, 86.)

Sosiokult tuu ri ses ta nä kö kul mas ta kat sot tu na tie doil le, val miuk sil le ja ym -
mär ryk sel le on omi nais ta se, et tä ne ovat läh töi sin jos ta kin tie tys tä nä kö kul mas ta,
pä te vät jon kin tie tyn toi min ta jär jes tel män puit teis sa se kä hei jas ta vat eri tyi siä työs -
ken te ly ta po ja ja tär keys jär jes tys tä. Tämä tar koit taa, et tä kai ken tie dok si kut su -
mam me taus tal la on edel ly tyk siä ja ole tuk sia. Jopa se, mi tä kut sum me to si asiak si
ja mi tä pi de tään eh dot to ma na ja vah vis tet tu na to tuu te na, osoit tau tuu lä hem mäs sä
tar kas te lus sa riip pu vai sek si edel ly tyk sis tä ja nä kö kul mis ta. (Säl jö 2001,
142–143.) Sitä kult tuu rin ajat te lu- ja us ko mus jär jes tel mää, jo ka mää rit te lee, mi ten 
ih mi set or ga ni soi vat ko ke muk sen sa ja tie ton sa vuo ro vai ku tuk ses sa so si aa li sen
maa il man kans sa kut su taan kan san psy ko lo giak si tai ar kiajat te luk si (folk psycho -
lo gy)4. Siten ky sy mys to si asi ois ta kin liit tyy usein sii hen, mi ten ihmiset yhteisöissä 
tuottavat tulkintoja, luovat ja siirtävät merkityksiä, millaisista kulttuurisista ai nek -
sis ta mie li rakentuu ja miten eri tilanteissa toimitaan. (Bruner 1995, 35.)

Hak ka rai nen ym. (2004, 125) esit tä vät oma na yh teen ve to naan seu raa vat
kult tuu ri psy ko lo gi an pe rus lait: a) Oppi mi nen ja tai don hal lin ta ovat toi min nan tu -

1 Johdanto

22

3 Säl jön teks tin suo men kie li ses sä kään nök ses sä käy te tään Vygots kyn vä lit tynei syys-kä sit tees tä muo toa
’medioida’. Hak ka rai nen ym. (2004, 276) käyt tä vät sen si jaan ter me jä ’välittää’ ja ’välittyneisyys’, joi ta
myös täs sä käy te tään.

4 Hak ka rai nen ym. (2004, 29) mää rit te le vät ar kiajat te lun osin tie dos ta mat to mak si us ko mus jär jes tel mäk si,
jo ka vai kut taa sii hen, mi ten näem me maa il maa.



lok sia, ei vät sen edel ly tyk siä5. b) Kaik ki mo ni mut kai set kult tuu ri set tai dot esiin ty -
vät en sin ih mis ten vä li sel lä so si aa li sel la ta sol la ja vas ta sit ten ih mi sen omal la psy -
ko lo gi sel la ta sol la. c) Ihmi nen pys tyy ul kois ten tu ki ra ken tei den (kä sit teel li set, so -
si aa li set, emo tio naa li set) va ras sa suo rit ta maan vaa ti vam pia älyl li siä toi min to ja
kuin il man nii tä. Tai don ke hit ty es sä yksilö pystyy asteittain vähentämään riip pu -
vuut taan tu ki ra ken teis ta ja suorittamaan tehtävän itsenäisesti.

Täs sä tut ki muk ses sa kult tuu ri psy ko lo gi nen ote nä kyy mo nel la ta val la. Esi -
mer kik si ajat te len lau lu taidon se lit ty vän mo ni en eri te ki jöi den yh teis vai ku tuk ses -
ta, en vain bio lo gis ten, ts. syn nyn näis ten, edel ly tys ten kaut ta. Tut ki mus ryh män
ko ko ami nen it sen sä lau lu taidot to mak si ko ke vis ta hen ki löis tä läh ti sii tä ole tuk ses -
ta, et tä har joi tuk sel la voi daan vai kut taa osaa mi seen; ajat te lin siis osaa mi sen ole -
van pi kem min kin toi min nan tu los kuin sen edel ly tys. Jot ta opit tai siin lau la maan,
tar vi taan opas tus ta ja tu kea. Se, mil lais ta tu kea itsensä laulutaidottomaksi kokeva
tarvitsee oppiakseen laulamaan, on eräs tutkimuksen keskeinen kysymys.

Nojau dun tut ki muk ses sa kult tuu ri psy ko lo gi sen vii te ke hyk sen si säl lä eri
teo riape rin tei siin. Lau la mi sen kog ni tii vis ten ja fy sio lo gis ten pro ses si en tut ki mus
liit tyy en nen kaik kea luon non tie teel li seen tut ki mus pe rin tee seen. Koke mus ten tut -
ki mi nen liit tyy puo les taan fe no meno lo gi seen ja her meneut ti seen pe rin tee seen ja
kult tuu ris ten il mi öi den tut ki mus taas tyy pil li ses ti so si aa li tie tei siin.6 Pyrin lä hes ty -
mään lau lu taidot to muu den il miötä sys tee mi ses ti eri ulot tu vuuk sis ta koos tu vi na ta -
soi na ja yri tän ana lysoi da eri ta so jen vuo ro vai ku tus suh tei ta (ks. Vuo ri nen 1995,
89). Von Wright (1985, 246) to te aa sys tee mis tä lä hes ty mis ta paa ih mis tie teis sä
poh ties saan ole van il meis tä, et tä kun ih mi sen ke hi tys tä ja toi min taa tar kas tel laan
yksilön ja hänen ympäristönsä jatkuvana vuorovaikutusprosessina, sys tee mi teo -
rian hah mot te le ma lähestymistapa tulee lähes itsestäänselvyydeksi.

Olen var sin tie toi nen sii tä, et tä ei ole lain kaan on gel ma ton ta käyt tää yh des sä 
tut ki muk ses sa teo reet ti ses ti ko vin eri lai sia lä hes ty mis ta po ja. Valit se ma ni ho lis ti -
sen tut ki musot teen7 ta kia pi dän si tä kui ten kin vält tä mät tö mä nä. Kos ka ta voit tee ni
on lau lu taidot to muu den il mi ön sel vit te ly ja ope tuk sel lis ten kei no jen poh din ta, on
yri tet tä vä ava ta jo kai ses ta nä kö kul mas ta – niin kult tuu ri ses ta, ko ke muk sel li ses ta,
kog ni tii vi ses ta kuin fy sio lo gi ses ta kin nä kö kul mas ta – mah dol li sim man olen nai sia 
as pek te ja ko ko nais val tai sen ku van muo dos tu mi sek si. Tut ki muk ses sa ei kui ten -
kaan suo ri te ta kog ni tii vi siin pro ses sei hin tai ää nen fy sio lo gi seen toi min taan liit ty -
viä mit tauk sia. Kog ni tii vis ten pro ses si en osal ta ta voit tee ni on ol lut lä hin nä pyr kiä
kä sit teel lis tä mään joi ta kin ha vain to ja, joi den se lit tä mi nen vaa tii näh däk se ni kog -
ni tii vis ta lä hes ty mis ta paa. Fysio lo gi set sei kat il men ty vät lau la mi sen ruu miil li suu -
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5 Lon ka huo maut taa kui ten kin, et tä kos ka op pi mi nen on sa mal la se kä toi min nan tu los et tä sen edel ly tys, toi -
min ta ja op pi mi nen kie tou tu vat toi siin sa syk li ses ti. Aiem min opit tu vai kut taa toi min nan ta soon, mi kä puo -
les taan vai kut taa op pi mi seen. (Hen ki lö koh tai nen tie don an to 8.5.2004.)

6 Laa jem pi poh din ta tai de kas va tuk sen ky sy myk sis tä jää tä män tut ki muk sen ul ko puo lel le. Esi mer kik si Inke ri 
Sava on kir joit ta nut ai hees ta pal jon ja poh tii myös kiin nos ta val la ta val la mm. psy ko lo gia tie teen muu tok sia
ja suh det ta tai de kas va tuk seen ar tik ke lis sa ”The Art Edu ca tor as Resear cher” (1998).

7 Lau ri Rau ha lan ko ko laa ja tuo tan to pu huu mer kit tä väl lä ta val la ho lis ti sen ih mis ku van puo les ta. Ks. myös
esi mer kik si Har ra 2004, 28–37.



des sa. Lau la mi nen kos kee ko ko ke hoa, ja sii hen liit ty vät pait si kur kun pää myös
muu ää nieli mis tö, hen gi tys ja var ta lon asen to. Lau luope tuk ses sa yk si kes kei sin,
vaik ka kin sub jek tii vi nen tie don ke ruu menetel mä (ks. Son ni nen 1996–97, 20;
Brown 1996, ix–x), on ais ti ha vain to tasol la, pää asias sa kuu lo ha vain noin nin avul -
la, tut kia ja teh dä joh to pää tök siä lau la mi sen fy sio lo gi ses ta toi min nas ta. Siten lau -
luopet ta ja te kee lau la mi sen fy sio lo gi siin pro ses sei hin liit ty viä ha vain to ja ja kor -
jauseh do tuk sia ais tin va rai ses ti ja ko ke muk sen sa pe rus teel la. Tilan net ta voi pi tää
ana lo gise na yleis lää kä rin vas taan otol la suo rit ta mil le tut ki muk sil le: Kes kus te le -
mal la ja ha vain noi mal la lää kä ri te kee ole tuk sia taus tal la vai kut ta vis ta bio lo gi sis ta,
psy ko lo gi sis ta ja so si aa li sis ta te ki jöis tä. Joh to pää tök siä teh däk seen lää kä rin on
tun net ta va ih mi sen ana to mia ja fy sio lo gia. Vas taa vaan ta paan teen täs sä tut ki muk -
ses sa ha vain to ja osal lis tu ji en lau la mi ses ta ja poh din si tä ana to mis fysio lo gis ta
taustaa vasten. Omien opettajatutkijana esittämieni ”löydösten” voi ajatella ta val -
laan kuu lu van hermeneuttiseen tulkinnan perinteeseen. Samoin kuin yritän ym -
mär tää, mi tä kirjoittaja tekstissään sanoo tai puhuessaan tarkoittaa, pyrin ym mär -
tä mään nii tä fysiologisia tapahtumia, joiden oletan omien laulamis- ja opet ta mis -
ko ke mus ten se kä kirjallisuuden perusteella selittävän opiskelijan laulamista.

1.3 Laulutaidottomuuden käsite ja
tutkimustehtävät

Se te ki jä, jon ka län si mai sen mu siik ki kult tuu rin pii ris sä kat so taan erot te le van lau -
lu tai toi set ja lau lu taidot to mat, on nuo til leen lau la mi sen ky ky. Lau lu taidot to mi na
pi de tään ni men omaan sel lai sia hen ki löi tä, jot ka ei vät py sy nuo tis sa ja siis lau la vat
vää rin. Kos ka lau lu taidot to mia ni mi te tään ylei ses ti myös ”sä vel kor vat to mik si”,
heil tä ole te taan puut tu van ky ky ero tel la sä vel kor keuk sia. Nimi tyk set ovat vas taa -
via eng lan nik si, jos sa käy te tään esi mer kik si kä sit tei tä ”poor pitch sin ging”, ”out-
 of- tu ne sin gers” ja ”to ne deaf” (ks. lu ku 2). Lau lu taidot to muu del la tar koi tan siis
täs sä tut ki muk ses sa ky vyt tö myyt tä lau laa nuo til leen ja lau lu taidol la si tä, et tä osaa
lau laa nuo til leen ja mel ko puh taas ti. Lau lu puh tau den kri tee ri on tiu kem pi kuin
nuo til leen lau la mi sen kri tee ri, kos ka voi lau laa hie man epä puh taas ti ja silti nuo til -
leen.

Kos ka ky sees sä niin lau lu puh tau den kuin lau lu taidon ja -tai dot to muu den
suh teen on as te-eros ta, yk si oi koi nen mus ta val koi nen jaot te lu tai toon tai tai dot to -
muu teen ei tee oi keut ta il mi ön mo niulot tei suu del le. Pyr ki myk se ni on tut ki muk -
ses sa ha vain nol lis taa, kuin ka niin lau lu tai to kuin -tai dot to muus kin ovat ilmiöinä
monimutkaisia ja käsitteinä hyvin suhteellisia.

Tutkimustehtävät

Tut ki mus teh tä vä ja -ky sy myk set muo tou tui vat lo pul li seen muo toon sa tut ki muk sen 
ku lues sa. Tämä on kin luon nol lis ta ot ta en huo mi oon tut ki muk sen ai neis to läh töi -
syy den se kä toi min ta tut ki muk seen kuu lu van ref lek ti on ken tän ja kir jal li suu den
vuo ro pu he lui neen (ks. lu ku 7). Tut ki mus kysymyk set hei jas te le vat si ten si tä ym -
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mär rys tä, jo ka vä hi tel len ra ken tui ref lek ti on kaut ta tut ki ja opet ta jan mie les sä kun
’laulutaidottomuus’ al koi jä sen tyä lau la mi sen eri ulot tu vuuk si en on gel mi en kaut ta.

Tut ki mus teh tä vä on sel vit tää lau lu taidot to muut ta il miö nä eli si tä, mis tä
lau lu taidot to muu des sa on ky sy mys.

Tut ki mus teh tä vä ja kaan tuu seu raa viin ala kysymyk siin:

1. Mil lai sia muu tok sia tut ki mus pro jek tiin osal lis tu nei den lau lu taidos sa ta pah -
tui?

2. Mil lai sil la fy sio lo gi sil la te ki jöil lä on yh teyt tä lau la mison gel miin ja lau lu -
taidos sa ta pah tu nei siin muu tok siin?

3. Mil lai sil la kog ni tii vi sil la te ki jöil lä on yh teyt tä lau la mison gel miin ja lau lu -
taidos sa ta pah tu nei siin muu tok siin?

4. Mil lai sia oli vat osal lis tu ji en sub jek tii vi set lau la mis ko ke muk set ja mi ten ne
muut tui vat?

5. Miten nuo til leen lau la mis ta voi opet taa? Hah mot te len ope tus mal lin ”Lau lu -
taidon tu ki tik kaat” nuo til leen lau la mi sen pa ran ta mi sek si ja ke hit ty vän lau -
la jan avuk si.

1.4 Tutkimuksen rakenne

Tut ki mus on toi min ta tut ki mus, jo ka lä hes tyy lau lu taidot to muut ta kir jal li suu den ja 
ope tusin ter ven ti on (Lau le taan–pro jek ti) vuo ro pu he lu na. Tut ki mus ra port ti ja kaan -
tuu nel jään ko ko naisuu teen: I tut ki mus maas ton esit te lyyn, II teo reet ti seen vii te ke -
hyk seen, III tut ki muk sen me to di sen lä hes ty mis ta van ja ope tusin ter ven ti on to teu -
tuk sen sel vi tyk seen ja IV tut ki mus tu lok siin.

I

Joh dan non jäl kei ses sä kap pa lees sa 2 esit te len lau lu taidot to muut ta kos ke via ai kai -
sem pia tut ki muk sia. Luvus sa kes ki tyn vain nii hin tut ki muk siin, jot ka koh dis tu vat
suo ra nai ses ti lau lu taidot to muu teen.

II

Aloi tan teo reet ti sen tar kas te lun mak ro tasol ta, kult tuu ri sis ta kä si tyk sis tä lau la mi -
ses ta ja lau lu taidos ta (lu ku 3) ja ete nen sub jek tii vis ten ko ke mus ten poh din taan (lu -
ku 4). Seu raa vis sa lu vuis sa tar kas te len nii tä kog ni tii vi sia (lu ku 5) ja fy sio lo gi sia
pro ses se ja (lu ku 6), jot ka ovat yh teydes sä nuo til leen lau la mi seen ja sii nä il -
meneviin on gel miin.
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III

Luvus sa 7 esit te len tut ki muk sen ku lun ja lä hes ty mis ta van. Käyn lä pi toi min ta tut -
ki muk sen ylei siä piir tei tä ja sel vi tän, mi ten tut ki mus ete ni ken tän ja kir jal li suu den
vuo ro pu he lu na. Kuvaan kym me nen opis ke li jan kans sa työs ken te lys tä koos tu van
Lau le taan–pro jek tin ta pah tu ma-ai ka tau lun. Luvun lo pus sa käyn lä pi ope tusin ter -
ven ti on luon net ta tar kas te le mal la ope tus nä ke myk see ni en nen pro jek tin al kua ja
sen ai ka na vai kut ta nei ta te ki jöi tä se kä joi ta kin ope tuk sen taus tal la vai kut ta nei ta
teo reet ti sia käsitteitä.

IV

Luvus sa 8 vas taan en sim mäi seen tut ki mus kysymyk seen, mil lai sia muu tok sia
osal lis tu ji en lau lu taidos sa ta pah tui. Luvuis sa 9–11 vas taan niihin tut ki mus -
kysymyk siin, jot ka kos ke vat si tä, mi ten fy sio lo gi set, kog ni tii vi set ja ko ke muk siin
liit ty vät te ki jät oli vat yh teydes sä lau la mison gel miin ja lau lu taidos sa ta pah tu nei -
siin muu tok siin.

Luvus sa 12 vas taan ko ko avas ti tut ki mus teh tä vään, sii hen mis tä lau lu taidot -
to muu des sa on tä män tut ki muk sen pe rus teel la ky se se kä vas taan vii den teen tut ki -
mus kysymyk seen esit tä mäl lä pe da go gi sen mal lin ”Lau lu taidon tu ki tik kaat” nuo -
til leen lau la mi sen pa ran ta mi sek si ja ke hit ty vän lau la jan avuk si. Mal liin olen koon -
nut tut ki muk sen avul la löy tä miä ni ja ke hit tä miä ni pe ri aat tei ta ja konk reet ti sia oh -
jei ta so vel let ta vak si käy tän nön ope tus ti lan teis sa. Jot ta mal li oli si myös tä hän tut -
ki muk seen syventymättömän henkilön ymmärrettävissä, käytän tarkoituksellisesti 
yleistajuista käsitteistöä.

Luvus sa 13 poh din tut ki muk sen luo tet ta vuut ta, sen vah vuuk sia ja heik -
kouk sia se kä esi tän suun ta vii vo ja tu le val le tutkimukselle.

Teo reet ti ses sa osas sa jo kai sen uu den ai he pii rin, siis lu ku jen 3, 4, 5 ja 6,
alus sa esit te len joh dan to mai ses ti ky seis tä ai he ko konai suut ta. Sen jäl keen käyn
ala lu vuis sa lä pi nii tä seik ko ja, jot ka mie les tä ni liit ty vät lau lu taidot to muu den il mi -
ön sel vit tä mi seen. On mah dol lis ta, et tä teo reet ti sen vii te ke hyk sen lu vut vai kut ta -
vat toi siin sa näh den ir ral li sil ta, ja lu ki ja voi ky syä, mi ten jo kin esiin ot ta ma ni seik -
ka liit tyy tut ki mus koh tee seen. Voin vain to de ta, et tä ra jan ve to tut ki muk seen suo -
ra nai ses ti liit ty vi en seik ko jen ja si tä vain si vu avi en te ki jöi den vä lil lä on ol lut han -
ka laa ja et tä var mas ti myös toi sen lai set rat kai sut oli si vat ol leet mah dol li sia. Toi -
von, et tä vuo ro pu he lu il mi ön yk sit täis ten te ki jöi den ja tutkimuksen holistisen
otteen kesken toteutuu tuloksia koskevissa luvuissa sekä kokoavasti tut ki mus teh -
tä vää kos ke vas sa luvussa 12.

Tut ki mus pro jek tiin osal lis tu neet 10 opis ke li jaa ei vät esiin ny oi keil la ni mil lään.

1 Johdanto
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2 Laulutaidottomuutta
koskevia tutkimuksia

Tar kas te len täs sä lu vus sa tut ki muk sia, jot ka kes kit ty vät nuo til leen lau la mi sen on -
gel maan tai lä hes ty mis ta poi hin, joil la lau lu tai toa on yri tet ty ke hit tää. Hen ki löä, jo -
ka ei py sy lau la es saan nuo tis sa, jo ka toi sin sa noen lau laa vää rin, ni mi te tään lau lu -
taidot to mak si, hei kos ti lau la vak si, kor vat to mak si, mö risijäk si tai nuo tin vie res tä
lau la vak si (Krok fors 1985, 39–40; Rau ta vaa ra 1996, 409). Myös eng lan nin kie les -
sä on mo nia eri ni mi tyk siä lau lu taidot to mil le: dro ners, grun ters, inac cu ra te sin -
gers, mo no tones, mu si cal ly de fi cient, non-sin gers, out-of-tu ne sin gers, poor pitch
sin gers, sin ging di sa bled, to ne deaf, to ne dumb, tu ne-deaf, un cer tain sin ger jne.
(Aaron 1993, 2–4; Ser geant 1994, 63). Ruot sin kie les sä vas taa via kä sit tei tä ovat
då lig sång för må ga, en sångs vag elev (Ham mar 1995, 10) tai falsk sång, jo ka voi -
daan vii ta ta epä puh taas ti lau la mi seen tai lau lu taidot to muu teen. (Sund berg 1986,
190–191). Onchi tar koit taa ja pa nin kie les sä epä tark kaa lau la jaa, kir jai mel li ses ti
sä ve li di oot tia. Käsit teen mer ki tys on kas va nut Japanis sa ka ra oke lau la mi sen suo si -
on myö tä. (Murao 1994, 4.) Welch (1996, 15) eh dot taa ni mi tys tä ke hit ty vä lau la ja
(de ve lo ping sin ger), jo ka liit tyy hä nen ke hi tyk sel li seen nä ke myk seen sä (ks. lu ku
2.3). Tau lu kos sa 1 on koot tu na tut ki mus tu lok sia lau lu taidot to mi en mää räs tä pro -
sent tei na ikäluokkaa kohden.

Arviot lau lu taidot to muu den ylei syy des tä vaih te le vat voi mak kaas ti mo nis ta
syis tä. Lau la mis tark kuu del le on ase tet tu eri tut ki muk sis sa eri kri tee rei tä. Jois sa kin
tut ki muk sis sa, jois sa lait teis ton avul la on mi tat tu frek vens si taso ja, on pi det ty 33
sent tiä (kol man nes puo lisäve las ke lees ta) ra ja na puh taan ja epä puh taan lau la mi sen
vä lil lä8, toi sis sa mää rit te ly pe rus tuu esi mer kik si opet ta jan kuu lon va rai seen ar vi -
oin tiin. (Aaron 1993, 88; Welch 1994a, 9–11.) Myös se, mil lai sia teh tä viä on käy -
tet ty, vaih te lee suu res ti. Teh tä vi nä voi vat ol la mm. lau let ta va lau lu il man säes tys tä, 
säes tyk sen tai kuo ron kans sa; löy det tä vä lau la en sä vel män tai ka dens sin too ni ka;
lau let ta va soin nun tiet ty ää ni; tois tet ta va tiet ty sä vel kor keus tai in ter val li sa man ai -
kai ses ti an ne tun mal lin kans sa tai vä lit tö mäs ti mal lin jäl keen. (Welch, Ser geant &
Whi te 1995/96 Pri ce, 2000, 362 mu kaan.) Myös sel lai set sei kat kuin esi mer kik si
teh tä vän so pi vuus tut kit ta vi en ikään, su ku puo leen, so sio kult tuu ri seen taus taan ja
ai kai sem paan lau la mis ko ke muk seen näh den vai kut ta vat saa tuun tu lok seen (Welch 
1994a, 8–9). Nuo til leen lau la mi sen vai keudet ovat ylei sem piä po jil la kuin ty töil lä:
Jokais ta lau luon gel mais ta tyt töä koh den vai kut taa län si maa lais ten las ten ikä ryh -
mis sä ole van kak si tai kol me lau luon gel mais ta poi kaa (Welch 1994b, 85).

Voi to de ta, et tä vaik ka ar vi ot hei kos ti lau la vi en mää räs tä vaih te le vat pal jon, 
mel ko suu rel la jou kol la pe rus kou luikäi siä näyt tää ole van on gel mia nuo til leen lau -
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8 Lait teen avul la mää ri tel tä vis sä ole va 33 sen tin ero on jok seen kin pie ni. Kuten ka te go ris ta kuu le mis ta kos -
ke vas sa kap pa lees sa 5.3 to de taan, Wal ke rin (1994, 13) mu kaan kuun te li jat ei vät luo ki tel leet kuu luisi en
lau la ji en 30 sen tin suu rui sia poik keamia ab so luut ti ses ta sä vel kor keudes ta vir heik si tai epä puh tauk sik si.



la mi ses sa.9 Useim pi en las ten koh dal la lau lu tai to pa ra nee iän myö tä. Tark kaa ku -
vaa ai kuis ten lau lu taidot to mi en mää räs tä on vai kea muo dos taa. Toden nä köi ses ti
nii tä jot ka aras te le vat ja jän nit tä vät lau la mis ta, kos ka pi tä vät lau lu tai toan sa heik -
ko na, on huo mat ta van pal jon enem män kuin nii tä, joil la to del li suu des sa on vai -
keuk sia lau laa nuo til leen. Voi nee to de ta Wel chin (1994b, 94) ta paan, et tä it sen sä
lau lu taidot to mik si kokevia on länsimaisessa kulttuuripiirissä sekä japanilaiset
onchi-laulajat mukaan lukien huomattava määrä.
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Tau luk ko 1. Nuo til leen lau la mison gel mais ten lu ku mää rä ikä luok kaa koh den.

Ikä
Ongelmia nuotilleen
laulamisessa

Tutkimus

3 v 100 % Hata, 1987

4 v 95 % Hata, 1987

5 v 86 % Hata, 1987

6 v 34,6 % Gould, 1968

7 v noin 30 % Welch 1979b, 1983

9 v 50 % NAEP, 1974

11 v 11 % Gould, 1968

11 v noin 18 % Franklin & Franklin, 1983 ym.

11 v noin 4 % Welch 1979b, 1983

13 v 45 % NAEP, 1974

17 v 35 % NAEP, 1974

Aikuiset 4 - 5 % Bentley, 1968

Aikuiset 30 % NAEP, 1974

Tut ki mus koos te on teh ty seu raa vis ta läh teis tä:
Bent ley 1968, Moo re 1994, 47 mu kaan; Gould 1968, Aaron 1993, 6¸ mu kaan; Hata 1987,
Fyk 1994, 25 mu kaan; NAEP 1974 (National Asses ment of Edu ca tional Prog ress, USA),
Aaron 1993, 5 mu kaan; Frank lin & Frank lin 1983; Roberts & Davies 1975; Romai ne 1961,
Rut kows ki 1996, 353 mu kaan; Welch 1979b ja 1983, Welch 1996 mu kaan. Gould ja Rut -
kows ki il moit ta vat ar vi on luok ka tason mu kaan. Täl löin olen las ke nut iän sen pe rus teel la, et -
tä kol mas luok ka ta so tar koit taa 8-vuo ti ai ta (Moo re 1994, 47).

9 Ham ma rin (1995, 10–11) mu kaan ala- ja ylä kou luis sa Ruot sis sa noin 35 %:lla op pi lais ta on heik ko lau lu -
tai to.



2.1 Syitä heikkoon laulutaitoon

Lau lu taidot to muu den syik si on esi tet ty heik koa to naa lis ta muis tia, vail linais ta sä -
vel kor keu den erot te lu ky kyä ja puut teel lis ta ää nen tuot to me kanis mia (Aaron 1993,
7). Wel chin (1979a) kat sauk sen mu kaan jois sa kin van hem mis sa tut ki muk sis sa
hei kos ti lau la mi sen kat so taan joh tu van huo nos ta sä vel kor vas ta, ts. sii tä et tä ih mi -
nen ei kuu le sä vel kor keuk si en ero ja tai omaa to naa lis ta muis tia (Aaron 1993, 15
mu kaan; myös Jones 1979, 173–174 ja Mit chell 1991, 74). Täy del lis tä sä vel kor -
vat to muut ta tus kin kui ten kaan on ole mas sa, kos ka jo kai nen ter ve10 hen ki lö pys tyy
ym mär tä mään mer ki tyseron in tonaa ti on pe rus teel la lau seis sa ku ten ”Hän me nee
kaup paan” tai ”Hän me nee kaup paan?” (Kazez 1985, 46). On li säk si ha vait tu, et tä
har joi tuk sen avul la voi daan pa ran taa se kä muu si koit ten et tä ei-muu si koit ten erot -
te lu ky kyä pien ten sä vel kor keusero jen suh teen ja et tä suo ri tus kor re loi sen kans sa,
kuin ka mo ni vuo ti nen mu sii kil li nen ko ke mus hen ki löl lä on (Kis hon-Rabin ym.
2001). Lau lu tai to ei kui ten kaan vält tä mät tä pa ra ne, vaik ka kor van erot te lu tark -
kuus ke hit tyi si esi mer kik si inst ru ment tiope tuk sen an sios ta; on ole mas sa lu ke mat -
to mia am mat ti muu si koi ta, jot ka ei vät osaa lau laa (Sund berg 1986, 191; Welch
1985, 4). Rau ta vaa ra (1996, 419) to te si, et tä Kar man mu si kaa li suus tes tis sä hy vän
pis te mää rän saa neet opis ke li jat ei vät edis ty neet lau lun sä vel puh taudes sa enem pää
kuin hei kon pis te mää rän saa neet (ks. myös luvut 7.2.2 ja 10.5).

On myös mah dol lis ta, et tä lau luon gel mai sil la on vai keuk sia ää nen tuot to -
me kanis mis sa (Welch 1979a, Aaron 1993, 15 mu kaan). Ongel mik si on mai nit tu
hen gi tys tuen puu te, ki nes teet ti sen tie toi suu den vä häi syys ää nen tuotos sa, ky vyt tö -
myys käyt tää ylä re kis te riä ja pin nis tei nen ää nen käyt tö ta pa (Aaron 1993, 7). Joy -
ner (1969) ha vait si 12-vuo ti ail la hei kos ti lau la vil la po jil la, et tä yri tys lau laa kor -
keam mal ta ai he ut ti pon nis te le mi sen ja epä mu ka vuu den tun tei ta. Kun sai lau laa
huo mat ta vas ti alemmassa sävellajissa, laulaminen sujui monilta ongelmalaulajilta
nuotilleen.

On mah dol lis ta – päin vas toin kuin on tra di tio naa li ses ti ole tet tu – et tä heik ko 
sä vel kor keuk si en erot te lu ky ky joh tuu kin nii den tuot ta mi sen on gel mas ta (Joy ner
1969; Shu ter-Dyson & Gab riel 1981, 217; Welch 1979a, Welch 1985, 4 mu kaan).
Leont jev (1969, 430–433) to te si ai kuis ten sä vel kor keu den erot te lu ky vyn pa ran tu -
van kun he op pi vat lau la maan sä ve liä. Tär ke ää oli, et tä hen ki lö op pi yh dis tä mään
tuo tok sen ja ha vain non toi siin sa (ks. lu ku 5.8.2). Myös Mit chell (1991, 75) ha vait -
si, et tä vaik ka hen ki lö ei aluk si pys ty nyt erot ta maan, lau loi ko hän sa maa sä vel tä
kuin an net tu mal li ää ni, ky ky ke hit tyi har joit te le mal la lau la mis ta. Onnis tu nut ää -
nen tuot ta mi nen siis vai kut ti myön tei ses ti erot te lu ky kyyn, mi kä vuo ros taan pa ran -
si tuot ta mis tark kuut ta. Jones (1979, 182) to te aa tut ki muk sen sa pe rus teel la, että
korvan sävelkorkeuksien erottelukyky kehittyy laulutaidon kehittymisen myötä
eikä sitä tulisi pitää edellytyksenä laulamiselle.
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Sund berg (1986, 169, 190) huo maut taa, et tä sä vel kor keusero jen tuot ta mi -
nen mu sii kis sa ta pah tuu li has työn avul la, soi te taan sit ten pia noa tai lau le taan. Se,
et tä lau la ja lau laa epä puh taas ti, on yh tä vä hän häm mäs tyt tä vää kuin se, et tä pia nis -
til le sat tuu vir he lyön te jä. Epä puh taas ti lau la mi nen voi joh tua hä nen mu kaan sa sii -
tä, et tä mie li ku va tuo tet ta vas ta ää nes tä on epä tark ka. Myös vai keus kuun nel la
omaa ään tä lau la es saan voi se lit tää epäpuhtaasti tai väärin laulamista (ks. sä vel -
kor keu den sää te ly, luku 6.2).

Joy ner (1969, 121–122) poh tii vuo ro vai ku tus ket jua to teamal la, et tä jos lap -
si ei rea goi ää nel lään hel pos ti ja tar kas ti me lo di siin är syk kei siin, hä nel le ei ra ken -
nu luo tet ta vaa pa laute jär jes tel mää sii tä, lau laa ko hän tar kas ti vai ei, mis tä voi ol la
seu rauk se na puut teel li suuk sia to naa li sen muis tin ke hit ty mi ses sä. Jos on gel mat
taas ovat pe rua hei kos ta sä vel kor keuk si en erot te lus ta tai to naa li ses ta muis tis ta,
lap si ei eh kä ha lua tai ky ke ne har joit ta maan ään tään laa jal la äänialueella, mikä
jälleen puolestaan voi haitata musiikin mentaalista prosessointia.

Äänialan huo mi oon ot ta mi nen on tär ke ää, kos ka on gel ma saat taa piil lä lii an 
kor keis sa sä vel la jeis sa (Joy ner 1969). Se, et tä lap si osaa tuot taa ää niä var sin laa jal -
ta alu eel ta, ei vält tä mät tä tar koi ta si tä, et tä hän pys tyi si käyt tä mään ko ko ää -
nialaan sa lau lu teh tä vis sä. Mitä pie nem pi lap si, si tä sup peam pi on hä nen lau lu ää -
nialan sa: 3-vuo ti ail la noin kvint ti, 4-vuo tial la noin pie ni seks ti ja 5-vuo ti ail la noin
suu ri seks ti. Lau lu teh tä vis sä lap si vaih taa her käs ti sä vel la jia, mi kä li lau lu tun tuu
me ne vän lii an kor keal le. (Flo wers & Dun ne-Sou sa 1990, 104, 110–112; myös
David son 1994.) Sibe lius-Aka te mi an leh to ri Mik ko Pasa nen (22.11.2003) ker toi
päin vas tai ses ta ta pauk ses ta. Erään per heen muut lap set oli vat lau lu tai toi sia, mut ta
noin kuu den vuo den ikäi nen poi ka ei lau la nut lain kaan nuo til leen. Pasa nen ker toi
tur haan har joit taneen sa las ta löy tä mään an ne tun mal lin mu kai sia ää niä. Puo li va -
hin gos sa Pasa nen tu li soit taneek si pia nos ta hy vin kor ke an ää nen, kol man nes ta ok -
taa vis ta. Sen poi ka lau loi he ti oi kein, ja kä vi il mi, et tä hän lau loi ai van tar kas ti kol -
man nen ok taa vin ää ni alu eel la. Tämän ha vain non jäl keen poi ka op pi lau la maan
myös matalammalla äänialueella. Pasanen arveli, että poika oli aikaisemmin
koettanut matkia isän ja isoveljien ääntä laulaessaan, vaikka hänen äänialansa ei
siihen vielä ollut sopinut.

Lau la mis ke hi tyk seen vai kut ta vat li säk si mo net muut sei kat, mm. psy ko -
sosi aa li nen kas vu ke hi tys, mu sii kil li set vi rik keet ja so sialisaa tio, lau la mis käyt täy -
ty mi nen, ko ke muk set omas ta ää nes tä ja mi nä ku va. Kodin, opet ta ji en ja to ve rei den 
tu ki on tär keä. Yksi löl li set eroa vuu det ovat suu ria, toi set tar vit si vat enem män oh -
jaus ta kuin toi set. Jos hen ki lö jos tain syys tä lau laa vää rin, hän ei vält tä mät tä huo -
maa si tä, mi kä li ei ole tar jol la oh jaa vaa pa lautet ta, jo ka aut taa huo maa maan erot
ta voi tesävel män ja lau le tun tuo tok sen vä lil lä. Nopea kas vu eri tyi ses ti mur rosiäs sä, 
jol loin myös kur kun pään rus tot ja li hak set suu rene vat ja ää ni huu let pi tene vät, saat -
taa vai keut taa lau la mis ta kum mal la kin su ku puo lel la. Taus tal la voi ol la myös jän -
ni tyk siä ar ti ku laa tio eli mis sä tai muu al la ke hos sa tai esi mer kik si lii an vai kei ta lau -
lu teh tä viä. (Welch 1994b, 87–93; 1996, 5; Lid man-Mag nus son 1998, 145–148.)
Lau la mis ta voi li säk si han ka loit taa vib ra tol la lau le tut ää ni mal lit (Yar brough ym.
1992; myös Lyon 1993, 21). Dip la ku sia-il miö (dip la cusis) saat taa jos kus se lit tää
sä vel kor keu den hah mot ta mis vaikeuk sia. Sil lä tar koi te taan ti lan net ta, jos sa toi nen
kor va kuu lee eri sä vel kor keu den kuin toi nen tai yk si kor va kuu lee sä ve len useam -
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pi na sä vel kor keuk si na. (Kazez 1985, 47; Brown 1996, 202–203.) Lau lu taidot to -
muus voi ol la myös kult tuu ri nen myyt ti. Esi mer kik si eräissä nigerialaisissa ja
länsijaavalaisissa heimoyhteisöissä lapset osaavat jo 4–5-vuotiaina laulaa häm -
mäs tyt tä vän mää rän lauluja. Noissa yhteisöissä jokaista pidetään laulajana.
(Welch & Murao 1994, 1, ks. johdantoluku)

2.2 Menetelmiä laulutaidon parantamiseksi

Mene tel mi nä lau lu taidon pa ran ta mi sek si on käy tet ty mm. lau lu jen lau la mis ta, ää -
nen tuot to me kanis min har jaan nut ta mis ta ja kor van sä vel kor keu den erot te lu ky -
kyyn täh tää viä har joi tuk sia (Aaron 1993, 16). Äänen tuot to me kanis min toi min taa
on py rit ty ke hit tä mään esi mer kik si asen toon, hen gi tyk seen, ar ti ku laa ti oon, ää -
nialaan ja ää nen laa tuun vai kut ta vil la har joi tuk sil la (Joy ner 1969, 123; Aaron
1993, 96; Phil lips & Ait chison 1997, 186, 188). On myös käy tet ty pu hu mis-, huu -
ta mis- ja kai ku har joi tuk sia, hy räi lyä tai eläin ten ään ten mat ki mis ta (Lyon 1993,
21; Aaro nin 1993, 18–19 ja Rut kows kin 1996, 354 yh teen ve dot). Moni en eri tyyp -
pis ten har joi tus ten on to det tu pa ran ta van lau lu tai toa mm. sä vel tark kuu den ja laa -
jem man ää nialan suh teen (Joy ner 1969, 122–123; Aaron, 1993, 136; Aaro nin
1993, 18–20 yh teen ve to; Phil lips & Ait chison 1997, 195; Rut kows kin 1996, 354
yh teen ve to). Kym me nen 10–15 mi nuut tia kes tä vän lau lu har joit te lu ker ran to det -
tiin pa ran ta van ala kou luikäis ten las ten lau lu tai toa. Ne lap sis ta, joi den läh tö ta so oli 
hei koin, pa ran si vat tai to aan eni ten. (Wick ström-Kar ma 1990.)

Kuk ka mä ki ha vait si ope tus työs sä, et tä kun lap set op pi vat siir ty mään ras -
kaas ta me kanis mis ta (rin ta re kis te ris tä) ke vy een me kanis miin (pää soin tiin), hei dän 
lau lu puh tauten sa pa ra ni huo mat ta vas ti ja ää nialan sa laa je ni luon nol li ses ti (2000,
26). Kun työs ken nel lään poik keuk sel li sen ma ta la ää nis ten las ten kans sa, opet ta jan
tu lee an taa lap sen aloit taa lau lu niin ma ta lal ta, kuin hän it se ha lu aa. Usein lap si
lau laa lau lua täl löin oi kein. Kun lap si on saa nut rau has sa lau laa kuun nel len omaa
ään tään, opet ta ja yh tyy hä nen lau luun sa, jot ta lap si saa ko kea, et tä kah den ih mi sen 
on mah dol lis ta lau laa sa mal la ta val la. Eri lais ten ää ni leik ki en avul la yk sin ja yh -
des sä au te taan lap sia ha vain noi maan ja tuot ta maan eri kor kui sia ää niä. Kah den kes -
kei nen lei kinomai nen har joit te lu tuokio voi kes tää vaik ka pa noin kol me mi nuut tia.
(Krok fors 1985, 40.) Hon gis to-Åberg ym. (1994, 116) neuvovat lauluäänen hal -
lin taa opet te le van aikuisen leikkimään esimerkiksi laululeikkejä lasten kanssa,
jotta ääntä tulee käytettyä.

Lau la mi nen voi ol la epä puh das ta sik si, et tä lap sen oma pa laute me kanis mi ei 
jos tain syys tä toi mi tar kas ti. Täl löin ul ko puo li sen an ta ma oh jaa va pa laute var sin -
kin lau la maan opet te lun al ku vai hees sa on vält tä mä tön tä. Palaute voi ol la sa nal lis ta 
tai vi su aa lis ta esi mer kik si lait teen vä ri va lon näy tön muo dos sa. Tai don op pi mi sen
myö tä lau la jan oma pa laute me kanis mi tar ken tuu ja ulkopuolisen palautteen tarve
vähenee. (Jones 1979, 176; Welch 1985.)

Hei kos ti lau la vi en kan nal ta yk si löl li nen opas tus tai pien ryh mä oh jaus on te -
hok kaam pi kuin isom mas sa ryh mäs sä ta pah tu va oh jaus. Kehi tys voi edel lyt tää
sään nöl lis tä ope tus ta noin vuo den ver ran. (Rut kows ki 1996, 353, 365.) Kovin eri -
tasois ten lau la ji en opis ke lu sa mas sa ryh mäs sä voi vä hen tää hei kom pi en lau la ji en
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us kal lus ta lau laa se kä hi das taa edis tyneem pi en ke hit ty mis tä (Rau ta vaa ra 1996,
420). Vaik ka on tie dos sa, et tä lau lu tai toa voi daan ke hit tää, niin mit ta via pe da go gi -
sia in ter ven ti oi ta ei ole näh ty. Rut kows ki (1996, 365) to te aa: ”Vii den kym me nen
vuo den ajal ta on tut ki mus tie toa sii tä, et tä kaik ki lap set voi daan opet taa lau la maan
ja et tä yk si löl li nen tai pien ryh mä- oh jaus on te hok kaam paa kuin suu res sa ryh mäs -
sä ta pah tu va ope tus. Kos ka hei kos ti lau la vi en mää rä näyt tää kui ten kin ole van kas -
vus sa, luok ka huo neis sa ei il mei ses ti so vel le ta sel lai sia stra te gi oi ta, joi den avul la
lap set op pi vat lau la maan.” Myös Joy ner (1969, 124) pai not ti jo vuo si kym meniä
sit ten, et tä mo nia potentiaalisesti laulutaidottomia voitaisiin auttaa, mikäli lapsia
jo 5–7-vuotiaina heidän aloittaessaan koulua ohjattaisiin sopivasti käyttämään
koko potentiaalista äänialaansa.

2.3 Kehityksellinen näkemys

Suh tau tu mi ses sa lau lu taidot to muu teen voi daan erot taa kak si vas tak kais ta nä ke -
mys tä. Kyvyt tö myyt tä ko ros ta va nä ke mys pe rus tuu ver tai luun nii den vä lil lä, jot ka 
osaa vat lau laa nuo til leen ja nii den, jot ka ei vät osaa. Ver tai lus sa ih mi set luo ki tel -
laan ste re otyyp pi ses ti jo ko lau lu tai toi sik si tai lau lu taidot to mik si. Lau lu tai toi siin ja 
-tai dot to miin jaot te le mi nen tie tys sä jou kos sa tie tyl lä het kel lä tu kee mus ta-val -
kois ta kä si tys tä lau lu taidot to muu des ta py sy vä nä ky vyt tö myy te nä, vaik ka ei väi -
tet täisikään, et tä tu los en nus taa tut kit tu jen tu le vaa osaa mis ta.11 (Welch 1996.)

Wel chin (1996) esit tä mäs sä ke hi tyk sel li ses sä nä ke myk ses sä lau lu tai to näh -
dään mo nis ta eri te ki jöis tä koos tu va na ja muut tu va na tai to na, jo ta voi ke hit tää iäs -
tä riip pu mat ta. Lau lu tai to muo dos taa jat ku mon, jon ka toi ses sa pääs sä lau la ja voi
ol la jok seen kin ky vy tön lau la maan nuo til leen ja toi ses sa ää ri pääs sä taas oma ta
vaik ka pa erit täin tar kan pri ma vis ta -tai don12. Se, et tä lau la misosaa mi nen vaih te lee 
yk si lös tä toi seen, on nor maa lia ja joh tuu ta vat to man mo nis ta te ki jöis tä. Lukuis ten
tut ki mus ten13 pe rus teel la Welch esit tää lap sen lau lu taidon ke hit ty vän län si mai ses -
sa kult tuu ris sa seu raa vas sa jär jes tyk ses sä. Ensim mäi sel lä ta sol la lap si on kiin nos -
tuneem pi sa nois ta kuin me lo dias ta. Lau la mi nen on hy räi ly mäis tä ja me lo diakaar -
rok set ovat usein las ke via. Toi sel la ta sol la lap si tu lee tie toi sek si mah dol li suu des ta
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11 His to rial li ses ti ky vyt tö myys nä ke myk set ovat ol leet var sin eh dot to mia, ku ten lai naus Scien ti fic Ame ri can
-leh des tä vuo del ta 1952 kos ke vas ta ar tik ke lis ta osoit taa: ”Huo li mat ta va ja vai suu des taan täl lai set [sä vel -
kuu rot] hen ki löt voi vat jos kus pai nos tet tu na saa vut taa koh tuul li sen pia non soit to taidon. Mut ta to den nä köi -
ses ti ku kaan täl lai nen hen ki lö ei ole op pi nut lau la maan tai soit ta maan viu lua tai hui lua il man et tä yri tyk set
nos tat ta vat voi ma kas ta är ty mys tä muis sa. Yleen sä ei ole suo si tel ta vaa an taa sä vel kuu ron lap sen ot taa soit -
to tun te ja.” (Kal mus 1952, Kazez 1985, 47 mu kaan.)

12 Pri ma vis ta on ita li aa ja tar koit taa en si nä ke mäl tä, ts. sä vel lyk sen esit tä mis tä il man val mis ta vaa har joi tus ta
(Lau ri la 1974, 138).

13 Wel chin 1996 esit tä mä mal li pe rus tuu seu raa viin tut ki muk siin: Young 1971; Moog 1976; David son ym.
1981; Fox 1982; Dow ling 1984; Fyk 1985; Davies 1986, 1992, 1994; Har greaves 1986, 1996; Welch
1986a, 1994, 1996; Ries 1987; Rut kows ki 1987; Levinowitz 1989; Fuji ta 1990; Mina mi & Ume za va 1990;
Wur gler 1990; Welch ym. 1991; David son 1994; Whi te, Ser geant & Welch, 1996; Thur man & Klitz ke
1993; Papousek 1996.



sää del lä ää nen kor keut ta tah donalai ses ti. Melo di an kaar rok set nou dat te le vat sä vel -
män kaar rok sia mak ro tasol la. Sävel la ji tun tu ma al kaa va kiin tua fraa si koh tai ses ti ja 
lau lu ää niala laa je nee. Lap sen kek si mis sä sä vel män pät kis sä on vai kut tei ta lap sen
ym pä ris tön lau lu kult tuu ris ta (myös Fred riks son 1994). Kol man nel la ta sol la me lo -
diakaar rok set ja in ter val lit ovat enim mäk seen tark ko ja, vaik ka sä vel la ji saat taa
vie lä esi mer kik si epä so pi van ää nialan ta kia hor jah del la. Nel jän nel lä ta sol la lapsi
laulaa ongelmitta omaan musiikkikulttuuriinsa kuuluvia suhteellisen yk sin ker tai -
sia lau lu ja. Koska laulutaidottomuus ei ole mikään absoluuttinen tila, ei pitäisi
käyttää leimaavia nimityksiä kuten laulutaidoton vaan puhua kehittyvästä lau la -
jas ta. (Welch 1996.)

Kehi tyk sel lis tä nä ke mys tä tu ke via seik ko ja ovat vii me vuo si na esit tä neet
mo net tut ki jat. Esi mer kik si Rut kows ki (1996, 365) esit tää yh dek sän tasoi sen as -
teikon lap sen lau lu ää nen luo kit te le mi sek si. Tasot vaih te le vat ”ei vie lä lau la vas ta”
ja ”pu he alu eel la lau la vas ta” ko ko ää nialuet taan, myös re kis te rin vaih dok sen ylä -
puo lel la ole vaa aluet ta (ks. lu ku 6.3), käyt tä vän ta soon. Luvus sa 5.7 esit te len
David so nin (1994) nä ke myk sen in ter val li en hah mot ta mis- ja tuot ta miss kee mo jen
muo dos tu mi ses ta. Kos ka ke hi tyk sel li sen nä ke myk sen mu kaan ny kyi sen lau lu -
taidon pe rus teel la ei si nän sä voi da en nus taa tai don ke hit ty mis tä, tar jo aa ke hi tyk -
sel li nen nä ke mys mie les tä ni pe da go gi ses ti mie lek kään vii te ke hyk sen ope tus työl le 
(ks. myös Lid man-Mag nus son 1998). Kun lau lu taidon ke hit tä mi nen näh dään
mah dol li sek si iäs tä riip pu mat ta, luo daan sa mal la mah dol li suuk sia myön tei sel le
mu siik kisuh teel le. (Ks. Kur ke la 1997b ja lu ku 4.4.) Shu ter-Dyson ja Gab riel
(1981, 218–219) to tea vat, et tä las ten saa mal la lau lu taidon har jaan nuk sel la on py -
sy viä po si tii vi sia vai ku tuk sia pait si lau lu tai toon myös kiin nos tuk seen kou lun
musiikillisia aktiviteetteja kohtaan. Sen sijaan – koska laulaminen on luonnollisin
tapa lapselle päästä sisälle musiikkiin – laulamisen estyminen voi vieraannuttaa
hänet kokonaan musiikista (Jones 1979, 183).

2.4 Aikuisia koskevia tutkimuksia

Lau lu tai toa kos ke va tut ki mus on kes kit ty nyt lap siin, ja ai kui sia kos ke vaa tut ki -
mus ta on niu kas ti (McCoy 1997, 357; Pri ce 2000, 362). Esit te len täs sä tie dos sa ni
ole vis ta ai kui sia kos ke vis ta tut ki muk sis ta pää piir tei tä. Pri ce (2000, 363–369) luo -
kit te li ai kui set opis ke li jat var moi hin lau la jiin (me lo dial la on to naa li nen kes kus, ja
riip pu mat ta sä vel la jis ta me lo dia lau le taan tar kas ti), mo du loiviin lau la jiin (me lo dia 
lau le taan tar kas ti, mut ta sä vel la ji vaih tuu kes kel lä lau lua yh den tai useam man ker -
ran) ja epä var moi hin lau la jiin (lau la mi nen on sat tu man va rais ta vail la to naa lis ta
kes kus ta). Tulok set tu ki vat hä nen mu kaan sa Wel chin (1994b) esit tä mää nä ke mys -
tä, et tä ky ky yl lä pi tää sä vel la jia ke hit tyy vas ta, kun on ky ky lau laa me lo di an kaar -
rok set ja yl lä pi tää sä vel la ji sä kei den si säl lä. On mah dol lis ta, et tä se kä lap set et tä
ai kui set, jot ka vaih te le vat sä vel la jia kes ken lau lun, te ke vät niin, kos ka lau la mi nen
lii an kor keal ta tai ma ta lal ta tun tuu epä mu ka val ta. David so nin (1994) mu kaan on
ta val lis ta, et tä har jaan tu mat to mat ai kui set lau la vat esi mer kik si ”Pal jon on nea
vaan” -lau lua su pis ta mal la suu rim pia in ter val li hyp py jä pie nem mik si. On ole tet ta -
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vis sa, et tä har jaan tu mat to mi en ai kuis ten lau la mis ke hi tys tois tai si lap sil la to det ta -
vaa kehitystä. (Ks. luku 5.7.1.)

Topp (1987) opet ti me nes tyk sel li ses ti yh tä tois ta opis ke li jaa lau la maan pro -
jek tis sa, jon ka ni mi oli ”Musiik kia niil le, jot ka pel kää vät mu siik kia”. Ope tus
koos tui mu sii kin teo rian al keis ta, pia non soi tos ta, ää nen tuot to me kanis min har joit -
ta mi ses ta, yk sit täis ten sä vel ten ja in ter val li en tois ta mi ses ta, lau lu jen lau la mi ses ta
yk sin ja yh des sä ryh män kans sa. Ope tus ta an net tiin vii te nä päi vä nä vii kos sa kol -
me tun tia päi vit täin. Osal lis tu jat op pi vat myös har joit te le maan jos sain mää rin it se -
näi ses ti. Kuu kau den mit tai sen ope tus jak son ai ka na jo kai nen edis tyi huo mat ta vas -
ti, vaik ka vii si opis ke li jaa yh des tä tois ta ei aluk si pys ty nyt lau la maan ha lut tu ja sä -
vel kor keuk sia lain kaan. Lop pu kon ser tis sa jo kai nen soit ti pia no kap pa leen, lau loi
yk sin, yh des sä pie nen ryh män kans sa ja yh des sä kaik ki en kans sa. Kaik ki yk -
sinesite tyt lau lut laulettiin nuotilleen. Opiskelijat tukivat toisiaan projektissa ja
kokivat suurta tyydytystä oppimisestaan saadessaan mahdollisuuden aktiiviseen
musiikin tekemiseen.

Myös Rau ta vaa ran (1996) hei kos ti lau la nei den opet ta jik si opis ke le vi en lau -
lu puh taus pa ra ni ja ää niala laa je ni 12 ryh mä tun nin ja yk si löl li sen oh jauk sen ai ka -
na. Yksi löl li nen oh jaus kä sit ti kuu si noin 20 mi nuu tin ta paa mis ta. Ope tus koos tui
ää nen käyt tö me kanis min har joi tuk sis ta ja lau lu jen lau la mi ses ta. Opis ke li jat ko ki -
vat ope tus jak son mie lek kääk si ja tar peel li sek si. Mit chell (1991) ra por toi, et tä kol -
me ai kuis ta, jot ka ei vät lau la neet nuo til leen, op pi vat 8–12 vii kon har joit te lu jak son 
ai ka na tuot ta maan oi kein sä vel kor keuk sia yh tä ai kaa kos ke tin soit ti men kans sa,
mut ta hei dän ky kyn sä lau laa lau lu ja (free sin ging) ei tuo na ai ka na ke hit ty nyt. Tut -
ki ja ar ve li syy nä ole van lii an ly hy en har joi tusajan. Monet Kuk ka mä en Suzu ki-lau -
lu ko kei luun osal lis tu neet odot ta vat äi dit, jot ka ei vät ol leet lau la neet sit ten kou lu -
ajan, oli vat tot tu mat to mia käyt tä mään lauluääntänsä. Kevyen mekanismin (pää -
soin nin) op pi mi nen yhdessä tiettyjen harjoitusten kanssa laajensi monen äänialaa
ja paransi laulupuhtautta. (Kukkamäki 2000, 75.)

Brown ker too ta pauk ses ta, jos sa erään nuo ren nai sen en sim mäi sen luo kan
opet ta ja oli lei man nut tä män ”mo no toni sek si”. Saa tu aan kol men kuu kau den ajan
lau lu tun te ja nai nen pys tyi lau la maan ma ta laa ään tä naist rios sa ja työs ken te li myö -
hem min mu sii kinopet ta ja na. Niil le, joi den ky ky ta ju ta sä vel kor keuk sia on puut -
teel li nen, Brown suo sit te lee har joi tuk sek si pia non kans sa yk sit täis ten ään ten tois -
ta mis ta. Tär ke ää on jär jes tys: opis ke li ja lau laa en sin jon kin ää nen, se soi te taan pia -
nos ta ja oh ja taan opis ke li jaa ha vain noi maan kuu le maan sa. Vaik ka op pi mis proses -
si on hidas, ”olen havainnut, että edistystä voi tapahtua”. (Brown 1996, 69–70.)

Vaik ka yk si löl li nen oh jaus on mo nes sa ta pauk ses sa vält tä mä tön tä, myös
kuo ros sa lau la mi nen voi mer kit tä väs ti ke hit tää niin hei kos ti lau la vi en las ten kuin
ai kuis ten kin tai toa. Suo mes sa toi mii joi ta kin kirk ko kuoro ja Kör för al la -pe ri aat -
teel la, ja esi mer kik si Lon toos sa toi mii ”En osaa lau laa” -kuo ro (”Can’t Sing
Choir”). Olen nais ta tä män tyyp pi ses sä kuo ro toi min nas sa on se, et tä teh tä vät ovat
riit tä vän help po ja ja luo daan myön tei nen ja kan nus ta va il ma pii ri, jos sa saa lau laa
vää rin. (Lam pi nen 2000; Ric hards & Dur rant 2003, ks. lu ku 3.3.2). Kuo ron joh ta -
jan tai opet ta jan asen ne on il ma pii rin kan nal ta rat kai se va. Hänen on osoi tet ta va it -
se ole van sa in nos tu nut pait si lau la mi ses ta myös mu sii kis ta ja ih mi sis tä. Ihmi siä on 
au tet ta va huo maa maan, et tä lau la mi nen on haus kaa. (Lyon 1993, 20.)
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Lähes poik keuk set ta heik koa lau lu tai toa on tar kas tel tu poi kit tais tut ki muk -
si na, ts. on kä si tel ty tie tyn jou kon lau la mis ta tie tyl lä het kel lä. Joi ta kin har vo ja
nuor ten lau la mis ta kos ke via tut ki muk sia lu kuun ot ta mat ta ei käy tän nöl li ses ti kat -
soen ole ole mas sa em pii ris tä tie toa sii tä, mi ten lau la mis käyt täy ty mi nen ikä- ja su -
ku puo li koh tai ses ti py syy tai muut tuu ajan myö tä. Tut ki mus ta tar vi taan, jot ta ym -
mär ret täi siin, mi ten ih mi siä voi daan aut taa yl lä pi tä mään lau la mis ta yh te nä mu sii -
kil li sen op pi mi sen muotona läpi elämän lapsuudesta vanhuuteen. (Welch 1996;
Price 2000, 369.)
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II Tutkimuksen teoreettinen
viitekehys





3 Laulamiskulttuurin maisema

Kult tuu ri sen nä kö kul man tar kas te lun run gon työs sä muo dos ta vat kak si osit tain
vas tak kais ta nä ke mys tä mu sii kis ta ja mu siik ki kas va tuk ses ta, ni mit täin es teet ti nen
ja prak si aa li nen nä ke mys. Lisäk si tär ke ää poh din nas sa ni on aja tus ins ti tu tio naa lis -
tu mi ses ta sel laise na kuin Ber ger & Luck mann (1994) sen nä ke vät. Näi tä seik ko ja
vas ten pei laan joi ta kin suo ma lai sen lau la mis kult tuu rin sel lai sia nä kö koh tia, joil la
näh däk se ni on mer ki tys tä lau lu taidot to muu den tut ki mi sen kan nal ta.

Kult tuu ri kä sit tee nä on ta vat to man mo niselit tei nen. Täs sä tut ki muk ses sa
ym mär rän kult tuu rin kult tuu ri psy ko lo gi ses ta nä kö kul mas ta läh tien liik keel le Bru -
ne rin aja tuk sis ta. Pait si et tä kult tuu ri kä sit tää ih mis ten ja ka man yh tei sen kie len ja
his to ri an, se ra ken tuu myös ins ti tuu ti ois ta, jot ka mää rit te le vät, mil lai sia roo le ja ja
sta tuk sia kult tuu rin toi mi jat omaa vat, mi ten toi min ta le gi ti moi daan, mi ten pu hu -
taan ja toi mi taan, mil lai set myy tit ja ta rinat kan nat te le vat toi min taa ja mer ki tyk siä
jne. Kult tuu ri on im plisiit tis tä prak sis ta, vä hi tel len syn ty nei tä kon ven ti oi ta. (Bru -
ner 1996, 29, 153.)

Käsi tyk set ja pe ri aat teet ovat kult tuu ri sia abst rak ti oi ta, ja sel lai si na ne kuu -
lu vat Pop pe rin mal lis sa kol man nen maa il man oli oi hin. Nii ni luodon mu kaan maa -
il ma 3 on ih mi sen tuot ta ma, useis sa ta pauk sis sa te ko jem me ei-ai ot tu si vu tuote,
mut ta sa mal la suh teel li sen it se näi ses ti ole mas sa ole va, sil lä se vai kut taa ”feed
back” -efek tin kaut ta mei hin ta kai sin. Hänen mie les tään maa il ma 3 on oi kein ke hi -
tel ty nä fi lo so fi ses ti hyö dyl li nen, kos ka se aut taa ym mär tä mään sel lai sia oli oi ta,
joi den pa laut ta mi nen puh taas ti fyy si sik si tai men taa li sik si en ti tee teik si oli si vä ki -
val tais ta ja kei no te kois ta. (Nii ni luoto 1990, 14, 90.) Käsit teet ku ten ”älyk kyys”,
”re hel li syys” tai ”mu si kaa li suus” ei vät kuu lu ha vait ta vis sa ole vaan ma te ri aa li seen 
to del li suu teen ki vi en, ve den, tuo li en tms. ta paan. Sen si jaan ne muo dos ta vat kul le -
kin kult tuu ril le omi nai sen ta van ha vain noi da, luo ki tel la ja pu hua maa il mas ta. Nii -
den avul la mie li jä sen tää maa il maa. (Kar ma 2003, 1–4.) Siten lau la mi nen, lau lu -
tai to, mu siik ki tai mu si kaa li suus ovat kult tuu ri sia kä sit tei tä, jot ka ei vät ole re -
dusoi ta vis sa vain fyy si sen maailman ilmiöiksi.

Jokai nen ti lan ne on ole mas sa jos sain vii te ke hyk ses sä. Usein vii te ke hys tä ja
ti lan net ta tar koi tet ta es sa pu hu taan kon teks tis ta. Kon teks tin kä si tet tä on vai kea
mää ri tel lä, ja kä sit teen se li tysar vio voi ol la al hai nen, eten kin kos ka ole tet ta vas ti
tul kit sem me sa mat ti lan teet eri ta voin ja reak tiom me nii hin ovat eri lai set. Kui ten -
kin ih mi set toi mi vat ai na käy tän tö jen puit teis sa ja toi min not ja tie dot tu lee suh teut -
taa ti lan tee seen. (Säl jö 2001, 130–131.) Siten myös lau la mi nen ta pah tuu ai na kon -
teks tis sa, tie tys sä ajas sa, pai kas sa ja ti lan tees sa, jo hon liit tyy tiet ty jä käy tän tei tä,
odo tuk sia, vaa ti muk sia, pe rin tei tä ja ar vo ja. Se, mil lai set kä si tyk set lau la mi ses ta –
oli vat pa ne jul ki lau sut tu ja tai ei – ky sei ses sä kon teks tis sa val lit se vat, vai kut ta vat
yk si lön ko ke muk seen lau la mi ses ta. Käsi tyk set ja käy tän teet voi vat kos kea esi mer -
kik si seu raa via ky sy myk siä: Mitä pi de tään hy vä nä lau la mi se na? Mitä aja tel laan
mu sii kin ja mu si kaa li suu den ole van? Mis sä ti lan teis sa lau le taan ja ku ka lau laa
mis sä kin ti lan tees sa? Miten ja ke nel le laulamista opetetaan?
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Musiik ki kas va tuk sen pii ris sä on kes kus tel tu vii me vuo si na kah des ta läh tö -
koh dil taan eri lai ses ta ja osit tain hy vin kin eri ta voit tei siin täh tää väs tä suun tauk ses -
ta. Toi nen on län si mai ses ta tai de mu sii kis ta elin voi man sa am men ta vaan es teet ti -
seen tai de kä si tyk seen ja tra di ti oi hin pe rus tu va nä ke mys, jon ka ym pä ril le mu siik -
ki kas va tusins ti tuu ti ot län si mais sa ovat ra ken tu neet. Kos ka ny ky päi vän mu siik ki -
tar jon ta ja eri lai set mu sii kil li set orien taa ti ot liit ty vät usein hy vin kin toi sen lai siin
pää mää riin ja käy tän tei siin, kuin mi tä tai de mu siik ki edus taa (ks. Antti la & Juvo -
nen 2002), pe rin tei sen es teet ti sen nä ke myk sen haas ta jak si on nos tet tu prak si aa li -
nen nä ke mys (Elliott 1995, 1996; Regels ki 1996, 1998, 2000).

Riip puen kum man ko suun tauk sen pers pek tii vis tä asi oi ta tar kas tel laan, voi -
daan pää tyä hy vin kin eri lai siin kä si tyk siin pait si mu sii kis ta ja mu siik ki kas va tuk -
ses ta yleen sä, myös lau lu taidos ta ja lau lunope tuk ses ta. Musiik ki kas va tus nä ke -
mys ten jaot te lu es teet ti seen ja prak si aa li seen nä ke myk siin on tie tys ti vain yk si
mah dol li nen ja eräi den tut ki joi den käyt tä mä vii te ke hys.14 Kun Bränd ström (1997)
esit tää haas tat te lu tut ki muk sen sa no jal la kriit ti siä huo mi oi ta pe rin tei ses tä mu siik -
ki kas va tusajat te lus ta, hän käyt tää kä si tet tä ab so luut ti nen mu si kaa li suus nä ke mys,
jol la on sel viä yh ty mä koh tia es teet ti sen mu siik ki kas va tus nä ke myk sen krii ti koi -
den nä ke myk siin. Hän pu huu myös re la ti vis ti ses ta mu si kaa li suus nä ke myk ses tä
to de ten sen ole van lä hel lä Elliot tin 1995 ja 1996 esit tä miä prak si aa li sia kan nanot -
to ja. (Bränd ström 1997, 119.)

Perin tei sis sä mu siik ki kas va tusins ti tuu ti ois sa ku ten mu siik kiopis tois sa,
kon servatorioissa tai mu siik ki kor kea kou luis sa lau lu taidot to muu den on gel maa ei
eh kä ole ol lut tar peen edes poh tia, kos ka sel lai set hen ki löt, jot ka ei vät osaa lau laa,
ei vät pää sään töi ses ti pää se nii hin opis ke le maan ai na kaan lau la mis ta. Rajaan sik si
pe rin tei sen jär jes tel män kä sit te lyn nii hin hait ta vai ku tuk siin, joi ta lau lu taidot to -
mak si it sen sä ko ke va ih mi nen saat taa koh da ta jär jes tel män hei jas tus vai ku tuk se na
esi mer kik si mu si kaa li suus tes tauk sen tai kou lun lau la mis ti lan tei den yh teydes sä.
Kuten py rin täs sä kap pa lees sa ar gu men toi maan, aja tus lau lu taidot to muu des ta yk -
si lön py sy vä nä omi nai suu te na näyt tää nou se van ni men omaan es teet ti sis tä nä ke -
myk sis tä – si ten kuin nä ke myk sen krii ti kot sen mää rit te le vät – pe räi sin ole vis ta
lau lunope tus käy tän teis tä. Kos ka tä män tut ki muk sen puit teis sa ei ole mah dol lis ta
tar kas tel la pe rus teel li sem min mu siik ki kas va tuk sen fi lo so fi sia ky sy myk siä, poh -
din pe rin teis tä mu siik ki kas va tus nä ke mys tä sen krii ti koi den, lä hin nä Elliot tin,
Regels kin ja Bränd strö min pu heen vuo ro jen avul la. Toi von näin kui ten kin luo va ni
koh tuul li sen sel ke än läh tö koh dan sen lau la mis kult tuu rin hah mot ta mi sel le, jo hon
lau lu taidot to muu den kan nal ta kes kei set il mi öt ku ten kä si tyk set mu si kaa li suu des ta 
ja lau lu taidos ta piir ty vät. Luvun lo pus sa käyn lä pi es teet ti sen nä ke myk sen haas ta -
jak si nos tet tua praksiaalista ja relativistista näkemystä.
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Keith Swan wickin ja Ben net Rei me rin nä ke myk siin. Esi mer kik si Wes ter lund (2002) esit tää kui ten kin se kä
Elliot tin et tä Rei me rin mu siik ki kas va tus fi lo so fi oi den ma ni fes toivan in di vi du alis mia. Wes ter lun din mu -
kaan kum pi kaan ei kiin ni tä tar peek si huo miota mu siik ki kas va tuk sen so si aa li seen kon teks tiin.



3.1 Esteettinen näkemys musiikista ja
musiikkikasvatuksesta

”Musiik ki edus taa kai kis ta tai de muo dois ta ra di kaa lein ta ja ab so luut tisin ta maa il -
man ja eri tyi ses ti so si aa li sen maa il man kiel tä mis tä. Tar vit see vain pi tää mie les sä,
et tei ole ole mas sa käy tän töä, jo ka oli si luo kit te le vam paa, dis tink tii vi sem pää, siis
kiin teäm min yh teis kun ta luok kaan ja kou lu tuk sel li seen pää omaan liit ty vää, kuin
kon ser teis sa käy mi nen tai ’jalon’ mu siik ki-inst ru men tin soit ta mi nen. … Puhut ta -
es sa mu sii kis ta voi to del la il mais ta si vis tyk sen sä laa juut ta ja mo ni puo li suut ta.
Kuten vaik ka pa klas si sen mu sii kin toi ve kon ser tin lä he tyk set osoit ta vat: va lit tu jen
teos ten luet te lo, va lin ta pe rus te lut, it se luot ta muk sen ja asian tun te muk sen il men tä -
mi nen ovat kaik ki oman mi nän esit tä mi sen stra te gi oi ta, joi den tar koi tuk se na on
luo da mah dol li sim man imar te le va, mah dol li sim man lä hel lä hy väk syt tyä ’kul ti -
voi tu neen ihmisen’ mää ri tel mää ole va ku va, siis ku va ’omaperäisyydestä’ hy väk -
sy tyis sä ra jois sa.” (Bour dieu 1985, 137 -138.)

Bour die un kär ke vä nä ke mys viit taa eri tyi ses ti klas si sen tai de mu sii kin eli -
tis ti syy teen, mut ta ku ten Antti la ja Juvo nen (2002, 39) to tea vat, myös mui den mu -
sii kin la ji en asian tun ti jat pyr ki vät omi en dis kurs sien sa ja käy tän tö jen sä avul la
muo dos ta maan eliit te jä ja erot tau tu maan mas sas ta. Eli tis miin liit tyy aja tus ”har -
vois ta ja va li tuis ta”, mi kä mu siik ki kas va tuk sen pii ris sä il men tyy esi mer kik si kä si -
tyk se nä sii tä, ket kä ovat riit tä vän lah jak kai ta, jot ta heil le kan nat taa an taa lau lun-
tai soi tonope tus ta. Tut ki mus ai hee ni kan nal ta ky sy mys on kes kei nen.15

Perin tei sen mu siik ki kas va tus nä ke myk sen voi kat soa pe rus tu van klas si sen
tai de mu sii kin es teet ti siin ar voi hin, jot ka ovat vii mei sen 200 vuo den ajan muo kan -
neet kä si tys tä sii tä, mil lais ta on hy vä, ar vo kas mu siik ki. Esteet ti sen mu siik ki kas -
va tusajat te lun kes keise nä läh tö koh ta na on kä si tys tai de te ok sen si säi ses tä ar vos ta
ja mer ki tyk ses tä. Opet ta ji en ja op pi lai den kes ken se kä yh teis kun nas sa yleen sä on
val lin nut kä si tys sii tä, et tä mu sii kin ja yleen sä tai de ai nei den ope tuk ses sa on ja tu -
lee kin ol la ky sy mys es teet ti sen nä kö kul man ko ros tu mi ses ta.16 (Antti la & Juvo nen
2002, 12; Wes ter lund 1998; ks. myös Sun din 1997, 39.)

Esteet ti nen mu siik ki kä si tys liit tyy ylei sem piin es teet ti siin pe ri aat tei siin ja
juon taa juu ren sa mm. brit ti läi sen em pi ris min ma ku teo ri ois ta ja Imma nuel Kan tin
es te tii kan jär jes tel mäs tä. 1700-lu vul la vil kas ta brit ti läis tä es teet tis tä kes kus te lua
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15 Väi te klas si sen mu sii kin eli tis ti syy des tä pe rus tuu mm. sii hen, et tä suo ma lais ten myön tei syys klas sis ta mu -
siik kia koh taan kas vaa jok seen kin li ne aa ri ses ti pe rus kou lu tus tason myö tä (Ala suu ta ri 1997, 6–7, Joki nen
1998, 469–470 mu kaan). Nämä tu lok set ei vät ai na kaan ker ro mu sii kin pyy teet tö myy des tä ja ”puh taudes -
ta”, sil lä ih mis ten mu sii kil li set miel ty myk set näyt tä vät ker to van pal jon hä nen ase mas taan yh teis kun nas sa
(Joki nen 1998, 470). Samal la on muis tet ta va, et tä klas si nen mu siik ki voi ol la mo nil le ih mi sil le elä myk sel li -
ses ti ää rim mäi sen tär ke ää, jo tain jo ta il man ei ha lu ta elää (esim. Hani fi 1998).

16 Ehkä klas si sen mu sii kin val ta-ase maa ja sen myö tä es teet ti sen asen teen ase maa osoit taa myös Smit hin
(1997) esit tä mä väi te, et tä mu sii kin kog ni ti oi den pe rus tut ki mus oli si no jau tu nut mu sii kil li ses ti har jaan tu -
nei siin ”ide aa li kuun te li joi hin”, vaik ka val ta enem mis tön mu sii kin kuun te li jois ta muo dos ta vat mu sii kil li -
ses ti har jaan tu mat to mat hen ki löt (ks. kap pa le 5.6).



lei ma si aja tus maun stan dar dis ta eli ma kunor mis ta. Aja tel tiin, et tä huo li mat ta ma -
ku jen ja ma kunäke mys ten vaih te lus ta, ma ku ei ole va paa ei kä jo kai nen ma ku ole
yh tä hy vä. Kan tin epis te mo lo gian mu kaan kaik ki en oli oi den to del li nen luon ne jää
meil tä ai na sa laan; ma ku ar vos tel mi en taus tal la on jo kin ap riori nen pe ri aa te, jon ka
sel vit te lyyn psy ko lo gi sen es te tii kan kei not ei vät rii tä. Maku ar vos tel mil le osoi te -
taan ko ko naan oma sta tuk sen sa, ja tä män pe rus teel la an ne taan oi keu tus sil le yleis -
pä te vyy den ja vält tä mät tö myy den vaa ti muk sel le, jo ka ma ku ar vos tel miin Kan tin
mu kaan ai na si säl tyy. (Mus ta ran ta 1982, 1–2, 6, 117–118, 201.)

Vuon na 1750 sak sa lai nen fi lo so fi Ale xan der Baum gar ten jul kai si teok sen sa 
”Este tiik ka”. Teok ses sa es teet ti syyt tä pi det tiin me ta fyysise nä, ha vain to tie tä mis tä
jär jes tä vä nä pe ri aat tee na. Esteet ti nen teo re tisoin ti me ta fyysi ses tä ais tis ta, jon ka
avul la ih mi nen vas taan ot taa kau no tai tei ta, sy ven si tai teen erot ta mis ta ”hen ki lö -
koh tai ses ta” ja ”käy tän nöl li ses tä”. (Regels ki 1998, 12.) Alet tiin esit tää tai tei li jan
saa van voi man sa ju ma lai ses ta ki pinäs tä ja ins pi raa ti on ole van ne rout ta, jo ta ei voi
op pia (Oksa la 1999, 9). 1800-lu vun lop pua koh ti ro man tii kan ai ka kau si oli luo nut
myy tin ne ros ta sub jek tii vi sen in tui tion sa to teut ta ja na vir tu oosimuusik ko jen, sä -
vel tä jänero jen ja suur ten ka pel li mes ta ri en myö tä (Regels ki 1998, 12). Musii kis ta
tu li au tonomis ta tai det ta, ja ”teos” ko ho si mu siik kia kos ke van ajat te lun kes kuk -
sek si (Hut tu nen 1999, 55). Esteet ti nen tai denäke mys vah vis tui täh ti kul tin myö tä
ja kas vat ti juo paa aris to kra tial le ja nou se val le por va ris tol le kuu lu van ”hy vän mu -
sii kin” ja ta val li sen kan san mu sii kin vä lil lä (Regelski 1998, 12).

Esteet ti sel le mu siik kinäke myk sel le ovat omi nai sia myös seu raa van tyyp pi -
set sei kat: Omi nais ta on teos kes kei syys. Musii kin aja tel laan ole van yh tä kuin teos, 
jo ta kuun nel laan ja ar vi oi daan es teet ti sin kri tee rein. Kri tee rei tä pi de tään mu sii kin
si säi si nä, luon teel taan muut tu mat to mi na, uni ver saa lei na, ajat to mi na ja per soonat -
to mi na. Musii kin ar vo on mu sii kis sa it ses sään. Musii kin hyö dyl li syys, kau pal li -
nen nä kö koh ta tai muut ”epä puh taat” ul ko mu sii kil li set sei kat hait taa vat mu sii kin
es teet ti syy den ko ke mus ta. Kun kuu li ja kuun te lee mu siik ki te os ta es teet ti ses ti asen -
noi tunee na, hä nel lä on mah dol li suus ko kea es teet ti nen elä mys. Esteet ti nen elä mys 
liit tyy teok seen it seen sä, ei kä sii hen kuu lu so si aa li sia, us kon nol li sia, po liit ti sia tai
edes hen ki lö koh tai sia ulot tu vuuk sia. (Elliott 1995, 23; Regels ki 1998, 10–11.)
Musii kin la ji en kat so taan ole van hie rark ki ses sa suh tees sa toi siin sa. Ylim pä nä ja
”puh taim pa na” hie rar kias sa on län si mai nen klas si nen inst ru men taa li mu siik ki. As -
tet ta alem pa na on oop pe ra mu siik ki, jo ka on vä hem män puh das ta, kos ka sa nat tuo -
vat oop pe ran lä hem mäk si ruu miil li suut ta ja vie vät si ten kau em mak si ”Todel li ses ta 
Kau neudes ta”17. Alim mal la ta sol la on po pu laa ri mu siik ki, ja mi tä suo si tum paa mu -
siik ki on, sen huo nom paa se es teet ti sen mu siik kinäke myk sen kri tee rein on.
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17 Län si mai ses sa tra di tios sa on kai ken kaik ki aan ol lut tai pu mus näh dä mu siik ki ar kielä män ylä puo lel le trans -
sen doi tu va na uni ver saa li na tai tee na ja muut mu sii kit et ni si nä kan san mu siik kei na. Mm. Koda ly ajat te li, et tä 
eu roop pa lai nen tai de mu siik ki on kan sain vä li nen kie li, jo ta koh ti pe da go git kaik kial la joh dat te le vat op pi -
lai taan oman maan kan san mu sii kin avul la. (Wes ter lund 1998, 5.)



(Regels ki 2000.)18 Esteet ti nen mu siik ki kä si tys on luo nut pe rus tan es teet ti sel le mu -
siik ki kas va tuk sel le (Elliott 1995, 27–28), mi kä nä kyi pit kään esi mer kik si pe rus -
kou lun ope tus suun ni tel mas sa es teet tis ten ar vo jen ko ke mi sen ja elä myk sen ko ros -
ta mi se na (Lai ti nen 1996, 4).

Bränd ström ky syy, mi tä tar koi te taan mu si kaa li suu del la: ”Onko se si tä, et tä
osaa soit taa yh tä tai useam paa soi tin ta, lau laa puh taas ti, sä vel tää mu siik kia vai yli -
pää tään il mais ta it se ään mu sii kin avul la….”. Hän to te aa, et tä on ha vait ta vis sa kak -
si pää nä ke mys tä: mu si kaa li suus uniik ki na lah ja na se kä toi nen väl jem pi ja re la ti -
vis ti sem pi nä ke mys19. Abso luut ti sel le kä si tyk sel le tyy pil li set piir teet liit ty vät pe -
rin teis tä es teet tis tä mu siik ki kas va tus ta luon neh ti viin nä ke myk siin: mu si kaa li suus
näh dään ta val li sim min syn nyn näise nä, vain har vo jen va lit tu jen omi nai suu te na20,
mu si kaa li suut ta voi daan mi ta ta ja se il me nee esi mer kik si no pea na op pi mis ky ky nä, 
hy vä nä lau lu tai to na, hy vä nä mu siik ki muis ti na tai mui na mu sii kil li si na, eri tyi ses ti
sä vel te os ten esit tä mis val miuk si na. Se, mil lai nen kä si tys mu si kaa li suu des ta val lit -
see, vai kut taa mm. mu sii kinopet ta ja kou lu tus va lin toi hin. Pai not ta mal la ab so luut -
tis ta nä ke mys tä ol laan tai pu vai sia va lit se maan opet ta jik si opis ke le maan tai ta via
muu si koi ta mah dol li ses ti pe da go gi sen kiin nos tunei suu den kus tan nuk sel la. Abso -
luut ti nen mu si kaa li suus kä si tys ei ra joi tu ai no as taan tai de mu sii kin pii riin, vaan sen 
vaa li joi ta voi löy tyä myös jaz zin tai rock musii kin lajeista. (Brändström 1997,
12–17.)

Abso luut tis ta kä si tys tä voi luon neh tia dua lis ti sek si. Oppi mis tut ki muk sen
pii ris sä on esi tet ty, et tä epis tee mi nen21 ke hit ty mi nen on siir ty mis tä dua lis ti ses ta
re la ti vis ti sem paan tie to kä si tyk seen. Dua lis ti ses ti orien toi tu nut pi tää tie toa ja tie tä -
mis tä yk sit täis ten oi kei den fak to jen ko koel ma na, mut ta re la ti vis ti ses ti orien toi tu -
nut kat soo tie don ja tie tä mi sen pe rus tu van tie tys tä nä kö kul mas ta teh tä vään tul kin -
taan. (Per ry 1970, Lon ka 1997, 13 mu kaan.) Schom mer yk si löi dua lis tis ta orien -
taa tiota luon neh ti vat ole tuk set: ole te taan, et tä op pi mis ky ky ky ky on syn nyn näis tä;
aja tel laan, et tä jo ko hen ki lö op pii no peas ti tai ei ol len kaan; ole te taan, et tä yk sit täi -
set, yk sin ker tai set fak ta tie dot il men tä vät par hai ten tie tä mis tä se kä pi de tään tie toa
var ma na ja py sy väis luon teis ta (Schom mer 1990). Sovel let tu na mu si kaa li suu teen
tai lau lu tai toon dua lis ti ses ti orien toi tu neen mie les tä on to si asia kon teks tis ta riip -
pu mat ta, et tä toi set ih mi set op pi vat no peas ti soit ta maan tai lau la maan, kos ka he
ovat syn nyn näi ses ti mu si kaa li sia ja hyvän sävelkorvan omaavia.
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18 Klas si seen mu siik kiin vä hem män pe reh ty neet hen ki löt pi tä vät eri tyi ses ti 1800-lu vun ro man tii kan ajas ta,
ku ten Brahm sin ja Beet ho ve nin sä vel lyk sis tä. Musii kin es te tii kas sa ja mu siik ki kri tii kis sä täl lai nen asen -
noi tu mi nen on usein lei mat tu lii an emo tio naa li sek si ja alem piar voi sek si. (Smith 1997, 248.)

19 Esit te len re la ti vis tis ta nä ke mys tä lu vus sa 3.3.

20 Elliott (1995, 235, 236) esit tää, et tä lah jak kuusajat te lun ko ros tu mi nen es teet ti ses sä mu siik ki kas va tus nä ke -
myk ses sä on myös po liit ti nen ja ide olo gi nen asia. Kos ka vain har vat ovat nä ke myk sen mu kaan lah jak kai ta,
mu siik ki kas va tus jää kou luis sa pe ri fee ri seen ase maan, ei kä kou lu tus resurs se ja tar vit se suun na ta mu siik ki -
kas va tuk seen si ten kuin ”oi kei siin” ai nei siin, ma te ma tiik kaan ja kie liin.

21 Epis tee mi nen viit taa kä si tyk seen tie dos ta ja tie tä mi ses tä.



Slo bo da ym. (1994a, 351–352) erit te le vät ar kiajat te lun (folk psycho lo gy)
us ko muk sia mu si kaa li suu des ta. Vaik ka he ei vät pu hu es teet ti ses tä tai ab so luut ti -
ses ta nä ke myk ses tä, hei dän ha vain ton sa voi sa noa liit ty vän nii hin. Arkia jat te lun
us ko muk sil la kir joit ta jat tar koit ta vat ab so luut ti sen mu si kaa li suus nä ke myk sen
suun tai sia kä si tyk siä, joi ta ylei ses ti pi de tään to si na. He to tea vat jok seen kin viil tä -
väs ti, kuin ka mu sii kin pro fes so rit ru tiininomai ses ti jaot te le vat opis ke li jat mu si kaa -
li siin tai epä musikaa li siin, ”you eit her ha ve it or you don’t”, esi mer kik si opis ke li -
joi den esiin ty mi sen pe rus teel la – ot ta mat ta eh kä lain kaan huo mi oon vaik ka pa jän -
ni tyk sen vai ku tus ta soit ta mi seen. Pro fes so rei den ja mui den hie rar kias sa ar vos tet -
tu jen hen ki löi den aja tel laan pys ty vän ereh ty mät tö män tar kas ti ar vi oi maan esi tyk -
siä. Jopa tois ten sel lais ten muu sik ko jen, jot ka edus ta vat eri soi tin ta tai ovat pe reh -
ty neet jo hon kin toi seen mu sii kin his to rial li seen tyy liin, voi ol la mah do ton ta haas -
taa ”var sinais ten asian tun ti joi den” nä ke myk siä. Pahim mil laan ar vi oi den sub jek tii -
vi suus ver hou tuu yli pap pi mai seen ereh ty mät tö myy den mystiikkaan.

Kos ka es teet ti nen mu siik ki- ja mu siik ki kas va tus nä ke mys ja sii hen ni vou tu -
nut ab so luut ti nen kä si tys mu si kaa li suu des ta on ol lut pit kään val lit se vas sa ase mas -
sa mu siik ki kas va tuk ses sa Suo mes sa ja muu al la län si mais sa, nä ke mys on vah vas ti
ins ti tu tio na li soi tu nut. Käy tän jat kos sa kä si tet tä es teet ti nen mu siik ki kas va tus
viit taa maan ko ko tä hän ins ti tu tio naa lis tu nee seen ko ko naisuu teen. Poh jus tan seu -
raa vak si lau la mis kult tuu rin tar kas te lua erit te le mäl lä ins ti tuu tio-kä si tet tä.

3.2 Instituutiot merkitysten kantajina

Musii kil la on mo der nis sa yh teis kun nas sa usei ta ins ti tuu ti oi ta, jot ka mo nel la ta val -
la mää rit tä vät lau la mis kult tuu ria. Nii tä ovat esi mer kik si mu siik ki kas va tus-, kon -
sert ti- ja mark kinoin ti-ins ti tuu ti ot se kä ins ti tu tio na li soi tu neet ar vi oin ti käy tän teet,
ku ten mu si kaa li suus tes tauk set, mu siik ki kil pai lut tai kon sert tiar vos te lut. Insti tuu -
ti on le gi ti moi mi en ar vos tus ten ja kri tee rei den pe rus teel la mää räy tyy pit käl ti, ”mil -
lais ta on hy vä lau la mi nen” tai ”mi tä on mu si kaa li ses ti lah ja kas”. (ks. Bru ner 1996,
29–34.)

Insti tuu ti ot muo dos tu vat omik si kult tuu reik seen ja pai kal lis tu vat ra ken nuk -
siin, am mat tei hin, tit te lei hin ja sta tuk siin. Ne luo vat myyt te jä, kom munikoin ti- ja
toi min ta ta po ja ja pyr ki vät erot tau tu maan muis ta ins ti tuu ti ois ta kie len käy tön, pu -
keu tu mi sen ja hie rark kis ten suh tei den vä li tyk sel lä. (Bru ner 1996, 29.) Kos ka mer -
ki tys on ai na si dok sis sa sii hen nä kö kul maan, jos sa mer ki tys an ne taan, jo kin asia
voi yh des tä nä kö kul mas ta ol la oi kea ja hy vä ja toi ses ta nä kö kul mas ta taas vää rä ja
huo no.22 Näke myk se ni mu kaan ins ti tuu ti ot käyt tä vät mel kois ta val taa mää ri tel les -
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22 Sain taan noin oma koh tais ta ko ke mus ta sii tä, kuin ka mu sii kil li nen kom pe tens si ni on si dok sis sa yh teen nä -
kö kul maan, län si mai seen klas si seen mu siik kiin. Yri tin erään in tia lai sen muu si kon joh dol la lau laa si kä läi -
sen klas si sen kar naat ti sen lau lun as teik ko ja. Se oli vai ke aa, kos ka as teikot in ter val lei neen ovat toi sen lai sia
kuin mei kä läi ses sä pe rin tees sä. Kar naat ti nen as teik ko pe rus tuu 22 mah dol li sel le in ter val lil le ok taa via koh -
den län si mai sen 12 sä ve len jär jes tel män ase mes ta. Inter val lit ei vät ole myös kään ta sa ko koi sia. (Burns



sään hal lit se vat nä kö kul mat – ja ovat it se sa mal la näi den nä kö kul mi en tuo te. Bru -
ner sa noo po lee mi ses ti kas va tuk sen ole van kamp pai lua erot tau tu mi ses ta, mi tä
kou lu tus jär jes tel män ra ken tu mi nen vaik ka pa ”ylem mis tä” ja ”alem mis ta” op pi lai -
tok sis ta me ta fo ri ses ti il mai see. Siten kas va tusins ti tuu ti ot ei vät kos kaan ole neut -
raa le ja, vaan nii hin on his to rian sa myö tä ra ken tu nut tiet ty jä ar vos tuk sia ja mer ki -
tyk siä, jot ka ky sei sen ins ti tuu ti on nä kö kul mas ta ovat oi kei ta ja hy viä. (Bru ner
1996, 13–15, 29–31.) Luke mat to mat sei kat, jois ta pu hu taan to si asi oi na, ovat kin
tar kem min kat soen tie tys sä kon teks tis sa val lit se via us ko muk sia ja ar vos tuk sia,
joi den avul la pe rus tel laan esi mer kik si toi min ta käy tän tei tä. Ris ti rii to ja syn tyy, kun 
väi te tään us ko muk sia ja ar vos tuk sia to si asi oik si ja unoh de taan, et tä asi at ja il mi öt
näyt täy ty vät eri lai si na riip puen kat so jan pers pek tii vis tä. Mitään ei voi tar kas tel la
il man nä kö kul maa, ei kä yk sit täi sel le ih mi sel le omi nai set tul kin nat maa il mas ta ole
riip pu mat to mia tai ir ral laan hän tä ym pä röivän kult tuu rin us ko muk sis ta. (Bru ner
1996, 13–15.)

Ber ger ja Luck mann tar kas te le vat mie len kiin toi sel la ta val la ins ti tuu ti oi den
syn ty- ja va kiin tu mis proses se ja. Hei dän mu kaan sa ins ti tuu ti ot ra ken tu vat pe rim -
mäl tään in hi mil li sen toi min nan to tun nais tu mi sel le ja il men tä vät his to rial li suut ta ja 
sää te lyä. Insti tuu tio on si ten ai na oman his to rian sa tuo tos, ei kä si tä voi ym mär tää
ym mär tä mät tä sen tuot tanut ta his to rial lis ta ke hi tys tä. Insti tuu ti ot myös sää te le vät
in hi mil lis tä käyt täy ty mis tä aset ta mal la sil le en na kol ta mää ri tel ty jä käyt täy ty mis -
mal le ja. Sää te ly luon ne kuu luu pe rus luon teise na ins ti tuu ti oi tu mi seen it seen sä, ei -
kä se ole pa lautet ta vis sa eri tyi ses ti ins ti tuu ti oi den pön kit tä mi sek si ke hi tet tyi hin
sank tiome kanis mei hin, joi ta kut su taan so si aa li sen kont rol lin jär jes tel mäk si. Sosi -
aa li nen kont rol li kum pu aa ins ti tuu ti on ole mas sa olos ta si nän sä ja tie tys tä so si aa li -
ses ta maa il mas ta tu lee maa il ma, ai noa ole va. Kos ka ins ti tuu ti ot pe rus tu vat his to -
rial li ses ti ke hit ty neil le ar vos tuk sil le ja pe ri aat teil le, ins ti tuu ti oi den al ku pe räi set
mer ki tyk set jää vät usein uu si en su ku pol vi en ulot tu mat to miin. Sik si uu si su ku pol -
vi on so si aa lis tet ta va ins ti tuu ti oi hin, jol loin so si aa li sen maa il man tie dok si ob jek ti -
voi tu neet ra ken teet si säl ty vät yk si lön tie toi suu teen. Sama ta ri na pi tää niin sa no tus -
ti ker toa kai kil le lap sil le. Täs tä seu raa, et tä ins ti tuu ti oi den maa il man laa jen tues sa
sen yl le le vit täy tyy kog ni tii vis ten ja nor ma tii vis ten le gi ti maa ti oi den suo ja ka tos.
(Berger & Luckmann 1994, 65–67, 72–75.)

Resep ti tie dol la tar koi te taan ins ti tuu tiojär jes tel mää kos ke vaa esi te oreet tis ta
tie toa, jo ka muo dos taa sen lop pusum man, ”min kä jo kai nen tie tää” so si aa li ses ta
maa il mas ta. Se on ko koel ma elä mänoh jei ta, si veel li syys kä si tyk siä, sa nan las kuik si 
muo toil tu ja vii sauk sia, ar vo ja ja us ko muk sia, myyt te jä ja niin edel leen. Resep ti tie -
to mää rit tää ins ti tu tio naa li ses ti hy väk syt tä vän käy tök sen sään nöt, käyt täy ty mis -
alu eet ja toi mii mo ti voin ti pe rus ta na. Se mää rit te lee ja muo toi lee roo lit, joi ta esi te -
tään näil lä ins ti tu tio naa li sil la alu eil la. Näin se jo it ses sään kont rol loi käyt täy ty mis -
tä ja te kee sii tä en nus tet ta vaa. Resep ti tie to on so si aa li ses ti ob jek ti voi tunut ta tie toa. 
(Ber ger & Luck mann 1994, 78–79.)
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1999, 217.) Kos ka mi nul la oli vai keuk sia kuul la tar kas ti sä vel kor keusero ja in tia lai sen muu si kon lau lus sa,
myös nii den lau la mi nen tak kui li. Tun si ole van sa jok seen kin epä musikaa li nen. Ehkä tä mä ko ke mus on aut -
ta nut osal taan ym mär tä mään tä hän tut ki muk seen osal lis tu nei den on gel mia.



Ymmär tääk seen mi tä ta han sa il miötä on hyö dyl lis tä poh tia il mi ön his to rial -
li sia juu ria (Ber ger & Luck mann 1994, 67). Kos ka myös kään lau la mis kult tuu rin
mai se maa ins ti tuu ti oi neen ja re sep ti tie toi neen ei voi ym mär tää ot ta mat ta huo mi -
oon sen läh tö koh tia ja ke hi tys tä, tar kas te len suo ma lai sen mu siik ki kas va tuk sen
juu ria lä hin nä lau lunope tuk sen osal ta.

3.2.1 Musiikkikasvatuksen ja laulunopetuksen historiallisia
painopisteitä

Lau lunope tus ta on har joi tet tu maas sam me vuo si sa to jen ajan. Kes kiajan kou lus sa
lau lu oli tär keä op pi ai ne, ja voi jo pa sa noa, et tä en sim mäi set kuo ro lai set Turus sa
oli vat am mat ti mai sia lau la jia maan pää kir kon pal ve luk ses sa. (Kil piö 1992.) Lau -
lunope tuk sen ta voit teis sa al koi vat 1800-lu vun lop pu puo lel la nä kyä vah vat kan -
san si vis tyk sel li set, us kon nol li set ja es teet ti set ta voit teet. Kan sal le suun nat ta vas ta
lau lunope tuk ses ta kiin nos tut tiin kan san si vis tyk sen vä linee nä ”us kon nol li sen, si -
weel li sen ja kau nol lis-tun non” he rät tä mi sek si – rah vas kyl lä lau loi, mut ta si vis -
tyneis tön mie les tä so pi mat to mia ren ku tuk sia. Rah vas ta oli siis kas va tet ta va myös
lau lun avul la, kos ka sen har joit ta mi sen kat sot tiin kas vat ta van ih mis tä koh ti hy viä
ta po ja ja si vis tys tä. Lau lu tai to rin nas tet tiin toi si naan lu ku tai toon, ja nii den pi ti kul -
kea rin nak kain, jos mie lit tiin lu keu tua si vis tys kan so jen jouk koon. (Vapaa vuori
1997, 84, 164.) Myös 1880-lu vul la al ka neen, vuo si kym meniä kes tä neen lau lu juh -
li en pe rin teen taus tal la vai kut ti idealis ti nen nä ky mu sii kis ta, eri tyi ses ti lau lus ta es -
teet tis ten elä mys ten an ta ja na, kor keam piin pää mää rin ja hen ki siin ar voi hin oh jaa -
va na kan san kas vat ta ja na (Kil piö, 1992).

1900-lu vun lop pua lä hes tyt tä es sä ope tuk sen ta voit teis ta jäi vät vä hi tel len
syr jään kan san si vis tyk sel li set ja us kon nol li set ta voit teet, mut ta klas si sen tai de mu -
sii kin ase ma py syi vah va na mu siik ki kas va tuk ses sa. Kor kea kou lu tasois ta ope tus ta
an net tiin ai no as taan klas si ses sa mu sii kis sa vuo teen 1983 as ti, jol loin Sibe lius-
 Aka te mi aan pe rus tet tiin jaz zin ja kan san mu sii kin kou lu tusoh jel mat. Suo ma lai ses -
sa mu siik kiop pi lai tos jär jes tel mäs sä ope tus pe rus tuu edel leen pit käl ti klas si sen
mu sii kin ns. pe rus oh jel mis toon ja kurs si tut kin to jär jes tel män avul la py ri tään val ta -
kun nal li ses ti ver tai lu kel poi seen ar vi oin tiin. Musiik kiop pi lai tok set avaa vat tär ke -
än etenemis väylän am mat ti lai suu teen (esim. Hir vo nen ym. 2002)23. Slo bo da ku -
vai lee vas taa vaa eng lan ti lais ta mu siik ki kou lu tuk sen ar vi oin ti- ja ope tus jär jes tel -
mää ”klas si sek si kon ser va to riokult tuu rik si”. Sen ide olo gia vai kut taa sa man tyyp -
pi sel tä oman mu siik kiop pi lai tos jär jes tel mäm me kans sa: vi ral li set lau ta kun nat ar -
vi oi vat maan laa jui ses ti vuo sit tain op pi lai den suo ri tuk sia. Pai no pis te on pe rin tei -
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23 Ope tus mi nis te ri Mai ja Ras kin ter veh dyk ses sä mu sii kinopis ke lu näyt täy tyy näh däk se ni vä linee nä täh -
teyteen: ”Nimek käät sä vel tä jät, ka pel li mes ta rit, soit ta jat ja lau la jat nou se vat hy vän mu sii kin pe rus ope tuk -
sen an sios ta. Tai ta va opet ta ja eh kä aa vis taa, kos ka opet taa tu le vaa maa il man täh teä. Kos kaan ei kui ten kaan
voi ol la var ma ke nes tä tu lee mes ta ri. Sik si jo kais ta op pi las ta tu lee kan nus taa.”(Suo men Musiik kiop pi lai -
tos ten lii ton jul kai su 2002, 1.)



ses sä klas si ses sa tai de mu sii kis sa, ja ope tus täh tää klas sis ten sä vel lys ten teo sus kol -
li seen esit tä mi seen pa rem min kin kuin imp ro visoin ti- tai sä vel lys tai to jen ke hit tä -
mi seen. Kes kei sen oh jel mis ton soit ta mi nen tai lau la mi nen vaa tii vank kaa tek nis tä
hal lin taa. Esit tä jiä ver ra taan avoi mes ti tai pii lo te tus ti kil pai lul li ses sa hen ges sä toi -
siin sa. Kon ser va to riokult tuu ris sa ei vält tä mät tä ole ti laa nuo ren ih mi sen eks pres -
sii vi seen itseilmaisuun. (Sloboda 1996, 110–111,123.)

Kos ka mu siik kiop pi lai tok sis sa klas si nen mu siik ki on ai na kin vii me vuo siin
as ti ol lut val lit se va mu sii kin la ji, on luon nol lis ta, et tä myös lau lunope tus on pai not -
tu nut klas si seen tai de mu siik kiin. Seu raa va lai naus ku vaa näh däk se ni lau lu pe da -
go gii kal le ylei ses ti ase tet tua ide aa lia. ”Lau lu pe da go giik ka on ope tus- ja tut ki mus -
toi min taa, jo ka koh dis tuu ään tö eli mis tön työs ken te lyyn ja lau lu tek ni seen hal lin -
taan se kä joh dat taa lau lu pe rin teen mu sii kil lis-es teet ti sen ke hi tyk sen tun te muk -
seen. … Ihan teek si voi daan ni mit tää lau lua, jo ka on va paa kai kis ta si vu ää nis tä,
vää ris ty mis tä ja vir heel li sis tä jän ni tyk sis tä, jo ka tar peen mu kaan soi ylä-ää nis sä
jo ko hil jaise na tai voi mak kaa na, jo ka vir taa ke vy e nä ja kau niis ti re sonoiva na ei kä
ai heu ta lau la jal le min kään lais ta li hak sis ton vir he toi min taa.”(Ota van iso mu siik ki -
tie tosanakir ja 1978, 14.) Klas sis pai not tei set kri tee rit ovat hal lin neet myös kou lu -
jen mu sii kin di dak tiik kaa. Lin nan ki vi ym. mää rit tä vät kou lun lau lunope tuk sen
lau lu jen va lin ta kri tee rik si sen, et tä lau lut tu ke vat las ten es teet tis tä kas va tus ta mu -
sii kis sa. Tavoit tee na on vai vat to mas ti muo dos tu nut ta sai ses ti soi va ja kiin teä ää ni.
Ääni har joi tuk set täh tää vät yh te näi sen soin nin saa vut ta mi seen. (Lin nan ki vi ym.
1988, 142, 145–146.) Tämän kal tai set, si nän sä eh kä yk sit täi sil tä aja tuk sil ta vai kut -
ta vat lai nauk set, hei jas te le vat näh däk se ni ylei siä kä si tyk siä ja am mat ti lais ten pe -
da go gi sia käy tän tei tä ja toi saal ta vai kut ta vat nii hin. Nämä klas si sen lau lu tyy lin
ihan teet toi mi vat – eh kä tie dos ta mat to mas ti – ver tai lu pin ta na myös yk sit täis ten ih -
mis ten mie les sä hei dän ar vi oi des saan omaa lau la misosaa mis taan, vaik ka lau la mi -
sen ta voit teet oli si vat kin muualla kuin klassisen tyylin hallitsemisessa.

Tai de lau lun edus ta jat ovat voi neet ol la mel ko ka te go ri sia suh tau tu mi ses -
saan lah jak kuu teen. Esi mer kik si mai neik kaan Juil liard School of Music -kor kea -
kou lun opet ta ja Ser gius Kagen to te si: ”Voi daan var muu del la sa noa, et tä mil lään
in hi mil li sen toi min nan alu eel la luon tai sen lah jak kuu den puut tu mi nen ei ole niin
kiu sal li ses ti ha vait ta vis sa kuin se on tai teen pii ris sä. Eikä min kään muun tai teen
pii ris sä hen ki lö, jo ka on har jaan tu nut, mut ta vail la lah jak kuut ta, osoi ta niin su rul li -
sel la ta val la riit tä mät tö myyt tään kuin mu sii kin alal la. Ja vie lä on li sät tä vä, et tä eri -
tyi sen sel väs ti se, et tei omaa luon tais ta huip pu ky vyk kyyt tä, tu lee esiin lau la mi ses -
sa.” (Kagen 1960, 5.)

Vaik ka Kage nin aja tuk set ovat puo len vuo si sa dan ta kaa, saat taa ol la, et tä
asen ne ”vain har vois ta va li tuis ta” kai kuu edel leen mu sii kin op pi lai tos ten käy tä vil -
lä, sil loin kin kun ky sees sä on lau la mi nen har ras tuk se na, ei am mat tiin täh tää vä nä
opis ke lu na. Jos es teet ti nen nä kö kul ma mu sii kin ope tuk ses sa on ol lut ja mo nil ta
osin on edel leen val lit se va, ovat men neet ja ny kyi set opet ta ja pol vet kas va neet lah -
jak kuusajat te luun, jo ta sit ten saa te taan to teut taa esi mer kik si mu siik kiopis to jen
pää sy ko keis sa poh ti mal la, on ko opis ke le maan ha ke vil la ”hy vä ää ni ma te ri aa li”.
Esteet ti sen ide aa lin mu kai ses sa lau lu pe da go gii kas sa ihan tee na ovat par haat mah -
dol li set ää ni mal lit, ”huip pu lau la jat”. Tavoit tee na ei ole op pia lau la maan lau lu ja si -
nän sä vaan lau la maan klas sis ta tyy lisuun taa edus ta vaa mu siik kia tie tyl lä ää nen -
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muo dos tuk sel la tie tyin es teet ti sin kri tee rein. Har joit te lu tar koit taa ää ni har joi tus -
ten ja kap pa lei den tois ta mis ta ja täh tää ää nialan laa jen ta mi seen se kä oman ää ni -
tyy pin ja los ta mi seen. Par haat edel ly tyk set ke hit tyä lau la jik si kat so taan ole van
niil lä, joil la on luon tai ses ti ns. hy vä ää ni ma te ri aa li.24

His to rial lis ta taus taa vas ten on ym mär ret tä vää, et tä mu sii kinope tus lai tok set 
ovat no jan neet vah vas ti län si mai seen tai de mu siik kiin ja kou lu tus jär jes tel män
avul la on kiis tat ta saa tu pal jon hy viä tu lok sia. Tuo vi la (2003, 16) to te aa, et tä lah -
jak kai den las ten kans sa teh dyl lä pit kä jän nit tei sel lä työl lä on voi tu osoit taa, et tä
var hain aloi tet tu ta voit teel li nen mu siik ki kou lu tus tuot taa kan sain vä li ses ti kor -
keatasois ta he del mää.25 Tai de mu siik ki puo lus taa eh dot to mas ti paik kaan sa osa na
laa ja-alais ta mu siik ki kas va tus ta. Myös har ras tus mie les sä on oi keu tet tua ja mah -
dol lis ta opis kel la vaik ka pa klas sis ta lau la mis ta; lu ke mat to mat ih mi set te ke vät
niin. Mut ta ai no a na nä kö kul ma na klas si nen tai de lau lu kri tee rei neen, oh jel mis toi -
neen ja ta voit tei neen on lii an yk si puo li nen ei kä pys ty vas taa maan lä hes kään kaik -
ki en lau lun ha luis ten toi vei siin. Perus kou lun ope tus suun ni tel mas sa vuo del ta 1970
mu siik ki on si joi tet tu es teet ti sen kas va tuk sen osa-aluee seen (Lai ti nen 1996, 4) ja
mu sii kin opet ta ja kou lu tuk sen pää sy koek ri tee rei den pai no tuk set ovat ai van vii me
vuo si kym meniin as ti suo si neet yk si puo li ses ti tai de mu siik kiin orien toi tu nei ta ha -
ki joi ta (Anttila & Juvonen 2002, 25).

3.2.2 Musikaalisuuden käsitteestä ja musikaalisuuden
testaamisesta

Musiik ki kas va tuk ses sa pu hu taan pal jon mu si kaa li suu des ta. Vaik ka län si mais sa
ta val li sen käy tän nön mu kaan kaik ki lap set osal lis tu vat kou lu jen mu siik ki tun tei -
hin, vain har vo jen mu siik ki taidot ke hit ty vät kou lus sa sii nä mää rin kuin mo net
muut op pi vel vol li suu teen kuu lu vat tai dot. Arkia jat te lun se li tys tä hän asian ti laan
pe rus tuu mu si kaa li suu teen: toi set ovat riit tä vän mu si kaa li sia, toi set ei vät ole. (Slo -
bo da 1996, 107.) Ihmi set näyt tä vät to si aan sel väs ti ero avan toi sis taan sii nä, mi ten
he ha vain noi vat tai te ke vät mu siik kia. Ero jen se li te tään joh tu van ih mis ten eri lai -
ses ta mu sii kil li ses ta – syn nyn näi ses tä tai han ki tus ta – ky vys tä tai ky vyis tä. Kykyä
on ni mi tet ty mu sii kil li sek si ky vyk si, lah jak kuu dek si tai tai pu muk sek si. (Kar ma
2003, 1.)

Small (1980, 213–214) te kee kiin nos ta van huo mi on. Hän sa noo: ”Kuin ka
usein olen kaan näh nyt in nos tu neen pe rus kou lun opet ta jan luo kan ole van täyn nä
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24 Kät kä (2003) huo maut taa, et tä lau la mi sen kyt ke mi nen vain tiet tyi hin ”oi kei siin” län si mai siin as teik koi hin
muut taa lau la mi sen luon teen hel pos ti spon taa nin lau lun si jaan kriit ti ses ti tar kas tel ta vak si tai dok si, jos sa
vain tie tyt ää nen käyt tö ta vat ovat sal lit tu ja.

25 Tätä kir joit ta es sa ni ba ri to ni Tom mi Haka la lois ti ot si kois sa voi tet tu aan BBC:n kan sain vä li set lau lu kil pai -
lut Sin ger of the World in Car diff. Haka la oli ai koi naan erään mu siik kiopis ton kas vat ti (Kop pi nen 2003) ja
lie nee yk si hy vä esi merk ki mu siik kiop pi lai tos jär jes tel män toi mi vuu des ta huip pu am mat ti lais ten pe rus kou -
lu tuk sen an ta ja na.



op pi lai den tai de te ok sia, pii rus tuk sia, pat sai ta, nuk ke ja, kart to ja, ru no ja jne., mut ta
ei mu siik kia. Mik si? ’En ole kou lu tet tu muusikko’, on opet ta jan vas taus. Kui ten -
kin tä mä sa ma kou lut ta ma ton maa la ri, ku van veis tä jä ja kir joit ta ja saa op pi laat luo -
maan mi tä hie noim pia töi tä. Musii kin suh teen opet ta ja te kee poik keuk sen, lie nee
sik si, et tä on kas va tusins ti tuu ti oi den sa kaut ta op pi nut, et tä pi tää ol la kou liin tu nut
muu sik ko voi dak seen teh dä mu siik kia… Musiik ki on lii an tär ke ää jä tet tä väk si
muu si koil le, ja näin sa noes sam me haas tam me am mat ti lais ten mää räys val lan, ei
vain mu sii kin alu eel la vaan elä mäs sä yleensä.”

Käsi tyk set mu sii kil lis ten tai to jen eri tyis luon tees ta is tu vat lu jas ti ylei sis sä
us ko muk sis sa, ei kä kaik ki en ole te ta voi van vaik ka pa op pia soit ta maan. Esi mer -
kik si yli 75 % kas va tusalan am mat ti lai sis ta us koi, et tä sä vel tä mi nen, lau la mi nen
tai kon sert tisoit ti mi en soit ta mi nen vaa tii eri tyis lah jak kuut ta. Vas taa vas ti vain al le
40 % mie les tä ki rur gi sen toi men pi teen suo rit ta mi nen tai sha kin pe laa mi nen edel -
lyt tää si tä. (Slo bo da 1996, 107–108; Davis 1994, Slo bo da 1996, 108 mu kaan.)
Aja tus lah jak kuu des ta si säis te tään jo var hain: kah dek san vuoti ai den kou lu lais ten
mie les tä mu sii kil li set ky vyt – toi sin kuin esi mer kik si lii kun nal li set ky vyt – ei vät
ke hi ty har jaan nuk sen avul la (O’Neill 1994 Slo bo da 1996, 108 mu kaan). Monis sa
at ri buu tiotut ki muk sis sa on saa tu sa man suun tai sia tu lok sia, mut ta myös to det tu, et -
tä kou lu menes tys tä mu sii kis sa se li te tään se kä ky vyk kyy des tä et tä yrit tä mi ses tä
joh tu vak si (Aus tin & Vis poel 1998, 40–41; Leget te 1998; ks. lu ku 4.2). Kart tu nen
(1992, 59) to te si tut ki muk ses saan, et tä yh des sä kään vii den tois ta mu siik ki kir jas -
ton hoi ta jan haas tat te lu vas tauk sis ta ei suh tau dut tu kriit ti ses ti mu si kaa li suus kä sit -
tee seen. Musi kaa li suus miel let tiin eri kois ky vyk si tai -omi nai suu dek si, jo ka vain
osal la ih mi siä on ja jo ta pe rin tö te ki jät sää te le vät. Bränd strö min (1997, 94–95) mu -
sii kinopet ta jia kos ke vas sa haas tat te lu tut ki muk ses sa tu li esiin, et tä sa man ai kai ses ti 
aja tel tiin kaik ki en ih mis ten ole van mu si kaa li sia ja kui ten kin, et tä mu sii kil li seen
toi min taan tar vi taan eri tyisedel ly tyk siä. Klas si sen mu sii kin kor kea kou luopet ta jat
ko ros ti vat voi mak kaam min kuun te lu ky kyä kuin pe rus kou lunopet ta jat. Kaup pi nen 
(1996, 54) puo les taan sa noo mu sii kinopet ta jan työs sään to den neen sa, et tä mo net
op pi laat tai ai na kin hei dän van hem pan sa ajat te le vat, et tä mu sii kin op pi mi nen ja
mu sii kis ta naut ti mi nen vaa ti vat eri tyis lah jak kuut ta. Hänen mie les tään ”es teet ti nen 
tai denäke mys on teh nyt mu sii kis ta mys tee rin – siir tä nyt mu sii kin tai teel li seen kor -
keuteen, pois ar kielä mäs tä. Se on tuotava takaisin jokaisen ulottuville”.

Musiik ki on kui ten kin kuu lu nut mah dol li ses ti ai na kaik kial la in hi mil li seen
kult tuu riin. Se on liit ty nyt lap sen nu kut ta mi seen, työ hön, juh liin, us kon toon tai
po li tiik kaan, ja mu sii kin us ko taan voi van vai kut taa myön tei ses ti ih mi sen fyy si -
seen ja psyyk ki seen olo ti laan. Musiik ki liit tyy vää jää mät tä elä mään, si tä on vies ti -
mis sä kaik kial la ja esi mer kik si mai nos mu siik kia on vai kea vält tää. (Tre hub &
Trai nor 2001, 281, 295.) Kos ka kaik keen mu sii kil li seen toi min taan, myös mu sii -
kin kuun te luun, liit tyy var sin mo ni mut kai sia kog ni tii vi sia pro ses se ja, on evo luu -
tio psy ko lo gi an pii ris sä alet tu poh tia, mik si ih mi nen osoit taa uni ver saa lis ti tai pu -
mus ta ta ju ta mu siik kia. Onko ky ky naut tia mu sii kis ta vain jo kin evo luu ti on si vu -
tuote, vai on ko sil lä mah dol li ses ti suu ri kin mer ki tys ih mis la jin älyl li ses sä ke hi tyk -
ses sä? Vaik ka mu sii kil li nen ky vyk kyys lii te tään ta val li ses ti mu sii kin te ke mi seen
soit ta mal la, lau la mal la tai sä vel tä mäl lä, ih mis ten enem mis tö kui ten kin lä hin nä
kuun te lee mu siik kia tai tans sii sen tah dis sa luo den hy vin kin vah vo ja tun nesitei tä
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it sel le tär ke ään mu siik kiin. Kun ih mi sil lä yleen sä ot ta en näyt tää siis ole van ky ky
käyt tää mu siik kia mo nin ta voin ja naut tia sii tä, on ky syt tä vä, ei kö enem mis töä ih -
mi sis tä voi si pi tää mu si kaa li si na. (Cross 2001, 95.)

Sikiö-, vau va- ja var hais lap suus tut ki muk sen nä kö kul mas ta on pe rus tel tua
olet taa, et tä mu sii kil li sia ky ky jä voi daan pi tää ih mi sel le la ji tyy pil li si nä sii nä kuin
ky kyä op pia kiel tä tai eri lai sia mo to ri sia tai to ja. Ihmi nen voi käyt tää ää nen sä eri
ulot tu vuuk sia, sä vel kor keut ta, voi mak kuut ta, vä riä, me lo di aa, ryt miä ja har moni -
aa se kä pu he- et tä mu sii kil li seen kom munikaa ti oon. Vaik ka pu hu mi sen ja lau la mi -
sen ai vos tol li ses sa or ga ni saa tios sa toi saal ta on ero ja (esim. Ter vaniemi & Hug dahl 
2003), toi saal ta ne ovat var sin lä hei ses sä suh tees sa toi siin sa, ei kä voi da var muu -
del la tie tää, kum pi on evo lu tii vi ses ti var hai sem paa pe rua. Vas tasyn ty nei tä kos ke -
va tut ki mus osoit taa, et tä vau vat ovat syn nyn näi ses ti pal jon her kem piä ha vain noi -
maan ää niä ja mu sii kil li sia ta pah tu mia kuin aiem min on us kot tu. (Papousek, H.
1996, 42, 46.) Vie lä koh dus sa ole vat vau vat rea goi vat mu sii kil li siin är syk kei siin,
ja vas tasyn ty neet pys ty vät esi mer kik si ha vain noi maan pie niä ero ja sä vel kor keu -
des sa, ään ten voi mak kuu des sa, har monias sa, kes tos sa ja tem pos sa. Lisäk si ai van
pie net vau vat pys ty vät tuot ta maan mi tä mo ni nai sim pia ää niä ja osoit ta vat nor maa -
lis ti kiin nos tus ta ää niin, nii den imi toi mi seen ja ää nil lä leik ki mi seen. (Papousek,
M. 1996, 88–89 tut ki mus kat saus.) Jokai sel la lap sel la näyt tää siis ole van mu sii kil -
li sia ky ky jä, mi kä li hän ei kär si jos tain eri tyi ses tä ja har vi nai ses ta vam mas ta tai
puut tees ta.26 Se, et tei vät ky vyt jo kai sen koh dal la ke hi ty, joh tuu jos tain muus ta
kuin ole te tus ta lah jak kuu des ta. (Slo bo da 1996, 108.)

Kysy mys sii tä, pe rus tu vat ko huip pusuori tuk set mu sii kis sa syn nyn näi seen
mu sii kil li seen tai pu muk seen vai ym pä ris tö te ki jöi hin, on lah jak kuus tut ki muk ses sa 
kes kei nen (ks. Mai ja la 2003). Eksper tiisitut ki muk sen pii ris sä on esi tet ty, et tä har -
kit tu, kes kit ty nyt, sään nöl li nen ja sys te maat ti nen har joit te lu (de li be ra te prac ti ce)
se lit tää huip pu taidon ke hit ty mis tä pa rem min kuin ole tus syn nyn näi ses tä ky vyk -
kyy des tä. Kes keis tä huip pu taidon ke hit ty mi sel le on myös var hais lap suu des sa
van hem mil ta ja opet ta jal ta saa tu tu ki. Se aut taa luo maan myön teis tä kä si tys tä
omis ta tai dois ta se kä sa mais tu maan osaa viin roo li mal lei hin. (Erics son 2003,
63–67; Slo bo da, 1996, 111–114.) Mai ja la esit tää soit ta mi sen eks pert ti syy den
muo dos tu van tai pu mus ten, lah jak kuu den, ko ti kon teks tin, opet ta ji en, mu siik ki -
kult tuu rin, soit ta mi sen ilon, har ki tun har joit te lun ja esiin ty mis ten toi siin sa vuo ro -
vai kut tei ses sa pro ses sis sa. Pro ses sis sa syn tyy par haim mil laan kris tal lisoivan ko -
ke muk sen vah vis ta ma voi ma kas si säi nen mo ti vaa tio. (Maijala 2003, 184.)

Musi kaa li suu den mää rit te ly uni ver saa lil la ta val la yk siselit tei ses ti ja tyh jen -
tä väs ti on mie les tä ni mah do ton ta, mi kä joh tuu kä sit teen kult tuu ri ses ta luon tees ta.
Kuten Kar ma (2003, 3) sa noo, kä sit teet ku ten ”mu si kaa li suus” ei vät kuu lu ha vait -
ta vis sa ole vaan ma te ri aa li seen to del li suu teen, vaan ne muo dos ta vat kul le kin kult -
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26 Vain hen ki löi tä, jot ka kär si vät jos tain neu ro lo gi ses ta au di tii vi sen ma te ri aa lin pro ses soin tion gel mas ta, voi -
daan kut sua kor vat to mik si (Grif fiths 2001 ja Zator re 2001 Welch 2001, 22 mu kaan). Myös Peretz (2001,
204) au di to ri sen ag nosi an tut ki ja na muis tut taa, et tä ”mu si kaa li suus ei ole mo no liit ti nen tai to, jon ka yk si lö
jo ko omaa tai ei omaa, vaan pe rus tuu lu kui siin ero tet ta vis sa ole viin osa te ki jöi hin”.



tuu ril le omi nai sen ta van ha vain noi da, luo ki tel la ja pu hua maa il mas ta. Musi kaa li -
suu den mää ri tel miä löy tyy kyl lä mo nia, ja useim mat mää ri tel mät ovat ta val la tai
toi sel la epä loo gi sia tai ris ti rii tai sia (Kar ma 1986, 43). Hän eh dot taa yleis luon tei -
ses ti seu raa vaa mu si kaa li suu den mää rit te lyä: mu sii kil lise na tai pu muk se na voi -
daan pi tää suh teel li sen ho mo geenis ta psyyk kis tä ka pasiteet tia tai po ten ti aa lia ke -
hit tää mu sii kil li sia tai to ja. Jot ta po ten ti aa li voi rea lisoi tua, tar vi taan ym pä ris tö,
jos sa tai pu mus pää see to teu tu maan. Tai pu muk sen pe rus teel la ei voi da tyh jen tä -
väs ti se lit tää mu sii kil li sia tai to ja, vaan tar vi taan myös mui ta omi nai suuk sia.
( Karma 2003, 20.)

Annoin joh dan to lu vus sa joi ta kin esi merk ke jä, kuin ka jois sain yh teisöis sä
kaik kia pi de tään ky kenevi nä soit ta maan ja lau la maan (Small 1980, 41–43, 50–51;
Mes sen ger 1958, Slo bo da ym. 1994a, 349–350 mu kaan). Län si mai nen mu si kaa li -
suus kä si tys puo les taan pai not tuu ab so luut ti ses ti: mu si kaa li suut ta pi de tään ta val li -
sim min syn nyn näise nä, vain har vo jen va lit tu jen omi nai suu te na, jon ka mää rää voi -
daan mi ta ta. Musi kaa li suu den mit taa mi ses ta ol laan kin län si mai sen kult tuu rin pii -
ris sä ta vat to man kiin nos tu nei ta ja si tä var ten on ke hi tet ty lu kui sia eri lai sia tes te jä,
vaik ka ei ole yk si mie li syyt tä sii tä, mi tä mu si kaa li suu del la tar koi te taan. Kos ka mu -
si kaa li suus-ter min si säl tö on pi kem min so pi mus- kuin to tuus kysy mys, ei ky sy -
mys tä ”kuin ka hy vin tes ti mit taa mu si kaa li suut ta?” voi pi tää mie lek kää nä (Kar ma
1986, 61), ei kä ole ole mas sa va li di tee til taan ja re liabi li tee til taan ylei ses ti hy väk -
syt tyä mu si kaa li suu den psy ko met ris tä mit ta ria (Slo bo da 1996, 109). Sik si jo kai -
sel le tes ti tyy pil le yh tei nen on gel ma on pe rus ta van laa tui nen: mi tä oi ke as taan mi ta -
taan, kun sa no taan mitattavan musikaalisuutta?

Käsi tyk set mu si kaa li suu des ta voi vat siis vaih del la voi mak kaas ti ja koh dis -
tu vat pit käl ti ky sy myk siin syn nyn näi syy den ja ym pä ris tön vai ku tuk ses ta se kä sii -
hen, on ko mu si kaa li suus jo kai sen piir re vai ja kaan tuu ko piir re väes tös sä epä tasai -
ses ti. Edus tan it se Slo bo dan ym. (1994b, 363) esit tä mää kan taa, jon ka mu kaan yk -
si löl li set, osit tain pe rin nöl li set erot ei vät ole muut tu mat to mia. Jokin ky ky voi ol la
pe rin nöl li nen ja sil ti muut tua pal jon kin esi mer kik si in ten sii vi sen har joit te lun ja
suo tuisan ym pä ris tön an sios ta. Perin nöl li nen ky vyk kyys ei voi mää rit tää lo pul lis ta 
osaa mi sen ta soa, kos ka min kä ta han sa tai don ke hit ty mi nen edel lyt tää usei den eri
te ki jöi den yh teis vai ku tus ta (ks. Wertch 1985, 20–21 ja lu ku 7.3.3). Täs sä tut ki -
muk ses sa ei ole mah dol li suut ta tar kem paan mu si kaa li suu den kä sit teen tai mu si -
kaa li suus tes tien pun nit se mi seen, mut ta yri tän poh tia, mil lai sia vai ku tuk sia es teet -
ti seen mu siik ki kas va tus kä si tyk seen liit ty väl lä mu si kaa li suus kä si tyk sel lä on esi -
mer kik si sii hen, kenelle opetusta suunnataan.
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Musikaalisuustestikäytäntöjen heikkouksien pohdintaa

Tämän tut ki muk sen kan nal ta olen nai sem paa kuin eri lais ten mu si kaa li suus tes ti -
tyyp pi en27 tar kas te lu si nän sä on poh tia mu si kaa li suus tes tien ide olo gi aa ja vai ku -
tus ta ope tus käy tän töi hin. Kos ka tois ta mi seen pe rus tu va tes ti tyyp pi liit tyy lau lu tai -
toon, vaa tii tes ti kui ten kin kom men toin tia. Kar ma (2003, 69; 1986, 67) to te aa, et tä
tois ta mi seen pe rus tu vat tes tit ovat Suo mes sa ta val li sin tes ti tyyp pi alem man ta son
mu sii kinope tuk seen va lit ta es sa. Niis sä tut kit ta va lau laa an ne tun mal lin mu kaan
in ter val le ja ja me lo di oi ta se kä tois taa ta put ta mal la ryt mi ai hei ta. Ongel mal lis ta on,
et tä tuot ta mis ky ky, var sin kin lau lu tai to, liit tyy tes tis sä me nes ty mi seen. Lau lu ää -
nen kva li teet ti, jän nit tä mi nen tai ujous saat ta vat vai kut taa tes ti tu lok siin. Ihmi nen
voi esi mer kik si tie tää, mi tä ha lu aa lau laa, mut ta ”ei saa si tä ulos”. Lisäk si on mah -
dol lis ta, et tä jot kut lap set, eri tyi ses ti po jat, ei vät edes suos tu lau la maan.

Lau lu taidon ja mu si kaa li suu den liit tä mi nen yh teen on osa ih mis ten mel ko
ta val lis ta ar kiajat te lua – ja mik sei oli si, kun myös am mat ti lai set mää rit te le vät mu -
si kaa li suut ta lau lu taidon pe rus teel la. TV-do ku men tis sa (1994) ”Me lau lu taidot to -
mat” haas ta tel tu Hilk ka ker too: ”Mul le on us ko tel tu ko ko elä mä ni, et tä olen epä -
musikaa li nen, kos ka en osaa lau laa. Mut ta en pi dä it seä ni epä musikaa lise na, kuu -
len omas sa kin lau lus sa kun se me nee pie leen.” Asian tun ti ja na do ku men tis sa kuul -
tu pro fes so ri Kai Kar ma to te aa, et tä ”var sin kin en nen van haan, toi vot ta vas ti ei niin 
pal jon enää ny ky ään, huo nos ti, epä puh taas ti lau la va tuo mit tiin au to maat ti ses ti
epä musikaa lis ten ryh mään”. Kun tois ta mi seen pe rus tu via tes te jä edel leen käy te -
tään laa jal ti, lie nee va li tet ta vas ti niin, et tä epä puh taas ti lau la vat edel leen kar si taan
mah dol li ses ti pel käs tään ke hit ty mät tö män lau lu tai ton sa pe rus teel la mu siik kiopin -
to jen ul ko puo lel le. Tilan ne on pa ra dok saa li nen, kos ka on ylei ses sä tie dos sa, et tä
mo net am mat ti muu si kot ei vät osaa lau laa (mm. Sundberg 1986, 191).

Tes tien ja mu siik kiopin to jen me nes tyk sen tie de tään si tä pait si kor re loivan
hei kos ti. Sil loin kun tes til lä on ha vait tu ole van en nus tusar voa mu sii kil li sen suo -
riu tu mi sen suh teen, jää kui ten kin epä sel väk si, mi kä osuus tes tis sä me nes ty mi ses sä 
on en nen tes tiä saa dul la mu sii kil li sel la har jaan nuk sel la. (Leh mann 1997a, Leh -
mann & Erics son 1997, 43 mu kaan.) Lot ti (1988, 49–50) huo maut taa, et tä tes tien
va li di teet ti tut ki muk ses sa vä hem mäl le huo miol le ovat jää neet mo net tes taus ko -
konai suu teen liit ty vät sei kat, joil la voi ol la pal jon kin vai ku tus ta tes tin lop pu tu lok -
seen: ylei set jär jes te lyt, tes taus ti lan teen il ma pii ri, tes taa ji en käyt täy ty mi nen ja
per soonal li set omi nai suu det, tes tat ta van vi reys ti la, mo ti voi tunei suus, jän nit tynei -
syys jne. O´Neill ja Slo bo da (1997) huo ma si vat, et tä luot ta mus tai epä luot ta mus
omiin ky kyi hin vai kut ti tes tis sä me nes ty mi seen riip pu mat ta var si nai ses ta kog ni tii -
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27 Musi kaa li suus tes tit voi daan ja kaa kar keas ti kol meen tyyp piin: ato mis ti seen, ko ko nais val tai seen ja tois ta -
mi seen pe rus tu viin tes tei hin. Ato mis ti ses sa tes tis sä mi ta taan kor keu den, pi tuu den, voi mak kuu den ja ää -
nen vä rin erot ta mis ky ky jä ver taa mal la kah ta ään tä toi siin sa. Kokonais val tai ses sa tes ti tyy pis sä ää net esiin -
ty vät to del li sen mu sii kin yh teydes sä ja saa te taan ky syä esi mer kik si, mi kä esi te tyis tä ka dens seis ta päät tyi
too ni kaan, kum pi mu sii kin kat kel ma on ”kau niim pi” jne. (Kar ma 1993, 1–2.) Käsit te len tois ta mi seen pe -
rus tu vaa tyyp piä ly hy es ti teks tis sä. Kap pa lees sa 7.2.2 esit te len Kar man au di tii vi seen struk tu roin ti ky kyyn
pe rus tu van tes tin, kos ka tes ta sin tut ki muk sen osal lis tu jat ky sei sel lä tes til lä en nen en sim mäis tä ope tus jak -
soa ja sen päät teek si.



vi ses ta osaa mis tasos ta (ks. lu ku 4.2). Monet muut sei kat, jot ka ei vät lii ty mu siik -
kiin – ku ten älyk kyys, mo ti vaa tio, mo to ri nen ky vyk kyys ja per soonal li suus – ovat
yh teydes sä mu siik kiopin nois sa me nes ty mi seen (Kar ma 2003, 65). Näi tä seik ko ja
ei kui ten kaan mu si kaa li suus tes teis sä ta val li ses ti py ri tä ei kä pys ty tä ar vi oi maan.
Sink ko nen (1997, 42) ky syy ja vas taa osu vas ti: ”Onko var maa et tä [mu siik kiopis -
ton] pää sy koe to del la erot taa jy vät akanois ta? (Kaik ki tie tä vät vas tauk sen: ei ole.)
Näyt tää ikä väs ti sil tä, et tä mu siik kiopis ton pää sy koe on port ti, jos ta va li tut käy vät
si säl le ak tii vi seen mu sii kin te ke mi sen maa il maan ja ul ko puo lel le jää neet ovat tuo -
mit tu ja passiivisen kuluttajan osaan.”

Kuten Sink ko nen to te si, on gel mal lis ta on tes tauk sen lei maa va ja disk ri -
minoiva luon ne: jos hen ki lö ei lä päi se mu si kaa li suus tes tin ni mel lä kul ke via pää sy -
koeriit te jä, hän voi saa da lei man ja/tai al kaa ko kea ole van sa epä musikaa li nen ja
saat taa jää dä mo ni en mu siik ki kas va tus käy tän tei den ul ko puo lel le.28 Vaik ka tut ki -
muk sen pii ris sä pai no te taan mu si kaa li suus-kä sit teen so pi muk sen va rai suut ta (Kar -
ma 2003, 9–16), käy tän nön mu si kaa li suu den tes taus ti lan ne voi ol la toi nen: pu hu -
taan ja toi mi taan ikään kuin mu si kaa li suus tai epä musikaa li suus oli si vat ob jek tii -
vi sia to si asi oi ta.29 Aina kin es teet ti sen pe rin teen pii ris sä mu sii kin am mat ti lai set
ovat useim mi ten it se lä pi käy neet mu si kaa li suus tes te jä. Alal le va li koi tu neet puo -
les taan tes taa vat seu raa via su ku pol via, kos ka niin hei dät it se kin va li koi tiin. Leh to -
sen (2001, 312) mie les tä ins ti tu tio naa li nen mu siik ki kas va tus muo dos taa kin ää rim -
mäi sen hie no ja koi sen sys tee min, jo ka tois tu vas ti ja ar mot ta pun nit see ken täl le
pyr ki vän mu sii kil li sen kom pe tens sin pe ri aat tees sa sa mal la ta val la mu siik kiopis -
ton pää sy ko kees ta aina ensikonserttiin.

Vaik ka tes tat tu hen ki lö ta ju ai si, et tä esi mer kik si jän nit tä mi nen hei ken si
suo ri tus ta, tai hä nel le ker rot tai siin, et tä tes tisuori tus se lit tää hei kos ti mu sii kinopis -
ke lu menes tys tä (ks. Leh man 1997a, Leh mann & Erics son 1997, 43 mu kaan; Tuo -
vi la 2003, 226; Kar ma 2003, 65), on saa tu lei ma her käs ti py sy väis luon tei nen. Ker -
ran saa dun mää reen kaut ta ih mi nen al kaa hel pos ti näh dä it sen sä mää reen kal taise -
na ja suun taa tark kaa vai suut taan vain sel lai siin seik koi hin, jot ka tu ke vat mää ret tä.
Kysees sä on ns. vah vis tusil luusio (Saa ri luoma 1990, 109–110). Sosi aa li sen jär jes -
tel män an ta mas ta lei mas ta voi tul la li säk si osa iden ti teet tiä (Hol land ym. 2001), ja
lei mal la voi ol la ko ko nais val tai nen vai ku tus elä mäs sä eteen tu le vi en va lin to jen te -
ke mi seen. Vaa ra na on, et tä esi mer kik si mu siik kiopis ton pää sy ko kees sa hy lät ty
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28 Mai ja lan (2003, 83) tut ki muk ses sa kä vi il mi, et tä kak si suo ma lais ta huip pu muusik koa hy lät tiin lap suu des -
sa mu siik kiopis ton pää sy koetes tis sä ”epä musikaa li suu den” ja yk si jän nit tä mi sen ta kia. Tes taus käy tän nöt
voi vat siis ol la var sin disk ri minoivia myös nii den koh dal la, jot ka myö hem min osoit tau tu vat tai de mu sii kin
huip puosaa jik si.

29 On il meis tä, et tä mu siik kiopis tot mää rit te le vät mu si kaa li suu den omi en mu sii kil lis ten läh tö koh tien sa mu -
kai ses ti (Lai ne & Soi ni 2002, 45). Musi kaa li suus tes tien vält tä mät tö myyt tä pe rus tel laan pait si ”hy vän op pi -
lasainek sen” löy tä mi sen ta kia, myös sil lä et tä jo ten kin kar sin taa on suo ri tet ta va, kos ka ha ki joi ta on enem -
män kuin pys ty tään ot ta maan si sään. Pää sy koejär jes tel män us kot ta vuus jou tui si epäi le mät tä koe tuk sel le,
jos ha ki jal le sel vi tet täi siin, et tä hä net kar si taan it se asi as sa vail la ob jek tii vi sia pe rus tei ta. Jot ta ke nen kään
ha ki jan oras ta vaa mu siik kisuh det ta ei vaa ran net tai si asiat to mil la lei moil la, oli si mie les tä ni luo vut ta va pu -
hu mas ta mu si kaa li suus tes tis tä ja myön net tä vä, et tä mil lään käy tet tä vis sä ole val la me ne tel mäl lä ei pys ty tä
mit taa maan luo tet ta vas ti sel lais ta mo niulot teis ta il miötä kuin mu si kaa li suus.



tul kit see tä män pa laut tee na omas ta mu si kaa li suu des taan ja vie lä hy vin laa ja-alai -
ses ti (Lai ne & Soi ni 2002, 45). Vaik ka kri tiik kiä mu si kaa li suus tes te jä koh taan toi -
si naan esi te tään, mu si kaa li suus-kä sit teen vil je ly ja mu si kaa li suus tes tit näyt tä vät
elä vän omaa va kiin tunut ta elä mään sä mu sii kin ope tus- ja ar vi oin ti käy tän tei den
so si aa li sen sää te lyn muo to na 30. Niis tä on tul lut so si aa li ses ti ob jek ti voi tunut ta tie -
toa (Ber ger & Luck mann 1994, 79).

Musiik ki kou lu tus ta an ta vat ta hot ei vät ole ai noi ta lah jak kuuk si en seu lon taa
har joit ta via yh teisö jä. Myös jal ka pal lon tai jää kiekon pe laa jil le voi käy dä niin, et tä 
an ka ran kar sin nan tu lok se na saa daan ko koon jouk ko huip pu te ki jöi tä, mut ta vä -
hem män tai ta vil le ei tah do löy tyä luon te vaa paik kaa to teut taa har ras tus taan vain
”omak si ilok si” (Sink ko nen 1997, 4). Las ten har ras tus toi min nan kil pai lul li suu -
des ta ja las ten tar pei den huo mi oonot ta mi ses ta kai vat tai siin sel väs ti laa jem paa kes -
kus te lua.31 Tavoit teet si nän sä ovat tär kei tä. Nii den aset ta mi nen ja saa vut ta mi nen
ovat omi aan luo maan ja yl lä pi tä mään psyyk kis tä hy vin voin tia (esim. Sal me la-Aro 
& Nur mi 2002). Olen nai nen ky sy mys on mie les tä ni, ku ka ta voit teet aset taa ja jää -
kö ai dos ti ti laa har ras ta jan omil le toi veil le ja tai pu muk sil le (ks. Tuo vi la 2003).
Voi daan pyr kiä mak si moi maan op pi lai den erin omai suus tai pyr kiä kas vat ta maan
on nel li sia ih mi siä, to te aa Kur ke la (1993, 390–391) poh ties saan kou luikäis ten har -
ras te li ja poh jais ta mu siik ki kas va tus ta32. Pakonomai sen erin omai suu den ta voit te -
lun ase mes ta op pi lai tos voi liit tou tua nii den hen kis tä it senäi syyt tä vah vis ta vi en ja
kor jaa vi en psyy ken te ki jöi den kans sa, jot ka joh ta vat si säis ten mo ti vaa tioläh tei den 
vah vis tu mi seen ja aut ta vat op pi las ta il men tä mään omaa yk si löl li syyt tään ja ke hit -
tä mään luo vaa asennetta.
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30 Suzu ki-ope tus on esi merk ki klas si sen mu sii kin me to dis ta, jo hon yleen sä ei kuu lu tes taa mis ta, vaan op pi laat 
va li taan van hem pi en haas tat te lun pe rus teel la. Suzu ki-fi lo so fi an mu kaan mu siik ki on jo kai sen lap sen opit -
ta vis sa ole va tai to sa moin kuin äi din kie li, ts. kuun te le mi sen ja te ke mi sen, pu hu mi sen tai soit ta mi sen kaut ta. 
Tavoit tee na on ih mi sen ko ko per soonal li suu den kas vat ta mi nen mu sii kin avul la. (Suzu ki 1983.) Meto diin
kuu luu olen naise na osa na tii vis yh teis työ lap sen, opet ta jan ja van hem pi en vä lil lä, al ku vai hees sa kor va kuu -
lol ta soit ta mi nen se kä yh teis musisoin ti.

31 Lii kun ta jär jes töis sä Suo men Voi mis te lu- ja Lii kun taseurat (SVoLi) ja Suo men Pal lo liit to on huo mat tu se
epä koh ta, et tä kil pai lu maa il ma on va lu nut ai kui sis ta lap siin, ja jo pie net lap set pan naan kil pail len pa rem -
muus jär jes tyk seen. Suun nan muu tok se na on luo tu mm. ”Jump pa ju na”- ja ”Kaik ki pe laa” -jär jes tel mät.
SVoLI täh tää eet ti sis sä ta voit teis saan mm. seu raa viin seik koi hin: lap si op pii voi mis te lun pe rus taidot leik -
ki en; tue taan kaik kia, ei vain lah jak kuuk sia; osal lis tu jia ei ver ra ta toi siin sa, vaan suo ri tuk sen ar vi oin ti pe -
rus tuu jo kai sen oman osaa mi sen ar vos ta mi sen; lap sia kan nus te taan mo ni puo li seen har ras ta mi seen, ei kä
vaa di ta yh teen la jiin si tou tu mis ta. (SVoLi 2004.) Kaik ki pe laa -ide olo gias sa jo kai sel la lap sel la on oi keus
kan nus ta vaan ja tur val li seen jal ka pal lo har ras tuk seen. (Suo men Pal lo liit to 2004).

32 Uusi ky lä (2002, 52) si vu aa Kur ke lan nä ke mys tä mai ni tes saan kou lun pa him mak si on gel mak si luo vuu den
kan nal ta suo ri tus ko ros tunei suu den. Oppi laan tu li si osoit taa jat ku vas ti erin omai suut taan ei kä hän sai si
ereh tyä. Suo ri tus ten ko ros ta mi nen vai kut taa useim pi en op pi lai den kä si tyk seen omis ta ky vyis tään.



3.2.3 Esteettisen musiikkikasvatuskäsityksen muita
heijastusvaikutuksia

Tämä tut ki mus ei suo ra nai ses ti kos ke mu siik kiop pi lai tos toi min taa ei kä yri tä ot taa
kan taa kou lu jen mu siik kiope tuk sen ope tus suun ni tel miin, mut ta tut ki mus ai heen
kan nal ta on vie lä esi tet tä vä joi ta kin nä kö kul mia mu siik kiop pi lai tok sis ta. Näin sik -
si et tä se, mi ten mu siik kia opet ta vat hen ki löt kou luis sa ja mu siik kiopis tois sa toi -
mi vat, pe rus tuu hei dän ins ti tuu ti oi den edus ta ji na omaa viin sa kä si tyk siin mu sii kis -
ta, mu si kaa li suu des ta, soi ton tai lau la mi sen op pi mi ses ta. Musii kin am mat ti lais ten
kä si tyk set hei jas ta vat yh teis kun nas sa ylei sem min vai kut ta via kä si tyk siä se kä puo -
les taan vai kut ta vat nii hin, esi mer kik si suu ren ylei sön kä si tyk siin. Siten niis tä
muo dos tuu ver tai lu pin ta myös sii hen lau la mi seen tai soit ta mi seen, jo ka ta pah tuu
ins ti tuu ti oi den ul ko puo lel la.33 Leh to sen (2001, 306) ky sy mys ”Pais taa ko mu siik -
kiop pi lai tok sis sa mus ta au rin ko?” ei ole yh den te ke vä myös kään mu siik kiopis to -
jen ul ko puo lel la.

Leh to nen poh tii mu siik ki kas va tuk seen liit ty vää vah vaa kak sois si dos ta. Pu -
hees sa on ko ros tet tu luo vuut ta ja va paa ta il maisua, mut ta teot ja toi min ta ovat
usein edus ta neet muu ta – tiuk ko ja sään tö jä, kaa va mais ta toi min taa, vir hei den et si -
mis tä se kä ko vaa kil pai lua. Musiik ki kas va tus on muo kan nut mei dät osak si mu -
siik ki kult tuu ria se kä siir tä nyt sii hen kyt key ty vät ar vot ja nor mit osak si mu siik -
kisuh det tam me, jo ka muo dos taa mu siik kiin liit ty vi en hen ki lö koh tais ten ar vo jem -
me, asen teidem me ja odo tus tem me ho rison tin. Sen poh jal ta mää rit te lem me niin
omat kuin kans saih mis ten kin mu sii kil li set ky vyt, puut teet ja mah dol li suu det se kä
mo net kult tuu ri set po la ri tee tit ku ten mu si kaa li suus vs. epä musikaa li suus, va ka va
vs. ke vyt mu siik ki, hy vä vs. huo no mu siik ki, sy väl li nen mu siik ki ko ke mus vs. pin -
nal li nen ajan viete jne. (Leh to nen 2001, 306 -307.)

Esteet tis-hie rark ki sen mu siik ki kä si tyk sen seu rauk se na muun muas sa po pu -
laa ri mu siik kia on pää dyt ty ar vi oi maan tai de mu sii kin kri tee reil lä (Antti la & Juvo -
nen 2002, 13). Soi ton tai lau lun har ras ta jal ta voi daan vaa tia tai to ja ja osaa mis -
tasoa, jo ka täh tää mu sii kin am mat ti lai suu teen. Vaa ti muk set kos ke vat niin oh jel -
mis toa kuin suo ri tuk sen ta so a kin. Mikä funk tio opin noil la on sil le suu rel le enem -
mis töl le, jos ta ei tu le am mat ti lai sia? Hyvän mu siik kisuh teen (ks. lu ku 4.4) kan nal -
ta huo les tut ta vaa on, jos mu sii kin har ras ta jil le ase te tut vaa ti mus kri tee rit es tä vät ih -
mi siä soit ta mas ta omak si ilok seen. Onko si säis tet ty vaa ti mus ta so, jon ka ta kia ko -
kee pa rem min kin riit tä mät tö myy den tun net ta kuin ai toa mah dol li suut ta naut tia
mu sii kin te ke mi ses tä omis ta läh tö koh dis taan, omaa ja lä heis ten elä mää pal ve le -
val la ta val la? Musiik kia pi täisi kin näh däk se ni voi da har ras taa myös mu siik kiop pi -
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33 Ver tai lu pin ta voi hei jas taa yk si lön kan nal ta ne ga tii vis ta, pois sul ke vaa lah jak kuusajat te lua: us ko taan, et tä
jot kut eri tyisyk si löt ovat syn ty neet on nis tu maan, kos ka heil lä on ”lah jo ja”. Täl lai nen ajat te lu muo dos tuu
her käs ti la tis tus man ke lik si ja es tää te hok kaas ti op pi mis ta. Mik si kan nat tai si pon nis tel la, kun ei ker ran ole
lah jo ja suo tu? (Saa ri nen & Lon ka 2000, 110–112.)



lai tok sis sa jou tu mat ta ar vi oi ta vak si es teet tis-am ma til li sin kri tee rein.34 Mus ta lah -
den ja Tai pa leen tut ki muk ses sa (1992) to det tiin kon ser va to rio-opis ke lun kes keyt -
tä mi sen syy nä ol leen mm. lai tok sen lii an vah va am ma til li nen suun tau tu mi nen.
Vaik ka yli voi mai ses ti suu rin osa kes keyt tä neis tä oli opis kel lut muil la kuin am mat -
tiosas toil la, opis ke lua lei man nut am ma til li nen ote mer kit si mo nil le koh tuut to mia
vaa ti muk sia ja elä män pa kol lis ta ka ven ta mis ta. Jon kin lai nen ”tu los tai ulos” -ajat -
te lu oli nä ky vis sä mo ni en vas taa ji en ko ke muk sis sa. (Leh to nen 2004, 53–54.) Kil -
piö to te aa kuo ro lau lu toi min taa poh ties saan, et tä lau lun har ras ta jil ta, joil la ei ole
mu siik kialan kou lu tus ta ja inst ru men tin soit ta mi sen tai toa on koh tuu ton ta vaa tia
suo ri tuk sia, joi hin yl tä vät vain mu siik kia am ma tik seen te ke vät. Yhtä koh tuu ton ta
oli si kan sa laisopis ton maa laus pii riä syyt tää sii tä, et tä ke vät näyt te lys tä ei os te ta
hei dän töi tään Ate neumiin. Ammat ti mai sen työn pi tä mi nen ai no a na mit ta puu na
on kult tuu ri ken tän ko ko naisuu den ra joit ta mis ta. Sii hen kuu lu vat lat va, run ko ja
juu ret. (Kil piö 1992.) Musii kin am mat ti laise na toi mi mi nen ja mu sii kin har ras ta -
mi nen pi täi si näh dä eri lai si na prak sik si na ja pal ve le van eri lai sia tar pei ta ja ole mas -
sa olon tar koi tus ta.35 (Regels ki 1998, 25).

Seu raa va ku vaus il men tää näh däk se ni kuin ka ins ti tu tio na li soi tu nut tai de -
mu siik kiorien taa tio to tun nais tu mi sen (Ber ger & Luck mann 1994, 65–67) pai nol la 
voi eh käis tä yri tyk set hie man eri lai sen ope tus kult tuu rin luo mi sek si. Kysees sä on
erään mu siik kiopis ton ns. avoi men osas ton ko kei lu.

Avoi men osas ton ope tus ta voit teik si ase tet tiin mu sii kis ta iloit se mi nen, mu -
siik kisivis tys ja tuo rei den toi min ta ta po jen ke hit tä mi nen, ja sil le otet tiin kaik ki ha -
luk kaat pyr ki jät, jot ka oli hy lät ty pää sy ko keis sa. Opet ta jat ja op pi laat sai vat mää -
ri tel lä va paas ti ope tus menetel mät ja ope tuk sen si säl lön. Kui ten kin to det tiin mo ni -
en op pi lai den ko ke van ope tuk sen tyl säk si ja riit tä mät tö mäk si. He toi voi vat op pi -
tun neil le mm. toi sen lais ta mu siik kia. Käy tän nös sä avoi men osas ton op pi lai ta ope -
tet tiin suu rin piir tein sa mal la ta val la kuin mui ta kin op pi lai ta, vaik ka kin il man tut -
kin to pai nei ta. Monet opet ta jat oli vat jo läh tö koh tai ses ti tyy ty mät tö miä avoi mel la
osas tol la opet ta mi seen. Työ koet tiin tur haut ta vak si, kos ka avoi men osas ton op pi -
lail la ei aja tel tu ole van val miuk sia vas taan ot taa si tä län si mai sen tai de mu siik kiin
pai not tu vaa ope tus ta, jon ka an ta mi seen opet ta jat oli vat saa neet kou lu tuk sen. Op -
pi lai ta pi det tiin her käs ti työ läi nä ja mu sii kil li ses ti avut to mi na. Avoi men osas ton
näh tiin myös tah raa van se kä mu siik kiopis ton ima goa et tä opet ta jan ope tusuraa.
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34 Tämän kir joit ta jal ta on myös toi si naan tie dus tel tu, saa ko omal le lap sel le lau laa, vaik ka lau lai si vää rin. Olen 
sa maa miel tä Bjork vol din kans sa, jo ka to te aa, et tei ole oi kein, jos bel can ton es te tiik ka mää rit te lee äi din
lau lun epä puh taak si ja kiel tää lau la mas ta. Päin vas toin pie ni lap si ei tie dä mi tään äi din ään tä kau niim paa ei -
kä tär keäm pää, kos ka sii hen kät key tyy ko ko äi din rak kaus ja se on lap sel le myös avain so si aa li seen elä -
mään. On tär ke ää, et tä lap si saa ko kea sen tun ne herk kyy den, jo ka äi din ja isän lau luun si säl tyy. (Björk vold
1991, 29, Teres ka 2003, 52 mu kaan. )

35 Arvi oi des saan Raja ton-lau lu yh ty een kon sert tia ar vos te li ja se koit ti mie les tä ni asiat to mas ti har ras tus- ja am -
mat ti lais kri tee rit toi siin sa. Arvos te li ja sa noo: ”Oli si voi nut ku vi tel la, et tä tä mä [yh ty een mai neik kuus] tar -
koit taa suo ma lais ten kan san lau lu jen ja ki vo jen pop-ral li en pik kusievää yh dis te lyä, jol lai nen on har ras ta ja -
kuorois sa muo tia. Mie li ku vat pe rin ne kuoro pii ri en ham paat to mas ta viih tees tä ka ri si vat jo kuun nel les sa si -
tä, mi ten hie nol la am mat ti taidol la ra jat to mat sel vit ti vät pai koin hy vin kin mut kik kaat ja kun nian hi moi set
har moni at. ”(Hau ru 2002.)



Useat opet ta jat al koi vat ko kei lu vuo den lop pu puo lel la an taa enem män hen ki lö -
koh tais ta oh jaus ta niil le, jot ka ke vään pää sy ko keis sa hy väk syt täi siin opet ta ji en
var si nai sik si op pi laik si. Muut op pi laat jäi vät opet ta jan eri tyis huomi on ul ko puo lel -
le. He al koi vat lai min lyödä ko ti läk sy jään. Tämä si nän sä joh don mu kai nen vas ta -
vuo roi suus vah vis ti opet ta jan op pi lais ta jo saa maa ne ga tii vis ta kä si tys tä. Näin
syn tyi ke hä, jos sa sen si jaan et tä oli si ke hi tet ty tuo rei ta toi min ta ta po ja, vah vis tet -
tiin ar vi oi via ope tus käy tän tö jä.36 (Tuo vi la 2003, 20–21.)

Mikä ta han sa usein tois tu va toi min ta saa va kiin tu neen muo don, ja kaik ki in -
hi mil li nen toi min ta voi to tun nais tua, jol loin si tä tois te taan vas tai suu des sa yhä uu -
del leen sa mal la ta val la. Näin on käy nyt myös mu siik ki-ins ti tuu ti ois sa: es teet ti sen
mu siik ki kas va tuk seen poh jau tu va ab so luut ti nen kä si tys mu si kaa li suu des ta37 ja
muut kult tuu ri set po la ri tee tit, ku ten va ka va vs. ke vyt mu siik ki jne., ovat va kiin tu -
neet nii hin lu jas ti ja ins ti tu tio naa li set käy tän nöt, ar vos tuk set ja kri tee rit ovat luo -
neet oman to del li suu ten sa. (Ks. Ber ger & Luck mann 1994, 65–68.)

3.2.4 Laulukoetraditio

Tv-do ku men tis sa ”Me lau lu taidot to mat” (1994) Eero ker too:

”Tuli ekal la luo kal la kan sa kou lun lau lu ko keet. Romah ti se kä si tys
omas ta lau lus ta, sain kuu to sen lau lus ta. En voi nut kä sit tää, mis tä oli
ky sy mys. Jos äi din mie les tä lau loin nä tis ti ja opet ta jan mie les tä vä -
hem män nä tis ti, niin mi kä on oi kein tän hom man ni mi? Seu raa va na
vuon na sa ma jut tu, mut ta oli eri opet ta ja, ja näin kin pie ni ih mi nen al -
koi kä sit tää, et tä täs sä on nyt jos tain ylei sem mäs tä il miös tä ky se.”

Doku men tin seit se mäs tä haas ta tel lus ta nel jä ker toi kou lus sa saa dus ta kiel tei ses tä
pa laut tees ta. Pasin sa noin:

”Se on hir veen te ho kas se nu me ro ar vos te lu, et an ne taan kuu si lau lus -
ta. Jos et ju ma lis te sii tä ym mär rä, et tet osaa, niin et mis tään!”
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36 Tuo vi la (2003, 21) huo maut taa, et tä on otet ta va huo mi oon, et tä ky se oli mu siik kiopis tol le uu den ope tus -
muo don en sim mäi ses tä vuo des ta, ja va roit taa yleis tä mäs tä ker to maan sa esi merk kiä mu siik kiopis to jen ny -
ky ti laan, avoi miin osas toi hin tai mui hin ke hi tyshank kei siin.

37 Abso luut ti nen kä si tys mu si kaa li suu des ta voi hy vin myös mu siik ki-ins ti tuu ti oi den ul ko puo lel la. Tie de-leh -
ti (6/2002)jul kai si uu ti sen ”Musi kaa li suus nä kyy ai vois ta”: ”Epä musikaa li sel la ai kui sel la ei eh kä ole toi vo -
a kaan ke hit tyä mu si kaa li sek si. Hei del ber gin yli opis ton tut ki jat ra por toi vat Natu re Neu ros cien ce –leh des sä, 
et tä kuu lo ai vo kuoren Heschel’n poi mu, kuul tu jen ää ni en en sim mäi nen kä sit te li jä, on am mat ti muu si koil la
kes ki mää rin 2,3 ker taa niin suu ri kuin muil la ih mi sil lä ja sä ve liä kuun nel ta es sa yli tup las ti niin ak tii vi nen.
Kysei nen poi mu ei tiet tä väs ti kas va enää yh dek sän nen ikä vuo den jäl keen.” Leh ti on tul lut jul kais seek si tie -
teel lise nä uu tise na ju tun, jos sa mo ni mut kai nen ja -ulot tei nen il miö pel kis te tään yh den ai vo poi mun omi nai -
suu dek si. Hei jas taa ko ky sei nen jut tu si tä, et tä vain eks plisiit ti siä mit taus menetel miä käyt tä viä tut ki muk sia
pi de tään tie tee nä, jol loin kult tuu riin, psyyk ki siin pro ses sei hin ja op pi mi seen liit ty vä ”sot ku” ei pää se häi -
rit se mään ”sel kei tä” tu lok sia?



”’Aut ta kaa mi nua’, pyy si 50-vuo tias ruot sa lai nen opet ta ja. ’Koko
elä mä ni olen voi nut huo nos ti, kos ka en ole osan nut lau laa. Ala -
koulus sa nei ti [opet ta ja] sa noi mi nul le, et tä mi nun täyt tyy is tua ai van
ta ka na ja ol la hil jaa, kos ka lau loin niin ru mas ti.’” (Lann fjäll 1998,
13.)

Kana da lai nen 47-vuo tias Val ker too ta pah tu mas ta, kun hän oli 12-vuo tias kou lu -
lai nen:

”…Olin ys tä vie ni kans sa kuo ros sa. Opet ta ja kes keyt ti lau lun ja sa -
noi, ’Joku tääl lä on kor va ton. Se olet si nä Val. Sinul la ei ole sä vel kor -
vaa, et lau la oi kei ta nuot te ja. Et voi lau laa mu ka na.’ Sanoin, et tä ha lu -
sin to sis sa ni jää dä kuo roon, kos ka kaik ki ys tä vä ni oli vat siel lä. Hän
vas ta si, et tä voit kyl lä jää dä ko roon, mut ta et lau laa. ’Koska et osaa
lau laa, auo suu ta.’ Sii tä het kes tä pi din it seä ni sä vel kor vat to ma na, en -
kä enää kos kaan lau la nut kuo ros sa. Kir kos sa avai len suu ta ni, kun
muut lau la vat ja sa moin juh lis sa ys tä vi en kans sa.” (Welch 2001, 14.)

Nämä esi mer kit Suo mes ta, Ruot sis ta ja Kana das ta ker to vat sa maa ta ri naa: kou lus -
sa saa tu ar vio lau la mi ses ta on pai na nut ko ko elä mään vai kut ta neen kiel tei sen lei -
man. Kun suo ma lai set oma elä mä ker ral li ses ti muis te le vat huo no ja kou lu ko ke muk -
sia, lau lu ko keet nou se vat esiin eri tyi sen ikä vi nä muis toi na. Lau lu ko kei ta pe lät tiin
ja jän ni tet tiin. Opet ta ja saat toi no la ta lau la jan ja es tää tä män osal lis tu mi sen yh tei -
seen lau luesiin ty mi seen kou lun juh las sa. Tut ki ja to te aa, et tä täl lai set ko ke muk set
käy vät nuo rem pi en hen ki löi den koh dal la har vi nai sem mik si, mut ta vas ten mie li -
syys ins ti tu tio naa lis ta lau lu koe käy tän töä koh taan on säi ly nyt. (Joki nen 1998,
480–481.) Las ten tar hanopet ta ja kou lu tuk sen opis ke li joil le kou lun lau lu ko keet toi -
vat yli voi mai ses ti eni ten ne ga tii vi sia ko ke muk sia ja elä myk siä. Monis sa ta pauk -
sis sa seu rauk se na oli suun tau tu mi nen muu al le. Kokei ta ku vat tiin mm. hel ve til li -
sik si, trau maat ti sik si, pai na jais mai sik si ja ah dis ta vak si. Lau lu koe oli tut ki muk sen
mu kaan ää ret tö män ki vu lias ti lan ne, jo hon saat toi liit tyä voi ma kas ta alem muu den -
tun net ta ja hä pe ää. Näin vas ta si vat eten kin ne op pi laat, jot ka ko ki vat ole van sa
”jän nit tä jä tyyp pe jä” ja epä var mo ja lau la jia. ”Ennem min kin vaik ka pyö räh tää hi -
taas ti alas ti luo kan edes sä mui den ar vi oi des sa kriit ti ses ti”. (Ruis mä ki 1996,
404–405.) Suu ri osa ih mi sis tä, jot ka väit tä vät ole van sa epä musikaa li sia, on luo nut
mie li ku van sa ni men omaan ole te tun lau lu taidon pe rus teel la. Kou lu ai kai nen lau -
lunume ro saat taa kum mi tel la mie les sä ja es tää osal lis tu mas ta yh tei siin lau lu het -
kiin. (Hon gis to-Åberg ym. 1994, 116.)

Tilan ne ei ole uu si. Siu ko nen poh ti jo 70–vuot ta sit ten:”Kuin ka pal jon lie -
nee kään sel lai sia ’laulamattomia’ ih mi siä, joi den lau lu ha lun ja lau lu ky vyn us kon
on ko ko naan kuo let ta nut opet ta jan lau su ma epä suo pea sa na lau lusuori tuk ses ta. Ja
oma tun te ma epä on nis tu mi nen kan tau tuu seu rauk si neen lä pi ko ko elä män. Se
pun ta ri, jol la kas va va pun nit see täl lai sia epä on nis tu mi sia ja mui ta vas toin käymi -
siä, luul tu ja ja to del li sia, on eri kois laa tui nen. Pait si et tä se on ylen herk kä ja jo
alus sa lii oit te le va, se ajan ku lues sa käy ob jek tii vi ses ti aja tel len yhä epä oi keu den -
mu kai sem mak si: muis tis sa li sä tään jat ku vas ti pai noa it se asian puo li seen vaa ka -
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kup piin, niin et tä lo puk si saa daan pun nus ten mää rä niin suu rek si, et tä niis tä muo -
dos tuu suo ra nai nen elä män taak ka.” (Siu ko nen 1935, 280–281.) Myös Bränd ström 
to te aa ta van neen sa lii an usein ai kui sia, jot ka sa no vat ole van sa täy sin epä musikaa -
li sia. Täl lai nen mi nä ku va on usein muo dos tu nut lap suu des sa hei kon lau lu taidon
ta kia ja vah vis tu nut myö hem min kou lus sa. On ai heel lis ta ky syä, mi ten mu sii -
kinopet ta jat käyt tä vät kä si tet tä mu si kaa li suus ny ky ään ja ym mär tä vät kö he vas -
tuun sa ol la tois ta mat ta lei maa via huo mau tuk sia mu si kaa li suu des ta tai sen puut -
tees ta. (Brändström 1997, ii, 11.)

3.2.5 Kertomus Soilista – kiteytymä absoluuttisesta
laulutaitouskomuksesta

”Pik ku tyt tö nä hel sin ki läi nen Soi li pää si mu kaan kan sa kou lun kuo roon – to sin
vain au ko maan suu taan. Hän nyö kyt te li pää tään ja seis tä nö köt ti mui den rin nal la.
Näky mät tö mät sa nat ja my kät sä ve let pai nau tui vat sy väl le si sim pään. Lau la mi nen
me ni tuk koon 35 vuo dek si. Lau la mis ta ei kyl lä pääs syt pa koon. Joka iki nen vuo si
kou lus sa oli lau lu ko keet, en sin kan sa kou lus sa sit ten op pi kou lus sa. Yhtä kaa mei ta
ko ke muk sia tu li mo lem mis sa lai tok sis sa. Opet ta ja na kut ti luo kan edes sä, kaik ki
luok ka to ve rit kuun te li vat hie vah ta mat ta, kun hän pu ris ti tus kaise na ään tä si säl -
tään. Epä musikaa li sen ih mi sen lei mas ta tu li Soi lin yk si omi nai suus. Hän ei epäil -
lyt sen ai tout ta, vaik ka kai ken ai kaa ha lu si lau laa mui den mu ka na. Pari vuot ta sit -
ten Soi li nä ki leh des sä il moi tuk sen gre go ri aani sen kirk ko lau lun al keis kurs sis ta,
jol le hän he ti il moit tau tui. Pää sy vaa ti muk se na oli, et tei tar vit se osa ta lau laa. Kurs -
sil la lau let tiin van ho ja kes ki ai kai sia lau lu ja ja ope tel tiin tun te maan, mi ten ää ni
liik kuu ke hos sa. Äänen ei tar vit se ol la puh das, riit tää kun se on oma. Oma ää ni oli
Soi lil le hui kaise va elä mys. Tiuk kaan pak kau tu neet tun teet läh ti vät liik keel le, ja
lau la ja al koi avau tua vuo si kym me nen huur tees ta. Lau lus sa oli voi maa. Rii pai -
sevin ta omas sa lau la mat to muu des sa oli Soi lil le se, et tei hä nel lä lo pul ta kaan ole
vai keuk sia ol la oi keas sa ää nes sä. Hän pys tyy lau la maan nuo til leen.” (Luh tasaa ri
2001.)

Usko mus maisema, jos sa esi mer kik si Soi li lei mat tiin lau lu taidot to mak si,
poh jau tuu näh däk se ni es teet tis-ab so luut ti seen kä si tyk seen mu si kaa li suu des ta ja
lau la mi ses ta, jon ka pii riin su ku pol vi toi sen sa jäl keen on eh dol lis tet tu. Nime än
sen, mi ten tä mä re sep ti tie dok si (Ber ger & Luck mann 1994, 78–79) muo dos tu nut
us ko mus maisema il me nee lau lu tai toon suh tau tu mi ses sa, ab so luut ti sek si lau lu tai -
tous ko muk sek si ja mää rit te len sen seuraavasti:

Abso luut ti nen us ko mus lau lu taidos ta pe rus tuu kä si tyk seen mu si kaa li -
suu des ta syn nyn näise nä ky ky nä, jo ka se lit tää, mik si mu si kaa li set hen ki löt op pi vat 
no peas ti omal la pai nol laan mu siik kiin liit ty viä asi oi ta. Hyvä sä vel kor va ja hy vä
lau lu tai to ovat osoi tus mu si kaa li suu des ta ja huo no sä vel kor va ja huo no lau lu tai to
epä musikaa li suu des ta. Kos ka mu siik ki on ole muk sel taan uni ver saa lia, ei ti lan ne -
koh tai sia te ki jöi tä ku ten jän nit tä mis tä tu le ot taa huo mi oon. Lau lu tai toa voi daan
mi ta ta esi mer kik si lau lu koeti lan tees sa, jos sa lap sen pi tää lau laa lau lu oi kein ja
puh taas ti. Kaik ki ei vät ole riit tä vän lah jak kai ta mu si kaa li ses ti pys ty äk seen lau la -
maan kuo ros sa, pääs täk seen mu siik ki luo kal le jne. Kos ka nuo til leen lau lu tai toa ei
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voi ke hit tää, ei ole jär keä yrit tää opet taa si tä niil le, jot ka ei vät py sy nuo tis sa. Abso -
luut ti nen us ko mus on luon teel taan siis var sin dua lis ti nen (Schom mer 1990). Ihmi -
sel lä jo ko on laulutaito tai ei.

Jos jät täi si na ii vis ti huo mi oon ot ta mat ta val lit se van ab so luut ti sen lau lu tai -
tous ko muk sen, voi si aja tel la, et tä oman mu sii kil li sen po ten ti aa lin käyt tä mi nen
lau la mal la oli si it ses tään sel vyys jo kai sel le, on han inst ru ment ti ai na mu ka na. Työ -
vä enopis tois sa tai kan sa laisopis tois sa tar jo taan useil la paik ka kun nil la ope tus ta,
jo hon pe ri aat tees sa ku ka ta han sa voi osal lis tua, myös ns. lau lu taido ton hen ki lö.
Lau lu ha luis ta huo li mat ta kyn nys ha keu tua vaik ka pa työ vä enopis toon lau la maan
voi ol la ylit tä mä tön. Voi daan pe lä tä esi mer kik si no la tuk si tu le mis ta. Ihmi set saat -
ta vat myös miel tää lau lu tai ton sa niin huo nok si, et tä ei vät koe voi van sa osal lis tua
yh teis lau luun kir kos sa tai muu al la tai lau laa yli pää tään ke nen kään toi sen kuul -
len.38 ”Kou lus sa kun lau let tiin, niin ku kaan ei lau la nut. Kuu lui vain pien tä pi hinää
ja opet ta jan ää ni. Kaik kia hä vet ti lau la mi nen.” (Joki nen 1998, 481.) Ker to ja ei ole
ko ke muk sen sa kans sa yk sin. Samas sa oma elä mä ker ta tut ki muk ses sa jo ku toi nen
to te si, kuin ka ”oli si ha lun nut lau laa ’kaikesta sy dä mes tään tois ten mukana’, mut ta
jou tui vä hek syn nän ta kia ’laulamaan sa lai sis sa pii lois saan kou lus sa op pi mi aan
lauluja’” (Joki nen 1998, 480). Myös mi nul le ovat mo net ih mi set vuo si en mit taan
ker to neet vas taa vis ta ko ke muk sis ta. Abso luut ti sen lau lu tai tous ko muk sen maa il -
mas sa epä var muus lau lu taidos ta sul kee herkästi laulusuun kokonaan.

Lau lu taidot to muut ta kos ke vis ta tut ki muk sis ta (lu ku 2) käy il mi se seik ka,
et tä lau lu taidot to mik si lei ma tuil le ei ta val li ses ti tar jo ta lau lunope tus ta. Siten lau lu -
tai to il mei ses ti kin att ri bu oi daan si säi siin ja py sy viin te ki jöi hin (ks. lu ku 4.2).
Ongel mal lis ta on myös se, jos ab so luut tis ta us ko mus ta kri tee rei neen, jot ka ovat
mah dol li ses ti mie lek käi tä hui pul le pyr ki vän klas si sen am mat ti lau la jan koh dal la,
so vel le taan sil loin kin kun ky sees sä on esi mer kik si ko ko luok kaa kos ke va lau lu koe 
tai lau la mi nen har ras tuk se na, ei am mat tiin täh tää vä nä toi min ta na.39

Onnek seen ta ri nan Soi li myö hem min elä mäs sään löy si toi sen lai sen nä kö -
kul man lau la mi seen ins ti tu tio naa li sen mu siik ki kas va tuk sen ul ko laidoil ta. Täs sä
nä kö kul mas sa, Soi lin ta pauk ses sa siis gre go ri aani sen lau lun har ras ta ji en pii ris sä,
Soi lis ta tu li kin pys ty vä lau la ja. Abso luut ti sen lau lu tai tous ko muk sen mu kaan sen
ei pi tä nyt kai ke ti ol la mah dol lis ta.
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38 Tilan ne voi ol la hy vin eri lai nen jos sain Ita li an ta pai ses sa kult tuu ris sa.

39 Ylei sönosas ton mie li pi de kir joi tuk ses sa eräs lau lun leh to ri har mit te lee ma ta lan pu he ää nen ihan noin tia ja to -
te aa: ”Vir siä lau le taan klas si sel la ää nen muo dos tuk sel la. Nii den me lo di at ovat laa jo ja ja ne ei vät mah du
muu ta man sä ve len alu eel le.” (Hel sin gin Sano mat, 5.2.2003.) Mie les tä ni huo mau tus hei jas te lee es teet ti sen
mu siik ki kas va tus kä si tyk sen hen ges sä kä si tys tä klas si sen lau lu tyy lis tä ai no a na oi kea na tyy li nä. Luu len, et -
tä vaik ka pa edes men neet tä ti ni häm mäs te lisi vät väi tet tä ää nen muo dos tuk ses ta. He ei vät osan neet klas sis ta
ää nen muo dos tus ta, mut ta lau loi vat in nok kaas ti mm. vir siä ko ko pit kän elä män sä ajan.



3.3 Praksiaalisuus musiikissa ja
musiikkikasvatuksessa

Vii me vuo si kym meni nä ko ko mu sii kil li nen maa il man ku van laa jen tues sa po pu laa -
ri kult tuu rin ja maa il man mu sii kin mi tä eri lai sim mat suun nat ovat muo kan neet
eneneväs sä mää rin mu siik ki kä si tyk siä ja lau lu tyy le jä. Muu tos ten myö tä myös
mu siik ki kas va tuk sel li nen pers pek tii vi näyt täi si ole van laa jen tu mas sa mo niin eri
suun tiin ja sii hen liit ty en es teet tis tä mu siik ki- ja mu siik ki kas va tus nä ke mys tä on
ar vos tel tu lii an ka pea-alai sek si ra ken nel mak si. (Ks. Antti la & Juvo nen 2002.)
Regels ki esit tää ra di kaa lil ta kuu los ta van aja tuk sen, mut ta näh däk se ni aja tuk sen,
jol la on vas tineen sa to del li suu des sa. Hän väit tää, et tä ”ta val lis ten” ih mis ten osoit -
ta man vä lin pi tä mät tö myy den taus tal la mu sii kin es teet ti siä ide aa le ja koh taan on
pe rus ta van laa tui nen muu tos: Esteet ti nen ide aa li eli ja voi hy vin tie tys sä his to rial li -
ses sa, so si aa li ses sa ja kult tuu ri ses sa ti lan tees sa, mut ta ide aa lia yl lä pi tä neet ra ken -
teet ovat hä viämäs sä no peas sa post mo der nis sa glo baa lis sa muu tok ses sa. (Regels -
ki 1998, 13.) Myös Sun din (1997, 34, 53) ajat te lee sa man suun tai ses ti huo maut ta -
es saan, et tä klas si sen mu sii kin suu ruu denajal la oli vah va yh teys kan sal li suus aat -
tee seen, mut ta ny ky ään täl lai nen yh teys on heik ko, ei kä ole esi mer kik si it ses tään
sel vää, mi tä mu sii kin la jia ve ro va roil la tue taan ja mi ten.

Esteet ti sen mu siik kinäke myk sen haas ta jak si on nos tet tu prak si aa li nen mu -
siik kinäke mys, jon ka läh tö koh ta on prag ma tis ti ses sa40 fi lo so fias sa. Prag ma tis mi
fi lo so fise na kou lu kun ta na syn tyi 1800-lu vun lop pu puo lel la Yhdys val lois sa Har -
var din yli opis ton pii ris sä. Yhden prag ma tis ti sen suun tauk sen kes kei sen pe rus ta jan 
John Deweyn mie les tä fi lo so fit ovat ali ar vi oi neet käy tän nöl lis ten tai to jen mer ki -
tys tä. Dewey vas tus taa an tii kin ai ka na teh tyä teo reet ti sen tie don ja käy tän nöl li sen
toi min nan erot te lua, jo ka hä nen mie les tään joh taa vir heel li seen kä si tyk seen tie -
dos ta erään laise na kat se le mi se na. Tie to liit tyy ai na ih mi sen ak tii vi seen toi min taan
ko ke muk sen jär jes tä mi ses sä ja to si asi oi den pe rus te le mi ses sa. Kas va tus fi lo so fias -
saan Dewey ko ros taa las ten luon tais ta ak tii vi suut ta ja ute li ai suut ta se kä op pi mi sen 
ja toi min nan vä lis tä yh teyt tä. (Nii ni luoto 2002, 111, 125–126.) Prag ma tis ti nen
ajat te lu ta pa ko ros taa vuo ro vai ku tus ta ja käy tän töä; tie toi suus on pi kem min kin ih -
mi sen ja ym pä ris tön vuo ro vai ku tuk sen kuin yk si lön omi nai suus. Koke mus puo -
les taan pe rus tuu toi min taan ei kä pelk kään ha vait se mi seen. (Määt tä nen 1998, 4.)
Vii me vuo si kym meni nä on ta pah tu nut jat ku vaa ”uusp rag ma tis min” nou sua, jo ten
prag ma tis mia voi pe rus tel lus ti pi tää yh te nä ny ky ajan fi lo so fi an val ta vir tauk sis ta
(Niiniluoto 2002, 111).

MayDayGroup (MDG) ja Artist, Work of Art and Expe rien ce (AWE) -ryh -
mit ty mät pyr ki vät kan sain vä li ses ti edis tä mään prag ma tis ti sen fi lo so fi an poh jal ta
mu siik ki kas va tuk ses ta käy tä vää kriit tis tä kes kus te lua ja voi mis ta maan mu sii kil li -
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40 Krei kan kie li nen sa na ’pragma’ tar koit taa toi min taa (Nii ni luoto 2002, 118).



sia osal lis tu mis muo to ja ih mis ten elä mäs sä yleen sä (Wes ter lund 2000, 4)41. Tämän 
tut ki muk sen puit teis sa ei ole mah dol lis ta poh tia lä hem min näi tä ky sy myk siä.
Pitäy dyn tar kas te le maan lä hin nä Elliot tin (1995, 1996) ja Regels kin (1996, 1998,
2000) esit tä mi en aja tus ten poh jal ta prak si aa li sen mu siik ki kas va tus nä ke myk sen
tar jo amaa mai se maa lau la maan op pi mi sen kannalta.

Käsi tet tä prak si aa li nen ei ole käy tet ty ko vin ylei ses ti ja yh tä hy vin voi tai siin 
pu hua prag ma tis ti ses ta mu sii kin fi lo so fias ta (Määt tä nen 1996, 47). Käsi te pe rus -
tuu Aris to te leen prak sis-ter miin, jo ka tar koit taa toi min taa, jo ta teh dään sen it sen sä
ta kia (Määt tä nen 2000, 150). Prak si aa li nen fi lo so fia pai not taa mu siik kia eri tyise -
nä tar koi tuk sel lise na ja ti lan tees sa ta pah tu va na toi min nan muo to na, jo ka mah dol -
lis taa it seil maisun yh teisön mui den jä sen ten kans sa (Elliott 1996, 14).42

Prak si aa li sen mu siik kinäke myk sen mu kaan mu siik ki pal ve lee eri lai sia in -
hi mil li siä tar pei ta ja pää mää riä. Sii hen liit tyy mu sii kin it sen sä li säk si mo nia so si -
aa li sia, ek sis ten ti aa li sia, älyl li siä tai mui ta in hi mil lis tä hy vää pal ve le via di men si -
oi ta. Musiik ki näh dään jo nain, jo ta ih mi set te ke vät, toi min ta na. Beet ho ve nin sin -
fo nia, rum mu tus sam bia lai ses sa ky lä juh las sa tai Duke Elling to nin soo lo ovat pait -
si tai de te ok sia ja imp ro visoi tu ja sä vel lyk siä myös en nen kaik kea te ke mis tä, mu sii -
kil lis ta toi min taa. Musii kil li nen tie to on it se toi min nas sa; se on pro se du raa lis ta,
ei-ver baa lis ta ja kon teks tu aa lis ta tie toa. Musii kil li nen prak sis muo dos tuu toi siin sa 
vai kut ta vis ta ja toi si aan täy den tä vis tä ulot tu vuuk sis ta. Nii tä ovat toi mi ja, te ke mi -
nen, tuo tos, jon ka hän te kee, se kä kuun te le mi nen. Nämä ele men tit yh des sä muo -
dos ta vat kon teks tiin si do tun mu sii kil li sen prak sik sen. (Elliott 1996, 8–9.)

Musiik ki on ti lan nesidon nais ta: rum pa lin kon sert tiesi tys voi ol la puu dut ta -
va ko ke mus, mut ta muut tua jän ni tys näytel mäk si, jos rum mu tuk sel la ta voi tel laan
yh teyt tä esi-isi en hen kiin. Eri ti lan teis sa tar vi taan eri lais ta mu siik kia, ja jo kai sel la
mu sii kin la jil la on omat käy tän tön sä ja hy vyys kri tee rin sä. Oman seu ra kun nan
kirk ko kuoron ar vi oi mi nen pel kän mu sii kil li sen suo ri tuk sen va los sa ei tee oi keut ta
niil le mo nil le yh teisöl li sil le ulot tu vuuk sil le, joi ta kuo ro toi min ta tar jo aa. Rap-mu -
siik kia taas ei voi ar vi oi da me lo di an kan nal ta, jos tar koi te taan klas si sel le mu sii kil -
le omi nais ta me lo di aa. (Regels ki 2000.) Leh to nen ja Nie me lä (1998, 180) to tea vat
paik kan sa pi tä mät tö mäk si sen pe rin tei sen kä si tyk sen, et tä vain va ka va, useim mi -
ten juu ri klas si nen mu siik ki, edis täi si in hi mil lis tä kas vua ja ke hi tys tä, kun taas ke -
vyt mu siik ki hou kut te li si ih mi siä jon nin jouta vi en reg res sii vis ten ta rinoi den ja mu -
sii kil li ses ti ala-ar vois ten ren ku tus ten maa il maan. Musiik ki ko ke mus edus taa par -
haim mil laan sy väl lis tä ref lek tiota riip pu mat ta sii tä, mil lai ses ta mu sii kis ta on ky se. 
Myös is kel mil lä saat taa ol la esi mer kik si huo mat ta van myön tei nen mie len ter -
veydel li nen vai ku tus.
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41 Esi mer kik si Wes ter lund (2002) poh tii väi tös kir jas saan Deweyn aja tuk sia yh teisöl li ses ti suun tau tu neen ja
kon teks ti-sen si tii vi sen mu siik ki kas va tuk sen mah dol lis ta ja na ja Väke vä (2004) tar kas te lee Deweyn prag -
ma tis min yh teyk siä tai de kas va tuk seen.

42 Elliot tin ja Regels kin nä ke myk set prak si aa li ses ta mu siik ki kas va tuk ses ta ero a vat jos sain mää rin toi sis taan.
Tämän tut ki muk sen kan nal ta eroil la ei kui ten kaan ole mer ki tys tä. (Ks. esim. Regels ki, 1996.)



Musiik ki kas va tuk sen kaut ta oli si voi ta va vä lit tää jo kai sel le op pi laal le mu -
siik ki mah dol li suu te na saa da mie lek käi tä elä män ko ke muk sia. Musiik ki edesaut -
taa sel lais ten kes keis ten mi nuu den ele ment tien kuin it se tun te muk sen, it se luot ta -
muk sen, hen ki lö koh tai sen kas vun ja elä mänilon myön teis tä ke hit ty mis tä ja sii hen
voi mil lä osaa mi sen ta sol la ta han sa liit tyä mer kit tä viä vir taus ko ke muk sia (ks. lu ku 
4.2.1). Pyr ki mys mu sii kil li seen osaa mi seen ei ole eli tis tis tä vaan mah dol li suus mi -
nuu den ra ken ta mi seen mu sii kin avul la. Opet ta ja toi mii ikään kuin val men ta ja na,
jo ka saat taa op pi las ta toi mi maan ref lek toi den eri lai sis sa mu sii kil li sis sa käy tän -
nöis sä. (Elliott 1995, 74, 113–114, 130, 181.) Musiik ki ei ole luon teel taan niin -
kään rep ro duk tii vis ta, men neen tois ta mis ta. Se on pa rem min kin pro duk tii vis ta,
kos ka mu siik ki ta pah tuu ai na sen het ki ses sä kon teks tis sa sen het ki siin in hi mil li siin
pää mää riin si dok sis sa. Musii kin mer ki tys mää räy tyy mu sii kin prak sik ses sa mu -
kanaoli joi den ta voit tei den ja elä mys ten kaut ta. Musiik ki ”puh taas ti” es teet tise nä
ko ke muk sena kin voi ko ki jal leen ol la to del li nen ja si ten ar vo kas myös prak si aa li -
ses ta nä kö kul mas ta.43 (Regels ki 1996, 31, 35.)

Bränd ström (1997, 16–17, 120) ni mit tää prak si aa lis ta nä ke mys tä tu ke via
aja tuk si aan re la ti vis ti sek si mu si kaa li suus kä si tyk sek si. Rela ti vis ti ses sa kä si tyk ses -
sä ko ros te taan kaik ki en mah dol li suut ta omak sua mu sii kil li sia tai to ja ja elä myk siä
se kä toi mia luo vas ti. Bränd ström tu keu tuu Erics so nin tar koi tuk sel li sen har joit te -
lun (ks. Erics son 2003 ja lu ku 3.2.2) aja tuk seen esit tä es sään, et tä mu si kaa li sia tai -
to ja voi jo kai nen har joit te lun avul la omak sua. Musi kaa li suus liit tyy ni men omaan
ih mi sen luo vuu teen ja on elä mys ten pii riin kuu lu va asia, ei kä si tä voi da mi ta ta.
Hän pi tää mu siik kia luon teel taan so si aa lise na ja in ter sub jek tii vise na, mi kä aja tus
on myös kult tuu ri psy ko lo gi ses ti nä kö kan nal ta perusteltua.

Kuva tus sa prak si aa lis-re la ti vis ti ses sa mu siik ki-, mu si kaa li suus- ja mu siik -
ki kas va tus nä ke myk ses sä ei näh däk se ni ole ti laa ab so luut ti sel le us ko muk sel le lau -
lu taidos ta. Tar kas te len seu raa vak si, mil lai sia mah dol li suuk sia prak si aa li nen tul -
kin ta on avan nut ja avai si lau la mi sel le.

3.3.1 Praksiaalis-relativistisia näköaloja laulamiselle

Työ hön liit ty vä lau la mi nen, kar jan kut sun ta, keh to lau lut, it ku vir ret, joi kaa mi nen,
työ vä en lau lut jne. oli vat lau lu maa il mo ja, jot ka eli vät kiin teäs sä yh teydes sä ne
syn nyt tä neen ym pä ris tön kans sa. Men neet lau lu ym pä ris töt pal ve li vat nii tä tar pei -
ta ja pää mää riä (ks. Regels ki 1998,13), joi ta ky sei siin ti lan tei siin liit tyi ja jot ka liit -
tyi vät sil loi siin ins ti tu tio na li soi tu nei siin käy tän tei siin ku ten työ hön, per hee seen,
yh dis tys toi min taan tai va paa-ajan viet toon en nen säh köi siä vies ti miä. Suu rin osa
näis tä ym pä ris töis tä on hä vin nyt tai olen nai ses ti muut tu nut.
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43 Toden nä köi ses ti es teet tis ten ja ins ti tu tio naa lis ten ky sy mys ten kä sit te ly ei juu ri kos ke ta klas si sen muu si kin
am mat ti lai sia. Useim mat heis tä to den nä köi ses ti te ke vät mu siik kia, kos ka naut ti vat sii tä, ja saa vat palk kaa
sel lai ses ta, mi tä muu toin kin te kisi vät. (Regels ki 1996, 23.)



Suo mes sa to ki lau le taan. Kuo ro lii tot il moit ta vat jä senik seen yh teen sä noin
1400 kuo roa, jois ta noin kol me ja puo li sa taa on ruot sin kie lis tä (Sulasol, 2004).
Lisäk si on eri lai sia lau lu ryh miä. Myös yk sin lau lun har ras ta jia on pal jon niin mu -
siik kiopis tois sa, työ vä enopis tois sa kuin yk si tyi ses sä lau lunope tuk ses sa. Klas si -
nen/pop/jazz -lau lunopis ke lu voi tuot taa mo nil le var sin eläh dyt tä viä ja mi nuut ta
ra ken ta via ko ke muk sia sa moin kuin vaik ka pa klas si sen mu sii kin kuun te le mi -
nen.44 Eri lai set yh teis lau lu ti lai suu det ovat usein suo sit tu ja ja esi mer kik si seu ra -
kun ta ti lai suuk sis sa lau le taan. Kara oken lau la mi nen on mo nil le tär keä il maisun ja
so si aa li sen kans sa käy mi sen muo to, ja se tar jo aa myös mah dol li suu den kil pail la
tai dois sa mui den ka ra oke lau la ji en kans sa. Monet eri foo ru mit tar jo a vat siis ti lai -
suuk sia se kä niil le lau lu ha lui sil le, joil la on kun nian hi moi sia mu sii kil li sia ta voit -
tei ta, kuin myös niil le, joil le mu ka va yh des sä olo lau la mi sen mer keis sä on vä hin -
tään yh tä tär ke ää. Onkin sel vää, et tä lau la mi nen mer kit see lu ke mat to mil le ih mi sil -
le väy lää it seil maisuun, mah dol li suu den hen ki lö koh tai seen kas vuun ja eläh dyt tä -
vään yh des sä mu sisoin tiin. Näin voi ta pah tua se kä tai de lau lun es teet tis ten kri tee -
rei den sää te le mäs sä toi min nas sa et tä esi mer kik si is kel mi en tai min kä ta han sa mu -
sii kin la jin pii ris sä. Jos mu sii kin te ke mi seen liit tyy mie lek käi tä it seä ja yh teisöä
pal ve le via di men si oi ta, olen sa maa miel tä Regels kin (1996, 35) kans sa, et tä kyse
on mielekkäästä praksiksesta.

Kiih keäryt mi ses sä ny ky maa il mas sa mi tä eri lai sim mat mu sii kil li set il mi öt
voi vat no peas ti pääs tä esiin, luo da omia käy tän tei tään ja to tun nais tua (Ber ger &
Luck mann 1994, 65–67) omik si ins ti tuu ti oik seen. Esi merk ki nä ol koon vaik ka
suo ma lais ten rap-ar tis tien nou su vi ral lis ten mu siik ki kas va tus-ins ti tuu ti oi den kan -
nal ta ”tyh jäs tä”. Tele visi on Idols-oh jel ma for maa tin voi epäil lä kai va van maa ta
”klas si sen kon ser va to riokult tuu rin” (Slo bo da 1996, 110) al ta. Voi han ke nes tä ta -
han sa vail la var sinai sia mu siik ki- tai lau luopin to ja tul la no peas ti täh ti, to den nä köi -
ses ti kui ten kin vain jos (myös) mo net ei-mu sii kil li set sei kat ku ten ul konä kö ja
asen noi tu mi nen ovat for maa tin kan nal ta koh dal laan. Voi myös ku vi tel la, et tä mo -
nes sa ko dis sa hy räiltiin te le visi on Bumt si bum-oh jel man esiin ty ji en mu ka na ja
eläy dy ttiin lau lu jen tuo miin muis toi hin ja tunnelmiin.

Myös kou luis sa voi daan löy tää lau la mi nen. Ei ole kui ten kaan lain kaan yh -
den te ke vää, mi ten lau la mi seen joh da tel laan. Wes ter lun din ku vaa ma esi merk ki on
va laise va: ”Eräs kol le ga oli ker to nut, kuin ka Suo men suu re na jää kiek ko ke vää nä,
1995 lu kuis ten he del mät tö mi en lau la misyri tys ten jäl keen, kiek ko kan san huu lil la
ku lu nut ”Den gli der in” oli avan nut tup pisui sen ylä as teen luo kan lau lun kan ti met.
… Ener gia, jon ka luok ka yl lät tä en ka na voi lau luun sa, sä tei li myö hem min muu hun 
mu sii kil li seen toi min taan ja roh kai si luo kan arim pia kin lau lu ää nen käyt töön. Sen
jäl keen lau la mi nen su jui. Eräs toi nen ys tä vä ni taas ker toi mui noin, kuin ka oli päät -
tä nyt aloit taa luok kan sa mu sii kin opin not maa kun ta lau luis ta, jos tain yleis si vis tä -
väs sä mie les sä hyö dyl li ses tä. Myö hem min vuo den ai ka na stres saan tu nut opet ta -
ja-alo kas va lit te li, kuin ka vai ke aa, el lei mah do ton ta, oli opet taa mu siik kia ta val li -
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44 Klas si sen mu sii kin kuun te lun tär keys tu li esiin esi mer kik si Hani fin tut ki muk ses sa (1998 388–390)



ses sa pe rus kou lus sa.” (Wes ter lund 2003, 71.) Jäl kim mäi nen opet ta ja oli ot ta nut
läh tö koh dak si ai kuis ten mää rit te le mät ta voit teet, kun taas en sim mäi nen opet ta ja
käyt ti hy väk seen las ten (ja kan sa kun nan) in nos tus ta lau lun kaut ta ko kea voi ton
kol lek tii vi nen rie mu. Täs sä ta pauk ses sa lau lu oli mer ki tyk sel li nen las ten kan nal ta, 
vaik ka kin ul ko mu sii kil lis ten syi den ta kia. Siten tä mä opet ta ja toi mi näh däk se ni
var sin luo vas ti prak si aa li ses sa hen ges sä, mi kä hei jas tui myös muu hun lau la mi -
seen.45

Kan san mu sii kin pii ris sä vai kut ta va Han nu Saha (1999, 9) pu huu voi mak -
kaas ti il maisun oi keu des ta: ”Jokai sel la ih mi sel lä on oman laisen sa ää ni ja ää nen vä -
ri. Jokai nen myös käyt tää ään tään yk si löl li ses ti, oman ää nen eh doil la ja ym pä ris -
tös tä saa tu jen vai kut tei den mu kai ses ti. Kan san lau lun sy vin ole mus on sii nä, et tä
voit lau laa juu ri omal la ää nel lä si. Oma ää ni on ai nut ker tai nen ja kor vaa ma ton, si tä
ei tar vit se muuk si muut taa. Kuten Heik ki Lai ti nen on il mais sut: ’Kansanlaulu on
jo kaih mi sen lau lu oi keus. Sitä, et tä jo kai nen saa ha lu tes saan löy tää si säl tään oman
lau lun sa. Sitä, et tä kult tuu ris sa on mah dol li sim man vä hän es tei tä ja es to ja, jot ka
vai keut ta vat tä tä löy tä mis tä. Kan san lau lu on tun ne, et tä jo kai sel la on oi keus
omaan lau luun ja ys tä viin, jot ka ha lu a vat tä män lau lun kuulla.’”

Näis sä sa nois sa vä lit ty vät lau la mi sen yk si löl li nen ja kult tuu ri nen ulot tu -
vuus. Lau la mi nen on ih mi sen yk si tyisasia ei kä kui ten kaan ole si tä. Minuus, sa mal -
la kun se on si säi nen ja yk si tyi nen, ulot tuu vält tä mät tä asi oi hin, toi min toi hin ja
paik koi hin it sen ul ko puo lel la (Bru ner 1996, 36). Kaik kein sa lai sim mat kin aja tuk -
set ja toi veet ovat luon teel taan sii nä mie les sä so si aa li sia, et tä ih mi nen ei kos kaan
lak kaa ole mas ta yh teisön sä jä sen. Yhtei sös sä ole mas sa ole vat mer ki tyk set, ar vot
ja käy tän teet ovat osa yk si lön mie len maisemaa, jo tain jo ta vas ten kä si tys it ses tä
muo dos tuu. (Wen ger 2003, 145–146.) Kos ka yk si lön us kal lus ta ja ha lua lau laa ei
voi erot taa sii tä, mi ten yh tei sö mää rit te lee lau la mi sen ja lau lu taidon, lau la mi nen ei
ole vain yk si tyisasia. Musiik kia voi myös ole muk sel taan pi tää so si aa lise na, in ter -
sub jek tii vise na il miö nä (Bränd ström 1997, 120), jo ten täs sä kään mie les sä lau la -
mis ta ei voi pel kis tää ai no as taan yk si lön si säi sek si prosessiksi.

Saman ai kai ses ti kun lau la mis mah dol li suuk sia on run saas ti tar jol la, nii tä ei
kui ten kaan ole kai kil le lau lun ha lui sil le. Tämä joh tuu mie les tä ni sii tä, et tä ab so -
luut ti nen us ko mus lau lu taidos ta mää rit te lee lau lu taidon disk ri minoivas ti sel lais -
ten ih mis ten kan nal ta, jot ka ei vät (he ti) osaa lau laa nuo til leen. Nii den, jot ka ovat
saa net lau lu taidot to man lei man ja/tai ko ke vat it se nä sel lai sek si, voi ol la lä hes
mah do ton löy tää lau la mis ti lai suuk sia. Onkin syy tä ky syä, mi tä sel lai sia ti lai suuk -
sia ja käy tän tei tä on ole mas sa, jois sa ih mi sen sen het ki nen vä häi nen lau lu tai to ei
ole es te lau la mi sel le.
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45 Elliott (4.8.2004) huo maut taa mie les tä ni erit täin tär keäs tä asi as ta sa noes saan: ”Nuo til leen lau la mi ses ta ei
saa teh dä pää ta voi tet ta mu siik ki luo kas sa, kos ka se tap paa op pi lai den (las ten tai ai kuis ten) ilon. Nuo til leen
lau la mis ta tu li si har joi tel la osa na lau la maan op pi mis ta ikä kau del le so pi vi en teh tä vi en pa ris sa. Jos nuo til -
leen lau la mis ta pi de tään kes kei sim pä nä asia na, on se sa ma kuin ope tet tai siin pe laa maan jää kiek koa har joit -
te le mal la vain ta ka pe rin luis te lua tai kään nös ten te ke mis tä.”



3.3.2 Jokaihmisen laulamismahdollisuuksia

Aho nen (2000, 208, 209) to te aa, kuin ka mu siik ki te ra pias sa lau la mi sen te ra peut ti -
nen ulot tu vuus on kes kei nen: Kun ih mi nen lau laa, hän se kä kuu lee et tä tun tee ke -
hos saan vä räh te lyn. Lau la mi nen on kiin teäs sä yh teydes sä ko ko ih mi seen, ja lau la -
mal la ih mi nen voi säi lyt tää ja pa ran taa psy ko fyy sis tä hy vin voin ti aan, jo ka vä lil lä
kat kei lee sai rauk si en, stres sin tai kii reen ta kia. Tera peut ti ses sa lau lu ryh mäs sä yh -
des sä lau la mi nen voi toi mia sil ta na so si aa li seen kans sa käy mi seen se kä tun tei den,
jän ni tyk sen ja ah dis tuk sen pur ka mi seen. Vaik ka toi min nan tar koi tuk se na olisi kin
jon kin tu lok sen saa vut ta mi nen, niin it se pro ses si on te ra peut ti ses ti mer kit tä vä.
Aho nen on var mas ti oi keas sa sii nä, et tä lau la mal la voi säi lyt tää ja pa ran taa psy ko -
fyy sis tä hy vin voin ti aan. On kui ten kin huo mat ta vaa, et tä jos ih mi sel lä on trau maat -
ti sia lau la mis ko ke muk sia, ti lan ne on toi nen ja lau la mi nen tus kin toi mii ah dis tuk -
sen pur ka mis väylä nä. Siten mu siik ki te ra peutin on osat ta va kuun nel la tar koin
asiak kait ten sa vies te jä.

New ham (1994, 1998) on työs tä nyt ko ko nais val tai sen ää ni lii ke te ra pia-sys -
tee min (voi ce mo ve ment the ra py). Sys tee mi on osa mo nia lais ta te ra peut tis ta ää ni -
työ tä (the ra peutic voi ce work). Ääni työ on ää nel lis tä il maisua kor jaa va pro ses si,
jon ka kaut ta hen ki lö al kaa il mais ta it se ään rik kaam min se kä eheyt tää ruu miin ja
mie len yh teyt tä it ses sään. Ääni työs sä ää nen eks pres sii vis tä aluet ta kas vat ta mal la
tut ki taan it sen eri as pek te ja. Ääni työ voi pi tää si säl lään lau la mis ta, yläsävel laulua,
imp ro visaa tiota, hen gi tys tek niik kaa, ke ho työs ken te lyä, vi su alisoin tia ja kor van
har jaan nut ta mis ta. Se on mu siik ki te ra pi an vä li ne esi mer kik si sil loin, kun te ra peut -
ti aut taa asia kas ta kä sit te le mään pa tou tu nei ta tun tei ta ää nen avul la. (New ham
1998, 24–25.)

Iégor Rez ni kof fin luo mas sa har moni sen lau lun me ne tel mäs sä opi taan hil -
jais ta, re sonoivaa lau lua, me di taa tiota, tark kaa kuu le mis ta ja luon non ko ke mis ta
osa na lau lua kris til li ses sä hen ges sä. Samal la ta voi tel laan ih misää nen te ra peut ti sia
vai ku tuk sia. Kehon re sonans sia käy te tään hy väk si ai na, kun se on mah dol lis ta.
Äänen ke ho resonans sin tie dos ta mi nen niin ää nen tuot ta mi ses sa kuin vas taan otos -
sa kin on lau la mi sen pe rus ta. (Utri ai nen 2000, 9–11; Har moni nen lau lu 2004.)
Lähes ty mis ta paa kut su taan myös gre go ri aani sek si lau la mi sek si. Luvus sa 3.2.5
Soi li ker toi lau lun sa löy tä mi ses tä juu ri gre go ri aani sen lau lun kurssilla.

Moni ca Spe ren sin ”Alla kan sjun ga” -ins ti tuu tin kurs seil le Tuk hol mas sa
osal lis tuu lau lu pel koi sia ja -la tis tet tu ja ih mi siä. Saa des saan ikään kuin lu van lau -
laa ih mi set ko ke vat usein hy vin kin voi mak kai ta elä myk siä, joi ta on ku vat tu mm.
näin: ”Olen voi nut jäl leen lau laa vuo si en lä hes täy del li sen vai kene mi sen jäl keen.
Lau lui loa.” ”Oi, oi, oi: Uusi as kel elä män tiel lä. En osaa sa noin il mais ta, mi tä se
mer kit see.” ”Fan tas ti nen mah dol li suus tu tus tua omiin ra joi hin ja siir tää nii tä hie -
man kau em mas.” (Alla kan ins ti tu tet, 2000.) Itse olen pi tä nyt ke säi sin vuo des ta
1999 läh tien ”Oma ää ni esiin” -lau lu kurs se ja. Kurs si pa laut tei den mu kaan osal lis -
tu ji en ko ke muk set vas taa vat Spe ren sin ku vaa mia tunnelmia.

Vaih toeh toise na lau lunopis ke lu mah dol li suu te na voi mai ni ta myös pää kau -
pun kiseu dul la vai kut ta van Lau ri Lei no sen lä hes ty mis ta van. Hänen työs ken te ly -
foo ru min sa on teat te rin am mat ti lais ten, har ras ta ja ryh mi en ja yk si tyisope tuk sen
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alu eel la. Peri aat tee na on tar jo ta ke nel le ta han sa mah dol li suus ope tel la lau la mis ta
pia nis tin ja opet ta jan joh dol la. Ryh mä ti lan teet an ta vat ko ke muk sia muil le lau la -
mi ses ta ja val men ta vat esiin ty mi seen. (Ket tu nen 2003.)

Ruot sa lai nen kant to ri Jer ker Lei jon pe rus ti Göte bor giin vuon na 1992 ”Kör
för al la” -kirk ko kuoron ta vat tu aan lu ke mat to mia ih mi siä, jot ka ha lu ai si vat lau laa
kuo ros sa, mut ta ko ki vat – useim mi ten kou lus sa saa dun pa laut teen pe rus teel la – et -
tei vät osaa lau laa. Kai kil le tar koi te tun kuo ron en si ko koon tu mi seen saa pui 250 ih -
mis tä. Lei jon it se oli odot ta nut joi ta kin kym meniä saa pu vak si. (Frit zell 2001, 4.)
Suo mes sa toi mii eri seu ra kun nis sa kym men kun ta ”Kör för al la” -kuo roa. Loh ja lai -
sen kuo ron joh ta ja Sir pa Lam pi nen ker too kuin ka en si ko koon tu mi seen tu li 110
sel lais ta ih mis tä, jot ka ko ki vat, et tei vät voi pyr kiä ”ta val li seen” kuo roon. Lam pi -
sen kuo ro on mah dol lis ta nut lau la mi sen mo nel le lau la mi ses taan epä var mal le, ja
sii nä on useam man toi min ta vuo den jäl keen edel leen kym meniä ih mi siä. Hän sa -
noo, et tä on tär ke ää us koa, et tä me kaik ki osaam me ja saam me naut tia mu sii kin te -
ke mi ses tä. Kuo ro lau lul la on suu ri te ra peut ti nen mer ki tys, ja se tuo mo nel le mu -
kanaoli jal le par hain ta elä män sisäl töä. Tär ke ää on se, et tä oh jel mis to on riit tä vän
help poa ja vää rin kin saa lau laa. Kuo ron joh ta jan on toi mit ta va kär si väl li ses ti ja
luo ta va tur val li nen ilon il ma pii ri se kä osoi tet ta va, et tä vas ta-al ka ji en kans sa työs -
ken te ly on hauskaa. (Lampinen 2000.)

Lon toos sa toi mii ”En osaa lau laa” -kuo ro (”Can’t Sing Choir”), jon ka me -
ne tel mät ja tu lok set vai kut ta vat vas taa van lai sil ta kuin Lei jo nin ja Lam pi sen. Olen -
nais ta on et tä, kuo ron joh ta ja us koo op pi mi sen ole van mah dol lis ta – sen myö tä
myös lau la jat al ka vat us koa mah dol li suuk siin sa. (Ric hards & Dur rant 2003.)

Lau la mis tut ki muk sen pii ris sä Wel chin (1996) esit tä mä ke hi tyk sel li nen nä -
ke mys edus taa mie les tä ni prak si aa lis-re la ti vis tis ta lä hes ty mis ta paa (ks. lu ku 2.3).
Pidän to den nä köise nä, et tä esi mer kik si mo nis sa kan sa lais- ja työ vä enopis tois sa
toi mii opet ta jia, jot ka oh jaa vat läh tö taidoil taan hy vin kin vaa ti mat to mia lau luopis -
ke li joi taan ra ken ta vas ti ke hi tyk sel li sen nä ke myk sen hen ges sä ja mo nen lai sen mu -
sii kin parissa.

3.4 Arvioiva yhteenveto

Olen edel lä käy nyt lä pi lau la mis kult tuu ria kah den eri lai sen nä kö kul man kaut ta.
Esteet ti sen mu siik ki kas va tuk sen vii te ke hyk ses sä mu si kaa li suus näh dään dua lis ti -
ses ti jo ko–tai-ky sy myk se nä: jo ko ih mi nen on mu si kaa li nen tai ei ole. Insti tu tio -
naa li sis sa käy tän teis sä ”epä musikaa li sil le” on va rat tu lä hin nä pas sii vi nen mu sii -
kin kuun te li jan roo li. Nimi tän es teet tis-ab so luut ti ses sa ke hyk ses sä val lit se vaa kä -
si tys tä lau lu taidos ta ab so luut ti sek si us ko muk sek si. Sen mu kaan lau lu taidot to -
muus on ih mi sen py sy vä omi nai suus, jol le ei ole mi tään teh tä vis sä, ja lau lu taidot -
to muut ta saa te taan pi tää myös osoi tuk se na epä musikaa li suu des ta. Tul kit sen prak -
si aa lis-re la ti vis tis ta nä ke mys tä niin, et tä mu sii kil li nen toi min ta, myös lau la mi nen,
näh dään mah dol lise na kai kil le ja jo kai nen voi saa vut taa lau la mal la tär kei tä ja mie -
lek käi tä ko ke muk sia. Ken ties vuo si kym meniä it sen sä lau lu taidot to mik si ko ke neet 
hen ki löt ovat saa neet mer kit tä viä op pi mis- ja tun ne ko ke muk sia, kun ti lai suus lau -
la mi seen ja lau lu taidon har jaan nut ta mi seen on, pää asias sa joi den kin var sinais ten
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mu siik ki-ins ti tuu ti oi den ul ko puo lis ten ta ho jen an sios ta, vih doin tul lut. Ole tuk se ni 
on, et tä nä mä ta hot jää vät mar ginaa li sik si niin kau ak si ai kaa kuin var si nai sis sa
mu sii kinope tusins ti tuu ti ois sa val lit see ab so luut ti nen nä ke mys lau lu taidos ta.

Pal jon on edis tys tä asen teis sa ja tie tä mi ses sä il mei ses ti ta pah dut ta va, en nen
kuin ins ti tu tio naa li set us ko muk set ja käy tän teet muut tu vat. Lann fjäll ker toi kol -
me kym men tä vuot ta sit ten eh dot taneen sa sil loi sel le Tuk hol man Musiik ki kor kea -
kou lun reh to ril le, et tä tu le vi en lau lu pe da go gi en oli si hy vä op pia työs ken te le mään
myös hei kos ti lau la vi en kans sa. Nimit täin ket kä sit ten, jos ei vät kou lu te tut lau -
lunopet ta jat, ole oi kei ta hen ki löi tä opas ta maan lau lu taidot to mia? Ehdo tus tyr mät -
tiin, kos ka sel lai sen toi min nan ei kat sot tu kuu lu van mil lään muo toa tai de kor kea -
kou luun. Aika ei ol lut kyp sä. Myö hem min Lann fjäll pe rus ti eri lai sia toi min ta mal -
le ja luen toi neen ja har joi tus mah dol li suuk si neen muu al le Ruot siin. (Lann fjäll
1998, 12–13.)

Se, suh tau du taan ko mu si kaa li suu teen ja lau lu tai toon ab so luut ti ses ti vai re -
la ti vis ti ses ti, kos ket taa mo nin ta voin pait si opis ke li joi ta, myös mu siik ki kas va tuk -
sen pii ris sä työs ken te le viä ih mi siä ja hei tä kou lut ta via ins ti tuu ti oi ta mu siik kiopis -
tois ta yli opis toi hin. Tilan ne ken täl lä mu siik kiopis tois sa ja muis sa mu siik ki-ins ti -
tuu ti ois sa on var mas ti mo niulot tei nen ja -tul kin nal li nen. On ole mas sa klas si sen
tai de lau lun opet ta jia, jot ka joh dat ta vat op pi laan sa mi tä kan nus ta vim mil la ta voil la
hie noi hin suo ri tuk siin op pi lai den omis ta läh tö koh dis ta kä sin. Tar koi tuk se ni ei
mis sään ta pauk ses sa ole vä hek syä täl lais ta työ tä, jo ka sel väs ti voi li sä tä ih mi sen
elä mi sen on nea. Myös klas si sel la mu sii kil la on – toi vot ta vas ti – tu le vai suu des sa -
kin tär keä si ja mu siik kielä mäs sä. Mut ta sil loin kun jo kin muu kuin klas si sen tyy lin 
lau la mis ta pa pal ve li si opis ke li jaa pa rem min, oli si ins ti tuu ti ois sa py rit tä vä vas taa -
maan näihin tarpeisiin.

Ken täl lä on näh tä vis sä mie les tä ni myön tei siä vi rei tä. Uusim mas sa kou lu jen
pe rus ope tuk sen ope tus suun ni tel mas sa (2004) esi te tään mu sii kin ole van ”eri lais ta
eri ai koi na, eri kult tuu reis sa ja yh teis kun nis sa ja sil lä on eri lai nen mer ki tys eri ih -
mi sil le”. Kun muu ten kin suun ni tel mas sa nyt pai no te taan op pi lai den mu sii kil lis ten 
ko ke mus ten mer ki tys tä, näyt täi si sil tä, et tä ope tus suun ni tel mal li sel la ta sol la ol -
laan er kaan tu mas sa lei mal li ses ti es teet ti ses tä mu siik ki kas va tus nä ke myk ses tä.
Tai teen pe rus ope tuk sen ope tus suun ni tel man pe rus teis sa mu sii kin laa jan op pi mää -
rän ta voit teik si mai ni taan mm. op pi laan hen ki nen kas vu ja per soonal li suu den lu -
jit tu mi nen (Ope tushal li tus 2002). Ehkä erää nä laa ja-alai sem man mu siik kinäke -
myk sen en tee nä voi pi tää myös si tä, et tä Suo men mu siik kiop pi lai tos ten lii ton ke -
vät päivil lä 2005 oli tee ma na kan san mu siik ki. Musiik kiopis tois sa toi mi vat opet ta -
jat poh ti vat työn sä pe rus tei ta var mas ti mo ni ta hoi ses ti, ku ten nä mä Kai nu lai sen
(2003, 134, 136) haas tat te le mat hen ki löt:

”Van hem mat läh te vät sil lä aja tuk sel la liik keel le, et tä ih mi sen on hy -
vä teh dä jo tain, oli se sit ten mu siik kia, ur hei lua tai muu ta. Kyse on
mi nun kä si tyk se ni mu kaan enem män elä män val miuk sis ta, joi ta suu -
rin osa lap sis ta tu lee mu siik kiopis toon op pi maan. Tur ha mu siik -
kiopis ton on kas vat taa her mo heik ko ja ih mi siä. Nuo ret elä vät muu -
ten kin me dia- ja vaa ti mus pai neis sa … et tä pi tää pie nes tä me nes tyä.”
(mies opet ta ja)
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Toi nen haas tat te lu lainaus:

”Musiik kiopis tos sa ei ol lut ke vy en mu sii kin ope tus ta vie lä kym me -
nen vuot ta sit ten. Nyt ti lan ne on vä hän muut tu nut. Sii hen täy tyy men -
nä: klas si nen ja ke vyt ovat yh tä ar vok kai ta.” (mies opet ta ja)

Myös tai teen pe rus ope tuk sen ylei sen op pi mää rän puit teis sa mah dol lis tu vat mo net
mu sii kin te ke mi sen muo dot esi mer kik si kan sa laisopis ton pii ris sä, ku ten lu vus sa
4.1.1 ku vaa ma ni Mau no Jär ve län si su ki menetel mä osoit taa. Tie dän myös, et tä
mo net mu siik kiopis to-opet ta jat te ke vät työ tään ni men omaan lap sen ja nuo ren läh -
tö koh dis ta kä sin, suh tau tu vat mu sii kin te ke mi seen vail la suu ria suo ri tus pai nei ta,
ja ka vat op pi lai den kans sa hei dän ilo jaan ja su ru jaan; pyr ki vät sa nal la sa noen aut -
ta maan hei tä kas va maan on nel li sek si ih mi sek si.

Osaa vat pe da go git voi vat luo da op pi lai den kan nal ta hy vän mu siik kisuh teen 
ja lau lusuh teen kan nal ta (ks. lu ku 4.4 ja 12.3) erin omai sia toi min ta käy tän tei tä –
mi kä li kou lus sa tai mu siik kiop pi lai tok ses sa val lit se vat asen teet, ar vos tuk set ja
käy tän teet an ta vat niil le ti laa. En myös kään väi tä, et tei kö ole mah dol lis ta ja pe rä ti
to den nä köis tä, et tä huip pusuori tuk siin pää se mi nen vaa tii jo tain syn nyn näis tä po -
ten ti aa lia. Mut ta mi kä li näin on, se ei sil ti edel ly tä disk ri minoin tia ”mu si kaa li siin”
ja ”epä musikaa li siin” ja op pi mis väyli en sul ke mis ta jäl kim mäi sil tä. Päin vas toin
voi si olet taa niin mu siik ki kult tuu rin kuin ko ko yh teis kun nan kin hyö ty vän sii tä, et -
tä jo kai nen mu sii kis ta kiin nos tu nut hen ki lö saa opas tus ta ja voi to teut taa it se ään
mu sii kil li sen toi min nan avul la lau la mal la, soit ta mal la tai sä vel tä mäl lä. 46
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46 Musiik kiop pi lai tos ken tän tut ki mus on osa käyn nis sä ole vaa mu siik ki kas va tus kes kus te lua. Bro man-Kana -
nen (2005) tar kas te lee opet ta jan nä kö kul mas ta mu siik kiopis to jen syn ty his to ri aa ja jär jes tel mäs sä ta pah tu -
nei ta mää räl li siä ja laa dul li sia muu tok sia. Huh ta nen (2004) on tut ki nut soi tonopet ta janais ten ko ke muk sia
suo ma lai ses sa mu siik kiam mat ti lais ten kult tuu ris sa.



4 Laulaminen subjektiivisena
kokemuksena

”…Muis tan ta pauk sen omas ta elä mäs tä ni. Ker ran sain kor keil la tu -
pa ra ken nuk sen ti ka puil la – lie nen ol lut yh dek sän vuotias – is tues sa ni
ha lun lau laa virt tä ’Jo vai et koot valitusäänet’. Ja lau loin kin sen alus ta 
lop puun – ul ko a ko vai kir jas ta, en muis ta, luul ta vas ti ul koa – täy del lä 
ää nel li sel lä voi mal la ja sy vän har ras tuk sen val las sa. Minul la oli –
muis tan sen sel väs ti – sel lai nen luu lo, et tä olen yk sin, ku kaan ei mi -
nua kuu le; jos tain syys tä oli kuo le ma tai hau ta jai set sil loin lä hei nen
aja tus, ko ko lau lusuori tus oli lop pusoin nus sa oman it se ni ja suu ren ja
laa jan ym pä ris tön kans sa, ja sii tä muo dos tui kin pie nel le po jal le elä -
mys, jo ka vuo si kym men ten ku lut tua vie lä sel vä nä muis to na elää. Ja
sen kin muis tan, et tä ää nen soin ti sel laise naan voi mak kaas ti te hos ti
het ken si säl töä.” (Siu ko nen 1935, 280.)

Wil ho Siu ko sen ku vaus vuo si kym me nien ta kaa ker too jos tain sel lai ses ta lau la mi -
ses sa, jos sa ih mi nen ko kee mi nuu ten sa oman ää nen sä kaut ta ai van eri tyi sel lä ta -
val la, sa mal la kun hän on yh teydes sä kaik keen ym pä ril lä ole vaan. Jotain sa laisin ta 
it ses tä tu lee ulos maa il maan ja maa il ma it se kiin nit tyy sä vel ten kaut ta mi nuu teen,
ja syn tyy voi ma kas eh kä lä pi elä män vai kut ta va ko ke mus. Pal jas taa it sen sä täy del -
lä ää nel li sel lä voi mal la voi luo da kirk kaan mi nuut ta eheyt tä vän ja ra ken ta van ko -
ke muk sen. Kuvaa mas saan ti lan tees sa Siu ko nen oli yk sin. Voi kin ol la, ku ten Siu -
ko nen seu raa vas sa lai nauk ses sa to te aa, et tä omaan ää neen liit tyy mah dol li suus –
tai uh ka – pal jas taa omas ta si sim mäs tä jo tain sel lais ta, min kä ha lu ai si py sy vän sa -
las sa muil ta. ”Lau luesi tyk ses sä sen si jaan [ver rat tu na soit toesi tyk seen] ää nen
soin nis sa sel laise naan luu li sin il menevän hei jas tus ta lau la jan omas ta tun ne-elä -
mäs tä. Lau let tu sä vel, fy sio lo gi sen ää ni-il mi ön suo ri tus sel laise naan, muo dos tuu
luul lak se ni ai na, ja tot tu mat to mal la erit täin kin, si säi sen elä män il mauk sek si. Mi -
kä li si tä tah do taan siis peit tää, si kä li jo kai nen lau lusuori tus on vai kea teh tä vä, si tä
vai keam pi, mi tä tar kem min ih mi nen ha lu aa oman mi nän sä muil ta pi tää sa las sa.”
(Siu ko nen 1935, 278.) Kur ke la poh tii it sey den il mene mi sen ja it sen pal jas tu mi sen
te ma tiik kaa vuo si kym meniä myö hem min: ”On ti lan tei ta, jois sa eri tyi sen voi mak -
kaas ti koe taan it sey den il menemi nen. Niis sä voi tun tea suo ras taan pal jas ta van it -
sen sä. Täl lai sia ti lan tei ta saat tai si vat ol la mm. oman mie li pi teen il maisemi nen jul -
ki ses ti, muun lai nen esiin ty mi nen ja omi en luo vi en pro ses si en ja tuot tei den esit te -
le mi nen. Musii kin te ke mi sen yleen sä koe taan il men tä vän voi mak kaas ti te ki jän sä
it seyt tä – oli pa sit ten ky se esiin ty mi ses tä tai sä vel tä mi ses tä.”(1993, 269.)

Näyt tää sil tä, et tä lau la mi ses sa jo ta kin yk si tyi ses tä mi näs tä il men tyy muil le
ää nen kaut ta ja it seys on alt tii na mui den ar vi oi mi sel le ja eh kä ar vos te lul le. Lau la -
mal la voi tul la myös esiin it ses tä it sel le kin vie rai ta asi oi ta (New ham 1998). Lau la -
mis ko ke muk set voi vat muo dos taa uh kaa, haas tet ta, ah dis tus ta, iloa ja on nen täyt -

70



ty mys tä, eh kä kaik kea näi tä yh tä ai kaa kin. Yri tän seu raa vis sa lu vuis sa tar kas tel la
tä tä prob le ma tiik kaa, lau la mis ta, yk si löl lis tä ko ke mus ta ja nii hin vai kut ta via kult -
tuu ri sia ja yh teisöl li siä tekijöitä.

4.1 Minuus kulttuurisena prosessina

Itseen liit ty viä kä sit tei tä – ku ten mi nä, mi nuus, it se, it seys, iden ti teet ti ja mi nä ku va 
–käy te tään hie man eri ta voin yh teydes tä ja teo riape rin tees tä riip puen, ja nii den
tark ka ra jaa mi nen on var sin vai ke aa. Käy tän täs sä tut ki muk ses sa kä sit tei tä mi nä,
mi nuus, it se ja iden ti teet ti sii nä mer ki tyk ses sä, kuin nii tä käy te tään kult tuu ri psy -
ko lo gi ses sa ja so sio kon struk tii vi ses sa kir jal li suu des sa. Usein eng lan nin kie li nen
il maus on ”self”, ”I” tai ”iden ti ty”.47

Kult tuu ri psy ko lo gi ses sa vii te ke hyk ses sä ih mi sen mi nuus ja iden ti tee tin
muo dos tu mi nen näh dään ta pah tu vak si yk si lön ja so sio kult tuu ri sen ym pä ris tön
dy naa mi ses sa vuo ro vai ku tuk ses sa. Kuten Wen ger (2003, 146) sa noo, ym mär rys
ih mise nä ole mi ses ta vää ris tyy, ”jos ih mi sen mi nuut ta ja iden ti teet tiä yrit tää tar kas -
tel la jo ko vain yk si lön tai vain yh teisön nä kö kul mas ta. Tar kas te lu on koh dis tet ta -
va pro ses siin, jos sa yk si lön ja yh teisön vuo ro vai ku tus to teu tuu”. Koke mus it ses tä
on si ten yk si tyi nen, sa mal la kun se vää jää mät tä on ole mas sa osa na si tä ym pä ris töä, 
jos sa ih mi nen elää ja toi mii. Seu raa vas sa Bru ne rin me ta fo ras sa ki tey tyy mie les tä ni 
kau niis ti yk si lön, yh teisön ja kult tuu rin pe rus ta van laa tui nen vuo ro vai ku tus suh de:
Kun ih mi nen syn tyy, hän as tuu näyt tä möl le, jos sa on jo näy tel mä me nos sa. Juo ni
on jos sain mää rin avoin, mut ta näy tel män hen ki löil lä on kä si tys sii tä, mis tä näy tel -
mäs sä on ky se. He joh dat te le vat uu sin ta tu lo kas ta ym mär tä mään näy tel män kä si -
kir joi tus ta ja ot ta maan osaa sen vuo rosanoi hin. (Bruner 1995, 34.)
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47 Idea ”mi näs tä” on mel ko uu si: Kes ki ai kai sel le ih mi sel le ”Kuka mi nä olen?” -ky sy mys ei ol lut eri tyi sen
polt ta va. Minä sai mää reen sä per heen jä senyy den, so si aa li sen ase man, syn ty mä pai kan ja su ku puo len mu -
kaan – mi nä oli jo tain nä ky vis sä ole vaa. Kris til li sen maa il man ku van mu kaan ih mi nen oli si tä pait si vain lä -
pi kul ku mat kal la maa il mas sa; oleel li set asi at odot ti vat kuo le man jäl kei ses sä elä mäs sä. Vas ta uu den ajan
mur ros so si aa lisi ne ja tek nisi ne muu tok si neen loi maa pe rää 1800-lu vun lop pua koh den voi mis tu neel le
ideal le mi nuu des ta sa lat tu na, pii los sa ole va na voi ma na, jon ka luo taa mi seen saa te taan tar vi ta asian tun ti -
ja-apua. (Bau meis ter 1999, 3–4.)Psy ko lo gia tie teen al ku ai koi na mi nää lä hes tyt tiin int ros pek tii vi sen tut kis -
te lun avul la. Wil liam James toi en sim mäise nä psy ko lo gi aan 1800-lu vun lo pul la aja tuk sen it sen so si aa li ses -
ta as pek tis ta (Wager 1994, 24). Vuo si kym meniä hal lit se vas sa ase mas sa ol lut be ha vioris ti nen kou lu kun ta
hyl kä si mi nän kä sit teen ko ko naan. Toi saal la psy ko analyyt ti nen teo ria on ko ros ta nut per soonal li suu den ra -
ken tu mi ses sa ha lu a mi sen psy ko dynamiik kaa Freu din struk tu raa li sen ja dy naa mi sen teo ri an pe rus tal ta
(Vuo ri nen 1995, 73–78). 1950-lu vul ta läh tien hu manis ti nen psy ko lo gia nos ti vas ta reak tio na be ha vioris -
mil le sub jek tii vi sen ko ke muk sen jäl leen ar voon sa. Vähi tel len psy ko lo gien kiin nos tus al koi koh dis tua kog -
ni tii vi sen psy ko lo gian nou sun myö tä toi saal ta in for maa tion proses soin tiin, toi saal ta mer ki tys ten ra ken ta mi -
seen ja iden ti tee tin ra ken tu mi seen so sio kult tuu ri ses sa vii te ke hyk ses sä. (Bru ner 1995, 1996; Hol land 2001;
Wen ger 2003; Paja res & Schunk.) Minä on ny ky ään yk si eni ten tut kit tu kä si te psy ko lo gias sa, ja kat so taan,
et tä ko ke mus mi näs tä on yh teis tä kai kil le ih mi sil le huo mat ta vis ta kult tuu ri sis ta erois ta huo li mat ta (Bau -
meis ter 1999, 1). Monis sa kol lek tii vi sen kult tuu rin mais sa kä si tys mi näs tä pe rus tuu riip pu vuu teen muis ta
ih mi sis tä toi sin kuin län si mais sa, jois sa yk si löä ko ros ta va ih mis kä si tys ko ros taa riip pu mat to muut ta (Mar -
kus & Kitayma 1999, 339).



Minän kak si kes keis tä ulot tu vuut ta ovat mi nä toi mi ja na ja mi nän ky ky ar vi -
oi da omaa toi min taan sa. Saman ai kai ses ti kun mi nä on si säi nen ja yk si tyi nen ”tul -
veh tien tun net ta”, se on kiin ni ul koi ses sa, asi ois sa, toi min nas sa ja pai kois sa. Toi -
min nas sa ih mi nen ul kois taa mi nään sä te koi hin. Te ois ta, asi ois ta ja pai kois ta, jois -
sa teot ta pah tu vat, tu lee osa mi nuut ta, ”ex ten ded self”. Toi min ta edel lyt tää tie toa
ja tai toa sii tä, kuin ka toi mia. Näin toi min taan liit tyy vält tä mät tä myös toi min nan
ar vi oin ti ja tun ne on nis tu mi ses ta tai epä on nis tu mi ses ta. Yksi lön ar vi oin tiin omas ta 
toi min nas taan se koit tu vat ne kult tuu ri set kri tee rit, joi den mu kaan ar vi oin ti ta pah -
tuu. Kou lus sa lap si koh taa ta val li ses ti en sim mäi sen ker ran ul ko a päin an ne tut kri -
tee rit, ja kun kou lu ar vi oi lap sen suo ri tus ta, lap si vas taa ar vi oi mal la puo les taan it -
se ään. Lap sen kä si tys it ses tään ja hä nen it se luot ta muk sen sa muok kaan tu vat hä nen
toi min tan sa ja sen ar vi oi mi sen va na ve des sä ym pä röivän yh teisön ar vo jen, käy tän -
tei den ja kri tee rei den vä lit tä mi nä. (Bruner 1996, 35–39.)

Hol land ym. (2001, 40–42) pu hu vat mah dol li sis ta maa il mois ta (fi gu red
worlds)48. Ne ovat so si aa li sia ja kult tuu ri sia mer ki tys verk ko ja, jot ka mää rit tä vät
ih miselä mää ja joi den va ras sa ih mi nen hah mot taa it se ään ja jot ka toi saal ta muok -
kaan tu vat niis sä toi mi joi den kaut ta. Mah dol li set maa il mat or ga ni soi tu vat his to -
rial li ses ti ja so si aa li ses ti ja ovat luon teel taan hie rark ki sia. Joi hin kin maa il mois ta
em me pää se kos kaan it se as tu maan ja joi hin kin taas epä äm me it se joil tain muil ta
pää syn. Kos ka ih mi set toi mi vat näi den mah dol lis ten maa il mo jen mer ki tys verk ko -
jen kes kel lä, ne sa mal la muok kaan tu vat toi min nan an sios ta. Bru ne rin (1995, 34)
näyt tä mö me ta fo raa so vel ta en: ih mi nen muok kaa mui den kans sa toi mies saan elä -
män sä eri näyt tä möil lä kä si kir joi tuk sia, vuo rosano ja, la vas tus ta jne. Hän ei ole sen 
roo lin van ki, jon ka sat tuu syn ty es sään saa maan, vaik ka sil lä kin on hei jas tus pin -
tan sa ko ko elä mään näh den. Vuo ro vai ku tuk ses sa kult tuu rin kans sa ih mi nen luo it -
seän sä (aut ho ring self) sa mal la kun hän vai kut taa toi min tan sa koh tei siin. Läh tö -
koh ta on dia lo gi nen: ih mi sen it sen sä kan nal ta pe rus ta na on mi nä, ”the I”, mut ta sa -
nat, joi ta käy te tään, ovat läh töi sin kol lek tii vi ses ta ko ke muk ses ta, kult tuu ri ses ta to -
del li suu des ta. Ei ole ole mas sa neut raa le ja sa no ja. Kai kil la sa noil la on asian tun ti -
jan, su ku puo len, ten dens sin, puo lu een, su ku pol ven, tie tyn hen ki lön, tie tyn työn,
ajan koh dan jne. ”ma ku”. Kos ka jo kai ses sa sa nas sa mais tuu kon teks ti so si aa lisi ne
va rauk si neen ja in ten ti oi neen, ih mi sen on yri tet tä vä luo da oma jär jes tyk sen sä,
oma or kest raa tion sa sa no jen mo ni ääni syy del le49. (Hol land ym. 2001, 171, 178.)
Mah dol li set maa il mat ovat su kua näh däk se ni sen tyyp pi sel le to tun nais tu mi sel le,
jol le ins ti tu tio na li soi tu mi nen re sep ti tie toi neen ra ken tuu (Ber ger & Luck mann
1994, 65–81). Mah dol li set maa il mat mää rit te le vät omis sa re sep teis sään toi min nan 
sään nöt ja toi mi joi den roo lit. Ihmi nen luo it se ään näis sä mer ki tys ver kois sa toi mi -
mal la, toi si naan alis teise na an ne tuil le mer ki tyk sil le, toi si naan nii tä muo ka ten ja
uutta luoden. (Ks. Holland ym. 2001, 171–184.)
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48 Käy tän kään nös tä ”mah dol li set maa il mat” Hak ka rai nen ym. (2004, 219) mu kai ses ti.

49 Sano jen kon teks tisidon nai sen ris ti ve don ja maa il man mo ni ääni syy den poh din ta pe rus tuu Bah ti nin (1981)
teok ses sa The Dia lo gic Ima ginati on: Four Essays by M.M. Bakh tin esit tä miin aja tuk siin.



4.1.1 Käytänteet ja identiteetin rakentaminen

Kur ke la (1993, 268) poh tii ar kis ten toi mi en mer ki tys tä seu raa vas ti. ”Kun käyn
mai to kaupas sa, il men nän it seä ni. Tapa, jol la pu keu dun ja kä ve len, se, mi tä os tan,
ke nel le pu hun, mi tä ja mi ten pu hun, mi ten muu ten käyt täy dyn ja mo net muut te ke -
mi se ni täl lä mat kal la il men tä vät it seä ni. Se, mi ten kau pas sa käyn ti ni koen, on osa
ta paa ni ym mär tää ja ko kea ole mas sa olo ni yleen sä. … Itseys il me nee mel ko pit käl -
le täl lais ten kaup pa reis su jen ja vas taa vi en as ka reit ten kaut ta. Vaik ka ne yk sit täi si -
nä te koi na vai kut tai si vat jos kus mel ko mer ki tyk set tö mil tä kin, ne jo suun nat to mal -
la mää räl lään vai kut ta vat mer kit tä väs ti ole mas sa olon mo sa iik kiin. Ne il men tä vät
nii tä pe ri aat tei ta, joi den mu kaan ko ko elä mä ele tään.”

Kur ke lan ha vain nol li nen esi merk ki ker too it sey den ra ken tu mi ses ta ja il -
men ty mi ses tä ar ki sis sa toi mis sa ja ti lan teis sa. Wen ger lä hes tyy mie les tä ni sa maa
il miötä pu hu mal la iden ti tee tin ko ke muk ses ta toi min nas sa (the ex pe rien ce of iden -
ti ty in prac ti ce) maa il mas sa ole mi sen ta pa na. Vaik ka ole mi sen ko ke muk ses sa sa -
nat, ta pam me ku va ta mi nääm me tai ker toa ta rinaam me ovat tär kei tä, ne ei vät ole
kui ten kaan ko ko lä pielet ty ko ke mus. Se, kei tä olem me, muo tou tuu sii tä ta vas ta,
jol la eläm me päi väs tä päi vään, ei vain sii tä, mi tä ajat te lem me tai sa nom me it ses -
täm me, vaik ka se kin on osa ta paam me elää. Iden ti teet ti ei myös kään pe rus tu yk -
sin omaan sil le, mi tä muut ajat te le vat ja sa no vat meis tä, vaik ka on kin osa iden ti tee -
tin ra ken tu mis ta. Iden ti teet ti on ole mas sa ja muo tou tuu ikään kuin jat ku va na ka -
sau tu va na osal li suu te na konk reet ti ses sa käy tän nös sä ja neu vot te lu na tuon käy tän -
nön so si aa lis ten tul kin to jen kanssa. (Wenger 2003, 151.)

Kun jo ku te kee jo tain, sa nom me hel pos ti, et tä hän on si tä. Jos jo ku oh jaa
len to konet ta am ma tik seen, hän on len to ko neen oh jaa ja ja py syy len to ko neen oh -
jaa ja na myös lo mal la ol les saan. Kos ka te ke mi set ka rak te risoi vat vah vas ti ih mi sen
ole va na olen to na, te ke mis tä ja ole mis ta on eh kä to del la vai kea erot taa toi sis taan.
(Kur ke la 1993, 196.) Teke mi sem me ja ole mi sem me ja si ten kä si tys it ses täm me ja
ta pam me il men tää it seäm me kiin nit ty vät yh teisöi hin, jois ta Wen ger (2003, 45–49) 
käyt tää kä si tet tä käy tän töyh teisöt (com munity of prac ti ce). Jokai nen kuu luu usei -
hin käy tän töyh teisöi hin työs sä, opis ke lus sa, har ras tuk sis sa, ko to na jne. Ne muo -
dos ta vat kol lek tii vi sen ym pä ris tön pyr ki myk si neen, mer ki tyk si neen, so si aa lisi ne
suh tei neen – ym pä ris tön, jos sa yk si lö ke hit tää ja ja kaa omaa ym mär rys tään maa il -
mas ta.

Iden ti tee tin ra ken tu mi sen kan nal ta on rat kai se vaa, mil lais ten yh teisöjen
mer ki tys ten ver kos sa ih mi nen ra ken taa mi nään sä. Esi mer kik si tie teen te ki jäk si
opi taan osal lis tu mal la tie teel li seen työ hön tie teen te ki jöi den yh teisöis sä ja op pi -
mal la tie teen te ke mi sen kult tuu ri (Bru ner 1996, 132). Huip pu muu si kok si ke hit ty -
mi ses sä on tär ke ää pääs tä jo var hain si säl le mu siik ki kult tuu riin. Mai ja la ha vait si,
et tä huip pusoit ta ji en lap suu den ko deis sa oli tar jol la run saas ti mu sii kil lis ta pää -
omaa: ko to na oli val mii na jo kin soi tin ja klas sis ta mu siik kia ar vos tet tiin. Useim -
mi ten per heis sä har ras tet tiin ak tii vi ses ti mu siik kia ja jois sa kin per heis sä van hem -
mat oli vat am mat ti muu si koi ta. Opet ta jat ja usein myös lä hei set ja ins pi roi vat kon -
tak tit huip pusoit ta jiin muo dos ti vat roo li mal le ja nuo ril le soit ta jil le. (Mai ja la 2003,
185, 190.)
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Erään esi mer kin am mat ti laisyh teisöl li syy den voi mas ta an taa näh däk se ni
pro fes so ri Jor ma Panu lan ai ka Sibe lius-Aka te mi an ka pel li mes ta ri luo kan kou lut ta -
ja na. Panu lan luo kas ta on nous sut lu kui sia maa il man kuu lu ja ka pel li mes ta rei ta.
Opis ke li jat pää si vät pe reh ty mään mo ni puo li sel la ja sy väl li sel lä ta val la asian tun ti -
ja kult tuu riin. Var si nai sen työs ken te lyn ja sen kol le gi aa li sen ar vi oin nin li säk si
luok ka viet ti pal jon ai kaa yh des sä kes kus te le mi sen ja vaik ka pa sau no mi sen mer -
keis sä. ”Kapu luo kas sa” va ka van työs ken te lyn ja va paa muo toi sen yh des sä olon
myö tä oli mah dol lis ta si säis tää kes kei siä am ma til li sia tai to ja, ym mär rys tä kult tuu -
ri sis ta ky sy myk sis tä se kä sa mal la ra ken taa omaa per soonal lis ta työs ken te ly ta -
paan sa ja ka pel li mes ta ri-iden ti teet tiä. (Kont ti nen 2003.) Luok kaa voi ku va ta käy -
tän töyh teisö nä, jon ka työs ken te lyä luon neh ti ”kog ni tii vi nen op pi poi ka-mes ta -
riop pi mi nen”. Oppi poika-mes ta riop pi mis suh tees sa asian tun ti jayh teisön haas teel -
li siin teh tä viin osal lis tues saan opis ke li ja op pii ajat te le maan ja toi mi maan ku ten
asian tun ti ja. (Hakkarainen ym. 2004, 135.)

Kan nus ta vi en käy tän töyh teisöjen syn ty mi nen luo uu sia mah dol li sia maa il -
mo ja, Täl lai sek si uu dek si mah dol li sek si maa il mak si tul kit sen myös seu raa van
Antti lan ja Juvo sen ker to man esi mer kin. Heik ki Sar ve la ni mi nen mies tu li vuon na
1962 yh teis kou lun mu sii kinopet ta jak si Limin kaan, ta val li seen pie neen poh ja lai -
seen kir kon ky lään. Joi den kin vuo si en ku lut tua hän oli pe rus ta nut or kes te rin, jos sa
kou lu lai set soit ti vat lä hes kaik kia sin foniaor kes te riin kuu lu via soit ti mia. Orkes te ri 
te ki ää ni le vy jä, syn tyi mu siik kiopis to, kuo ro ja ja kan sain vä li nen mu siik ki leiri.
Kir joit ta jat to tea vat, et tei voi otak sua, et tä Limin gas sa sat tui juu ri tuo hon ai kaan
ole maan epä ta val li sen pal jon lah jak kai ta mu sii kin har ras ta jia, mut ta var maan kin
Sar ve lal la oli epä ta val li sen in nok kai ta, mo ti voi tu nei ta op pi lai ta. Poh jois kar ja lai -
sen sa non nan mu kaan mu sii kinopet ta jan en sim mäi sek si, toi sek si ja kol man nek si
tär kein teh tä vä on kin in nos tuk sen he rät tä mi nen. (Antti la & Juvonen 2002, 99.)

Lie nee kö sat tu ma, et tä myös kol mas esi merk ki kan nus ta vas ta käy tän töyh -
teisös tä on Poh jan maal ta, mis sä kan san mu sii kin pe rin ne on säi ly nyt eri tyi sen vah -
va na? Esi merk ki kos kee Kaus tis ten Näp pä ri en ri veis sä las ten ja nuor ten har ras tus -
toi min taa oh jaa vaa Mau no Jär ve lää, jo ka yh dis tää in no va tii vi sel la ta val la yh des sä
soit ta mi sen ja lau la mi sen. Hänen ”si su ki menetel män sä” on muun nos Suzu ki-pe -
da go gii kas ta ja pe rus tuu ta sa-ar voi seen ja kan nus ta vaan yh teis soit toon, jos sa pai -
not tu vat har ras tus poh jai suus ja va paa eh toi suus. Tes te jä tai pää sy ko kei ta ei tun ne -
ta. Ohjel mis to suun ni tel laan niin, et tä kai kil le on so pi van ta sois ta ja haas teel lis ta
teh tä vää. Taso ryh miä ei muo dos te ta, sil lä vii saas ti so vi tet tu mu siik ki mo ti voi
eri-ikäi set ja -ta soi set soit ta jat toi mi maan in nol la suu ren ryh män osa na. Nuo rem -
mat op pi vat edis tyneem mil tä. Edis ty neet taas kas va vat ih mi si nä, kos ka op pi vat
ym mär tä mään, kuin ka tär ke ää on ol la esi merk ki nä nuo rem mil leen. Myös mu siik -
kiopis to tut kin to ja voi ha lu tes saan suo rit taa. Kaik kia vie dään eteen päin, kos ka yh -
des sä soit ta mi nen ja lau la mi nen an ta vat si säl töä elä mään. Näp pä rit myös lau la vat
– usein Jär ve län omil la sa noi tuk sil la – il man et tä asi as ta teh dään sen suu rem paa
osaa mis kysymys tä. Kon sert te ja pi de tään, mut ta ne ei vät ole koh ta lon ky sy myk siä. 
Tavoit tee na on ni men omaan yh des sä te ke mi nen – eh kä juu ri sik si kon ser tit muo -
dos tu vat hie noik si elä myk sik si myös mu sii kil li ses sa mie les sä. Soi ton ja lau lun ilo
vä lit tyy jo kai seen. (Hiironen 2005; Järvelä 22.4.2005.)
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Esi mer kit ku vaa vat mi nän ja iden ti tee tin yh teyt tä ym pä röivään yh teisöön,
kult tuu riin ja käy tän tei siin. Sekä Panu la, Sar ve la et tä Jär ve lä ovat pan neet käyn tiin 
sel lai sia toi min ta muo to ja, jois sa osaa mi nen on al ka nut ka sau tua ja ja los tua yh teis -
toi min nas sa mui den kans sa. Esi mer kik si li min ka lais ten tai ”si su kiop pi lai den” mo -
ti vaa tiota ei voi se lit tää vain yk si lön si säi sis tä pro ses seis ta kä sin, vaan vuo ro vai -
ku tuk ses sa opet ta jan ja mui den op pi lai den kans sa on alet tu luo da yh des sä mu sii -
kil lis ta toi min taa, mah dol lis ta maa il maa. On tär ke ää huo ma ta se, et tä suu rin osa
ak ti vi tee teis ta, joi den te ke mi ses tä ih mi set naut ti vat, ei ole al ku jaan kiin nos ta nut
hei tä. Lap si ei syn nyn näi ses ti in nos tu oop pe ra-aa ri ois ta, ru nois ta tai ma te maat ti -
sis ta yh tä löis tä, mut ta so pi vi en op pi mis ko ke mus ten myö tä mel kein mi kä ta han sa
toi min ta voi muo dos tua yk si löl le erit täin mer kit tä väk si. (Bandura 1997,
218–219.)

Huip puosaa mi sen kan nal ta on tär ke ää, et tä yk si lö pää see mu kaan osaa -
misyh teisöön, jos sa hä nen on mah dol lis ta ope tel la yh teisön ta pa aja tel la, pu hua ja
toi mia se kä vä hi tel len omal la toi min nal laan vai kut taa yh teisön ke hi tyk seen. Jos
huip pu tai to jen ke hit ty mi sen kan nal ta on oleel lis ta osal lis tu mi nen asian tun ti jayh -
teisöön ja toi min ta, ni mit täin har joit te lu (ks. Erics son 2003), niin ei vät kö yh -
teisöön osal lis tu mi nen ja toi min ta ole olen nais ta min kä ta han sa sei kan koh dal la,
oli pa ky sees sä kir joit ta mi nen, puu tar han hoi to, skeit tai lu tai lau la mi nen, myös sil -
loin kun tai to ja ke hi te tään lä hin nä har ras tus mie les sä? Toi mi mal la yh des sä tois ten
kans sa ei ole ky sy mys ai no as taan sii tä, et tä on usein haus kem paa teh dä asi oi ta
mui den kans sa ja toi min taan si tou du taan vah vem min. Tämä kin on tär ke ää, mut ta
yh tei sö on olen nai nen myös iden ti tee tin kan nal ta. Yhtei sös sä toi mi mal la ih mi nen
jä sen tää se kä toi min taa et tä it se ään yh des sä mui den kans sa ja suh tees sa mui hin.
Vaik ka ih mi nen toi mi si jos sain ti lan tees sa yk sin, hä nen toi min tan sa ta pah tuu yh -
teisös sä toi min nal le an net ta via merkityksiä vasten.

Jos hen ki lö ei kos kaan kat so esi mer kik si jää kiek ko-ot te lui ta, jouk ku ei den
me nes ty mi set ja hä vi öt tus kin kos ket ta vat hän tä. Toi sin on lai ta in to hi moi sen
oman jouk ku een kan nat ta jan, jo ka tun nis taa pe lin hie noudet ja pu huu niis tä asian -
tun ti ja kie lel lä. Jopa hä nen it se tun ton sa voi nous ta tai las kea jouk ku een me nes tyk -
sen myö tä. Mut ta jos jou tuu pois sul je tuk si vas toin toi vei taan jos tain po ten ti aa li -
ses ti kiin nos ta vas ta käy tän töyh teisös tä, voi ul ko puo li suu den ko ke muk ses ta tul la
ne ga tii vi ses ti la tau tu nut osa iden ti teet tiä, ”olen ul ko puo li nen”. Läpi elä män saa te -
taan vah vas ti muis taa, et tä ei pääs syt esi mer kik si kou lun kuo roon (ks. lu ku 3.2.4)
tai opet ta ja an toi ym mär tää, et tä op pi las ei sel viy dy laa jan ma te ma tii kan kurs sis ta
(Sar ta nen 1999, 39). Koke muk set voi vat ko te loi tua ko vin kiel tei sik si kä si tyk sik si
omis ta ky vyis tä ja ki tey tyä it seä luon neh ti vik si mää reik si ”epä musikaa li nen” tai
”ma te maat ti ses ti lahjaton”.

4.1.2 Taito-, tieto- ja tunnevyöhykkeet itsessä

Tar kas te len nyt it sen pro ses se ja hyö dyn tä en Kur ke lan (1997a) kä sit teis töä it sey -
den tai to vyöhyk kees tä, tie to vyöhyk kees tä ja tun ne vyöhyk kees tä. Kur ke lan ajat te -
lu pe rus tuu psy ko dynamiik kaan, jo ka pe rin tei ses ti pe rus tuu enem män yk si löl li siin 
(”si säi siin”) kuin kult tuu ri siin (”ul koi siin”) te ki jöi hin. Tul kit sen täs sä kui ten kin
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Kur ke lan mal lia kult tuu ri psy ko lo gi ses ti, kos ka kat son si säis ten pro ses si en – ku ten 
tai to jen, tie to jen ja tun tei den – ole van ai na suh tees sa ul koi seen to del li suu teen ja
tu los ta vuo ro vai ku tuk ses ta kult tuu ris ten te ki jöit ten kans sa.

Kur ke la to te aa, et tä kai ken ta pah tu mi sen voi olet taa pe rus tu van jon kin lai -
sil le pe ri aat teil le ja eh dot taa, et tä it seys on se abst rak ti ko ko naisuus, jo ka koos tuu
ih mis tä, mm. hä nen ko ke mis ta po jaan ja ul kois ta käyt täy ty mis tään, oh jaa vis ta pe -
ri aat teis ta. Peri aat teet voi ja kaa tai to-, tie to- ja tun ne vyöhyk kei siin. Kes kei sek si it -
sey den kan nal ta muo dos tuu vuo ro vai ku tus näi den eri vyö hyk kei den ja si tä ym pä -
röivän to del li suu den kans sa. Tek ni sel lä tai to vyöhyk keel lä ta pah tuu ais ti muk sen
syn ty mi nen. Esi mer kik si täy sin ma te ri aa li nen il miö, pia non kos ket ti mes ta läh te vä
ää ni aal to, pro ses soi daan kor van ais tisolu jen kaut ta säh kö ke mial li sek si vies tik si
ai voi hin ja jä sen ne tään hen kise nä il miö nä, sä ve le nä. Tämä pro ses si vaa tii vii me
kä des sä myös tai toa. Tie to vyöhy ke on var si nai nen kog ni ti oi den vyö hy ke, jol la pe -
rus tason vai ku tel mat muo dos ta vat aiem paa kor keam pias tei ses ti pro ses soi tu ja ko -
ko naisuuk sia. Tun ne vyöhy ke suo rit taa kog ni tii vis ten ko ko naisuuk si en ar vi oin nin
sen mu kaan, kuin ka miel lyt tä väl tä, tur val li sel ta, epä miel lyt tä väl tä tai pe lot ta val ta
ti lan ne tun tuu. Tun ne vyöhyk keel lä ta pah tu va ar vot ta mi nen on vii me kä des sä pe -
rus te py syä jon kin il mi ön vai ku tus pii ris sä tai pyr kiä sii tä pois. Tun ne ti la yleen sä
lo pul ta ker too, mi hin päin pi tää pyr kiä. (Kur ke la 1997a, 9–15.) Myön tei nen tun ne
syn tyy usein sil loin, kun ko kee hal lit se van sa jo tain, saa vut ta van sa uut ta tai kun it -
se luot ta mus li sään tyy ja olo on tur val li nen. Myös se, et tä ky ke nee il maisemaan it -
se ään tai tun tee tu le van sa ym mär re tyk si, koe taan myön teise nä. Musii kin ym mär -
tä mi sen ja tuot ta mi sen avul la voi tuo da il mi jo tain hen ki lö koh tai ses ti tär ke ää, mi -
kä voi ol la var sin tyy dy tys tä tuottavaa. (Kurkela 1997b, 288.)

On ho lis ti sen ym mär tä mi sen kan nal ta epä tyy dyt tä vää, et tä fy sio lo gi sia ja
kog ni tii vi sia ta pah tu mia kä si tel lään ta val li ses ti omi en tut ki mus pe rin tei den ja -pe -
ri aat tei den vä li tyk sel lä ja mi nuu teen liit ty viä ky sy myk siä taas omi naan. Kui ten kin 
fy sio lo gia ja kog ni ti ot ”ta pah tu vat” tun te vas sa ja ko ke vas sa ih mi ses sä ja saa vat
mer ki tyk siä hä nen it sen sä kan nal ta, vaik ka kin eh kä tie dos ta mat to mal la ta sol la.
Kur ke lan jaot te lu aut taa mie les tä ni miel tä mään nä mä te ki jät osa na it seyt tä. Jaot te -
lu on mie le käs myös kult tuu ri psy ko lo gi ses ti. Kos ka it sey den kan nal ta kes kei sek si
muo dos tuu vuo ro vai ku tus eri vyö hyk kei den käyt täy ty mi sen, ko ke muk sen ja ym -
pä röivän to del li suu den vä lil lä (Kur ke la 1997a, 15), ei ole sa man te ke vää, mil lai -
ses sa to del li suu des sa toi mi taan. Näin it seys kiin nit tyy ins ti tuu ti oi hin (Bru ner
1996, 29–39), mah dol li siin maa il moi hin (Hol land ym. 2001, 40–42) ja käy tän -
töyh teisöi hin (Wen ger 2003, 45–49), jois sa mää ri tel lään mm. si tä, mil lai sia sa no ja 
käy te tään ja min kä re sep tin sään tö jä nou da te taan (Hol land ym. 2001, 171; Ber ger
& Luck mann 1994, 78–80).

Lau la mi sen fy sio lo gise na toi min ta na voi kat soa ta pah tu van tek ni sel lä vyö -
hyk keel lä. Jos yh des sä mui den kans sa tu tun lau lun lau la mi nen vaik ka pa jos sain
juh las sa on on gel ma ton ta, yh teys eri vyö hyk kei den vä lil lä ja lau la mi sen ko ke mus
liit ty vät su ju vas ti toi siin sa ja ih mi nen ko kee ta pah tu man miel lyt tä vä nä. Itseys pää -
see il men ty mään lau la mi ses sa, ku ten Siu ko nen (1935) lu vun nel jä alus sa omaa ko -
ke mus taan ku va si. Jos taas lau la mi ses sa il me nee on gel mia esi mer kik si niin, et tä
hen ki lö ei pää se tar peek si kor keal le tai kur kus sa tun tuu epä miel lyt tä väl tä, ko ke -
muk sen seu rauk set voi vat kos kea myös it seä. Hen ki lö saat taa (kog ni tii vi sel la vyö -
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hyk keel lä) teh dä ver tai lua oman ja mui den lau la mi sen vä lil lä ja pää tyä sii hen, et tä
kos ka hä nel lä on on gel mia, hän on lau lu taido ton tai pe rä ti epä musikaa li nen.
Koke mus saat taa hei jas tua tun ne vyöhyk keel le si ten, et tä hän al kaa pe lä tä lau la -
mis ta pah tu mia ja vält tää nii tä. Mikä li hen ki lön kan nal ta ei ole mas sa sel lais ta mah -
dol lis ta maa il maa, jos sa lau lu tai to näh täi siin ke hi tet tä vis sä ole va na tai to na, hen ki -
lön kä si tys omas ta tai dot to muu des ta to den nä köi ses ti vah vis tuu ja vä hen tää hä nen
us kal lus taan osal lis tua lau la mis ti lan tei siin. ”Tie to” lau lu taidot to muu des ta voi tul -
la it seä luon neh ti vak si mää reek si ja ko ko iden ti teet tiin vaikuttavaksi periaatteeksi.

4.2 Attribuutiotavat ja yksilön kokemus

Useim mis sa ny kyi sis sä mo ti vaa tio teo ri ois sa ole te taan, et tä ih mi sen ha vain not
omas ta ky vyk kyy des tä ovat yk si kes kei nen mo ti vaa tiote ki jä. Sekä att ri buu tio teo -
ria et tä pys ty vyysus ko muk sia tar kas te le va self-ef fi ca cy -lä hes ty mis ta pa pe rus tu -
vat täl le olet ta muk sel le. (Paja res 1996, 557.) Attri buu tio teo ria tar kas te lee on nis tu -
mi sil le ja epä on nis tu mi sil le an net tu ja sub jek tii vi sia se li tyk siä (kau saa liatt ri buu ti -
ot) ja nii den mo ti vaa tio na li sia seu rauk sia (Leh ti nen & Kuu si nen 2001, 218–219).
Teo ri an mu kaan ne syy-seu raus suh teet, joi ta ih mi set muo dos ta vat on nis tues saan
tai epä on nis tues saan jos sain teh tä väs sä, vai kut ta vat mer kit tä väs ti nii hin odo tuk -
siin, joi ta ase te taan myö hem pään toi min taan. Attri buu ti ot ra ken tu vat usein juu ri
pys ty vyysus ko mus ten vä li tyk sel lä. (Paja res 1996, 557.)

Wei ne rin (1986) mu kaan ih mi set se lit tä vät teh tä väs sä on nis tu mis ta tai epä -
on nis tu mis ta ky vyk kyy den, yrit tä mi sen, teh tä vän vai keu den tai on nen avul la. Se,
ajat te lee ko ih mi nen on nis tu mi sen jos sain suo ri tuk ses sa joh tu van si säi sis tä vai ul -
koi sis ta te ki jöis tä, ovat ko syyt luon teel taan py sy viä vai muut tu via ja ovat ko ne yk -
si lön it sen sä kont rol loi ta vis sa vai ei, vai kut taa nii hin stra te gi oi hin (sii hen mi ten
teh tä vää suun ni tel laan, lä hes ty tään jne.), joi ta hän teh tä väs sä käyt tää. Jos hen ki lö
att ri bu oi teh tä väs sä on nis tu mi sen si säi sen te ki jän (ky vyk kyy den tai yrit tä mi sen)
an siok si, hän ko kee enem män yl peyt tä toi min nas taan, kuin jos att ri bu oin ti koh dis -
tuu ul koi seen te ki jään (teh tä vän help pouteen tai hy vään on neen). Tilan ne on päin -
vas tai nen, jos teh tä väs sä epä on nis tuu: si säi siin te ki jöi hin att ri bu oi mi nen ai he ut taa
esi mer kik si hä pe än tun net ta enem män kuin jos pi tää epä on nis tu mi sen syynä
ulkoisia tekijöitä.

Kos ka kou lus sa op pi lai den suo ri tuk sia ver ra taan jat ku vas ti toi siin sa, tu lee
po si tii vi sen it sear vos tuk sen yl lä pi tä mi ses tä nuo rel le eri tyi sen tär ke ää (Coving ton
1992, Aus tin & Vis poel 1998, 29 mu kaan). Tie tyt att ri buu tiopää tel mät voi vat
muo dos tua hy vin on gel mal li sik si. Oppi las, jo ka att ri bu oi teh tä väs sä epä on nis tu -
mi sen jon kin ky vyn puut teek si ja us koo puut teen ole van py sy väis luon tei nen, olet -
taa jat ku vas ti epä on nis tu van sa ky sei ses sä teh tä väs sä. Hän voi omak sua de fen sii vi -
sen stra te gi an it sear vos tus taan yl lä pi tääk seen esi mer kik si lo pet ta mal la yrit tä mi -
sen, aset ta mal la saa vut ta mat to mia ta voit tei ta tai siir tä mäl lä teh tä vän aloit ta mis ta.
(Sti pek 1993, Aus tin & Vis poel 1998, 29 mu kaan.) Ala-as teikäi set lap set ei vät
näy tä erot te le van ky kyä ja yrit tä mis tä toi sis taan; kun nol la yrit tä mi nen on lap sil le
ky vyk kyy den ja me nes tyk sen merk ki. 11–12-vuo ti aa na ti lan ne tun tuu muut tu van: 
Hen ki löä, jo ka on nis tuu teh tä väs sä ko val la yrit tä mi sel lä, pi de tään vä hem män ky -
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vyk kää nä kuin si tä, jo ka on nis tuu sii nä vä häl lä vai val la. Tämän ikäi set nuo ret al -
ka vat myös pi tää ky ky jä py sy vi nä, ei-muo kat ta vis sa ole vi na il mi öi nä. (Tut ki -
musyh teen ve to Aus tin & Vis poel 1998, 28.) Leget te (1998) to te si kui ten kin toi sin, 
et tä iän kas va es sa op pi laat al koi vat us koa se kä ky vyk kyy den et tä yrit tä mi sen vai -
kut ta van kou lu menes tyk seen mu sii kis sa, kun nuo rem pa na us kot tiin enemmän
kyvykkyyden osuuteen.

Tut kit ta es sa 12-vuo ti ai den kou lu lais ten tul kin to ja on nis tu mi ses ta ja epä on -
nis tu mi ses ta erääs sä mu si kaa li sia ky ky jä mit taa vas sa tes tis sä to det tiin, et tä tes tis sä 
me nes ty neet ja pa rem man mu sii kil li sen mi nä kä si tyk sen omaa vat op pi laat se lit ti -
vät on nis tu mis ta ky vyk kyy ten sä ja per he taus tan sa avul la. Hei kom min tes tis sä me -
nes ty neet ja ma ta lam man mu sii kil li sen mi nä kä si tyk sen oman neet op pi laat pi ti vät
epä on nis tu mi sen syi nä ky vyt tö myyt tä ja per he taus taa. Tut ki jat to tea vat mu siik -
kiin liit ty vi en ky vyk kyysero jen ole van usein hel pos ti ha vait ta vis sa ja mo ni en op -
pi lai den us ko van, et tä mu sii kil li set ky vyt ovat jo tain py sy vää ja oman kont rol lin
ulot tu mat to mis sa. Per he taus tan mer ki tyk sen ko ros tu mi nen – esi mer kik si, ajat te -
lee ko omi en per heen jäsen ten ole van mu sii kil li ses ti lah jak kai ta – viit taa sii hen, et tä 
mu sii kil lis ta ky kyä pi de tään syn nyn näise nä omi nai suu te na. Oppi laal la, jon ka
mie les tä omat ky vyt ovat vä häi set ja jo ka ei saa tu kea ko to na esi mer kik si per heen
mu sii kin har ras ta mi sen kaut ta, voi ol la var sin koh ta lonomai set odo tuk set suo riu tu -
mi ses ta mu sii kil li sis sa teh tä vis sä. (Austin & Vispoel 1998, 40–41.)

Tula mo tut ki suo ma lais ten kou lu lais ten mu sii kil lis ta mi nä kä si tys tä, jon ka
hän mää rit te li yk si lön tie toise na ja sub jek tii vise na kä si tyk se nä mu sii kil li sis ta omi -
nai suuk sis taan, toi min nas taan se kä mah dol li suuk sis taan. Käsi tys muo dos tuu
oma koh tais ten ko ke mus ten poh jal ta eri lai sis sa mu siik kiin liit ty vis sä ti lan teis sa
vuo ro vai ku tuk ses sa mui den kans sa. Tut ki ja to te aa ol leen hät käh dyt tä vää huo ma -
ta, mi ten ne ga tii vi ses ti 10–11-vuo ti aat lap set ku va si vat it se ään kir joi tuk sis saan.
Onko niin, et tä kou lus sa to tu taan ha vait se maan it ses tä enim mäk seen vain kiel tei -
set omi nai suu det myös mu sii kin alu eel la? Las ten ku vauk set vies ti vät sel väs ti mu -
sii kinope tuk sen suo ri tus pai not tei suu des ta. Omia mu sii kil li sia omi nai suuk sia ja
ky ky jä kos ke vat puut teet ko ros tui vat. (Tula mo 1993, 51, 297.) Teres ka (2003,
195–196) ha vait si, et tä luo kanopet ta jik si opis ke le vi en myön tei seen mu sii kil li seen 
mi nä kä si tyk seen oli vat voi mak kaim min lap suu des sa vai kut ta neet ko din taus ta te -
ki jöis tä mu sii kin ar vos ta mi nen ja mu siik ki har ras tuk set se kä ko din mu sii kil li set vi -
rik keet, jois ta tär keim mäk si nou si lau la mi sen mie lui suus. Lap suus ko din vi rik keet
oli vat yh teydes sä myös mu sii kin opin to menes tyk seen opet ta jan kou lu tus lai tok ses -
sa. Kos ka ih mi sel le tär kei den hen ki löi den ar vi oin ti vai kut taa myös pys ty vyy den
kä si tyk siin, mi kä puo les taan en nus taa tu le vaa suo ri tus tasoa (Ban du ra 1997, 14),
voi olet taa syn ty neen ke hän, jos sa ko dis sa saa tu myön tei nen kä si tys on ruok ki nut
myöhempiä myönteisiä kokemuksia.

Tai pu mus orien toi tua suo ri tuk sen epä on nis tu mi sen jäl keen jo ko avut to -
maan tai hal lin tasuun tau tu nee seen käyt täy ty mi seen on to det tu mo nis sa tut ki muk -
sis sa (esim. Nur mi, Sal me la-Aro & Haa vis to 1995). O’Neillin ja Slo bo dan (1997)
tut ki muk ses sa ai heu tet tiin tes tis sä epä on nis tu mi nen ja tut kit tiin epä on nis tu mi sen
vai ku tuk sia. Tut ki jat to te si vat, et tä suo ri tus ten vaih te lu me lo di an hah mot ta mis teh -
tä vis sä ei joh tu nut ai no as taan erois ta kog ni tii vi sis sa ky vyis sä, vaan myös tun tei -
siin ja käyt täy ty mi seen liit ty vis tä erois ta tes taus ti lan teis sa. Suu rim mal la osal la
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niis tä lap sis ta, joi den luot ta mus omiin ky kyi hin oli vä häi nen en sim mäi ses sä tes tis -
sä epä on nis tu mi sen jäl keen, suo ri tuk set heik keni vät seu raa vas sa tes tis sä. Sen si -
jaan suu rim mal la osal la niis tä lap sis ta, jot ka epä on nis tut tu aan edel leen luot ti vat
ky kyihin sä, suo ri tuk set py syi vät sa moi na tai pa ranivat seu raa vas sa tes tis sä. Edel -
li set osoit ti vat avu ton ta käyt täy ty mis tä, toi sin sa noen he att ri bu oi vat epä on nis tu -
mi sen sa ky vyt tö myy teen, osoit ti vat kiel tei siä tun te muk sia ja luo pui vat yrit tä mi -
ses tä tes ti ti lan tees sa. Sen si jaan lap set, jot ka luot ti vat ky kyihin sä, osoit ti vat hal lin -
ta orien toi tunei suut ta ja pi ti vät epä on nis tu mis ta pa rem min kin osa na op pi mis pro -
ses sia kuin jo na kin väl tet tä vä nä seik ka na. Erot suh tau tu mi ses sa ei vät joh tu neet
ky vyk kyyserois ta, kos ka epä on nis tu mi sen jäl keen avut to mas ti orien toi tu neet lap -
set oli vat suo riu tu neet ai kai sem min teh tä vis sä pa rem min kuin hal lin ta orien toi tu -
neet. Tut ki jat to tea vat, et tä on vai kea säi lyt tää mo ti vaa tiota ja luot ta mus ta teh tä -
väs tä suo riu tu mi seen, mi kä li ajat te lee epä on nis tu mi sen joh tu van ky vyt tö myy des -
tä ei kä pa neu du yrit tä mi seen, toi min ta stra te gi an pa ran ta mi seen tai tie don han kin -
taan. Opet ta jan teh tä vä nä on an taa lap sel le sel lais ta pa lautet ta, jo ka aut taa ym mär -
tä mään epä on nis tu mi sen syi tä se kä ke hit tä mään pa rem pia toi min ta stra te gi oi ta
tulevaisuudessa. (O’Neill & Sloboda 1997, 18, 30–33.)

4.2.1 Itseluottamus ja minäpystyvyys

Itse tun to ja it se luot ta mus, joi ta pi dän täs sä sy nonyy mi si nä kä sit tei nä, ovat it seen
liit ty viä tär kei tä ulot tu vuuk sia. Laza rus (1991) kut suu pri maa rik si ar vi oin nik si
(pri mal ap praisal) seu raa vaa ta pah tu ma ket jua: Kun jo kin ta voi te on tär keä ih mi sen 
kan nal ta ja hän saa vut taa sen, hä nen mi nuu ten sa kiin nit tyy ta voit tee seen (ego in -
vol ve ment in the event); hän on tyy ty väi nen, tun tee yl peyt tä it ses tään ja ko kee it -
se luot ta muk sen sa kas va van. Päin vas toin voi ta pah tua, jos tär ke ää ta voi tet ta ei saa -
vu ta. Sil loin it se tun to voi saa da ko lauk sen ja ih mi nen voi suut tua ja ah dis tua. (Oat -
ley & Jen kins 1996, 100–101.)

Ihmi sen it se tun toa voi daan pi tää hä nen mi nä ku van sa osa na, sen sub jek tii -
vis-af fek tii vise na laa dul lise na ar vio na. Hyvä it se tun to on luot ta mus ta it seen. Se on 
us kal lus ta ot taa vas taan haas tei ta, aset taa pää mää riä ja ta voit tei ta ja us koa, et tä
suo riu tuu niis tä ja ky ke nee vie mään teh tä vän lop puun. Se on myös ky kyä aset taa
it sel leen sel lai nen vaa ti mus ta so, et tä on nis tu mi nen on mah dol lis ta, ja ky kyä naut -
tia sen jäl keen on nis tu mi ses ta. Itse tun to on myös ky kyä kes tää pet ty myk siä, niin
et tei en sim mäi nen vas toin käymi nen si tä vie. Itse tun non kat so taan syn ty vän kah -
den eri lai sen me kanis min, ns. han ki tun ja an ne tun it se tun non, kaut ta. Han kit tu it -
se tun to on se, mi kä ih mi sel le ke hit tyy ko ke mus ten ja ha vain to jen kaut ta. Se koos -
tuu on nis tu mi sen elä myk sis tä ja ih mi sen omis ta ha vain nois ta, kun hän huo maa
sel viävän sä. Se on myös seu raus ta ih mi sen saa mas ta pa laut tees ta ja voi ra ken tua
myös koe tuis ta pet ty myk sis tä. Annet tu it se tun to taas muo dos tuu sii tä, mi ten lap -
sen pe rus tar pee seen ol la hoi vat tu ja ra kas tet tu vas ta taan. Sitä var ten lap sen ei tar -
vit se teh dä muu ta kuin ol la ole mas sa. (Kel ti kan gas-Jär vi nen 2000, 101, 103, 120.)

Sosiokog ni tii vi sen teo ri an pii ris sä on esi tet ty, et tä kä si te it se luot ta mus viit -
taa hen ki lön kä si tyk seen omas ta ar vos ta var sin ylei sel lä ta sol la ja pei laa suu ria ky -
sy myk siä ku ten ”Kuka mi nä olen?” (Paja res & Schunk 20–21). Niin pä it se luot ta -
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muk sen on to det tu kor re loivan toi si naan po si tii vi ses ti, toi si naan ne ga tii vi ses ti esi -
mer kik si opis ke lu menes tyk sen kans sa (Hand ford & Hat tie 1982, Paja res &
Schunk 14 mu kaan). Vaik ka it se luot ta muk sel la on tär keä osuu ten sa mo ti vaa ti on ja 
suo riu tu mis menes tyk sen suh teen, se näyt tää ole van kui ten kin lii an ylei nen kä si te
ku vaa maan si tä, kuin ka ih mi nen ko kee ole mi sen sa eri lai sis sa roo leis sa ja ti lan teis -
sa. Hänel lä voi ol la po si tii vi nen kä si tys it ses tään esi mer kik si ma te maat tis ten tai to -
jen suh teen, mut ta ne ga tii vi nen kir joit ta mi sen suh teen. Lisäk si vaik ka jois sa kin ti -
lan teis sa voi ko kea it sen sä hy vin kin ky vyt tö mäk si, it se luot ta mus ei heik ke ne, kos -
ka ti lan tee seen ei ole in ves toi tu omaa it seä. Kaik kea on nis tunut ta toi min taa ei
myös kään vält tä mät tä koe ta it se luot ta mus ta ko hot ta va na. Usein on kui ten kin niin,
et tä ih mi set pyr ki vät ja los ta maan juu ri nii tä ky ky jä, joi den kaut ta hei dän it se luot -
ta muk sen sa lisääntyy. (Bandura 1997, 11.)

Minä pys ty vyys teo rias sa kat so taan att ri buu tiotut ki muk sen ta paan, et tä se li -
tyk set ai kai sem mis ta on nis tu mi sis ta tai epä on nis tu mis ta vai kut ta vat va lin toi hin ja
on nis tu mi seen tu le vai suu des sa. Tie dot, tai dot ja ai kai sem mat saa vu tuk set si nän sä
en nus ta vat usein huo nos ti tu le via suo ri tuk sia. Jot ta pys tyt täi siin en nus ta maan si tä, 
mi ten ih mi set to del la käyt täy ty vät, on Ban du ran mu kaan tut kit ta va ih mis ten ti lan -
ne- ja teh tä vä koh tai sia pys ty vyysus ko muk sia eli mi nä pys ty vyyt tä (self-ef fi ca cy
be liefs). Se, mil lai siin joh to pää tök siin ih mi nen it sear vi oin nis saan tu lee, vai kut taa
sii hen, mi tä hän omaa mil laan tie doil la ja tai doil la te kee. (Paja res 1996, 543–544;
Paja res & Schunk 18.)

Minä pys ty vyy del lä, self-ef fi ca cy, tar koi te taan yk si lön kä si tys tä omis ta ky -
vyis tään suo riu tua tie tys tä teh tä väs tä tie tys sä ti lan tees sa. Käsi tys mi nä pys ty vyy -
des tä vai kut taa sii hen, mi hin toi min toi hin yli pää tään ryh dy tään: kuin ka pal jon yri -
tyk seen pa nos te taan, kuin ka kau an jak se taan yrit tää epä on nis tut ta es sa, sit keyteen
vas toin käy mi ses sä, sii hen, ovat ko ajat te lu mal lit toi min taa aut ta via vai es tä viä,
kuin ka pal jon koe taan stres siä tai ah dis tus ta han ka lis sa ti lan teis sa ja mil le ta sol le
suo ri tus vie dään. Jos tun ne omas ta pys ty vyy des tä on vä häi nen, ih mi nen ajat te lee
asi oi den ole van vai keam pia kuin ne to del li suu des sa ovat kaan. Tämä hei jas tuu esi -
mer kik si on gel man rat kaisuti lan teis sa ka pea-alaise na ajat te lu na ja tai pu muk se na
stres saan tua. Kor kea pys ty vyy den tun ne puo les taan aut taa tun te maan it sen sä rau -
hal li sek si vaa ti van kin teh tä vän edes sä. (Ban du ra 1997, 3; Paja res 1996, 544–545.) 
Pys ty vyysus ko muk set ke hit ty vät vä hi tel len vuo ro vai ku tus ti lan teis sa ym pä ris tön
kans sa pait si on nis tu mis- ja epä on nis tu mis ko ke mus ten kaut ta myös si jais ko ke -
mus ten vä li tyk sel lä, eli kun ha vain noi daan mui ta ja ver ra taan mui den suo ri tuk sia
omiin. Nii hin vai kut ta vat myös hen ki löl le tär kei den ih mis ten ar vi ot, ku ten opet ta -
jan an ta ma pa laute tai van hem pi en ja ver tais ryh män odo tuk set se kä ko ke muk set
omis ta fy sio lo gi sis ta reak ti ois ta ja tun ne ti lois ta. (Ban du ra 1997, 14.) Vah vat fy -
sio lo gi set reak ti ot voi vat osal taan ma dal taa pys ty vyy den tun net ta, kun ne as sosioi -
tu vat pel koon ja mui hin kiel tei siin tun tei siin. On myös näh tä vis sä, et tä ih mi nen
her kis tyy to ve rei den te ke mil le ver tai luil le si tä enem män, mi tä epä var mem pi hän
on omas ta tai dos taan tai mi tä vä hem män hä nel lä on ko ke muk sia jon kin tai don har -
joit ta mi ses ta. (Paja res 2001, 7.) Suo riu tu misodo tuk si en kat so taan koh dis tu van jo -
hon kin tiet tyyn ti lan tee seen tai teh tä vään, jo ten mi nä pys ty vyys on luon teel taan
teh tä vä- ja ti lan nesidon nai nen kä si te. Jois sa kin ti lan teis sa vaa di taan enem män it -
sesää te ly tai to ja ja suo riu tu mis tasovaa ti mus on kor keam pi kuin jois sa kin muis sa

4 Laulaminen subjektiivisena kokemuksena

80



ti lan teis sa. Esi mer kik si us ko mus sii tä, mi ten suo riu tuu pu heen pi tä mi ses tä ylei söl -
le, riip puu mm. ai he pii ris tä, sii tä on ko pu he spon taa ni vai val mis tel tu sekä yleisön
oletetuista odotuksista. (Bandura 1997, 14.)

Se, mi kä mo ti voi ih mi siä ak tii vi sen mu sii kin te ke mi sen pa riin, on mie len -
kiin toi nen ky sy mys50. Musii kis sa it ses sään näyt tää ole van ve to voi maa, jo ka pa nee 
ih mi set soit ta maan, lau la maan ja kuun te le maan mu siik kia. Esi mer kik si kuo ros sa
lau la mi nen koe taan ta val li ses ti mie lek kää nä ja si tä jat ke taan usein vuo sia ja vuo si -
kym meniä. Pel käs tään yh des sä lau la mi sen on kin to det tu ole van omi aan li sää mään 
ryh män jä sen ten vä lis tä yh teis työ tä ja luot ta mus ta, mil lä voi ol la mer kit tä viä
myön tei siä seu rauk sia niin yk si lön kuin ryh män kin kan nal ta (Anshel & Kip per
1988). Tut ki muk se ni kan nal ta kes kei nen on ky sy mys, mik si lau lu tai to aan epäi le -
vä ei ta val li ses ti ha keu du kuo roon tai vaik ka pa lau lu tun nil le, vaik ka ta vat to man
mo nil la niis tä, jot ka ko ke vat it sen sä lau lu taidot to mik si, oli si to den nä köi ses ti ha lu
lau laa. Tär ke än es teen muo dos ta vat il mei ses ti mi nä pys ty vyy teen liit ty vät sei kat ja 
kä si tys lau lu taidot to muu des ta py sy vä nä omi nai suu te na. Niin kau an kuin lau la -
maan op pi mis ta ei pi de tä mah dol lise na, ei lie ne miel tä ha keu tua lau la mis ti lan tei -
siin – ja mah dol li ses ti ko ke maan uu del leen lap suu des sa koh dat tu ja la tis tus ko ke -
muk sia. Sen si jaan jos lau la mis mah dol li suus näyt täi si tar jou tu van51, ih mi nen var -
maan kin poh ti si, us kal tau tua ko mu kaan. Jos us kal tau tuu ja ko ke mus osoit tau tuu
myön tei sek si, ko ke mus voi ol la hui kaise va ja it sen kan nal ta hy vin mer kit tä vä. Jos
ko ke mus sen si jaan kään tyy kin kiel tei sek si, ih mi sen us kal lus yrit tää uu del leen ja
mo ti vaa tio lau laa laskevat ehkä vielä aiempaa alemmaksi.

Tv-do ku men tis sa ”Me lau lu taidot to mat” (1994) ker ro taan, kuin ka”Pyy sin
pääs tä aa mu har tauteen luo kan kuo ron kans sa esiin ty mään. Opet ta ja sa noi, et tä
mee vaan, mut ta tee pelk kiä suun liik kei tä.” Tai ”Isä oli hir veen hy vä lau la maan, ja
sain kuul la ihan pie ne nä, et ten osaa lau laa. Äiti kään ei osan nut lau laa.” Doku men -
tin hen ki löi den kä si tyk set omas ta lau lu taidos ta näyt tä vät mi nä pys ty vyy den kan -
nal ta tul kit tu na pe rus tu neen mm. epä on nis tu mis ko ke muk siin, si jais ko ke muk siin
ja lap sen kan nal ta tär keil tä hen ki löil tä saa tuun pa laut tee seen. Haas ta tel tu jen ym -
pä ris tös sä lau lu taidon aja tel tiin liit ty vän si säi seen, py sy vään ja il mei ses ti syn nyn -
näi seen omi nai suu teen, mi kä lie nee hei jas tel lut ylei siä kult tuu ri sia us ko muk sia
lau lu taidos ta. Siten lap sen mah dol li suus ky seen alais taa lau lu taidot to man lei ma
lie nee ta val li ses ti lä hes ole ma ton, kos ka hä nen att ri buu tiota pan sa ja mi nä pys ty -
vyys kä si tyk sen sä ovat vält tä mät tä yh teydes sä ym pä ris tön ja sen ins ti tuu ti oi den
kä si tyk siin. Täs sä mie les sä att ri buu tiota vat ja kä si tys mi nä pys ty vyy des tä ovat
luon teel taan kult tuu ri sia ei vät kä pel käs tään yk si lön si säi sis tä te ki jöis tä joh tu via.
Siten yh teisös sä val lit se va us ko mus jär jes tel mä lau lu taidos ta att ri buu ti oi neen ja
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Usko mus lau lu taidot to muu des ta py sy vä nä omi nai suu te na tun tuu ole van niin vah va, et tä us ko mus ta pi de -
tään tie to na, ”fak ta na”, ei us ko muk se na.



seu rauk si neen yk sit täis ten ih mis ten mi nä pys ty vyys kä si tyk siin es tä vät to den nä -
köi ses ti te hok kaas ti sen, et tä lau lu taidot to mik si it sen sä ko ke vat hen ki löt ha keu tui -
si vat lau lu tun nil le tai edes tilanteisiin, joissa voi laulaa.

Csiks zent mi ha lyi (1991) esit tä mä flow-teo ria an taa yh den, näh däk se ni tär -
ke än nä kö kul man, mo ti vaa ti on ja mi nä pys ty vyy den myön tei seen ke hit ty mi seen.
Flow- eli vir taus ko ke muk sen ydin liit tyy psyyk ki sen ener gi an me nes tyk sel li seen
koh dis ta mi seen vail la mi nuut ta uh kaa via te ki jöi tä si ten, et tä aja tuk set, ai ko muk -
set, tun teet ja ha vain not suun tau tu vat sa maan pää mää rään. Vir taus ko ke muk sen
an sios ta ta pah tuu psyyk kis ten pro ses si en se kä eriy ty mis tä et tä in teg raa tiota. Eriy -
ty mi sen kaut ta ih mi nen ko kee it sen sä ai nut laa tuise na ja in teg raa ti on kaut ta yh teis -
yyt tä mui den kans sa yli yk si löl lis ten mi nuuk si en. Vir tauk sen ko ke mi nen tuot taa
sy vää tyy dy tys tä ja on omi aan li sää mään it se luot ta mus ta. Vir taus ko ke muk sen voi
saa vut taa vain, jos omat tai dot ovat so pi vas sa suh tees sa teh tä vän haas tei siin.
Mikä li haas teet ovat lii an suu ret, ih mi nen ah dis tuu, ja jos taas lii an pie net, hän kyl -
läs tyy. Haas tei den oli si li sään nyt tä vä so pi vas sa suh tees sa tai to jen ke hit ty mi seen.
Koke mus riip puu kui ten kin sii tä, mil lai si na koe mme tai tom me, ei ob jek tii vi ses ta
tai to tasos ta. (Csiks zent mi ha lyi 1991, 33–42, 74–76.)

Kun haas teet ja koe tut tai dot ovat op ti maa li ses sa suh tees sa toi siin sa, vir -
taus ko ke mus voi vai kut taa voi mak kaas ti mo ti vaa ti oon osaa mi sen läh tö tasos ta
riip pu mat ta. Kun it se ään lau lu taidot to mi na pi tä neet ih mi set lau la mis ta op pies saan
ker to vat lau la mi sen mer kin neen mm. ”fan tas tis ta mah dol li suut ta tu tus tua omiin
ra joi hin ja siir tää nii tä kau em mak si” (Alla kan ins ti tu tet, 2000) tai he ha lu a vat vuo -
des ta toi seen jat kaa lau la mis ta kuo ros sa (Lam pi nen, 2000), lau sun not hei jas te le -
vat näh däk se ni vir taus ko ke muk sia. Tur val li nen ym pä ris tö ja so pi va tu ki opet ta jan
ta hol ta (ks. lä hi ke hi tyk sen vyö hy ke lu ku 7.3.3) aut ta vat lau lu taidon edel leen ke -
hit ty mis tä, mi kä luo edel ly tyk set uu sil le vir taus ko ke muk sel le ja toi min taan si tou -
tu mi sel le. Näin voi ke hit tyä po si tii vi nen mi nuut ta pal ve le va lau la mis kier re. Prak -
si aa li sen mu siik ki kas va tus nä ke myk sen pii ris sä Elliott (1995, 113–118; ks. lu ku
3.3) no jaa vir taus ko ke mus kä sit tee seen ko ros ta es saan mu sii kin myön teis tä mi -
nuut ta ra ken ta vaa omi nai suut ta. Tär ke ää tä män tut ki muk sen kan nal ta on, et tä vir -
taus ko ke muk sia voi saa da jo vaa ti mat to mal la kin osaa mis tasol la. Olen nais ta on
teh tä vän so pi vuus osaa mi seen näh den se kä psyyk ki sen ener gi an koh dis tu mi nen
teh tä vään, ei esi mer kik si it sen var je le mi seen. Näin vir taus ko ke mus voi toi mia voi -
mak kaas ti mo ti voiva na te ki jä nä myös nii den koh dal la, joil la on ongelmia laulaa
nuotilleen.
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4.3 Opiskelutilanteen ilmapiiri ja palautteen
antaminen

Ilma pii ri on mo niulot tei nen ja vai keas ti mää ri tel tä vä kä si te.52 Kui ten kin käy tän -
nön ope tus työ tä te ke vät ih mi set pu hu vat usein luo kan tai kou lun hen ki ses tä tai so -
si aa li ses ta il ma pii ris tä, jo ta he pi tä vät ko ke muk sen sa pe rus teel la se kä omal le työl -
leen et tä op pi lai den työs ken te lyl le tär keä nä (Antti la 2000, 47). Opis ke lu ti lan teen
il ma pii ri on yh teydes sä se kä emo tio naa li seen tu keen et tä teh tä vi en suo rit ta mi sen
tu keen. Ilma pii ri voi edis tää tai hai ta ta so si aa lis ta vuo ro vai ku tus ta, yk si lön tai ryh -
mi en opis ke lu teh tä vi en suo rit ta mis ta ja tyy dyt tää yk si lön ja ryh män jä sen ten iden -
ti teet tiä ja hen ki löi den vä li siä tar pei ta. (Antti lan tut ki musyh teen ve to 2000, 52;
myös Ruis mä ki 1991, 236–239.) Proc tor (1991, 72) to te si, et tä ihan teel li seen ai -
kuis ten ope tus-op pi mis ti lan teen ver taus ku va na käy tet tiin per het tä. Ver taus ku va
il men tää huo leh ti vaa, luot ta muk sel lis ta ja ar vos ta vaa il ma pii riä, jo ka edis tää per -
soonal lis ta kas vua ja tar jo aa yk si löl li siä me nes ty mi sen ko ke muk sia vail la kil pai -
lul li suut ta. Vari lan ai kuisopis ke li jat tuot ti vat lu kui sia me ta fo ria hy väs tä op pi mis -
ti lan tees ta. Par haim mak si ku vauk sek si he va lit si vat il mauk sen ”gos pel-kuo ro”.
Sii nä kuo ron joh ta ja an taa ryt min, te ke mi sen ilo val lit see, il ma pii ri on avoin ja eri -
lai suus koe taan rik kaute na. Lisäk si hy väs sä op pi mis ti lan tees sa voi ”re vi tel lä”, sii -
tä läh tee ään tä ja iloa. Yhtei se nä sä ve le nä on ta voit teel li suus, va paa eh toi suus ja
joh ta jan roo lin nä ky mi nen pait si si säl löl lise nä asian tun ti ja na, myös re hel li sen pa -
laut teen tar jo aja na. (Vari la 1999, 53.)

Antti lan tut ki muk ses sa luo kanopet ta ja opis ke li joi den pia non soi ton opis ke -
lu mo ti vaa tios ta ja soit to tun tien tun neil ma pii ris tä ha vait tiin, et tä soi ton opis ke lu -
mo ti vaa tio oli kiin teäs sä yh teydes sä soit to tun tien tun neil ma pii riin. Opis ke li ja ko -
ki soit to tun nin tun neil ma pii rin myön tei sek si, vä lit tö mäk si ja läm pi mäk si sil loin,
kun hän pi ti opet ta jas ta. Opet ta jan ja opis ke li ja per soo nan täy tyi koh da ta in hi mil li -
sel lä ta sol la, hei dän täy tyi hy väk syä toi sen sa ih mise nä, viih tyä tois ten sa seu ras sa
ja kun ni oit taa toi nen tois taan opis ke li jan suo ri tuk sen ta sos ta riip pu mat ta. Ei riit tä -
nyt, et tä opet ta ja tar jo si opis ke li jal le re le vant tia tie toa omak sut ta vas sa muo dos sa,
opet ta jan pi ti li säk si pys tyä luo maan ku hun kin opis ke li jaan lä hei nen ja myön tei -
nen in hi mil li nen vuo ro vai ku tus suh de. Vas ta sil loin ope tus saat toi muo dos tua
opis ke li jal le mer ki tyk sel li sek si. Viih ty mi nen ei kui ten kaan ol lut it se tar koi tus.
Opis ke lu mo ti vaa tiol le koet tiin myön tei sek si se, et tä opet ta ja tu ki opis ke li jaa kan -
nus ta mal la myön tei sel lä mut ta rea lis ti sel la pa laut teel la ja et tä opet ta ja oli so pi vas -
sa mää rin vaa ti va. Liian kor kea vaa ti mus ta so te kin tun neil ma pii ris tä ah dis ta van,
lii an al hai nen taas ei mo ti voi nut opis ke li jaa riittävästi. (Anttila 2000, iv, v.)

Luo kan il ma pii ri on mo ni en te ki jöi den sum ma. Se koos tuu sel lai sis ta af fek -
tii vi sis ta te ki jöis tä kuin mil lai sia tun tei ta opet ta ja, op pi laat, opis kel ta va ai he ja
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luok kaym pä ris tö mu kanaoli jois sa he rät tä vät. Näi den te ki jöi den po si tii vi set tai ne -
ga tii vi set vai ku tuk set il ma pii riin ovat kes kei siä op pi mis ta pah tu man kan nal ta.
(Kinds vat ter ym. 1988, 19.) Opet ta jan haas tee na on vai kut taa myön tei ses ti opis ke -
li joi den emo tio naa li siin ko ke muk siin, hei dän us ko muk siin sa it ses tään ja hei dän
ajat te lu ta poihin sa. Hän voi myös ke hit tää hei dän opis ke lu tai to jaan ja it sesää te ly -
ky ky ään sa ma ten kuin muo ka ta kou lun ja luok ka huo neen ra ken tei ta op pi mis ta
edis tä vään suun taan. (Paja res 2001, 1–2.) Yhtei söis sä luo daan kol lek tii vi sia us ko -
muk sia sii tä, kuin ka asi oi ta opi taan ja ope te taan. Kou luis sa, jois sa val lit se vat kor -
ke at pys ty vyysus ko muk set, kye tään usein luo maan eläh dyt tä vä, voi maan nut ta va
ja on nis tu mi sia ruok ki va il ma pii ri. (Pajares 1996, 567.)

Kinds vat ter ym. (1988, 36–40) an ta vat neu vo ja sii tä, mi ten opet ta ja voi vai -
kut taa myön tei ses ti opis ke lu menes tyk seen: 1. Asen noidu myön tei ses ti opis ke li -
joi den mah dol li suuk siin ja ky kyi hin. 2. Se, mil lä ta val la opet ta ja pu huu ja mil lai -
nen ke hon kie li hä nel lä on, muo dos tuu vies tik si sii tä, mi ten hän ar vi oi op pi lai ta.
Jos hän ei us ko op pi laan mah dol li suuk siin riip pu mat ta sen het ki sis tä ky vyis tä,
taus tas ta tai ai kai sem mis ta saa vu tuk sis ta, op pi las vais to aa sen. 3. Auta opis ke li joi -
ta ym mär tä mään, et tä on nis tu mi nen pe rus tuu yrit tä mi seen ja työs ken te lyyn. Ong -
el ma ti lan teis sa on ol ta va mah dol li suus li sä har joi tuk sen saa mi seen ja opis ke li joil la 
on ol ta va tun ne sii tä, et tä opet ta ja ja ko ko yh tei sö tu ke vat op pi mi ses sa. 4. Hyö dyn -
nä ma te ri aa le ja ja ak ti vi teet te ja jous ta vas ti, kos ka jot kut teh tä vät ovat toi sil le lii an
vai kei ta ja toi sil le lii an help po ja. 5. Roh kai se op pi lai ta te ke mään ver tai lua omiin
ai kai sem piin suo ri tuk siin sa, ei mui den suo ri tuk siin. Nämä neu vot ovat hen gel tään
rat kai su kes kei siä ja so pi vat hy vin omaan ope tus nä ke myk see ni (ks. lu vut 7.3 ja
12.4 sekä liite 17 ).

Boe ka erts (1992, 1996) olet taa, et tä ih mi sen it sesää te ly pe rus tuu kah teen
pe rus pe ri aat tee seen: hen ki lö koh tais ten re surs si en yl lä pi tä mi seen ja kas vat ta mi -
seen se kä it sen hy vin voin tia uh kaa vi en te ki jöi den tor ju mi seen. Esi mer kik si opis -
ke li ja ar vi oi jat ku vas ti, on ko jo kin opis ke lu ti lan ne suo tui sa, neut raa li vai pe lot ta va 
it sen hy vin voin nin kan nal ta, mi kä joh taa emo tio naa li seen ja toi min nal li seen rea -
goin tiin. Teh tä vän kiin nos ta vuus liit tyy ar vi oin tiin sii tä, kuin ka sel vi ää ti lan tees -
sa, kuin ka tär keä teh tä vä on se kä ar vi oin tiin omas ta ky vyk kyy des tä teh tä vän suh -
teen. Ahdis tunei suus tai jän nit tynei syys voi ai he ut taa ne ga tii vi sia ar vi oi ta, ku ten
kiin nos tuk sen vä henemis tä teh tä vää koh taan, ja ma ta lan ky vyk kyy den tun teen
esi mer kik si niin, et tä mi nä pys ty vyys koe taan al haise na ja teh tä vä vai kea na. Opis -
ke li ja saat taa kes kit tyä säi lyt tä mään kas von sa ja suo jaa maan it se tun to aan sen si -
jaan, et tä hän pyr ki si esi mer kik si ke hit tä mään pa rem paa toi min ta ta paa ta voit teen
saa vut ta mi sek si. (Boe ka erts & Nie mi vir ta 2000, 427–430, 443.) Voi myös syn tyä
ns. epä on nis tu misan sa, kos ka hen ki lö kes kit tyy on nis tu mi sen kan nal ta epä tar koi -
tuk sen mu kai seen toi min taan, mut ta se lit tää epä on nis tu mis taan omal la ky vyt tö -
myy del lään (Nur mi ym. 1992, 487). Se, mi ten opis ke li jat att ri bu oi vat on nis tu misi -
aan ja epä on nis tu misi aan jon kin teh tä vän suh teen, mil lai sek si he ko ke vat pys ty -
vyy ten sä se kä kuin ka pal jon ja mi ten he työs ken te le vät, on vah vas ti si dok sis sa sii -
hen, mil laise na he ko ke vat kes ki näi sen vuo ro vai ku tuk sen sa ja tilanteessa val lit se -
van il ma pii rin.

On ole mas sa pal jon tut ki mus tie toa, jon ka mu kaan opis ke li jan suo ri tuk set ja
käyt täy ty mi nen muo dos tu vat ajan myö tä yhä yh teneväi sem mik si opet ta jan odo -
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tus ten kans sa (esi mer kik si ns. Pyg ma li on efek ti, ks. Kinds vat ter ym. 1988, 35).
Nuo ri nai nen ker toi Sar ta sen (1999, 38) tut ki muk ses sa ”ylä as teen lii kun nanopet -
ta jas ta, jo ka var maan kin jo en sim mäi sel lä tun nil la jaot te li op pi laat hy viin ja huo -
noi hin, ja sen jäl keen oli sa ma mi tä te ki, sil lä kä si tys ei muut tu nut. Yrit tää ei siis
oi ke as taan edes kan nat ta nut, ja in nos tus oli jo ta pet tu”.Jos opet ta ja ei tie dos ta it se -
ään to teut ta vi en ne ga tii vis ten en nus te me kanis mi en ole mas sa oloa, jou du taan hel -
pos ti epä on nis tu mi sia ruok ki vaan kierteeseen.

Yksi il ma pii riin vai kut ta va te ki jä on huu mo ri. Sii nä mis sä tois ten ih mis ten
kus tan nuk sel la il keäs ti nau ra mi nen muo dos tuu ag gres siok si, huu mo ri, jon ka avul -
la näem me omat heik koutem me ja pys tym me nau ra maan niil le, voi toi mia tär keä -
nä kyp sä nä puo lus tus me kanis mi na. Huu mo rin avul la voim me kat soa to tuut ta sil -
miin, mut ta ikään kuin se oli si vain leik kiä. (Vail lant 1997, 72–74.) On pa ra dok -
saa lis ta, et tä sa mal la kun huu mo ri on egon ta pa suo jel la it seä, sen an sios ta ih mi sen
tar ve suo jel la it se ään kas vo jen me ne tyk sen pe los sa vähenee.

Pidän huu mo ria ope tus ti lan tees sa erin omaise na työ vä linee nä. Huu mo ri ei
vain syn ny tah to mal la tai käs ke mäl lä, vaan pi kem min kin sel lai sen il ma pii rin myö -
tä, jos sa voi tun tea olon sa tur val li sek si il man vir hei den te ke mi sen pel koa ja ol la
va paa leik ki mään mie len eri lii kah duk sil la. Huu mo ri on su kua ren tou tu mi sel le, ja
ren tou tu mi nen on vas tak kais ta pe lol le ja kil pai lu hen ki syy del le. Teat te ri-imp ro -
visaa ti on mer kit tä vä ke hit tä jä Keith Johns to ne (1996, 23, 26) ker too, kuin ka hä nen 
tun tin sa Roy al Court Theat ren stu dios sa oli vat hys tee ri sen haus ko ja ja hän al koi
epäil lä, pet ti vät kö hän ja näyt te li jät vain it se ään. Voi ko ol la oi kein, et tä jo kai nen
tun ti on kuin juh laa? Yrit tä mät tä vas ta ta tä hän ky sy myk seen pi dän nau rua ta vat to -
man ener gi aa tuot ta va na ja va paut ta va na voi ma na. Kuten Kur ke la (1993, 184) to -
te aa: ”Huu mo ri on eräs ar kaa i sen yli mi nän val las ta va pau tu mi sen merk ki. Sii hen,
mi kä en nen ai he ut ti kau his tut ta vaa pa niik kia, hä pe ää tai pel koa, tai vaih toeh toi -
ses ti väik kyi mie les sä ai no a na ta voi tel ta va na ide aa li na, voi daan nyt suh tau tua
leik kiä las ki en – pal jas ta en sii hen liit ty vät koo mi set as pek tit. Vapau tu nut nau ru ja
ir to nai nen huu mo ri ovat mel ko luo tet ta via merk ke jä sii tä, et tä ar kaa i nen mie len
mai se ma on saa nut ke veäm piä vä re jä: sil loin se on me net tä nyt maa gis ta ja kä sit tä -
mä tön tä pe lot ta vuut taan, uh kaa vaa ja vaativaa sisältöänsä.”

4.3.1 Palaute

Palaut teen saa mi nen on vält tä mä tön tä op pi mi sel le. Se, mil lais ta pa lautet ta saa ja
kuin ka se an ne taan, vai kut taa pait si pa laut teen vas taan ot ta mi seen myös esi mer -
kik si il ma pii riin, mo ti vaa ti oon ja it se tun toon. Paja rek sen mu kaan pa laut teel la voi
va laa ih mi seen us koa hä nen ky kyihin sä, jos sa mal la tue taan ta voit teen saa vut ta -
mis mah dol li suuk sia. Kuten Ban du ra (1986) to te si, ne ga tii vi sel la ar viol la on
yleen sä hel pom paa hei ken tää pys ty vyy den tun net ta kuin myön tei sel lä pa laut teel la 
on mah dol lis ta si tä nos taa. (Paja res 2002, 4.)

Lon ka (2001) to te aa, et tä suu rin osa ih mi sis tä me nee pa laute ti lan teis sa yk -
sin ker tai ses ti puo lus tus kan nal le ja lak kaa kuun te le mas ta, kos ka it se tun non suo je -
le mi nen koe taan tär keäk si. Jokai ses sa pa laute ti lan tees sa ih mi sen on mak set ta va
tun ne hin ta sii tä, et tä hän jou tuu koh taa maan omaa kes keneräi syyt tään ja haa voit -
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tu vuut taan. Kos ka tai ta mat to mas ta pa laut tees ta on enem män hait taa kuin hyö tyä,
pa laute on an net ta va ra ken ta vas ti ja hy väs sä il ma pii ris sä. Kat tee ton ke hu mi nen tai 
nöy ryyt tä vä kri tiik ki ei yleen sä joh da op pi mi seen. Suo ma lais ta työ elä mää poh -
ties saan Lon ka esit tää ra ken ta van pa laut teen perussäännöt:

1. Neu voa tai ar viota tär keäm pää on kuun te le mi nen. Jokai sel la on kä si tys
omis ta vah vuuk sis taan ja heik kouk sis taan. On syy tä en sin ky syä, mi tä ih mi nen it -
se ajat te lee suo ri tuk ses taan. 2. Posi tii vi set asi at ovat yh tä tot ta kuin kri tiik ki kin,
sik si ne on sa not ta va en sin, re hel li ses ti ja rea lis ti ses ti. Ilma pii rin on ol ta va kan nus -
ta va ja luot ta mus ta he rät tä vä. Näin var mis te taan pa laut teen an ta jan ja saa jan vä lil -
le syn tyy luot ta mus ja kes ki näi nen yh teis ym mär rys. Täs tä seu raa, et tä myös kriit -
ti set kom men tit pys ty tään kä sit te le mään. 3. Palaut teen tu lee kos kea ih mi sen tuo -
tos ta tai toi min taa, ei hä nen per soonaan sa tai asi oi ta, jot ka ovat hä nen kont rol lin sa
ul ko puo lel la. Jos ih mi sel lä ak ti voi tuu yk sin omaan ha lu puo lus tau tua tai suo ja ta it -
se tun to aan, hän ei pys ty ot ta maan pa lautet ta vas taan. 4. Kriit ti set kom men tit esi te -
tään asial li ses ti ja ra ken ta vas ti, mie lui ten spe si fi en ky sy mys ten muo dos sa. 5. Val -
ta tais te lua on väl tet tä vä. Palaute ti lan ne ei saa päät tyä ei päs–juu pas-tyyp pi seen
väit te lyyn. 6. Ihmi sen pi tää saa da it se miet tiä, mi ten hän ot taa pa laut teen huo mi -
oon ja mi ten hän si tä hyö dyn tää. 7. Palaut teen tu lee ol la mie lui ten pro ses sin ai kais -
ta. Jos jo kin on me nos sa vi kaan, se voi daan vie lä kor ja ta. (Lonka 2001, 131–133.)

Raken ta va pa laute edel lä esi te tyl lä ta val la on pai kal laan esi mer kik si ta -
vanomai sis sa työ yh teisöti lan teis sa. Kui ten kin esi mer kik si se, ko ke vat ko kaik ki
asi an osai set il ma pii rin kan nus ta va na ja luot ta mus ta he rät tä vä nä, ei ole it ses tään
sel vää. Esi mies tai opet ta ja käyt tää ta val li ses ti val taa ja voi ko kea il ma pii rin hy vin
myön teise nä toi sin kuin eh kä alai set tai op pi laat. Myös se, et tä pa laute kos ki si vain 
ih mi sen tuo tos ta tai toi min taa, ei hä nen per soonaan sa, on ki pe rä seik ka. On to ki lu -
ke mat to mia asi oi ta, jois sa pa laut teen ei koe ta kos ket ta van it seä vaan tuo tos ta, ai -
na kin kun pa laute osa taan an taa ra ken ta val la ta val la. Mut ta on sa mal la muis tet ta -
va, et tä mi kä ta han sa te ke mi nen on ta val laan osa it seä, kos ka it se on yh teydes sä
toi min nan kaut ta it sen sä ul ko puo li seen to del li suu teen (esim. Bru ner 1996). Täs sä
mie les sä te ke mi ses tä an net tu pa laute ei eh kä ole täy sin ir ro tet ta vis sa tekijästä.

Eri tyi ses ti sil loin kun on ky sy myk ses sä sel lai set sei kat, jois sa it sen tun ne -
vyöhyk keel lä (Kur ke la 1997a; myös 1993, 196) on vah va osuus, on pa laut teen an -
ta jal la eri tyi sen suu ri vas tuu. Täl lai set ti lan teet liit ty vät tyy pil li ses ti esil lä oloon
ja/tai ti lan tei siin, joi hin on eri tyi ses ti in ves toi tu it seä. Vari la ker too seu raa van esi -
mer kin Matis ta kes ki kou lun vii mei sel lä luo kal la: Mat ti jou tui esi tel möi mään eng -
lan nik si luo kan edes sä it sel leen vie raas ta ai hees ta, gol fin pe luus ta. Vie ras kie li,
kau kai nen ai he ja esit tä mis ti lan tees sa yl lät tä väs ti esiin tul lut ha vain to ”olen yk sin,
mon ger ran, ää ne ni tä ri see ja olo ni on tu ka la – mi nä, ko va kun di, ei hän tä mä ole
mah dol lis ta”. Tun ne ko ke mus (sy dän ty kyt tää kah ta sa taa ei kä sa no ja eng lan nik si
löy dy) jäi py sy väk si. Vuo si kau sia ah dis tus reak tio lau ke si pääl le ai na kun Mat ti
jou tui eng lan nin kie len suul li sen käyt tö ti lan tee seen. Tun ne ko ke mus ei yleis ty nyt
mui hin kie liin tai esiin ty mis ti lan tei siin. Hän va pau tui kol me kymp pise nä tun ne -
loukus taan har joit te le mal la eng lan tia useam man vuo den työ vä enopis ton kes kus -
te lu ryh mis sä. Hän vält te lee edel leen eng lan nin pu hu mis ta, mut ta ky ke nee aiem -
paa pa rem min hal lit se maan pul man sa. (Varila 1999, 11–12.)
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Ker to muk ses ta ei käy il mi, sai ko Mat ti pa lautet ta ja mil lais ta se oli. Esi -
merk ki ker too kui ten kin sii tä, kuin ka jot kut ti lan teet voi vat ol la ni men omaan tun -
ne reak ti oi den kan nal ta yl lät tä viä ja kau as kan toi sia. Itse ti lan ne näyt tää myös toi -
mi neen pa laute me kanis mi na. Omat fy sio lo gi set reak ti ot var maan kin alen si vat
Matin mi nä pys ty vyy den tun net ta ja yh dis tyi vät vas taa vas sa ti lan tees sa lau ke -
avaan ah dis tus reak ti oon. On mah dol lis ta, et tä vaik ka luo kas sa oli si val lin nut hy -
vä kin il ma pii ri ja opet ta jan pa laute kin oli si yrit tä nyt ol la ra ken ta va, ko ke mus oli si
voi nut ol la Matil le yh tä trau maat ti nen. Opet ta jan vai kea na teh tä vä nä on yrit tää
koh tuu del la en na koi da, et tä jot kin teh tä vät voi vat liit tyä vah vas ti ih mi sen tun ne -
vyöhyk kee seen ja it seil maisuun ja ol la op pi lail le ai na kin tie tyl lä het kel lä liian
vaativia.

4.4 Hyvä musiikkisuhde ja laulaminen

Musiik kia ja mu siik ki kas va tus ta pe rus tel laan usein mu sii kin mo nil la myön tei sil lä
vai ku tuk sil la ih mi seen. Musii kin kat so taan vai kut ta van mm. var hai seen kog ni tii -
vi seen ke hi tyk seen, ma te maat ti siin tai toi hin, lu ke mi seen, spa ti aa li siin ky kyi hin
(Rau scher, Shaw & Ky 1993, 237), it se ku riin, it se luot ta muk seen, tii mi työ tai toi -
hin, luo vuu teen jne. (Mor rison, ei vuo si lu kua, 238). Näin voi var mas ti ol la – ja sa -
mal la on to det ta va, et tä mu siik ki kas va tuk sel la voi daan myös mu ren taa it se luot ta -
mus ta tai kah li ta luo vuut ta. Pal jon riip puu ti lan tees ta, ta voit teis ta, sii tä, ku ka ne
aset taa ja niin edel leen.

Kur ke la on poh ti nut mo nis sa kir joi tuk sis saan mu sii kin vä li ne- ja it seisar voa 
mu siik ki kas va tuk sen tu los ten ar vi oin nin kan nal ta ja to den nut vaa rak si sen, et tä
käy te tään ins ti tuu ti oi den ja ra hoit ta ji en kan nal ta ”sel kei tä” tu los mit ta rei ta ku ten
tut kin to jen mää rää. Mitä tär ke ää mu sii kis ta ja sen te ke mi sen mer ki tyk sis tä sil loin
eh kä me ne te tään? (Ks. Kur ke la 1995; 1997b.) Kur ke lan mu kaan mu siik ki on kult -
tuu ri ai ne, jo ka si säl tää niin tie dol li sia kuin tai dol lisia kin ai nek sia se kä tun net ta.
Kes keisin tä mu sii kis sa on kui ten kin ko ke mus, ja mu sii kinope tuk sen, oli pa ky se
tie to jen tai tai to jen opet ta mi ses ta, tu lisi kin sel keäs ti pal vel la mu sii kil lis ten ko ke -
mus ten syn ty mis tä. Musii kil li nen ko ke mus on kai ken mu sii kil li sen toi min nan läh -
tö koh ta ja pää te pis te. Koke mus syn tyy omia ai ko jaan ja sel laise na kuin on syn ty -
äk seen, kun pe da go gin työs sä on nis tu taan. Tun ne on oleel li nen osa ko ke mus ta, ja
myön tei nen tun ne syn tyy usein sil loin, kun ko kee hal lit se van sa jo tain ja saa vut ta -
van sa uut ta tai kun it se luot ta mus li sään tyy ja olo on tur val li nen. (Kur ke la 1997b,
287–288.)

Musii kis sa olen naisin ta on sen me ta fyysi nen ar vo: mie lek kyys, jo ta se tuo
ole mi seen. Musii kis sa yh dis ty vät oi val lus ja tai to. Sen kaut ta ih mi nen voi ta voit -
taa vah van, ai don to del li suus ko ke muk sen se kä san gen au tent ti sen, ke hit ty neen ja
ko ko nais val tai sen it seil maisun. Ihmi nen kuu los te lee ja ih met te lee lin tu jen lau lua,
me ren pau hua, ve si pisaroi den tip pu mis ta, tuu len uli naa – tä mä on elä mää. Kos ka
hän ha lu aa ym mär tää elä mää ja it se ään, hän tah too tun tea mo net miel tä kieh to vat
ää net. Niis sä hän voi löy tää il maisun mo nil le mie len sä liik keil le. Hän ha lu aa it se -
kin tuot taa ää niä, jot ka il men tä vät hä nen ole mas sa olo aan, tai ta vuut taan ja kek se li -
äi syyt tään se kä ker to vat eh kä jos tain sel lai ses ta, mi tä mi kään muu ei voi tuo da jul -
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ki. Sil loin ään ten tuot ta mi nen ja ym mär tä mi nen ovat si nän sä hy vää ole mis ta.
Enem män kuin kei no, ää ni maa il maan su kel tau tu mi nen on sil loin syy py syä hen -
gis sä. (Kur ke la 1997b, 285–286.)

Kur ke lan hy vän mu siik kisuh teen -aja tuk sen mu kaan mu siik kia ja mu siik ki -
kas va tus ta tar vi taan, kos ka mu sii kin vä li tyk sel lä ih mi nen voi il men tää it se ään ja
luo da myön tei ses ti vai kut ta via mer ki tys sisäl tö jä elä mään sä. Näin mu siik ki voi li -
sä tä elä mi sen on nea. Musiik ki kas va tuk sen teh tä vä on ke hit tää op pi laas sa val -
miuk sia, joi den avul la hän voi ta voit taa myön tei siä mu sii kil li sia to del li suus ko ke -
muk sia. Siten mu siik ki kas va tuk sen on py rit tä vä var mis ta maan myön tei ses ti mer -
ki tyk sel li sen suh teen ke hit ty mi nen op pi laan ja mu sii kin vä lil le. Oppi lai tok sen teh -
tä vä on luo da edel ly tyk set op pi laan ja opet ta jan yh tei sil le pyr ki myk sil le, joi den
tu lok se na op pi laal le syn tyy ri kas ja sy vene vä suh de mu siik kiin. (Kur ke la 1997b,
289–290.)

Edel lä Kur ke la hah mot te lee hy vää mu siik kisuh det ta kor keatasoi sen mu -
siik ki pe da go gi sen toi min nan kan nal ta, mut ta näh däk se ni hy vä mu siik kisuh de on
tär keä pait si am mat ti lais ten, myös ke nen ta han sa har ras ta jan kan nal ta. Mie les tä ni
ei ole ole mas sa ta voi te- tai tai to ra jaa, jos sa mu sii kil lis ta te ke mis tä ei voi si tar kas -
tel la hy vän mu siik kisuh teen ta voi tet ta vas ten. Jos ole tam me, et tä kai kil la ih mi sil lä
on luon tai ses ti mu sii kil lis ta ky vyk kyyt tä, kai ken mu siik ki kas va tuk sen tu li si täh -
dä tä hy vään mu siik kisuh tee seen. Kui ten kin dua lis ti nen kä si tys mu si kaa li suu des ta
ruok kii mo nis sa ins ti tu tio naa li sis sa käy tän nöis sä ih mis ten erot te lua mu si kaa li siin
ja epä musikaa li siin ja sul kee lu ke mat to mia ih mi siä mu sii kin ja hy vän mu siik -
kisuh teen ul ko puo lel le. Jos läh tö koh dak si ote taan ih mi sen ko ke mus ei kä ul ko a -
päin an net tu suo ri tus stan dar di, jo kai nen voi ke hit tyä oman mu sii kil li sen ko ke -
muk sen sa ja los ta mi ses sa ja sy ven tä mi ses sä, il mais ta it se ään myös mu sii kil li ses ti – 
ja lisätä elämisen onnea.

Mitä hy vä mu siik kisuh de voi si tar koit taa lau la mi sen kan nal ta? Sii ra lan
poh din ta avaa mie les tä ni asi an ydin tä: ”Ääni on pe rus ta va ih mi sen omi nais laa dul -
le, hä nen it seydel leen sen il men tä jä nä. Samal la ker taa sii nä jo tain il men tyy ja jo -
tain ver hou tuu. Mut ta mi kä sii nä sit ten ään tyy – ai na kin ää nes sä il men tyy, vä lit -
tyy, tun tuu ih mi sen ko ke mi nen, hä nen yk si lö his to rian sa, hä nen osal li suu ten sa su -
vun, pai kal li seen ja kult tuu ri seen his to ri aan, hä nen rea goin tin sa sii hen, hä nen mie -
len ti lan sa; ilon sa, su run sa, tus kan sa, rie mun sa, pet tynei syy ten sä, tyy dyt tynei syy -
ten sä jne. Kai ken tä män lä vit se hä nen ää nes sään ään tyy ja soi lo pul ta jol la kin ta -
voin elä mä, ek sis tens si it se.” (Sii ra la 1991–92, 8.)

Ihmi sen oli si voi ta va il mais ta it se ään ää nel lään, ja ym pä ris tön oli si tuet ta va
tä tä tar vet ta. Lau lu ää ni osa na ih mi sen ään tä voi ol la ta vat to man mer kit tä vä väy lä
it sen sä il maise mi ses sa ja it sen sä ko ke mi ses sa. Jos yh tei sö aset taa ih mi sen tai to -
tason kan nal ta epä so pi via vaa ti muk sia – jol lai sia lap si usein koh taa en sim mäi sen
ker ran kou lus sa (Bru ner 1996, 36–37) – tai to-, tie to- ja tun ne vyöhyk keet voi vat
jou tua epä tasa pai noon ja myön tei sen mu sii kil li sen iden ti tee tin ke hit ty mi nen vaa -
ran tuu. Hyvä mu siik kisuh de ja lau lusuh de muo dos tu vat, kun vaa ti muk set, tu ki ja
tai dot ovat so pi vas sa suh tees sa toi siin sa. Tämä edel lyt tää las ta ym mär tä vää ja vas -
tuun tun tois ta toi mi juut ta ins ti tuu ti on edus ta ji en, usein opet ta jan ta hol ta. Lau la -
mis ti lan teis sa esi mer kik si kou lus sa lap si tai nuo ri voi ko kea ole van sa pal jaa na ja
haa voit tu vaise na (Ruis mä ki 1996, 404–405). Opet ta jan teh tä vä on pyr kiä luo maan 
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sel lai nen il ma pii ri, et tä op pi laan tun ne ha vain to ko ke muk set muo dos tu vat las ta ja
toi min taa tu ke vik si (Mahn & John-Stei ner 2002, 49, 51–52; Hak ka rai nen ym.
2004, 209) ja hä nen lau la misatt ri buu ti oit ten sa ja pys ty vyy den tun teen ke hit ty mi -
sen sä kannalta myönteisiksi.

Ruis mä en ja Teres kan (2004) ”Lap sen mu sii kil li ses sa oi keus tur va ju lis tuk -
ses sa” lau la mi sel la on tär keä si ja. Julis tus kuu luu: ”Lau la lap sel le si; löy dä lap sen
kans sa lau lun tun nel ma ja an na lau lun luo da tur val li suut ta; an na lap sen löy tää ym -
pä röi vät ää net, tut kia nii tä se kä löy tää hil jai suu den mer ki tys; an na lap sen se pit tää
omia lau lu jaan ja il mais ta mu siik kia liik kuen; soi ta lap sel le; an na lap sel le mah dol -
li suus opis kel la ha lu amaan sa inst ru ment tia; oh jaa las ta löy tä mään hä nen oma mu -
siik kin sa; an na lap sen kuun nel la eri lais ta mu siik kia ja op pia ym mär tä mään si tä;
an na lau lun, soi ton ja mu sii kin luo da elä myk siä ja tuo da muis to ja; vä li tä lap sel le
mu sisoi mi sen ilo ja rie mu; an na mu sii kin yh dis tää lap sia van hem piin sa ja toi siin -
sa; an na mu sii kin yh dis tää kan so ja ja kult tuu re ja toisiinsa.”

Julis tuk seen on help po yh tyä, sil lä jo ten kin näin ede ten mu sii kis ta voi si to -
del la muo dos tua mo ni puo li sen hy vän läh de ih mis ten elä mäs sä. Julis tuk ses sa on
mo nia koh tia, joi den to teu tu mi sen edel ly tyk siä on hy vä poh tia. Tulee ko äi ti tai isä
lau laneek si lap sel le, eten kin jos hän pel kää, et tä ei osaa lau laa? Kan nus te taan ko
las ta omi en lau lu jen se pit tä mi ses sä? Mitä ta pah tuu lau la mi sel le kou lus sa, jos sa
las ta ale taan ar vi oi da for maa lein kri tee rein ja ver tail la mui hin, ja hän it se ver tai lee
it se ään muihin?

Lau la mi sel la voi ol la tär keä tai jo pa erit täin tär keä mer ki tys ih mi sen elä -
mäs sä. Täl lä tar koi tan Sii ra lan (1991–92, 8) ta paan, et tä ää ni on pe rus ta va ih mi sen
omi nais laa dul le, hä nen it seydel leen sen il men tä jä nä. Sik si tun tuu tar peel li sel ta
konk re tisoi da si tä, mi ten hy vä mu siik kisuh de eh kä voi to teu tua lau la mi ses sa.
Tulen eh do tuk senomai ses ti hah mot te le maan lu vus sa 12.3, mi tä hy vä lau lusuh de
voi si ol la ke nen ta han sa, ei niin kään am ma til li siin ta voit tei siin täh tää vän, hen ki lön 
koh dal la. Kui ten kin hah mo tel mas sa on mie les tä ni ai nek sia myös am ma til li ses ti
orien toi tu neen hen ki lön hy väl le laulusuhteelle.
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5 Musiikin prosessointiin
liittyvästä kognitiivisesta
toiminnasta

Musi ko lo gian, et no mu si ko lo gi an, mu sii kin kas va tuk sen ja myös sel lais ten tie -
teenalo jen ku ten tie to jen kä sit te lyn, ling vis tii kan, so sio lo gi an tai fi lo so fi an pii ris sä 
on näh tä vis sä kas va vaa kiin nos tus ta mu siik ki psy ko lo gi sia ky sy myk siä koh taan.
Tut ki mus nä kö kul mia on mo nia, esi mer kik si psy ko fysiik ka, hah mo psy ko lo gia, in -
for maa ti on pro ses soin ti teo riat, emoo ti oi den psy ko lo gia tai kog ni tii vi nen neu ro tie -
de. (Krum hansl 2000, 159.) Aikai sem min mu sii kil li sen ai nek sen pro ses soin tia ei
pi det ty niin kään it se näi se nä kog ni tii vise na osa-alu ee na, vaan se näh tiin erään -
laise na mui den, pe rus ta vam man laa tuis ten kog ni tii vis ten pro ses si en li säk kee nä.
Nyky tut ki mus an taa kui ten kin pe rus tei ta olet taa, et tä mu sii kin pro ses soin ti pe rus -
tuu eriy ty nei siin ja eri kois tu nei siin her mos tol li siin toi min toi hin ja et tä jo kai sel la
ih mi sel lä voi ol la po ten ti aa li sen mu sii kin pro ses soin nin me kanis mi. (Peretz &
Hyde 2003, 362; myös Cross 2001.)

Musii kin kuun te le mi nen ja muis ta mi nen se kä tuot ta mi nen lau la en, soit ta en
tai sä vel tä en edel lyt tää mo ni mut kai sia men taa li sia ra ken tei ta ja pro ses se ja. Kog ni -
tii vi sen mu siik ki psy ko lo gi an ta voit tee na on yrit tää ku va ta, mil lais ten si säis ten
pro ses si en ja rep resen taa ti oi den kaut ta tä mä ta pah tuu. Tut ki mus tar jo aa run saas ti
haas tei ta. Jos tut ki muk ses sa käy tet tä vä mu sii kil li nen ma te ri aa li on ko vin yk sin -
ker tais ta, voi ku va mu sii kin pro ses soin nis ta vää ris tyä. Esi mer kik si se li tys mal lit,
jot ka pe rus tu vat ir ral li sia sä ve liä, sa tun nai sia sä vel yh dis tel miä tai si ni ääniä53 käyt -
tä viin tut ki muk siin, ei vät vält tä mät tä ker ro sii tä, mi tä ta pah tuu, kun ih mi nen kuun -
te lee Beet ho ve nin sin foni aa. Toi saal ta to del li nen mu siik ki tes ti ma te ri aa li na si säl -
tää niin pal jon osa te ki jöi tä, et tä vai ku tus suh tei den jäl jit tä mi nen on ta vat to man vai -
ke aa. Sitä pait si mu siik ki so vel tuu huo nos ti sa nal li ses ti ku vat ta vak si. Aina ei edes
am mat ti lai sil la ole hal lus saan mu sii kin ana lysoin nin kiel tä, ja vaik ka yh tei nen ter -
mino lo gia löy tyisi kin, kä sit tei den viit taus suh teet voi vat ol la mo ni mer ki tyk si siä.
Myös kin, jos ta voi te on tut kia si säi siä pro ses se ja jon kin ul koi sen käyt täy ty mi sen
pe rus teel la, mi ten ar vi oi da va li di teet tia? Mihin pro ses siin ja mil lä ta val la kyt key -
tyy tut kit ta va reak tio, esi mer kik si mu sii kin kir joit ta mi nen, soit ta mi nen tai lau la -
mi nen? (Krum hansl 1990, 6,7.) Oman vä rin sä tut ki mushaas tei den kir joon tuo ky -
sy mys mu sii kin tyy li la jis ta, kos ka mu sii kin kog ni ti oi den tut ki mus on pe rus tu nut
lä hes yk sin omaan län si mai seen mu siik ki kä si tyk seen (Moi sa la 1993, 51). Ter -
vanie men (21.5.2004) mu kaan mu sii kin kog ni ti oi den suh teel li sen nuo ri tut ki mus -
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pe rin ne on li säk si kes kit ty nyt lä hes yk sin omaan ha vain to- ja muis ti me kanis mi en
tut ki muk seen. Soit ta mal la tai lau la mal la tuo tet ta van mu sii kin tuottamiseen liit ty -
vän tut ki muk sen tarve on ilmeinen.

Sävel kor keus ja ryt mi muo dos ta vat mu sii kin kak si pe rus ulot tu vuut ta
(Krum hansl 2000) ja ne ank ku rit, joi ta vas ten mu sii kil li set ta pah tu mat pro ses soi -
daan (Peretz & Hyde 2003, 362). Jätän ryt miin liit ty vi en ky sy mys ten tar kas te lun
kui ten kin tä män tut ki muk sen ul ko puo lel le. Tut ki mus ai hee ni kan nal ta juu ri sä vel -
kor keuk si en hah mot ta mi seen ja tuot ta mi seen liit ty vät ky sy myk set ovat olen nai -
sim pia, en kä käy tän nön opet ta ja ko ke mus te ni pe rus teel la ole ha vain nut nuo til leen
lau la mison gel mi en liit ty vän han ka luuk siin ryt min kä sit te lys sä. Sävel kor keuk si en
erot te lu ky vyn kat so taan muo dos ta van kes kei sim män mu sii kin hah mot ta mi seen
vai kut ta van sei kan myös amu sia-tut ki muk ses sa. Amu sial la tar koi te taan syn nyn -
näi ses ti tai saa dun ai vo vauri on kaut ta syn tynyt tä ky vyt tö myyt tä ta ju ta sä vel kor -
keuk si en va raan ra ken tu via mu sii kil li sia pro ses se ja. (Peretz & Hyde 2003,
363–364.) Myös neu ro psy ko lo gi sen tut ki muk sen va los sa ryt min ja sä vel kor keuk -
si en erot te lu ovat toi sis taan eril li siä pro ses se ja (Peretz 2001, 215).

5.1 Musiikillinen tietäminen

Kun ar ki kie les sä pu hu taan tie tä mi ses tä, tar koi te taan esi mer kik si, et tä tie tää, mi kä
on Suo men pää kau pun ki tai tie tää, mi tä ”an teek si” on ruot sik si tai tie tää, mi ten
pol ku pyöräl lä aje taan. Ensin mai ni tut esi mer kit viit taa vat ns. dek la ra tii vi seen tie -
tä mi seen, tie tää ”mi tä”, ja jäl kim mäi nen ns. pro se du raa li seen tie tä mi seen, tie tää
”kuin ka” (Ander son 1995, 236). Bam ber ger (1994, 132) huo maut taa ole van ai ka
ta val lis ta, et tä jo ku hen ki lö sa noo pi tä vän sä mu sii kis ta. Tar kem min ky syt tä es sä
hän eh kä ker too pys ty vän sä ta put ta maan yk sin ker tai sia ryt me jä, tun nis ta maan tut -
tu ja sä vel miä, osaa van sa jo pa hie man lau laa tai vi hel tää nii tä – kun nes hän kii reh tii 
se lit tä mään, et tä ”tie ten kään en tie dä mu sii kis ta mi tään”. Täl lai nen ajat te lu ta pa on
tut tu ja he rät tää ky sy myk sen, tar koit taa ko ky sei nen hen ki lö erot te lua ”kuin ka” ja
”mi tä” vä lil lä. Bam ber ger (1994, 132,133) jat kaa ky sy en, on ko mu siik ki kak si eri
asi aa, toi saal ta te ke mis tä ku ten lau la mi nen, tans si mi nen ja mu sii kis ta naut ti mi nen, 
ja toi saal ta mu sii kis ta tie tä mis tä. Kun ”tie tää” mu sii kis ta, muut tuu ko it se mu siik -
ki? Entä mik si on ero ja ja mil lai sia ne ovat, kun eri ih mi set kuun te le vat mu siik kia?

Nämä ky sy myk set nos ta vat esiin oleel li sia tä tä tut ki mus ta kos ke via seik ko -
ja. Kun esi mer kik si pu hu taan mu siik ki kor vat to muu des ta lau lu taidot to muu den yh -
teydes sä, voi ky syä, ero aa ko lau lu tai tois ten ja -tai dot to mi en ta pa hah mot taa mu -
siik kia jol lain ta val la toi sis taan tai mi ten pro se du raa li nen ja dek la ra tii vi nen tie to
lau la mi ses ta on yh teydes sä toi siin sa. Sel lai nen dek la ra tii vi nen tie tä mys kuin
”Mon ta ko sin foni aa Sibe liuk sel la on?”, ei vät edis tä mu sii kin pro se du raa lis ta tie tä -
mis tä, ts. esi mer kik si lau lu- tai soit to tai toa. Sen si jaan tie to sä vel as teik ko jär jes tel -
mäs tä ja nuot tien ni mis tä voi edis tää si tä. Toi saal ta ih mi sel lä voi ol la im plisiit tis tä
tie toa to naa li ses ta jär jes tel mäs tä, jo ka aut taa hän tä soit to- tai lau lu teh tä vis sä mut ta
jo ta hän ei osaa il mais ta dek la ra tii vi sen ”mi tä”-tiedon kautta.

Fysi kaa li sel ta kan nal ta kat sot tu na mu siik ki koos tuu ää ni aal to jen taa juuk -
sis ta, voi mak kuuk sis ta ja muis ta mi tat ta vis sa ole vis ta omi nai suuk sis ta. Mie li luo
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kui ten kin jär jes tys tä sä vel ma te ri aa liin, an taa sil le mer ki tyk siä ja saa ih mi sen toi si -
naan it ke mään tai nau ra maan, naut ti maan kuu le mas taan tai in ho amaan si tä. Mu -
siik ki kieh too ih mis tä, vai kut taa emo tio naa li ses ti54 ja on suu rim mak si osak si kult -
tuu ri ses ti opit tua. Musiik kiin liit ty vä te ke mi nen, oli pa se kuun te le mis ta, tans si -
mis ta tai soit ta mis ta, on vält tä mät tä kog ni tii vi nen tai to. Jot ta mu siik kia voi si ym -
mär tää, on mu sii kis ta syn nyt tä vä jon kin lai nen si säi nen rep resen taa tio. Se, mil lai -
sia rep resen taa ti oi ta (ks. lu ku 5.2) ih mi nen muo dos taa, mää rää si tä, mi ten hän
muis taa mu siik kia ja pys tyy esit tä mään si tä. Tee man va ri aa tiota ei ta jua va ri aa -
tiok si, jol lei muis ta, mil lai nen tee ma oli. Sävel tä mi sen tai mu siik ki kap pa lei den
esit tä mi sen li säk si myös sel lai set toi min not ku ten sä vel män vi hel tä mi nen tai ”vää -
rän” sä ve len kek si mi nen ou dos ta me lo dias ta vaa ti vat mo ni mut kai sia kog ni tii vi sia
taitoja. (Sloboda 1990, 1–3.)

Elliott (1995, 53–67) ko ros taa prak si aa li ses sa mu siik ki kas va tusajat te lus -
saan mu sii kin pro se du raa lis ta omi nais laa tua ja to te aa, et tä yh tä pal jon kuin mu -
siik ki on ää niä, se on toi min taa. Musiik ki ja muu sik kous il mene vät toi min nas sa ja
mu sii kil li ses sa te ke mi ses sä. Musiik ki on luon teel taan käy tän nöl lis tä tie tä mis tä,
ajat te lua toi min nas sa ja tie toa toi min nas sa (thin king-in-ac ti on ja kno wing-in-ac ti -
on)55. Muu sik kous koos tuu pro se du raa li suu teen liit ty vis tä for maa leis ta, in for maa -
leis ta, imp res sionis ti sis ta ja me ta kog ni tii vi sis ta ulot tu vuuk sis ta56, jot ka kaik ki
ovat ole muk sel taan non ver baa le ja ja ti lan nesidon nai sia. For maa li nen tie tä mi nen
tar koit taa mu siik kisanakir ja mais ten kä sit tei den teo ri oi den jne. ta ju amis ta. Se voi
ol la myös non ver baa lia, jo tain, mi tä ih mi nen pys tyy ta ju amaan kuun nel les saan
mu siik kia tai to teut ta maan mu sisoides saan. Infor maa li nen tie tä mi nen ra ken tuu
toi min nas sa ref lek toi mi sen kaut ta (ref lec ting in ac ti on) ja edel lyt tää ta jua sii tä, mi -
tä ar vi oi da ja mil loin, se kä mu sii kil li sen kon teks tin, ku ten tyy li kysymys ten tun te -
mis ta. Impres sionis ti nen tie tä mi nen viit taa in tui tii vi seen tie toon sii tä, et tä jo kin
toi min ta on pa rem pi kuin jo kin toi nen. Impres sionis tis ta tie toa ei usein kaan pys ty
pe rus te le maan, vaan se elää kog ni ti oi den emo tio naa lis ten as pek tien va ras sa – ja
mu sii kin voi pe rus tel lus ti sa noa ole van emo tio naa li ses ti la tau tu nut il miö. Meta -
kog ni tii vi nen tie tä mi nen57 tar koit taa ky kyä ar vi oi da ja sää del lä mu sii kil lis ta toi -
min taa se kä toi min nan het kel lä et tä toi min nan jäl keen. Kyky ku vi tel la mie les sä
etu kä teen, ta pah tu man ai kai ses ti ja jäl ki kä teen mu sii kil lis ta tuo tos ta on tärkeä osa
metakognitiivisia taitoja.
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54 Nyky ään aja tel laan kog ni tii vis ten pro ses si en ole van erot ta mat to mia emo tio naa li sis ta pro ses seis ta (mm.
Nää tä nen 2004, 4–5) ja ih mi sen toi min nan pe rus edel ly tyk si nä voi daan pi tää se kä af fek tii vis ta et tä kog ni tii -
vis ta tie don kä sit te lyä. Esi mer kik si yk sin ker tais ten ää nisig naa li en kä sit te ly kuu lo ai vo kuorel la riip puu mer -
kit se väs ti sii tä, koe mme ko ole vam me tun ne tasol la uh kaa vas sa vai tur val li ses sa ym pä ris tös sä (Surak ka
2004, 20).

55 Elliott (1995, 54) huo maut taa käyt tä vän sä Donald Schö nin tun net tu ja kä sit tei tä.

56 Täs sä Elliott so vel taa Berei te rin ja Scar da ma li an (1993) jaot te lua eri lai sis ta tie tä mi sen la jeis ta.

57 Elliott (1995, 66) käyt tää me ta kog ni tii vi ses ta tie tä mi ses tä myös ter miä ”su per visory mu si cal know led ge”.



Tämän tut ki muk sen kan nal ta Elliot tin nä ke mys mu sii kin pro se du raa li ses ta
luon tees ta on mie le käs – lau la mis ta ei ole ole mas sa il man lau la mis toi min taa. Näen 
aja tuk sen pro se du raa li suu des ta mu sii kin kog ni ti oi den, sen so ris ten ja mo to ris ten
ulot tu vuuk si en yh dis tä jä nä. Pro se du raa li sen tie tä mi sen muo dot ovat kult tuu ri si -
don nai sia ja mi kä li kaik ki pro se du raa li sen tie tä mi sen muo dot ovat hy vin ke hit ty -
nei tä, muu sik kous on var maan kin huip pu tasois ta. Toi saal ta ih mi nen voi näh däk -
se ni min kä ta han sa osa te ki jän, esi mer kik si imp res sionis ti sen tie tä mi sen avul la,
luo da tyy dyt tä vän ja luo van suh teen musiikkiin.

5.2 Representoituminen ja skeemat

Kog ni tii vi nen psy ko lo gia no jaa Imma nuel Kan tin en sim mäise nä esit tä mään aja -
tuk seen skee mois ta si säi si nä ra ken tei na, jot ka aut ta vat ha vait se maan maa il maa.
Kan ti lai seen tra di ti on mu kaan ei ole mah dol lis ta ol la suo raan kos ke tuk ses sa to del -
li suu teen, vaan ais tiem me ja mie lem me muo dos ta mi en suo dat ti mi en kaut ta. Em -
me voi ”kur kis taa ver hon taak se” ja ta voit taa oliota si nän sä, vaan mie li jä sen tää ul -
ko maa il man ob jek te ja omi en mal lien sa mu kai ses ti (Saa ri nen 1998, 234; Eysenck
& Kea ne 1999, 262.)

Ihmi sen aja tel laan ra ken ta van ak tii vi ses ti si säi siä mal le ja ul koi ses ta to del li -
suu des ta ts. luo van rep resen taa ti oi ta. Rep resen taa tio58 on merk ki tai sym bo li jos -
tain it sen sä ul ko puo li ses ta. Merk ki kos kee jo tain ul koi sen maa il man oliota – ku ten 
kart taa, ruo ka lis taa, maa laus ta, kir joi tet tua teks tiä jne. tai si säi sen maa il man ob -
jek tia. Sisäi set, men taa li set rep resen taa ti ot ovat luon teel taan jo ko ana lo gi sia tai
pro po si tionaa li sia. Ana lo gi set rep resen taa ti ot ovat vi su aa li sia, au di to ri sia, ol fak -
to ri sia, tak til li sia tai ki nes teet ti siä mie li ku via. Nii tä luon neh ti vat jat ku vuus ja im -
plisiit ti syys, ne ovat si dok sis sa ais ti pii rei hin ei kä nii den yh dis te le mi nen ole si dok -
sis sa tiuk koi hin sään töi hin. Pro po si tionaa li set rep resen taa ti ot puo les taan ovat kie -
len kal tai sia, epä jat ku via, eks plisiit ti siä ja nii den yh dis te le mi nen on si dok sis sa
sään töi hin. (Eysenck & Kea ne 1999, 204–207.) Ilman rep resen taa ti on kä si tet tä ei
voi si se lit tää ih mi sen toi min taa muu na kuin suo ra na rea goin ti na ym pä ris tön är syk -
kei siin ja oli si vai ke aa kä si tel lä esi mer kik si abst rak tia ajat te lua tai unek si mis ta,
yli pää tään mi tään komp lek si sem pia toi min to ja (Lon ka 1993, 41). Mut ta, ku ten
Neis ser (1982, 19) huo maut taa, psyyk ki set il mi öt ei vät ole hel pos ti luo ki tel ta vis sa
”kor keam piin” ja ”yk sin ker tai sem piin” toi min toi hin, kos ka pelk kä ha vait se mi -
nen kin riip puu ha vait si jan tai dois ta ja ko ke muk sis ta – siitä, mitä hän tietää en nes -
tään.

Kog ni tii vi sil la pro ses seil la tar koi te taan ha vait se mi seen, muis ta mi seen,
ajat te luun, tark kaa vai suu teen ja päät te lyyn liit ty viä toi min to ja. Esi mer kik si lu ke -
mi nen, kuun te le mi nen, tun nus te le mi nen ja kat se le mi nen ovat tai toa vaa ti via toi -
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58 Alun pe rin ”re-pre sent”, ”teh dä pois sa ole va läs nä ole vak si” (Hau ta mä ki 1988, 183; Eysenck & Kea ne
1999, 204).



min to ja, jot ka ta pah tu vat ajan ku lues sa ja ovat riip pu vai sia ai kai sem mis ta ra ken -
teis ta. Näi tä hy po teet ti sia si säis ten mal li en jär jes täy ty nei tä ra ken tei ta sa no taan
skee moik si. Ne ovat laa jo ja, mo ni mut kai sia tie to ra ken tei ta, jot ka suun taa vat ha -
vain to toi min taa, muut tu vat ha vait se mi sen seu rauk si na ja or ga ni soi vat suu ren osan 
omak su tuis ta tie dois ta. Skee ma teo ri oi den pe rus ta na on aja tus, et tä tie to ei ole ko -
koel ma sa tun nai sia ha vain to ja ja muis to ja, vaan sil lä on tiet ty ra ken ne. (Neis ser
1982, 19; Lon ka 1993, 43.) Skee mat edus ta vat ka te go ris ta tie toa ja jä sen tä vät
sään nön mu kai suuk sia ka te go ri oi den si säl lä (Anderson 1995, 155).

Neis se rin (1982, 24–27, 29, 30) mu kaan nä kö ais tin kan nal ta rat kai se via
kog ni tii vi sia ra ken tei ta ovat en na koi vat skee mat, jot ka val mis ta vat ha vait si jaa hy -
väk sy mään tie tyn lais ta tie toa muun tie don ase mes ta ja jot ka näin oh jaa vat nä ke -
mis toi min toa. Sama ten sen tie don poh jal ta, jon ka kuun te li ja jo on saa nut, ke hit tyy
hä nes sä enem män tai vä hem män täs mäl li siä val mius ti lo ja sen suh teen, mi tä seu raa 
jat kos sa. Nämä en na koin nit oh jaa vat, mi tä tie toa hän seu raa vak si poi mii, ja muut -
tu vat vuo ros taan tuon tie don vai ku tuk ses ta. Ilman nii tä hän kuu li si vain kaa os -
mais ta hä lyä. Esi mer kik si odo tuk set sii tä, mil lai sia ään neyh dis tel miä omas sa äi -
din kie les sä on, il men tä vät skee mo jen ra ken net ta kuu lo ais tin suh teen; kuu lem me
äi din kie len ään neyh dis tel mät useim mi ten sel vi nä ja eril li si nä sa noi na, kun taas ul -
ko maa lai sen pu he saat taa tun tua kes key ty mät tö mäl tä vir ral ta. Kehi täm me myös
en na koin te ja yk sit täi siin lau sei siin ja tun nis tam me sik si sa nat pal jon hel pom min
lau seyh teydes sä kuin eril li si nä sa noi na. Havain to syk li tar koit taa sys tee miä, jos sa
skee mat ovat sa man ai kai ses ti se kä ha vait se mis ta oh jaa via suun ni tel mia et tä val -
miuk sia ot taa vas taan tiet ty jä tie to ja. Saa vu tet tu uu si tie to muut taa al ku pe räis tä
skee maa, jo ka taas oh jaa ha vait se mis ta. Kos ka skee mat ovat en na koin te ja, ne pe -
rus tu vat muis tin me kanis mei hin: ai kai sem min han kit tu tie to mää rää, mitä vas taan -
ote taan seu raa vak si.

Ihmi nen ei ole kui ten kaan skee mo jen sa van ki. Jos skee ma ker ran muo dos -
tut tu aan eh dot to mas ti mää rit täi si ko ke muk sen, ei voi si op pia uut ta. Skee ma teo rian 
puit teis sa op pi mi nen hah mo te taan toi saal ta uu den tie don as si mi loi tu mi se na ole -
mas sa ole viin skee moi hin, toi saal ta skee mo jen ak ko mo doi tu mi se na eli muut tu mi -
se na. Assi mi loi tu mi ses sa uu si tie to su lau tuu ole mas sa ole viin skee moi hin. Kysy -
myk ses sä on pe rus ta van laa tui nen ja jat ku va ta pah tu ma, jos sa so vel lam me ai kai -
sem paa tie to am me ajat te lus sa, asi oi den tun nis ta mi ses sa ja käy tän nön te ois sa.
Akko mo daa tiop roses sis sa uu si ”tie don tii li” ei vain ase tu en tis ten pääl le, vaan sen
pai koil leen so vit ta mi nen muut taa ra ken nus pii rus tuk sia sen joh ta es sa van han skee -
man uu del leen or ga ni soi tu mi seen tai uu den skee man syn ty proses sin vi ri tyk seen.
(Pia get 1988, 125–143; von Wright 1986, 86; Leh ti nen & Kuu si nen 2001, 110.)

Skee mo ja voi daan eri tel lä myös nii den yleis tet tä vyy teen ja ti lan nesidon nai -
suu teen näh den. ”Ylhääl tä alas” -pro ses soin ti (”top-down”) tar koit taa si tä, et tä
hen ki lö lä hes tyy teh tä vää ylei sem mäl tä ta sol ta ske maat ti sis ta tie to ra ken teis taan,
stra te gias taan tai vii te ke hyk ses tään kä sin. ”Alhaal ta ylös” pro ses soi ta es sa (”bot -
tom-up”) teh tä vää lä hes ty tään em pii ri ses ti yk sit täi ses tä teh tä väs tä tai ti lan tees ta
kä sin. (Gard ner 1987, 97.) Esi mer kik si nuot tien lu ke mi nen pe rus tuu yl hääl tä alas
-pro ses sei hin, kos ka se edel lyt tää loo gis luon teis ta, val miik si an net tu jen sym bo li -
en kä sit te lyä (Kai pai nen 1992, 165). ”Ylhääl tä alas” -pro ses sit viit taa vat jo ole -
mas sa ole viin en na koiviin, ha vain toa ja toi min taa suun taa viin skee moi hin. ”Al -

5 Musiikin prosessointiin liittyvästä kognitiivisesta toiminnasta

94



haal ta ylös” -pro ses sit edus ta vat yri tys tä luo da jär jes tys tä to del li suu teen het ki het -
kel tä. Ilman ole tus ta niis tä olisi kin vai kea se lit tää, mik si ko ke mus tie tys sä ti lan -
tees sa ei py sy (ai van) sa man laise na ker ras ta toi seen. (Mandler 1984, 57.)

Musiikin rakenneosat ja representaatiot

Län si mai ses sa mu sii kis sa on käy tös sä ra ken tei ta, joi den ole te taan luo van pe rus tan
jä sen ty neel le mu siik ki ko ke muk sel le.59 Perin tei ses ti käy te tään ra jal lis ta mää rää sä -
vel kor keuk sia, ja usein niis tä on käy tös sä vain tie tyn to naa li sen kes kuk sen ym pä -
ril le kuu lu vat sä ve let, jot ka muo dos ta vat sä vel as teikon. Säve las teik ko pe rus tuu 12 
sä ve len jär jes tel mäl le, jos sa sä vel kor keudet erot tu vat toi sis taan puo lisäve las ke -
leel la ja muo dos ta vat län si mai ses sa mu sii kis sa ylei sim min käy tös sä ole van ta sa vi -
rei sen jär jes tel män. Kah den puo lisäve len pääs sä toi sis taan ole vi en sä ve li en taa -
juuk si en suh de on va kio, eli as teik ko on lo ga rit mi nen. Puo lisäve las kel voi daan il -
mais ta 100 sent ti nä. Sävel la ji eli to na li teet ti tar koit taa sä vel kor keuk si en or ga ni -
soi tu mis ta to naa li sen kes kuk sen, as teikon too ni kan ym pä ril le. (Dow ling 1994,
180; Burns 1999, 215–217.) Kog ni tii vi set skee mat ja ka te go ri at vai kut ta vat voi -
mak kaas ti sä vel kor keuk si en ha vait se mi seen (Krum hansl 2000, 167).

Melo dia voi daan mää ri tel lä yk sit täi sis tä sä vel kor keuk sis ta muo dos tu vak si
jat ku mok si, jo ka on jär jes tet ty es teet ti ses ti mu si kaa li sek si ko ko naisuu dek si. Me -
lo di an ha vait se mi ses sa vai kut ta vat sel lai set hah mo psy ko lo gi an lait kuin lä hei -
syys, jat ku vuus ja sa man kal tai suus. Melo di an hah mo on jat ku mo, jo ka muis tut taa
al ku pe räi sen me lo di an in ter val li en hah mo ja. Jos tu tun sä vel män sä ve let esi te tään
sa tun nai sis ta ok taa veis ta, on sä vel mää lä hes mah do ton tun nis taa, kos ka ok taa -
vierot vää ris tä vät hah moa, lä hei syy den ja jat ku vuu den vai ku tel maa. Trans ponoin -
ti tar koit taa me lo di an siir tä mis tä toi seen sä vel la jiin me lo di an in ter val li en py sy es sä 
sa moi na. (Dow ling 1994, 173–174, 180.)

Kap pa le al kaa ja lop puu usein too ni kaan. Muut as teikon sä ve let ovat hie -
rark ki ses sa suh tees sa too ni kaan vii den nen ja kol man nen sä ve len ol les sa tär keäm -
piä kuin muut as teikon sä ve let. Näi den kol men sä ve len muo dos ta ma kol misoin tu
an taa vah van sä vel la ji tun tu man, ja kol misoin tu muo dos taa kin kor keam man ta soi -
sen hie rark ki sen yk si kön, jo ka on enem män kuin in ter val lien sa sum ma. Musiik -
kitra di ti on sään nön mu kai suu det muo dos tu vat rep resen taa ti oik si to naa li ses ta jär -
jes tel mäs tä. (Shu ter-Dyson & Gab riel 1981, 246; Krum hansl 1990, 50; Peretz
1993, 23.) Siten me lo di an muis ta mi nen ei pe rus tu yk sit täi siin sä ve liin vaan mu sii -
kil lis ten ra ken ne osi en ku ten as teikon, har moni an ja sä vel la jin hah mot ta mi seen
mu sii kil lis ta ra ken net ta luo vi na te ki jöi nä (Krum hansl 2000, 171). Kut sun täl lais ta
mu sii kil li sen ma te ri aa lin hah mot ta mis ta tu lososios sa kap pa lees sa 10.2 to naa li sek -
si kar tak si. Sil lä viit taan siis mu sii kil lis ta ma te ri aa lia jä sen tä viin ske maat ti siin rep -
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59 Ei ole sel vää, et tä mu siik ki ko ke mus jä sen tyi si ni men omaan mu sii kin teo ri aan poh jau tu vi en kä sit teel lis ten
il mi öi den va ras sa. Cook (1994) esit tää, et tä mu siik ki psy ko lo gi an tut ki jat kri tii kit tö mäs ti so vel ta vat jo tain
mu sii kin te oreet tis ta kä si tet tä ku ten esi mer kik si to naa li sen jär jes tel män hie rar ki aa mu sii kin psy ko lo gis ten
pro ses si en tut ki muk ses sa.



resen taa ti oi hin, jot ka myös mah dol lis ta vat tar kan ja no pe an mo to ri sen vasteen
aikaansaamisen.

5.3 Kategorinen kuuleminen

Ihmi sen kuu lo jär jes tel mä pys tyy ha vait se maan var sin pie niä, jo pa 0,5–2 Hz:n sä -
vel kor keusero ja (Han del 1989, 268). Kui ten kin, kun sä ve let ei vät esiin ny yk sit täi -
si nä är syk kei nä vaan osa na ko ko naisuut ta, suu ret kin poik keavuu det oi keis ta sä -
vel kor keuk sis ta hy väk sy tään puh tai na (Sie gel & Sie gel 1977b; Burns & Ward
1978; Wal ker 1994, 11–14). Ilmiön kat so taan pe rus tu van ka te go ri seen ha vait se -
mi seen, jol la tar koi te taan tai pu mus ta ha vai ta är sy ke jon kin luo kan jä sene nä se kä
vai keut ta ha vai ta as teit tai sia vaih te lui ta luo kan si säl lä (Ander son 1995, 60). Ihmi -
nen näyt tää kuun te le van niin pu hees sa kun mu sii kis sa kin mer ki tyk sel li siä yk si -
köi tä, ei ir ral li sia ään tei tä tai sä ve liä. Samoin kuin on vai ke aa yrit tää kuun nel la pu -
het ta ei-pu hee na, mu sii kil li ses ti har jaan tu neen hen ki lön on vai kea ol la kuu le mat ta 
sä vel kor keuk sia jär jes tel mäl lis ten luok ki en, in ter val li en kaut ta. (Han del 1989,
271.) Kuten Seasho re ai koi naan to te si: ”Sävel kor keu den kuu le mi nen pe rus tuu pit -
käl le kuu le mi seen in ter val li-kä sit teis tön kaut ta”(Seasho re 1938/1967, Han del
1989, 286 mu kaan).

Kate go ri sen kuu le mi sen tut ki mus läh ti liik keel le pu heen ään tei den pii ris tä,
mut ta si tä on tut kit tu jo pit kään myös mu sii kil li sen ma te ri aa lin yh teydes sä. Klas si -
ses sa Loc ken ja Kel la rin ko kees sa koe hen ki löi den teh tä vä oli kuun nel la si ni ääni nä 
tuo tet tu ja kol misoin tu ja, joi den pe rus sä vel oli a1 (440 Hz) ja kvint ti e2 (659 Hz).
Välis sä ole vaa ters siä vaih del tiin c2–cis2 vä lil lä, eli frek vens si en 523–554 Hz vä -
lil lä 4 Hz:n as ke lin. Muu sik ko koehen ki löt osoit ti vat sel väs ti ka te go ris ta ha vait se -
mis ta. Mel kein kaik ki kol misoin nut, joi den kes kim mäi nen sä vel oli 546 Hz:n ylä -
puo lel la, kuul tiin duu ri kol misoin tu na, ja mel kein kaik ki soin nut, joi den kes kim -
mäi nen sä vel oli 540 Hz:n ala puo lel la, kuul tiin mol li kol misoin tu na. Kate go riara ja
aset tui si ten 542 Hz:n paik keil le. Sen si jaan ei-muu si kot ei vät osoit ta neet sel vää
ka te go ris ta ha vain noin tia. (Loc ke & Kel lar 1973.)

Kate go risoin ti tai pu muk sen an sios ta suu ret kin poik keamat puh tais ta sä ve -
lis tä hy väk sy tään oi keik si. Esi mer kik si har jaan tu neet muu si kot ar vi oi vat 63 %
kuul luis ta in ter val leis ta (kvart ti, tri tonus ja kvint ti) ol leen puh tai ta, vaik ka to del li -
suu des sa vain 23 % niis tä oli tark ko ja. Kuu li jat siis so vit ti vat val ta osan in ter val -
leis ta so pi viin luok kiin. (Sie gel & Sie gel 1977b.) Wal ker (1994, 13) ana lysoi kol -
men te no rin le vy tys tä Brit te nin sä vel lyk ses tä ”Serenadi te no ril le, käy rä tor vel le ja
jou sil le”. Näis sä tun net tu jen lau la ji en ää ni tyk sis sä to det tiin jo pa 30 sen tin poik -
keamia tar kas ta sä vel kor keudes ta. Poik keamia ei sel väs ti kään koet tu epä puh tauk -
si na, kos ka ää nit teet ovat pää ty neet kau pal li seen levytykseen.

Ei-muu si koil la ka te go ri nen ha vait se mi nen on muu si koi hin ver rat tu na huo -
mat ta vas ti hei kom paa tai ole ma ton ta (Sie gel & Sie gel 1977a; Burns & Ward 1978; 
Zator re & Hal pern 1979; Burns 1999). Näyt tää kin sil tä, et tä ka te go ri nen ha vait se -
mi nen pe rus tuu vah vas ti op pi mi seen. Pelk kä mu sii kin kuu le mi nen – toi sin kuin äi -
din kie len kuu le mi nen – ei vält tä mät tä joh da ha vain to jen ka te go risoi tu mi seen.
Kos ka mu sii kin opis ke lu usein si säl tää nuot tien ja in ter val li en ni mi en omak su mis -
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ta, se mah dol li ses ti hel pot taa mu sii kil li sen ma te ri aa lin jä sen tä mis tä ja muis ta mis ta 
ka te go ri ses sa muo dos sa. (Slo bo da 1990, 27.)

Kos ka ka te go ri sen kuu le mi sen kat so taan pe rus tu van op pi mi seen, on mie -
les tä ni pe rus tel tua olet taa, et tä vas taa vas ti kuin iäs tä riip pu mat ta voi ai na kin jos -
sain mää rin op pia pu hu maan vie raas ta kiel tä, voi op pia jä sen tä mään ka te go ri oi den 
avul la myös mu sii kil lis ta ma te ri aa lia, ts. län si mai sen to naa li sen jär jes tel män sään -
nön mu kai suuk sia.

5.4 Näkökohtia tarkkaavaisuusmekanismien
merkityksestä

Tark kaa vai suu den va li koivan suun taa mi sen pio nee ri tut ki muk set al koi vat 1950-
 lu vul la. Ns. di koot ti sen kuun te lun tes teis sä tut kit tiin, mi tä koe hen ki löt ha vain noi -
vat ja muis ta vat, kun toi seen kor vaan syö tet tiin eri vies te jä kuin toi seen. (Eysenck
& Kea ne 1999, 97.) Nyky ään esi mer kik si ai vo tut ki muk sen alu eel la poik keavuus -
ne ga tii vis ten ai vo vas tei den (the mis match ne ga ti vi ty, MMM) tut ki mus pa ra dig ma
tar jo aa lu paa via nä kö alo ja mu sii kin her mos tol li sen pro ses soin nin ym mär tä mi seen 
mm. au to maat ti sen ja tie toi sen tark kaa vai suu den osal ta.60 Täs sä ei ole syy tä tar -
kem min kä si tel lä tark kaa vai suu teen liit ty vän tut ki muk sen laa jaa aluet ta, mut ta tut -
ki muk sen kan nal ta on kui ten kin hy vä tar kas tel la joi ta kin mu sii kin pro ses soin tiin
liit ty viä tark kaa vai suus me kanis me ja.

Musii kis sa on ta val li ses ti usei ta sa man ai kai sia ho rison taa li sia ja ver ti kaa li -
sia ta pah tu mia. Kun kuu lee mo nia sa man ai kai ses ti soi via me lo dialin jo ja, mik si
vain yk si lin ja ker ral laan ym mär re tään me lo diak si? Kuun te lu ti lan ne vas taa nä kö -
ais tin alu eel la hah mo psy ko lo gis ten vaih to ku vi en kat se lu ti lan net ta, kun vaih to ku -
vas sa näh dään vain yk si ku vio ker ral laan. Slo bo dan mu kaan tark kaa vai suus kes -
kit tyy pää me lo dialin jaan ja sik si kuu lem me kap pa leen ko ko naisuu te na, em me yk -
sit täi si nä me lo di oi na, joi ta vuo ron pe rään tark kail tai siin. Pro ses soin ti koh dis tuu
toi saal ta pää me lo dialin jaan ja toi saal ta har moni seen taus taan. Taus ta kuul laan
ver ti kaa li ses ti soin tui na, jot ka tu ke vat pää me lo di aa. Jokai seen me lo dialin jan ää -
neen yh dis tyy si ten har moni nen funk tio har monialin jas ta ja kuu lo ku vak si muo -
dos tuu yh te näi nen rep resen taa tio kap pa lees ta. (Slo bo da 1990, 166–170.) Mil lä pe -
rus teel la kuu li ja va lit see soi vas ta ma te ri aa lis ta yh den pää me lo di an? Yksi pe rus te
lie nee sii nä, et tä kor va seu raa her kim min kor keim pia sä vel lin jo ja ja pää me lo di at
sä vel le tään usein kor keim mil le inst ru ment ti äänil le. Myös ns. peit tä mi se fek ti saat -
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60 MMN-ko kei den avul la on mah dol lis ta sel vit tää au di tii vi sen me kanis min au to maat tis ta pro ses soin tia ja
vaik ka pa am mat ti muu si kon ja ei-muu si kon kuu lo är syk kei den pro ses soin tiero ja. Esi mer kik si viu lis tien to -
det tiin ha vait se van au to maat ti ses ti sel lai sia frek vens siero ja, joi ta ei-muu si kot ei vät ha vain neet. (Ter -
vaniemi 2001, 268.) MMN:n avul la on voi tu tut kia myös si tä, ero avat ko ai vo puo lis kot toi sis taan fo neet ti -
sen ja mu sii kil li sen in for maa ti on esi tie toi sen pro ses soin nin suh teen. Tulok set vah vis ta vat kä si tys tä, et tä oi -
ke an ai vo puo lis kon tem po raa li loh kol la on suu rem pi osuus mu sii kil li sen ma te ri aa lin ja va sem mal la ai vo -
puo lis kol la fo neet ti sen ma te ri aa lin ja ai kaan liit ty vi en muu tos ten pro ses soi mi ses sa. (Ter vaniemi & Hug -
dahl 2003.)



taa vai kut taa. Sil lä tar koi te taan psy ko akus tis ta il miötä, jos sa tiet ty ää ni häi rit see
toi sen ää nen kuu le mis ta, jos ää net ovat sä vel kor keuk sil taan tai ajal li ses ti lä hel lä
toi si aan. Mata lat ää net peit tä vät mui ta ää niä laa jem mal ta alu eel ta kuin kor ke at ää -
net. Esi mer kik si suu ren A:n (110 Hz) peit to ulot tuu ok taa vin alu eel le, mut ta a2:n
(880 Hz) peit toefek ti vain suu ren se kun nin pää hän. (Slo bo da 1990, 172–173.)

Mitä useam pia yh tä ai kai sia lin jo ja on soi mas sa, si tä vai keam paa kuun te li -
jan on huo ma ta, mis sä lin jas sa vää rä ää ni esiin tyi, mi kä li se ei sat tu moi sin esiin ty -
nyt juu ri sii nä lin jas sa, jo hon tark kaa vai suus sil lä het kel lä koh dis tui. Kapel li mes -
ta ri saat taa huo ma ta, et tä soi te tus sa koh das sa oli jo tain vää rin, mut ta ei pys ty sa no -
maan mi tä ja mis sä. Sama koh ta on soi tet ta va uu des taan ja tark kaa vai suus koe tet -
ta va suun na ta ”koh ti vir het tä”. Kuun te lu- ja/tai soit to har jaan nuk sen kaut ta on
mah dol lis ta op pia kuu le maan yh tä ai kai sia ta pah tu ma lin jo ja vaik ka pa kont ra punk -
ti ses sa sä vel lyk ses sä niin hy vin, et tä ne ei vät enää vaa di ak tii vis ta tark kai lua.61. Se
mi tä ha vait sem me, riip puu pal jol ti sii tä, mil lai set odo tuk set ts. ha vain toa or ga ni -
soi vat skee mat ovat vi rit ty neet mie les säm me (Neis ser 1982, 24–27). Sik si mu sii -
kil li ses ti har jaan tu nei den omaa ma kä sit teis tö ku ten ”sä vel la ji”, ”ka dens si” tai
”too ni kasoin tu” hel pot taa tark kaa vai suu den suun taa mis ta ja mah dol lis taa laa jem -
man muis ti ainek sen pro ses soin nin kuin mu sii kil li ses ti har jaan tu mat to mil la.
(Sloboda 1990, 5, 170–171.)

Kun esi mer kik si mu si kaa li suus tes tauk ses sa on lau let ta va an ne tun mal lin
mu kaan in ter val li tai ly hyt me lo dia, on tie tys ti rat kai se vaa, mi hin mal li ää nen piir -
tee seen, sä vel kor keuteen, vä riin vai esi mer kik si ryt miin kiin nit tää huo miota. Tot -
tu ma ton lau la ja hah mot taa mah dol li ses ti vain yh den piir teen ker ral laan ja saat taa
tuot taa sä vel ku lus ta vain ryt mi sen kom ponen tin. Vai keudet voi vat pe rus tua –
mah dol lis ten fy sio lo gis ten tuot ta mis vaikeuk si en ohel la – on gel miin suun na ta
tark kaa vai suut ta va li koivas ti ja mu sii kil lis ta ai nes ta kos ke vi en skee mo jen puut -
teel li suuk siin. (Ser geant 1994, 68–71.)

Lap set voi vat yrit tää mat kia pa rem min kin mal li ää nen vä riä kuin sen sä vel -
kor keut ta. Eräi den tut ki mus ten mu kaan lap sen ää ni mal li on lap sel le pa rem pi kuin
ai kui sen, mut ta ai kui sis ta lap sen on hel pom pi seu ra ta nais ään tä kuin pia noa, mies -
ään tä tai hui lua. (Moo ren tut ki mus kat saus 1994, 45, 46.) Yar brough ym. (1992)
kui ten kin ra por toi, et tä epä tar koil le lap si lau la jil le nais ää ni mal li il man vib ra toa oli
pa ras, kun taas lap sen mal lin mu kaan oli vai kea lau laa. Jones to te si, et tä opet ta jik si 
opis ke le vi en ai kuis ten oli hel pom pi ta voit taa lau lun aloi tusää ni säh kö pianos ta
kuin eräis tä luok kasoit ti mis ta ku ten kel los ta (me lo dy bells) tai au to har pus ta (an
au to harp) an ne tuis ta soin nuis ta. Opis ke li jat kom men toi vat vii mek si mai nit tu jen
soit ti mi en koh dal la esi mer kik si ”Minul la ei ole aa vis tus ta kaan, mis tä koh das ta
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61 Ammat ti lai sil le voi toi si naan ke hit tyä poik keuk sel li sia ky ky jä ha vain noi da ja pro ses soi da yh tä ai kai ses ti
mo ni mut kais ta ma te ri aa lia. Kapel li mes ta ri Jus si Jalas ker too ka pel li mes ta ri Pier re Monteux’sta seu raa van
ta pauk sen. ”Eräs kvar tet ti soit ti Debus syn jou si kvar tet toa, kun nes alt to viulun soit ta ja tu li pa hoin voivak si ja 
jou tui jät tä mään soi ton sii hen. Jot ta po jil ta ei oli si men nyt tun ti huk kaan, tart tui Mon te aux alt toon, oli han
hän sen tään en ti nen soo lo al tis ti. Jon kin ai kaa soi tet tu aan pu to si toi sen viu lun soit ta ja mat kas ta, mut ta Mon -
te aux, sa mal la kun hän soit ti alt toa, lau loi toi sen viu lun stem man sol faa mal la, kun nes mies oli löy tä nyt oi -
ke an koh dan.” (Kont ti nen 2003, 45.)



lau laa” tai ” Siel lä on niin mon ta ään tä, en kuu le [läh tö]kor keut ta”. (Jones 1989,
McCoy 1997, 357 mu kaan.) Saman suun tai ses ti McCoy (1997) huo ma si opet ta ja -
ko ke lai den lau la van aloi tusää nen tar kem min, kun se an net tiin yk sit täise nä ää ne nä
pia nos ta kuin jos se an net tiin pia nos ta tai au to har pus ta ka dens sin I-V7-I muo dos -
sa. Mah dol lis ta on myös, et tä hei kos ti lau la va pie ni lap si ei erot te le lau la mis ta pu -
hu mi ses ta ei kä kes ki ty me lo di an kuun te luun (Minami 1994, 22–24).

5.5 Eräiden muistimallien luonnehdintaa

Aikai sem min muis tia aja tel tiin erään lai sek si va ras tok si, jos sa muis tet ta va ai nes
siir tyy ns. sen so ri ses ta re kis te ris tä ly hyt kes toi seen muis tiin, jos ta se voi siir tyä pit -
kä kes toi seen muis tiin. Moni va ras to mal lin kat so taan edel leen kin ku vaa van muis ti -
jär jes tel män joi ta kin piir tei tä, mut ta mo nil ta osin si tä pi de tään lii an yk sin ker taise -
na. (Eysenck & Kea ne 1999, 123–124.) Klas si sen mää ri tel män mu kaan ly hyt kes -
toi sen muis tin ka pasiteet ti ra joit tuu seit se mään yk sik köön li sät ty nä tai vä hen net ty -
nä kah del la yk si köl lä. Nyky ään ly hyt kes toi ses ta muis tis ta käy te tään usein ni mi -
tys tä työ muis ti.62 Työ muis tin ka pasiteet ti on toi saal ta ra jal li nen, mut ta toi saal ta on 
osoi tet tu, et tä ka pasiteet ti on mah dol lis ta ylit tää jo pa sa to ja pro sent te ja, vaik ka pa
har joit te le mal la nu me rosar jo jen muis ta mis ta. Myös mo nis sa mo ni mut kai sis sa,
usein asian tun ti juut ta vaa ti vis sa teh tä vis sä, tar vi taan huo mat ta van laa jan in for -
maa ti on sa man ai kais ta pro ses soin tia. (Erics son & Delaney 2003, 264–269.) Esi -
mer kik si mu sii kil li ses ti erit täin har jaan tu neet hen ki löt pys ty vät tois ta maan yh den
tai muu ta man kuu le mi sen pe rus teel la työ muis tin ka pasitee tin run saas ti ylit tä vän
sä vel män.63 Kuu lui sa ta paus on se, kun Mozart kir joit ti pa pe ril le ul ko muis tis ta
Alleg rin sä vel lyk sen ”Mise re re” kuul tu aan teok sen kak si ker taa. Täl lai nen suo ri -
tus saat taa se lit tyä ko ke muk sen tuo mal la har jaan nuk sel la muo dos taa yk sit täi sis tä
ele men teis tä laa jem pia mer ki tysyk si köi tä. (Slo bo da 1990, 3–4.) Työ muis tin tä -
män kal tais ten omi nai suuk si en ym mär tä mi sek si on esi tet ty pit kä kes toi sen työ -
muis tin (LT-WM, long term wor king me mo ry) mal li. Mal li ku vaa, kuin ka voi daan 
hank kia ai healuekoh tai nen työ muis ti har jaan tu mal la koo daa maan ai he koh tais ta
in for maa tiota pit kä kes toi seen muis tiin si ten, et tä se on saa ta vil la he ti tar vit ta es sa.
Esi merk ke jä pit kä kes tois ta työ muis tia vaa ti vis ta ti lan teis ta ovat lää kä rin diag noo -
sin te ke mi nen po ti laas ta saa dun in for maa ti on pe rus teel la tai sha kin pe laa jan mah -
dol lis ten siir to jen en nak kosuun nit te lu. (Erics son & Delaney 2003, 266–269.)

Kes kei nen piir re ny kyi sis sä muis ti teo ri ois sa on se, et tä muis ta mis ta pi de -
tään var sin dy naa mi se na pro ses si na, jos sa uu det ko ke muk set muok kaa vat ai kai -
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62 Käsit tei tä käy te tään mo nil la ta voil la. Lyhyt kes toi nen muis ti voi daan ra ja ta tar koit ta maan sen so ri sen jär jes -
tel män vas taan ot ta mi en ais ti mus ten ly hyt ai kais ta säi ly mis tä ja työ muis til la tar koit taa enem män kin ai nek -
sen ak tii vis ta kä sit te lyä. (Ter vaniemi 215.2004). Vir su (2001) erot te lee sen so ri sen muis tin yh dek si osak si
kai ku muis tin, jos sa kuul lun kat so taan säi ly vän 15–20 se kun tia.

63 Muu si kon kou lu tuk seen kuu lu vat teo ria- ja sä vel ta pai luopin not edis tä vät tä tä tai toa.



sem paa muis ti ai nes ta, jo ka muo dos taa pe rus tan esi mer kik si op pi mi sel le.64 Schan -
kin dy naa mi sen muis tin mal lin mu kaan muis tut ta mi nen edesaut taa se kä muis tis ta
pa laut ta mis ta et tä op pi mis ta. Muis tut ta mis ta ta pah tuu ko ko ajan, tie tyt esi neet tai
ta pah tu mat muis tut ta vat jois tain muis ta esi neis tä tai ta pah tu mis ta jne. Muis tut ta -
mi ses sa ak tii vi nen in for maa ti on ha ku proses si ja/tai sa tun nai nen pro ses si yh dis ty -
vät toi siin sa. Jos muis tis ta löy tyy so ve lias ra ken ne, jo ka aut taa uu den muis ti ainek -
sen koo daa mis ta, muis tut ta mis ta pah tu ma toi mii. Asian tun ti jan muis tis sa on pal jon 
asian tun te musaluet ta kos ke via muis tut ta mi se le ment te jä, jo ten hän käyt tää jo tie tä -
mään sä pro ses soides saan uut ta muis tet ta vaa ai nes ta. Taval laan ym mär räm me sii -
nä mää rin kuin jo olem me ym mär tä neet. (Schank 1982, 19–22.)65

Se, mi ten to den nä köi ses ti ja mil lä no peudel la jo kin tie to löy de tään pit kä -
kes toi ses ta muis tis ta, riip puu ky sei sen in for maa ti on ak ti voi tu mi sen ta sos ta. Akti -
voi tu mi seen vai kut taa olen nai ses ti se, kuin ka äs ket täin in for maa tiota (tie toa, toi -
min ta ta paa, kog ni tii vis ta ra ken net ta jne.) on käy tet ty ja mi ten muis tia on har jaan -
nu tet tu. Joka ker ta kun tiet tyä muis ti ra ken net ta ak ti voi daan, se vah vis tuu. Mitä yk -
si tyis koh tai sem min muis tet ta vaa ma te ri aa lia on muo kat tu ja kä si tel ty ja mi tä
enem män mer ki tyk siä ma te ri aa liin liit tyy, si tä hel pom paa muis ta mi nen on.
(Ander son 1995, 180–190.)

Ander son te kee erot te lun pro se du raa li sen ja dek la ra tii vi sen tie tä mi sen ja
muis ta mi sen vä lil lä. Hänen kog ni tii vi sen muis ti teo rian sa ACT-mal lis sa (Adap ti ve 
Cont rol of Thought) on kol me osa te ki jää: dek la ra tii vi nen eli se lit tä vä muis ti, pro -
se du raa li nen eli toi min nal li nen muis ti se kä työ muis ti. Kak si en sin mai nit tua edus -
ta vat pit kä kes tois ta muis tia. Dek la ra tii vi ses sa muis tis sa ole va ai nes on tie toi ses ti
kä si tel tä vis sä ja eks plisiit ti ses ti il mais ta vis sa. Pro se du raa li nen tie to on usein im -
plisiit tis tä ja si tä so vel le taan au to maat ti ses ti; ih mis ten on mah dol lis ta suo rit taa hy -
vin kin mo ni mut kai sia teh tä viä il man, et tä he osaa vat se lit tää, mi tä te ke vät. Toi -
min nal li nen tie to edus taa pait si mo to ri sia tai to ja myös mm. kor ke an ta son on gel -
man rat kai sua. Jaot te lu voi daan myös teh dä eks plisiit ti sen ja im plisiit ti sen muis ta -
mi sen vä lil lä. Ekspli siit ti nen muis ta mi nen ta pah tuu tie toi sel la ta sol la, mut ta im -
plisiit ti nen muis ta mi nen tu lee il mi toi min nas sa ku ten pol ku pyöräl lä aja mi ses sa.
(Lon ka 1993, 43; Ander son 1995, 229, 233–235; Eysenck & Kea ne 1999,
385–386.)

Peretz (2001, 213–223) on esit tä nyt heu ris ti sen mal lin sä vel mi en ha vait se -
mi ses ta. Jot ta hen ki lö voi si tun nis taa kuu le man sa sä vel män, hä nen on ver rat ta va
si tä mui hin tun te miin sa sä vel miin löy tääk seen sen, mi kä muis tut taa tä tä sä vel mää
eni ten. Tätä tar koi tus ta var ten on omat ta va erään lai nen sä vel mäsanakir ja, jos sa
säi ly te tään abst rak tien rep resen taa ti oi den muo dos sa kaik ki hen ki lön tun te mat sä -
vel mät. Kuun nel les saan sä vel mää hen ki lö pro ses soi si tä or ga ni soi vat pe rus piir -
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64 Edel leen kui ten kin pu hu taan pit kä- ja ly hyt kes toi ses ta muis tis ta kun ku va taan mm. ai kasidon nai sia ero ja
eri muis ti proses si en vä lil lä.

65 Schank käyt tää kä si tet tä skrip ti (script) ku vaa maan dy naa mi sia muis ti ra ken tei ta. Käsi tän skrip tin skee man
ta pai sek si tie to ra ken teek si (ks. myös Lou hi vuori 1990, 31).



teet, me lo diahah mon, in ter val lit ja as teikon. Tun nis ta mi nen no jaa pää asias sa me -
lo di seen, ei ryt mi seen or ga ni saa ti oon, ja on eril li nen myös sa no jen tun nis ta mi ses -
ta. Pelk kä hah mo vih jaa, mis tä sä vel mäs tä on ky se, kos ka voi tun nis taa sä vel män,
jos sa in ter val lit ei vät ole koh dal laan. Kriit ti nen in for maa tio si säl tyy kui ten kin in -
ter val lei hin ja nii den to naa li seen tul kin taan. Sävel kor keuk si en hah mot ta mi nen
suh tees sa toi siin sa, ts. in ter val li en hah mot ta mi nen, hei jas taa kuu li jan to naa lis ta
tie tä mys tä. Tie tä mys viit taa skee moi hin, joi hin si säl tyy in for maa tiota län si mai sen
to naa li sen jär jes tel män mah dol li sis ta sä vel kor keuk sis ta ja nii den yh dis tä mis sään -
nöis tä. Ne muo dos ta vat ha vain toa ja muis ta mis ta or ga ni soi via ka te go ri oi ta. Täl lai -
nen sä vel mäsanakir ja on mie les tä ni ver rat ta vis sa pit kä kes toi seen sä vel mä muis -
tiin, jon ka jä sen ty nyt or ga ni saa tio aut taa hah mot ta maan ja muis ta maan pit kiä kin
sä vel miä Erics so nin ja Delaneyn (2003) ehdottamalla LT-WM-tavalla.

5.6 Musiikin prosessoinnin eroista
harjaantuneiden ja harjaantumattomien
välillä

Kun tut ki taan mu sii kil li sen ai nek sen kog ni tii vi sia pro ses se ja, on tär ke ää miel tää,
tut ki taan ko mu sii kil li ses ti har jaan tu nei ta vai har jaan tu mat to mia. Smit hin mu kaan
sel lai nen kog ni tii vis ten pro ses si en tut ki mus, jo ka pe rus tuu ide aa lin, sen si tii vi sen
kuun te li jan pro to tyyp piin, ei ole vält tä mät tä yleis tet tä vis sä no viisei hin, jot ka
edus ta vat suur ta enem mis töä mu sii kin kuun te li jois ta. Esi mer kik si voi daan ky syä,
et tä kun Deutsch (1982, 272) esit tää ”ole van sel vää, et tä ok taa vil la ero te tut sä vel -
kor keudet ha vai taan vah vas ti sa man kal tai si na”,niin mil lai siin kuu li joi hin ja kuin -
ka mo niin väit tä mä so vel tuu. (Smith 1997, 240.)66

Erot mu sii kil li ses ti har jaan tu nei den ja har jaan tu mat to mi en ta vas sa kuun -
nel la mu siik kia ovat huo mat ta via mo nes sa suh tees sa. Smith (1997) esit tää tut ki -
mus kat sauk ses saan seu raa via ha vain to ja. Novii sit ei vät kuu le ok taa ve ja sa man -
kal tai sem pi na kuin ei-ok taa ve ja; ne ei vät kuu los ta unisonol ta, ts. he ei vät ha vait se
ok taa viek vi va lens sia. Inter val li en tun nis ta mi nen ja erot te lu on myös heik koa, kos -
ka no viiseil ta näyt tää puut tu van ha vain non to naa li seen jär jes tel mään ank ku roi vat
kiin ne koh dat ei vät kä he osoi ta ka te go ris ta ha vait se mis ta. Kos ka re fe rens si to naa li -
seen jär jes tel mään on puut teel li nen, he ei vät myös kään hah mo ta, mi kä as teikon
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66 Poh din taa ei hel po ta se, et tä tut ki musar tik ke leis sa saa te taan mai ni ta yli mal kai ses ti koe hen ki löi den ol leen
”muu si koi ta”, ”am mat ti muu si koi ta”, ”har ras te li joi ta”, ”ei-muu si koi ta”, ”ei-am mat ti lai sia”, ”no viise ja”
mää rit te le mät tä tar kem min, mi tä il maisuil la tar koi te taan. Käy tän täs sä Smit hiin (1997) vii ta tes sa ni ter miä
no vii si, jol la hän tar koit taa har jaan tu mat to mia kuu li joi ta vas ta koh ta na sen si tii vi sel le har jaan tu neel le kuu li -
jal le. Kos ka no vii si-sa naa käy te tään kir jal li suu des sa pal jon, esi tän vie lä Elliot tin (1995, 70–71) mää ri tel -
män sii tä. Elliott mää rit te lee no vii sin Drey fus & Drey fu sia (1986) mu kail len seu raa vas ti: Novii sil la voi ol la 
hie man for maa lia mu sii kil lis ta se kä toi min nal lis ta, ta cit-tie don luon teis ta tie tä mis tä. Mut ta no vii sin mu sii -
kil li nen ajat te lu pe rus tuu yri tyk seen ja ereh dyk seen, ei vie lä ajat te luun toi min nas sa (thin king in ac ti on).
Kos ka hä nel lä ei ole in for maa lis ta, imp res sionis tis ta tai me ta kog ni tii vis ta tie toa, hä nen toi min tan sa jää yk -
sit täis ten, lo kaa li en ta pah tu mi en ta sol le, ei kä hän näe mu sii kil lis ta met sää puil ta.



sä vel on funk tiol taan sä vel ku lun lo pet ta vin. Jos esi te tään sä vel män kat kel mas ta
ver sio, jos sa in ter val le ja on hie man muu tet tu, mut ta me lo di an hah mo säi ly tet ty,
no vii sit ei vät ha vait se muu tok sia. (Smith, 1997, 240–245.) Noviiseil ta puut tu vat
yleen sä eks plisiit ti set kä sit teet (ka dens si, too ni kasoin tu, tait teen yli menosäve let
jne.), jot ka hel pot ta vat hah mo tus- ja tuot ta mis no peut ta ja muis ta mis ta (Slo bo da
1990, 5). Smit hin mu kaan no vii sit ei vät var muu del la pys ty neet erot ta maan pien tä
ters siä suu res ta ters sis tä tai kvar tis ta, mut ta tut tui hin lau lui hin no jaa mi nen aut toi
hah mot ta mis ta. He op pi vat te ke mään erot te lun, kun hei tä opas tet tiin yh dis tä mään
pie ni ters si ”Greens leaves”-sä vel män al kuun, suu ri ters si ”Kum Bah Yah” -lau lun
al kuun ja vas taa vas ti kvart ti jo hon kin tut tuun kvart ti hy pyl lä al ka vaan lau luun.
Täl lai nen ”kan san lau lu stra te gia” to den nä köi ses ti aut toi hyö dyn tä mään muis tiin
jä sen ty nei tä skeemoja. (Smith 1997, 255–257.)

Näyt tää siis sil tä, et tä lä hin nä vain mu sii kin asian tun ti joil le voi olet taa muo -
dos tu van sys te maat ti sia mu sii kil li sia ta pah tu mia en na koivia ja jä sen tä viä to naa li -
sen jär jes tel män skee mo ja (Smith 1997). Esi mer kik si lu vus sa 5.3 kä sit te le mä ni
ka te go ri nen kuu le mi nen on luon teenomais ta pää asias sa asian tun ti joi den ta val le
pro ses soi da mu sii kil lis ta ma te ri aa lia. Musii kin asian tun ti joi den ja mu sii kil li ses ti
har jaan tu mat to mi en hen ki löi den vä li siä pro ses soin tiero ja ei si ten voi suo ra vii vai -
ses ti pi tää ”mu si kaa li suu den” tai ”epä musikaa li suu den” osoi tuk se na. Erot pe rus -
tu vat har jaan nuk ses ta, kiin nos tuk ses ta ja muis ta te ki jöis tä joh tu viin mo ni mut kai -
siin toi siin sa vai kut ta viin te ki jöi hin.67

5.7 Melodioiden laulamisen oppimisen vaiheista

Se, mil lais ten vai heit ten kaut ta lap si hah mot taa me lo di an ja pys tyy lau la maan sen,
näyt tää riip pu van en nen kaik kea kog ni tii vi sen ke hi tyk sen vai hees ta ei kä niin kään
lap sen ää nialas ta. Lap si ei ni mit täin ta val li ses ti käy tä fy sio lo gis ta ää nialaan sa lau -
la es saan, vaan lau la mi nen on sen het ki sen skee man ke hi tysas teen va ras sa.
(Davids son 1994, 117.) Tar kas te len aluk si lap sen lau la mi sen ke hi tys vai hei ta laa -
jan vii si vuo ti sen, sys te maat ti sen seu ran ta tut ki muk sen ”Har vard Pro ject Zeron”
(David son 1994) pe rus teel la. Tut ki mus kos ki 78 las ta, jot ka oli vat iäl tään 1–6-
 vuo ti ai ta.

Har vard Pro ject Zero -tut ki jat to tea vat, et tä lap sen lau lun ana lysoin tiyk sik -
kö nä tu li si pi tää fraa sia, ei ko ko me lo di aa in ter val lei neen, kos ka lau la mis ke hi tys
ta pah tuu fraa si en hah mos kee mo jen tar ken tu mi sen kaut ta. Hah mol la tar koi te taan
me lo di an hah moa ja skee mal la sen men taa lis ta rep resen taa tiota. Ensim mäi set me -
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67 On tie tys ti mah dol lis ta, et tä jo ku osoit taa hy vin kin ke hit ty nei tä mu sii kil li sia ky ky jä il man, et tä hän oli si
saa nut mi tään eri tyis tä mu sii kinope tus ta. On myös kiin nos ta vaa, et tä ei-muu si koil la voi ol la ai na kin jos sain 
mää rin re la tii vi nen kor va, ku ten Parn cutt ja Levi tin (1999) ovat osoit ta neet. (Ks. 5.8.2). Se, et tä Smith
(1997) kä sit te lee ero ja am mat ti lais ten ja no viisi en mu sii kil li sen ai nek sen pro ses soin nis sa, kun taas esi mer -
kik si Parn cutt ja Levi tin (1999) osoit ta vat yh tä läisyyk siä am mat ti lais ten ja no viisi en sä vel kor keuk si en
muis ta mi ses sa, ker too näh däk se ni tut ki muk sen ja tut ki joi den mo ni ääni syy des tä; hie man eri nä kö kul mat
voi vat an taa näen näi ses ti vas tak kai sia tu lok sia.



lo dias kee mat lap sel la ovat usein las ke via, laa ju del taan sup pei ta se kä pi tuu del taan
ly hen ty nei tä. Lau lun muis te taan pa rem min sa no jen mu kaan. Kun skee man laa juus 
on aluk si noin ters si, se laa jene nee kvar tin ja kvin tin kaut ta niin, et tä kuu si vuoti -
aal la se on noin seks tin laa jui nen. Hah mos kee mat ei vät kui ten kaan ete ne suo ra vii -
vai ses ti pie nem mis tä in ter val leis ta suu rem piin. Parem min kin ta pah tuu seu raa vas -
ti: Kun lap si op pii luo tet ta vas ti lau la maan vaik ka pa kvart ti hy pyn, hän al kaa osa ta
täyt tää as kel ku lul la ters si hy pyn vä lin. Vas taa vas ti kun kvint ti hyp py al kaa ol la hal -
lus sa, hän osaa täyt tää kvar tin suu rui sen vä lin as kel ku luil la. Täl lai nen ”ta kai -
sin-täy tä” -lii ke näyt tää jat ku van kun nes hah mos kee ma on seks tin laa jui nen.
Isom mat in ter val lit, joi ta ei vie lä hal li ta, pyr ki vät siis aluk si su pis tu maan ja pie -
nem mät in ter val lit puo les taan jos kus laa jen tu maan, mah dol li ses ti sii hen in ter val -
liin, jon ka lap si on juu ri op pi mas sa. Yksit täi set sä vel kor keudet toi saal ta eriy ty vät,
toi saal ta sta bi loi tu vat täs sä ke hi tys proses sis sa. Vähi tel len hah mos kee mo jen laa -
jen tu mi sen myö tä al kaa muo dos tua tar kem pi vas taa vuus mal li lau lun ja lap sen lau -
lun sä vel kor keuk si en vä lil le. Kun lap si al kaa hal li ta seks tin in ter val lin, to na li tee tin 
tun tu ma va kiin tuu ja lap si pys tyy tois ta maan sä vel kor keuk sia il man, et tä sä vel la ji
vaih tuu. Kukaan lap sis ta ei lau la nut ok taa via en nen kuu det ta ikä vuot ta, jo ten jos
lau lus sa esiin tyi seks tiä laa jem pi in ter val li, se ta val li ses ti su pis tui seks tin suu rui -
sek si. Kuu den–seit se män ikä vuo den tie noil la lap set ovat ta val li ses ti saa vut ta neet
edel lä ku va tun pro ses sin avul la tun tu man to naa li ses ta jär jes tel mäs tä ja myös ok -
taa vi-in ter val li ale taan hal li ta. Tut ki jat ar ve le vat, et tä kou lun alet tua lap sis ta tu lee
kui ten kin usein ujo ja niin lau la mi ses sa kuin esi mer kik si piir tä mi ses sä kin. Lap set
al ka vat eh kä sel vem min kuin ai kai sem min tie dos taa nii tä kult tuu ri sia mal le ja, joi -
ta hei dän ole te taan noudattavan tuotoksissaan. (Davidson 1994, 106–123.)

Kun Fred rik so nin (1994) tut ki al le kol mi vuoti ai den päi vä ko ti las ten spon -
taa nei ta lau lu toisin to ja, hän to te si, et tä lap si pys tyi jä sen tä mään lau lu toisin ton sa
al ku pe räis tä lau lua lä hei ses ti muis tut ta vak si noin kah den ja puo len tai kol men
vuo den iäs sä. Tämän ikäi nen lap si on jo sel keä si al ka nut sa mais tua ym pä ris tön sä
lau lui hin, si ten et tä hän si säis tää län si mai sen to na li tee tin tär keim mät lai na lai suu -
det. Tut ki mus tu lok set vah vis ti vat ai kai sem pia tu lok sia lap sen frag men taa ri ses ta
ta vas ta pro ses soi da me lo di an ai nek sia. Melo di an kaar rosele men tit or ga ni soi tui vat
sel keäs ti ero tet ta vik si ku vi oik si jo ko si ten, et tä niis sä tois tui tiet ty ske maat ti nen
mal li tai si ten, et tä mi tään sys te ma tiik kaa or ga ni soi tu mi ses sa ei ole ha vait ta vis sa –
to sin jot kut toi sin not oli vat to del la ly hyi tä, mi kä hait ta si tar kas te lua. Toi sin nois sa
to teu tui vat, vaik ka kin ele men taa ri sel la ta sol la, mal li lau lun mu kai set hyp py–hy -
pyn täyt tö-mal li ja li ne aa ri sen me lo di an pro ses soin ti. Lap set pys tyi vät ta voit ta -
maan joi ta kin yk sit täi siä ää nen kor keuk sia frag ment tien si säl lä ja or ga ni soi maan
kak si tai kol me me lo diahah moa mer ki tyk sel li sek si ko ko naisuu dek si to na li tee tin
kui ten kin vaih tues sa frag ment tien vä lil lä. Lap sil la oli ta pa na yh dis tel lä toi sin nois -
sa frag ment te ja eri lau luis ta, ja liik keet näyt ti vät sää te le vän toi sin non tuot ta mis ta
niin, et tä useim mi ten ko ko lap sen ke ho liik kui. Täs sä iäs sä lap set ei vät vie lä lau la -
neet mie lel lään yh des sä, mi kä voi joh tua sii tä, et tä jo kai nen lap si lau laa omi en eri -
lais ten ko ke mus ten sa kaut ta. Tut ki ja ar ve lee, et tä me lo di an yleis piir tei den rep -
resen toi tu mi seen lap sen mie les sä vai kut ta vat mo net te ki jät ku ten ko din kult tuu ri -
taus ta, päi vä ko din mu siik ki kas va tuk sen mal lit ja mediamallit. (Fredrikson 1994,
abstrakti, 217–221.)
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Wel chin (1996) esit tä mä ke hi tyk sel li nen nä ke mys lap sen lau lu taidon vai -
heis ta (lu ku 2.3) pe rus tuu lu kui siin tut ki muk siin ja on sa man suun tai nen kuin edel -
lä esi te tyt nä ke myk set. Voi nee yh teen ve donomai ses ti to de ta, et tä lap sen lau lu -
taidon ke hit ty mis tä aja tel len val lit see suh teel li nen yk si mie li syys sii tä, et tä lau la -
mi nen ke hit tyy mak ro tason piir tei den (me lo diahah mot) hal lit se mi ses ta ka peal la
ää nialal la mik ro tason piir tei den (in ter val lit ja tar kat sä vel kor keudet) hal lit se mi -
seen laa jem mal la äänialalla.

Fyk (1994) tut ki ly hyt kes toi sen ja pi dem pi kes toi sen (vä li tön tois ta mi nen
vs. nel jän mi nuu tin pääs tä ta pah tu va tois ta mi nen) vii veen vai ku tus ta sä vel kor -
keuk si en muis ta mi seen ja sen yh teyt tä ly hyi den sä vel kul ku jen muis ta mi seen. Hän
to te si, et tä yh dek sän vuoti ai den las ten ky ky tois taa nel jäs tä kah dek saan sä vel tä si -
säl tä viä sä vel kul ku ja vaih te li suu res ti. Osaa mi nen riip pui se kä ää nialas ta et tä ly -
hyt kes toi sen muis tin ka pasitee tis ta me lo di an suh teen. Hei koim mat koe hen ki löt
käyt ti vät noin kvar tin ää nialaa (h–e1), ei vät kä pys ty neet lau la maan tar kas ti nel jän
sä ve len me lo di aa. Tie tyn yk sit täi sen sä ve len tuot ta mi sen tark kuus heik ke ni heil lä
huo mat ta vas ti 30 se kun nin vii veen jäl keen toi sin kuin in tonaa tiol taan tar koil la
lau la jil la. Sävel ku lun muis ta mi sen ja yk sit täis ten ää ni en muis ta mi sen vä lil lä il me -
ni seu raa van lai nen yh teys: Hei koim mat, jot ka ei vät vä lit tö mäs ti pys ty neet tois ta -
maan an net tua ään tä suun nil leen nel jän nes sä ve las ke leen tark kuu del la, ei vät pys -
ty neet lau la maan oi kein nel jän sä ve len kul kua vä lit tö mäs ti sen kuul tu aan. Ne, jot -
ka lau loi vat mi nuu tin vii veen jäl keen mal li ää nen suun nil leen nel jän nes sä ve las ke -
leen tark kuu del la, pys tyi vät tois ta maan vii des tä sä ve les tä koos tu van ku lun. Ne,
jot ka nel jän mi nuu tin ku lut tua pys tyi vät lau la maan an ne tun sä ve len nel jän nes sä -
ve las ke leen tark kuu del la, muis ti vat lau la en seit se män tai kah dek san sä ve len me lo -
diaku lut. Näyt tää siis sil tä, et tä ly hyt kes toi nen sä vel- ja me lo diamuis ti on yh -
teydes sä lau let tu jen sä vel ten tark kuu teen.

Lou hi vuori (1990, 34, 44–46) poh tii lau lu jen opet ta mis ta kou lus sa ja esit -
tää, et tä me lo di an opet ta mi ses sa oli si aluk si kiin ni tet tä vä huo mio lau lun sy vä ra -
ken tee seen, toi sin sa noen sä vel män ko ko nais ra ken tee seen, sä kei den me lo diahah -
moi hin ja met ri seen ra ken tee seen.68 Käy tän nön ope tus työ tä te ke vil le on tut tu il -
miö, et tä op pi laan kir joit ta mas sa me lo diadik taa tis sa on oi kean suun tai nen ko ko -
nais hah mo, mut ta yk sit täi set sä ve let ovat vää riä. Näin ta val laan pi tää kin ol la:
Sävel mä opi taan si tä hel pom min, mi tä pa rem min hal li taan sä kei den me lo di nen
hah mo. Pin ta ker rok sen yk si tyis koh dat hah mot tu vat vas ta ko ko nais ra ken net ta vas -
ten. Opet ta jan eh kä kan nat tai si alus sa sal lia pin ta ra ken tee seen liit ty vää huo jun taa
eli vää rin lau la mis ta. Vir heet ovat osa luon tais ta op pi mis proses sia, jos sa en sin opi -
taan il mi ön ylei set piir teet huo mi on vä hi tel len koh dis tues sa yhä pie nem piin yk si -
tyis koh tiin. Kan san mu sii kis sa on pit kään hy väk syt ty aja tus, et tä sa moin kuin pu -
hees sa niin myös lau luis sa sal li taan yk si löl lis tä vaih te lua. Myös tai de mu sii kin
esit tä jil lä re nes sans sin ja ba ro kin ai koi na oli jo pa vel vol li suus tuo da mu siik kiin

5 Musiikin prosessointiin liittyvästä kognitiivisesta toiminnasta

104

68 Lou hi vuoren kä sit te ly pe rus tuu Ander so nin kog ni tii vi sen muis ti teo rian ACT- mal lin ja mu sii kin ge ne ra tii -
vi sen kie liopin (Lehr dahl & Jac ken dorff 1985) poh jal le.



oma per soonal li nen pa nok sen sa li sää mäl lä sä vel tä jän run koon pin ta ker ros.69 Lou -
hi vuori hyö dyn tää Ander so nin ACT-teo ri aa to de tes saan, et tä tie don vas taan ot ta -
mis ta, hah mot ta mis ta ja muis ta mis ta voi edesaut taa se, et tä tie toa pro ses soi daan
useal la eri ta val la.70 Siten sä vel mi en op pi mis ta voi hel pot taa se, et tä sä vel kor keuk -
siin lii te tään se kä vi su aa li sia et tä spa ti aa li sia ele ment te jä. Näin ta pah tuu käy tet tä -
es sä un ka ri lai sen sä vel ta pai lu menetel män mu kai ses ti käsimerkkejä. (Louhivuori
1990, 55–56.)

Lau lusuzu ki-ope tus on esi merk ki sii tä, kuin ka lau la mis ke hi tyk sen no peu tu -
mi seen voi har joit te lul la ja myön tei sen ym pä ris tön avul la vai kut taa. Mene tel män
ke hit tä jä Päi vi Kuk ka mä ki (2000, 25–26, 29, 54; 2002, 15–16) ra por toi, kuin ka
lau lusuzu ki-ope tuk seen osal lis tu neet lap set lau loi vat jo 1,5-vuo ti ai na jo pa noin
ok taa vin laa jui sia lau lu ja, jois sa oli in ter val li hyp py jä. Las ten ym pä ris töön kuu lui
mu siik kia jo si kiö ai ka na, kos ka äi dit osal lis tui vat ras kaus ai ka na su zu ki lau lu ryh -
mään, jos sa kuun nel tiin klas sis ta mu siik kia ja lau let tiin. Vas tasyn ty neet vau vat
jat koi vat he ti syn ty män sä jäl keen äi tien sä kans sa lau lu ryh mäs sä. Suu rin osa ryh -
mään osal lis tu neis ta äi deis tä tu li mu kaan neu vo lan suo rit ta man ar von nan kaut ta.
Las ten van hem pi en tu los ten kes kiar vo Kar man mu si kaa li suus tes tis sä (1990) oli
väes tön hyvää keskitasoa.

5.7.1 Harjaantumattomien aikuisten melodian
hahmottaminen

Musii kil li ses ti har jaan tu mat to mi en ai kuis ten me lo di an hah mot ta mis ta ja muis ta -
mis ta ei ole pal jon tut kit tu. David so nin (1994) tut ki mus an taa viit tei tä sii tä, et tä
vai heet tois tai si vat lap sil la näh tä vää ke hi tys tä. Hänen mu kaan sa huo mat ta va osa
mu sii kil li ses ti har jaan tu mat to mis ta ai kui sis ta lau laa ”Pal jon on nea vaan” -lau lun
ot ta mat ta huo mi oon sen to del lis ta sä vel kul kua. Samoin kuin pie net lap set, he su -
pis ta vat kol man nen sä keen ok taa vi hy pyn tyy pil li ses ti kvin tin tai seks tin suu rui -
sek si. Kap pa le lop puu usein läh tö ää nien ta sol le ja sä vel la ji tun tu ma ka to aa. Lau lun 
am bi tus su pis tuu si ten noin kvin tin alu eel le. Melo di an hah mo kui ten kin säi lyy ku -
ten lap sil la kin. Melo dia lau le taan sa maan ta paan ker ras ta toi seen. Jos lau la jat
kuun te le vat oman esi tyk sen sä nau hal ta, toi set heis tä saat ta vat huo ma ta, et tä ”ää ni
ei men nyt tar peek si ylös” tai et tä ”jou duin lo pus sa har haan”, mut ta ei vät sii tä huo -
li mat ta ky ke ne kor jaa maan lau la mis taan uu sin tayri tyk ses sä. (David son 1994,
125–126.) David son ei mai nit se si tä mah dol li suut ta, et tä ky vyt tö myys lau laa
kvint tiä laa jem mal la ää ni alu eel la voi joh tua myös kur kun pään ta son on gel mis ta,

5.7 Melodioiden laulamisen oppimisen vaiheista

105

69 Lou hi vuoren (1990, 45) mu kaan voi myös ky syä, on ko yli pään sä syy tä pyr kiä opet ta maan ih mi siä lau la -
maan tu tut lau lut sa mal la ta val la. Hän to te aa, et tä ta val li sil la luo kil la tä hän ta voit tee seen ei usein kaan pääs -
tä ei kä ter vees ti työ hön sä suh tau tu va opet ta ja ta voit tee seen py ri. Vuo den ai ka na ei ny kyi sil lä tun ti mää ril lä
ko vin mon ta lau lua saa tai si val miik si.

70 On esi mer kik si sel vää, et tä sä vel män op pi mi nen ta pah tuu no peam min, jos op pi ja voi lau laa si tä pel kän
kuu lon va rai sen muis te le mi sen ase mes ta (Joy ner 1969, 121).



esi mer kik si vai keudes ta vaih taa re kis te riä ja/tai ää ni huu lia ve nyt tä vi en li has me -
kanis min puut teel li suuk sis ta (ks. lu ku 6.2 ja 6.3). Kos ka taus tal la voi ol la myös
mui ta syi tä, ku ten lu vus sa 2.1 to de taan, on ai na kin vail la miel tä lei ma ta ih mi siä
David so nin ku vaa mi en puut tei den pe rus teel la ”epä musikaa li sik si” tai ”lau lu tai -
dot to mik si”.

5.7.2 Auditiiviset mielikuvat

Monet hen ki löt, myös mu sii kil li ses ti har jaan tu mat to mat, ker to vat voi van sa ku vi -
tel la mu siik kia. Tut ki muk sis sa on esi mer kik si ha vait tu, et tä sä ve len tai soin nun
etu kä teen ku vit te le mi nen no peut taa ja tar ken taa reak tiota. Myös ko ko naisia sä vel -
miä pys ty tään ku vit te le maan. Esi mer kik si teh tä väs sä, jos sa pi ti ker toa, kum pi sa -
na, ”re ki” vai ”lu mi” lau le taan kor keam mal ta ”Kul ku set”-lau lus sa, koe hen ki löt
kä vi vät lä pi mie les sään sä vel kul kua pys ty äk seen suo rit ta maan ver tai lun. (Zator re
ym. tut ki musyh teen ve to 1996, 30–31.) Puhu taan au di tii vi ses ta mie li ku vi tuk ses ta
(au di to ry ima ge ry, Zator re ym. 1996) tai si säi ses tä kuu le mi ses ta (in ner hea -
ring/au diati on, Hola han ym., 2000). Musii kin yh teydes sä si säi nen kuu le mi nen
voi daan mää ri tel lä mie len ky vyk si abst rak tien rep resen taa ti oi den avul la ha vai ta,
muis taa, ver tail la ja yh dis tel lä to naa li sia ja ryt mi siä hah mo ja, vaik ka ei kuu le kaan
mu siik kia sil lä het kel lä. Sisäi sen kuu le mi sen kog ni tii vi set ra ken teet ke hit ty vät
tois tu vis ta mu sii kin kuun te lun ja har joit ta mi sen ko ke muk sis ta. (Hola han ym.
2000, 163.)

Sisäi nen kuu le mi nen on myös yk si tär keä men taa li har joit te lun muo to. Ää -
nen käy tön ja lau lunope tuk sen pii ris sä men taa li har joit te lus ta ja mie li ku vi en käy -
tös tä on pal jon hy viä käy tän nön ko ke muk sia esi mer kik si ää nen laa tuun ja mu sii -
kil li seen il maisuun liit ty en (mm. Sund berg 1986). Men taa li har joit te lun po si tii vi -
sis ta vai ku tuk sis ta on tut ki mus tu lok sia myös mo nis sa eri ur hei lu muo dois sa. On
to det tu, et tä men taa li har joit te lu voi ol la mer kit tä vä te ki jä mo to ri sen suo ri tuk sen
op pi mi ses sa. Sen tu lok sel li nen käyt tä mi nen edel lyt tää kui ten kin op pi jal ta ai kai -
sem pia fyy si siä suo ri tus ko ke muk sia. (Kari & Suon pe rä 1983, 3–4; ks. Kur ke la, O.
2000.) On ole tet ta vaa, et tä ti lan ne on sa ma lau la mi sen suh teen. Mikä li hen ki löl lä
on ko vin vä hän konk reet ti sia lau la mis ko ke muk sia, men taa li har joit te lus ta ei ole
ehkä apua.

5.8 Taitoon motorisena suorituksena liittyviä
piirteitä

Tai dot voi daan mää ri tel lä toi min nan suh teel li sen jäy kik si ja au to ma tisoi tuneik si
pe rus ele men teik si, jot ka op pi mi sen alus sa edel lyt tä vät tie tois ta tark kaa vai suut ta ja 
pa neu tu mis ta suo ri tuk seen (Var ti ai nen ym. 1993, 41). Mitä enem män jo tain toi -
min toa on har joi tel tu, si tä vä hem män se vaa tii tark kaa vai suut ta ja si tä au to maat ti -
sem mak si toi min to muut tuu. Auto maat ti sil le pro ses seil le on tyy pil lis tä, et tä ne
ovat no pei ta ja nii tä on vai kea muut taa, kun ne ker ran ovat va kiin tu neet. Ne ei vät
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vaa di tie tois ta tark kaa vai suut ta, ja on mah dol lis ta suo rit taa jo tain tois ta toi min taa
yh tä ai kaa nii den kans sa. Useim mi ten toi min ta on osit tain kont rol loi tua, osit tain
au to maat tis ta. (Eysenck & Kea ne 1999, 113.)

Fitts (1962) te ki eron yk sin ker tais ten ja mo ni mut kais ten tai to jen vä lil lä.
Yksin ker tai set tai dot ovat ly hyt kes toi sia ja opi taan yleen sä no peas ti. Moni mut kai -
sia tai to ja luon neh ti vat seu raa vat piir teet: a) Ne ke hit ty vät täy teen mit taan sa kog -
ni tii vi sen, as sosiatii vi nen ja au tono mi sen vai heen kaut ta. Tai toa opit ta es sa vai heet 
käy dään lä pi täs sä jär jes tyk ses sä. b) Moni mut kai set tai dot muo dos tu vat yk sin ker -
tai sis ta tai dois ta, ja op pi mi nen ta pah tuu ru tii nien ja ala ru tii nien op pi mi se na. c)
Moni mut kai sen tai don ke hit ty mi nen jat kuu hy vin pit kään. Jopa tu han si en tois to -
ker to jen jäl keen ta pah tuu ke hit ty mis tä. (Var ti ai nen ym. 1993, 41.) Kog ni tii vis ta
ta soa luon neh tii dek la ra tii vi nen muis ta mi nen. Ihmi nen luo esi mer kik si muis -
tisään tö jä toi min ta jär jes tyk ses tä, pu huu ää neen tai kir joit taa nii tä ylös. Täs sä vai -
hees sa op pi jan työ muis ti kuor mit tuu hel pos ti. Asso siatii vi sel la ta sol la toi min taan
tu lee su ju vuut ta, en sim mäi sen vai heen toi min taan liit ty viä vir hei tä osa taan eli -
minoi da ja luo vu taan toi min nan sa nal li ses ta oh jeis ta mi ses ta. Oppi ja pys tyy hyö -
dyn tä mään myös pro se du raa lis ta muis tia. Autono mi sel la ta sol la toi min ta au to ma -
tisoi tuu ja no peu tuu se kä vaa tii yhä vä hem män tie tois ta tark kaa vai suut ta. (Ander -
son 1995, 273–275.) Moti vaa tio, tois ta mi nen ja pa laute ovat olen nai sia te ki jöi tä
tai don op pi mi ses sa, ja har joit te luun käy tet ty ai ka mää rä on yk si par hais ta tai to -
tason en nus teis ta. Toi saal ta pelk kä toi min nan tois ta mi nen ei si nän sä joh da hy viin
tu lok siin, mi kä li ei ole saa ta vil la luo tet ta vaa pa lautet ta toiminnasta. (Sloboda
1990, 216.)

Moto ri nen op pi mi nen on har joit te luun pe rus tu va pro ses si, jon ka seu rauk se -
na suo ri tus muut tuu. Oppi mi nen ei ole ai na suo raan ha vain noi ta vis sa, kos ka nä ky -
vä käyt täy ty mi nen on seu raus ta mo ni mut kai sis ta muu tok sis ta sen so ri sen ja mo to -
ri sen in for maa ti on pro ses soin nis sa. Oppi mi sen tu lok se na syn tyy suh teel li sen py -
sy vä ky ky tai ta vaan suo ri tuk seen. (Schmidt 1982, 438–440.) Schmidt (1975) esit -
tää hie no mo to ri sen tai don op pi mi sen skee ma teo rias saan seu raa vas ti: Kun hen ki lö
suo rit taa jon kin ta voit teel li sen liik keen ku ten esi mer kik si heit tää pal lon maa liin,
hä nen on tal len net ta va muis tiin nel jä eh toa: läh tö ti lan ne (esi mer kik si in for maa tio
raa jo jen ja var ta lon asen nos ta se kä nä kö- ja kuu loin for maa tio ym pä ris tös tä), mo -
to ri sen vas teen tar ken ta mi nen (vas teen hie nosää tö esi mer kik si no peu den suh teen), 
tuo te tun vas teen sen so ri set seu rauk set (ais tinelin ten ja prop riosep ti sen ais tin an ta -
ma pa lautein for maa tio) ja liik keen lop pu tu los (ver tai le va in for maa tio ai o tun liik -
keen ja sen on nis tu mi sen vä lil lä). Näi den eh to jen abst rak tit tie toedus tuk set tal len -
ne taan ko ko naisuu te na muis tiin, ja tois ta mi sen avul la ne muo dos tu vat vä hi tel len
mo to ri sen vas teen skee mak si. (Schmidt 1975, 235.) Moto ri sen op pi mi sen skee -
mo ja luo daan siis har joit te le mal la toi min taa. Skee ma muo dos tuu muis tiin tal len tu -
nei den ai kai sem pi en lii ke tuotos ten ja nii den li has su pis tus pa ra met ri en suh teis ta,
jot ka tuot ti vat sen. Skee man pe rus teel la va li taan so pi vat pa ra met rit seu raa vaa vas -
taa vaa lii ket tä var ten. On suo tuisaa har joi tel la toi min taa mo nel la eri ta val la, kos ka
si ten skee ma on yleis tet tä vis sä mo neen eri tilanteeseen. (Schmidt 1982, 493.)
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5.8.1 Sävelkorkeuden säätely ja oikein laulaminen Welchin
skeemateorian mukaan

Musiik ki kas vat ta jat ovat pit kään ol leet tie toi sia mo to ri sen op pi mi sen mer ki tyk -
ses tä mu siik ki kas va tuk ses sa. Sid nell (1986) väit tää po lee mi ses ti, et tä tie toi suus
mo to rii kan mer ki tyk ses tä mu siik ki kas va tuk ses sa on jää nyt vain käy tän nöl li sel le
ta sol le – tie de tään vain, et tä har joit te lu ja ker taa mi nen vai kut ta vat myön tei ses ti tu -
lok siin. Kui ten kin ylei ses ti puut tuu tie tä mys tä esi mer kik si mu sii kin mo to ri sen op -
pi mi sen ja muun lai sen mu sii kil li sen op pi mi sen vai ku tus suh teis ta, mo to ri sen
muis tin toi min nas ta se kä pa laute me kanis min toi min nas ta abst rak tin ja ai kasidon -
nai sen ää ni ma te ri aa lin suh teen; puut tuu mu sii kin mo to ri sen op pi mi sen teo ria.71

(Sid nell 1986.) Schmidtin (1975) hie no mo to ri sen tai don op pi mi sen skee ma teo ri -
aan pe rus tu va Wel chin skee ma teo ria (1985) lap si en nuo til leen lau la maan op pi mi -
ses ta kor jaa osal taan tä tä puu tet ta. Wel chin (1985, 6) mu kaan eri lai set pa laute toi -
min not voi jao tel la seu raa vas ti:

1. Prop riosep ti nen pa laute, jo ka tuot taa tie toa li has ten tun to resep to reis ta (vrt.
pre fonato ri nen ja ref lek sii vi nen ään nön sää te ly ja li has muis ti, lu ku 6.2).

2. Ekste rosep ti nen pa laute, jo ka tuot taa tie toa ais tinelin ten vä li tyk sel lä. Audi -
tii vi sen ma te ri aa lin osal ta eks te rosep ti nen pa laute saa daan kor vi en kaut ta il -
ma- ja luu joh tei ses ti (vrt. post fonato ri nen sää te ly, lu ku 6.2). Kos ka mo net
tär ke ät lau la mis toi min not ovat pii los sa kat seel ta kur kun pään suo jas sa, pa -
laute li has ryh mi en koor dinaa ti on on nis tu mi ses ta pe rus tuu suu res sa mää rin
sii hen, kuin ka hy vin on nis tu taan prop riosep ti ses sä ja kor vien va rai ses sa pa -
laut tees sa.

3. Tie to tu lok sis ta (Kow led ge of Results eli KR), ts. opet ta jan tai vas taa van
hen ki lön an ta ma pa laute. Palaut tees sa oh ja taan sa nal li ses ti tai vaik ka pa kä -
del lä osoit ta en, mi hin suun taan ään tä on kor jat ta va, jos tuo tos ei ol lut tark -
ka. Myös tar koi tuk seen so pi va lai te voi an taa vi su aa li sen pa laut teen tuo tok -
ses ta.72

4. Sub jek tii vi nen ar vio prop riosep ti sen ja eks te rosep ti sen tie don pe rus teel la.

Sovel ta en Schmidtin (1975) skee ma teo ri aa Welch erit te lee mo to ri sen skee man
muo dos tu mi sen seu raa vas ti. Kun on tois tet ta va mal li ää nen mu kai nen sä vel kor -
keus, mo to ri nen skee ma muo dos tuu:
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vält tä mä tön tä.



1. Läh tö ti lan tees ta. Aio tun ää nen tuot ta mi seen liit ty vän hen gi tyseli mis tön ja
kur kun pään ja re sonans si ti lo jen li hak sis ton tun to resep to ri en on tuo tet ta va
in for maa tiota kos ki en läh tö ti lan net ta, esi mer kik si hen gi tys pai neen mää rää,
ää ni huu li en, kur kun pään rus to ra ken tei den se kä kie len ja peh me än ki ta la en
asen to ja. Infor maa tio tal len ne taan muis tiin ja sen avul la suun ni tel laan ai o -
tun ää nen tuot ta mi nen.

2. Moto ri sen vas teen tar ken ta mi ses ta. Mal li ää ni on eri tel tä vä olen nais ten piir -
tei den (mm. sä vel kor keus, voi mak kuus, ryt mi ja ää nen vä ri) pe rus teel la ja
tal len net ta va muis tiin.

3. Tuo te tun vas teen sen so ri sis ta seu rauk sis ta. Hen ki lö tal len taa in for maa ti on
lau la mas taan ää nes tä prop riosep ti sen ja eks te rosep ti sen pa laute me kanis min 
avul la.

4. Liik keen lop pu tu lok ses ta. Tuo tos ta ver ra taan ta voi tel tuun ää ni mal liin. Pa -
laute pe rus tuu omaan prop riosep ti seen ja eks te rosep ti seen pa laut tee seen ja
mah dol li ses ti KR:ään. (Welch 1985, 7–9.)

Moto ri nen skee ma syn tyy si ten muis ti- ja ha vain tos kee mo jen vuo ro vai ku tuk sen ja 
mo to ri sen vas teen yh teis toi min nan kaut ta. Esi mer kik si mal li ää nen ha vait se mi sen
ja muis tiin tal len ta mi sen oli si on nis tut ta va vir heet tö mäs ti, en nen kuin mo to ri sen
vas tes kee man mui den osa te ki jöi den on mah dol lis ta val mis tel la oi kea vas te. Tai to
ke hit tyy toi min nan kaut ta; toi min ta ja sii tä saa tu riit tä vä pa laute aut ta vat tar kem pi -
en skee mo jen muo dos tu mi ses sa ja ne puo les taan edesaut ta vat toi min nan ke hit ty -
mis tä. Mitä va kiin tuneem pia oh jaa vat skee mat ja mo to ri set vas teet ovat, si tä te -
hok kaam min jo toi min nan ai ka na on mah dol lis ta kor ja ta tuo tos ta. Mitä mo ni puo -
li sem paa toi min ta on, si tä mo ni puo li sem mik si oh jaa vat skee mat ja vas te mah dol li -
suu det muo dos tu vat. Siten on mie le käs tä har joi tel la esi mer kik si useam pi en sä vel -
kor keuk si en ja sä vel yh dis tel mi en tuot ta mis ta kuin vain muu ta man sä ve len tuot ta -
mis ta. (Welch 1985, 11–15.)

Huo nol la in tonaa tiol la lau la vis ta lap sis ta mer kit tä vä osa lau laa epä puh taas ti 
ko ko ajan ja hei dän ää nen kor keus vaih te lun sa on vä häis tä. Tämä voi se kä joh tua
vää ris tä skee mois ta et tä joh taa vää ri en skee mo jen ke hit ty mi seen: las ten lau la mi -
nen juut tuu tiet tyi hin muu ta man ää nen sä vel ku vi oi hin. Täl lai nen lap si ei to den nä -
köi ses ti ha vain noi vir hei tä lau la mi ses saan il man ul ko puo lis ta oh jaa vaa pa lautet ta.
(Welch 1985, 14.)

5.8.2 Motoristen ja sensoristen ulottuvuuksien
vuorovaikutus

Täs sä tut ki muk ses sa on olen nais ta poh tia, min kä lai siin seik koi hin lau lu taidos sa
voi daan har joit te lul la vai kut taa. Jos on to si asia, et tä esi mer kik si sä vel kor vaa ei
voi da ke hit tää, lie nee tur haa yrit tää opet taa lau la maan sel lai sia hen ki löi tä, joil la
sä vel kor va toi mii hy vin puut teel li ses ti. Täs sä lu vus sa esi tän muu ta mia nä kö koh -
tia, jot ka pu hu vat sen puo les ta, et tä sä vel kor van ke hit tä mi nen on mah dol lis ta. Tar -
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kas te len en sin ly hy es ti ab so luut tis ta sä vel kor vaa ja sit ten Leont je vin sä vel ten erot -
te lu ky vyn ja tuot ta mis ky vyn vuo ro vai ku tuk seen liit ty vää tut ki mus ta.

Kysy mys sii tä, tar vi taan ko ”val mii na” joi tain omi nai suuk sia ku ten tark ka
sä vel kor va, jot ta voi tai siin lau laa tai soit taa, on tär keä mu sii kinope tus rat kaisujen
kan nal ta. Perin tei ses ti näy te tään aja tel ta van, et tä hy vä sä vel kor va on edel ly tys
mu siik ki tai to jen ke hit ty mi sel le. Esi mer kik si ab so luut tis ta sä vel kor vaa on pi det ty
hen ki lön syn nyn näise nä omi nai suu te na ja osoi tuk se na mu sii kil li sis ta eri tyis tai pu -
muk sis ta. Kui ten kin Sie gel & Sie gel (1997a, 146) to tea vat, et tä huo li mat ta sii tä et -
tä il miö ku vat tiin psy ko lo gias sa jo yli sa ta vuot ta sit ten, ei ole yk si mie li syyt tä ab -
so luut ti sen sä vel kor van syn ty me kanis mis ta tai edes sii tä, kuin ka se tu li si mää ri tel -
lä. Kos ka syn nyn näi set te ki jät ja ym pä ris tö vai ku tuk set se koit tu vat toi siin sa, ei tut -
ki muk sel li ses ti ole pys tyt ty osoit ta maan, mi hin ab so luut ti sen kor van syn ty me -
kanis mit vii me kä des sä pe rus tu vat (Krumhansl 2000, 167).

Abso luut ti sel la sä vel kor val la (ak) tar koi te taan ky kyä muis taa, ni me tä ja/tai
tuot taa yk sit täi siä sä vel kor keuk sia no peas ti ja vai vat to man tun tui ses ti (Krum hansl 
2000 167). Ak:n omaa vat hen ki löt pys ty vät yleen sä sa vut ta maan 20–60 sen tin
tark kuu den sä vel kor keusar vi oin nis sa; ab so luut ti nen ei ole ai van ab so luut tis ta.
Muu si kot, joil la on ak, tun nis ta vat oman soit ti men sa sä vel kor keuk sia pa rem min
kuin mui den soit ti mi en, jo ten ää nen vä ril lä voi ol la mer ki tys tä tun nis ta mi ses sa.
(Parn cutt & Levi tin 1999 tut ki mus kat saus.) Abso luut ti nen kor va näyt tää ke hit ty -
vän yleen sä var hais lap suu des sa tie tyn kriit ti sen pe riodin ai ka na. Mikä li täl löin ei
ole saa ta vil la so pi vaa tu kea ak:n har jaan nut ta mi sek si, po ten ti aa li nen tai to to den -
nä köi ses ti ka to aa (Cro zier 1997.) Mel kein kai kil la am mat ti muu si koil la, joi den
mu sii kil li nen har jaan nus oli al ka nut en nen kuu det ta ikä vuot ta, oli ak, mut ta yli
11-vuo ti aa na aloit ta neil la se oli erit täin har vi nai nen (Ser geant 1969, Slo bo da
1990, 176 mukaan).

Rela tii vi sel la kor val la tar koi te taan ky kyä tun nis taa sä vel suh tei ta sel lai si na
kuin ne esiin ty vät sä vel jär jes tel mäs sä (Sie gel & Sie gel 1977a, 144). Rela tii vis ta
kor vaa voi ke hit tää esi mer kik si soi ton- ja lau lunopis ke luun usein kuu lu van sä vel -
ta pai lun ja mu sii kin teo rian op pi mi sen avul la. Parn cutt ja Levi tin (1999) to tea vat
tut ki mus kat sauk ses saan, et tä re la tii vi sen kor van omaa vat muu si kot tun nis ta vat
yleen sä, soi te taan ko tut tua kap pa let ta oi keas sa sä vel la jis sa. Mut ta myös ei-muu si -
koil la on to det ta vis sa re la tii vis ta kor vaa, kos ka he usein lau la vat tut tu ja lau lu ja ku -
ten ”Pal jon on nea vaan” sa mas sa sä vel la jis sa ker ras ta toi seen tai niis sä sä vel la jeis -
sa, jois sa ne ra dios sa tai le vyil lä soi te taan. Täl lai set sei kat mer kin ne vät si tä, et tä
mah dol li ses ti pit kä kes toi seen muis tiin tal len tuu in for maa tiota lau lu jen ab so luut ti -
sis ta sä vel kor keuk sis ta myös niil le, joil la ei ole ab so luut tis ta sä vel kor vaa. (Levitin 
1998.)

Sävel kor van tark kuu den pa ranemi nen näyt tää liit ty vän toi min taan, esi mer -
kik si muu si koi den kou lu tuk seen ta val li ses ti liit ty viin sä vel ta pai lu teh tä viin. Se, et -
tä myös ei-muu si kol le voi ke hit tyä sä vel la ji muis tia, kun hän kuun te lee tut tu ja sä -
vel miä vaik ka pa ra dios ta eh kä lau la en ra di on mu ka na, osoit taa, et tä kor van ke hit -
ty mi nen ei ole luon teel taan jo ko–tai-il miö, vaan ky sees sä on ke hi tys jat ku mo. Sen
toi ses sa ää ri pääs sä am mat ti lais ten tai don voi kat soa pe rus tu van sys te maat ti seen,
kes kit ty nee seen ja sään nöl li seen har joit te luun (”de li be ra te prac ti ce”, ks. Erics son
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2003). Mis sään koh das sa jat ku moa ei lie ne löy det tä vis sä sel vää ra jaa, jon ka toi sel -
la puo lel la sä vel kor vaa oli si mah do ton ta lain kaan kehittää.

Tar kas te len lo puk si Leont je vin (1969) tut ki mus ta, jos sa sä vel ten erot te lu -
ky vyn pa rane mi sen to det tiin liit ty vän sä vel ten tuot ta mis ky vyn pa rane mi seen.

Vokaa li en tun nis ta mi nen pu hees sa pe rus tuu for mant tien ja kau tu miin eli vo -
kaa lin vä riin, jo ten tun nis ta mi sen kan nal ta ään teen sä vel kor keuk sil la ei ole mer ki -
tys tä. Musii kis sa asia on päin vas toin ja sä vel ten erot te lu pe rus tuu sä vel taa juuk si en 
erot te luun, ei vä riin. Saman laa tui set sä ve let (esi mer kik si sa mal la inst ru men til la
tuo te tut) ero a vat kui ten kin toi sis taan laa dul li ses ti si ten, et tä pu hu taan esi mer kik si
kor keis ta ää nis tä ”kirk kai na” ja ma ta lis ta ää nis tä ”sa mei na” tai ”ras kai na”. Äänen -
vä riin pe rus tu va erot te lu ky ky ke hit tyy pu he kie len op pi mi sen myö tä ja to naa li nen,
frek vens sei hin pe rus tu va ero jen kuu le mi nen mu sii kin op pi mi sen myö tä. (Leont -
jev 1969, 427.)

Tut ki muk ses sa mi tat tiin ai kuis ten ky kyä ero tel la kah den ve nä jän kie len ään -
teen, u:n ja i:n sä vel kor keusero ja. Koe hen ki löil tä mi tat tiin se kä ero tus kyn nys, ts.
pie nin mah dol li nen sä vel kor keusero, jon ka he pys tyi vät ha vait se maan sa man laa -
tui ses ta ää ni pa ris ta, et tä vas taa vas ti ero tus kyn nys eri laa tui sil le ää ni pa reil le, ni mit -
täin u- ja i-vo kaa leil le. Koe hen ki löis tä (n = 93 ai kuis ta) 13 % suo riu tui kum mas ta -
kin erot te lu teh tä väs tä sa man tasoi ses ti, ts. erot te lu kyn nyk sis sä ei ol lut eroa. Enem -
mis töl lä (57 %) ero tus kyn nys u/i-ti lan tees sa kas voi, ts. frek vens si en ero jen pi ti ol -
la suu rem pi kuin sa man laa tui sis sa ää ni pa reis sa. Loput 30 % oli vat täy sin ky vyt tö -
miä erot te le maan u/i-ään tei tä frek vens siero jen pe rus teel la: i-ään net tä pi det tiin ai -
na kor keam pa na kuin u-ään net tä, vaik ka i oli si ol lut jo pa ok taa vin ma ta lam pi kuin
u. Näil lä hen ki löil lä suo riu tu mi nen tes tin kah des sa eri ver sios sa ei kor re loi nut
lain kaan ja tut ki jat ar ve li vat, et tä hen ki löt ei vät suo rit ta neet ää ni pa ri en ver tai lua
frek vens siero jen pe rus teel la, vaan ää nen vä rin pe rus teel la. (Leontjev 1969, 428.)

Havait tiin myös, et tä ero tus kyn nyk sen suu ruus u/i-ti lan tees sa ja ky ky tuot -
taa sä vel kor keuk sia kor re loi voi mak kaas ti. Mitä suu rem pi tä mä ero tus kyn nys oli,
si tä huo nom min hen ki lö pys tyi tois ta maan an ne tun sä vel kor keu den. Mut ta jos
hen ki lö lau loi kuu le man sa sä ve let, ero tus kyn nys pie ne ni sel väs ti, esi mer kik si
1200 sen tis tä (tsent = 1/200 ko kosäve las ke lees ta) 135 sent tiin (tsent). Joh to pää tös
oli, et tä mo to ri nen toi min ta vai kut ti myön tei ses ti kor van erot te lu ky kyyn. Yhden -
tois ta hen ki lön kans sa, jot ka ei vät pys ty neet lau la maan mal li ääniä oi kein, har joi -
tel tiin. Hei tä oh jat tiin nos ta maan tai las ke maan ään tään, kun nes se osui yh teen
mal li ää nen kans sa. Tämä vaa ti kah des ta kuu teen har joit te lu ker taa. Myös hei dän
koh dal laan u/i-ti lan teen ero tus kyn nyk set pie neni vät huo mat ta vas ti. Sen so ri nen ja
mo to ri nen pro ses si pa laute me kanis mei neen vai kut ti vat toi siin sa ja pal ve li vat toi -
sian sa. (Leont jev 1969, 430–433.)

Tut ki mus on kiin nos ta va mo nel la ta val la. Sii nä il me ni, et tä ei ole it ses tään
sel vää, et tä hen ki lö erot te lee ää niä juu ri frek vens si en pe rus teel la. Myös jo kin muu
ulot tu vuus, ku ten ää nen vä ri voi ol la erot te lu pe rus te lu. (Vrt. luok kasoi tin-esi -
merk ki lu vus sa 5.4.) Toi sek seen mo to ri nen toi min ta ke hit ti sä vel kor keuk si en ha -
vain to ky kyä, mi kä so tii si tä usein esi tet tyä kä si tys tä vas taan, et tä voi dak seen tuot -
taa mo to ri ses ti, siis lau laa, tar vi taan hy vä kor va. Myös Wyatt (1945) to te si jo 50
vuot ta sit ten, et tä yk si löl li nen 12 ker ran sä vel kor keuk si en erot te lun ja sä vel ten
lau la mi sen har joit te lu pa ran si erot te lu ky kyä. Suo ri tuk set pa ranivat enem män mu -
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sii kil li ses ti har jaan tu neil la kuin har jaan tu mat to mil la, mi kä tut ki joi den mie les tä on
osoi tus pait si yk si löl lis ten ero jen ole mas sa olos ta myös op pi mis ky vys tä. (Ter -
vaniemi, Just ym.) Ehkä vuo ro vai ku tus suh de on kum paan kin suun taan: lau la mi -
nen ke hit tää kor van erot te lu ky kyä ja erot te lu ky vyn ke hit tä mi nen edesaut taa lau la -
mi sen tark kuut ta. Kehit ty mi seen tar vit tiin oh jaa vaa pa lautet ta, jo ten Leont je vin
(1969) tut ki mus tu kee Wel chin skee ma teo rias saan (1985) esit tä mää väi tet tä opet -
ta jan an ta man pa laut teen tär keydes tä (ks. KR, lu ku 5.8.1 ja lä hi ke hi tyk sen vyö hy -
ke, lu ku 7.3.3).
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6 Äänentuoton fysiologinen
perusta

Ääni ja sen tuot ta mi nen ovat kiin nos ta neet ih mi siä var hai sis ta ajois ta as ti. Ensim -
mäi set tun ne tut ää ni fysio lo gi aa kos ke vat tut ki muk set teh tiin mui nai ses sa Krei kas -
sa, jos sa pu he tai toa, mu siik ki kas va tus ta ja lau lua pi det tiin ar vos sa. Nyky ään, eri -
tyi ses ti vii me vuo si kym meni nä, ke hit ty vän tek no lo gian ja ää ni fysio lo gi aan koh -
dis tu van kas va van mie len kiin non an sios ta edis tys se kä pu he- et tä lau lu ää nen tut -
ki muk ses sa on ol lut huo mat ta vaa. (Son ni nen 1987, 18; Sata loff 1991, 2–3.) Sel vi -
tet tä vää ää nen tut ki muk sen alu eel la riit tää, ku ten Ros sing (1990, 347) ku vai le vas ti
to te aa: ”On ironis ta, et tä van hin ta mah dol lis ta inst ru ment tia, in hi mil li sen ää nen
toi min taa ym mär re tään huo nom min kuin mo nia mui ta inst ru ment te ja.  Ihmis -
äänen tutkimus on yh tä han ka laa kuin tut ki si avaa mat to mas sa ko te los sa ole vaa
viu lua tai par haim mil laan kuin tut ki si viu lua, jo ta soi te taan lä pi kuul ta van ser min
ta ka na, jon ne voi kur kis tel la vain pie nes tä reiäs tä.”

Hira no (1988, 51) ker too ai koi naan esit täneen sä na ii vin ky sy myk sen, mi ten 
voi lau la ja tuot taa niin eri lai sia ää niä vain kah den pie nen ää ni huu len73 avul la. Hän
sum maa vas tauk sen sa ih misää nen häm mäs tyt tä väs tä mo ni puo li suu des ta seu raa -
vas ti: 1. Ääni huul ten ai nut laa tui nen ra ken ne so pii tä hän teh tä vään. 2. Kur kun pään
li has toi min to jen oh jaa ma na ää ni huu let pys ty vät tark kaan toi min nan sää tä mi seen,
mi kä mah dol lis taa mo ni puo li sen ää nen tuo ton. 3. Kes kusher mos to oh jaa tar kas ti
ää ni huul ten toi min taa. 4. Hen gi tys toi min taa voi kont rol loi da. 5. Resonans sion te -
loi den muo vau tu mis ta voi riit tä väs ti kont rol loi da. 6. Ääni läh teen ja re sonaat to rin
vuo ro vai ku tus ta on mah dol lis ta kont rol loi da. Näin ol len kuul ta van ää nen voi mak -
kuus, sä vel kor keus ja vä ri pe rus tu vat mo ni mut kai seen hen gi tyk sen, ää ni väylän
ana to mi an ja fy sio lo gian, ar ti ku laa ti on, re kis te rei den, for mant tien, re sonans sin,
emoo tiote ki jöi den jne. muo dos ta man sys tee min lu ke mat to mi en osatekijöiden toi -
min taan.

Seu raa van tar kas te lun ta voit tee na on luo da poh din ta pin taa niil le ope tus jak -
so jen ai ka na te ke mil le ni ha vain noil le, joi den ole tan ole van yh teydes sä ää nen tuot -
ta mis me kanis mi en fy sio lo gi siin ta pah tu miin. Toi siin sa vai kut ta vi en osa te ki jöi den 
jou kos ta olen va lin nut tar kas tel ta vak si joi ta kin mie les tä ni nuo til leen lau la mi sen
kan nal ta kes kei siä te ki jöi tä. Näi tä ovat hen gi tys pai ne, ää nen voi mak kuus ja laa tu,
sä vel kor keuk si en sää te ly, re kis te ri-il miö se kä joi ta kin nä kö koh tia tun ne reak ti oi -
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den vai ku tuk sis ta ää nen tuot to me kanis miin.74 Äänieli mis tön ra ken net ta ha vain -
nol lis ta via ku via on liit tees sä 1.

6.1 Hengityspaine ja äänihuulivärähtely

Keuh koi hin syn ty vää il man painet ta kut su taan sub glot taa li sek si, jo ka tar koit taa
glot tik sen eli ää ni huu li en vä lis sä ole van ää ni ra on ala puo li sen ää nieli mis tön osi en
pai net ta (Sund berg 1986, 15, 26)75. Sub glot taa li sen pai neen sää te ly on vaa ti vam -
paa lau let ta es sa kuin pu hut ta es sa, kos ka pai neen li säys nos taa ää nen voi mak kuu -
den li säk si jos sain mää rin myös ää ni huul ten vä räh te ly taa juut ta, ts. sä vel kor keut ta.
Lau let ta es sa oli si sik si opit ta va kont rol loi maan erik seen sä vel kor keut ta sää te le viä
ja voi mak kuut ta sää te le viä me kanis me ja. Jot ta sä vel kor keus ei nou si si ään tä voi -
mis tet ta es sa, tar vi taan vä räh te ly taa juut ta ja sub glot taa lis ta pai net ta sää te le vi en li -
has ten tark kaa vas ta vuo rois ta hie nosää töä. Muu toin jo kai nen cres cen do (ää nen
voi mak kuu den kas vat ta mi nen) tai di minuen do (ää nen hil jen tä mi nen) muut taa sa -
mal la ää nen kor keut ta. Toi saal ta, kun lau le taan kor keam pia sä vel taso ja, ää ni huu -
let ovat ve nyneem mät ja jän nit tyneem mät kuin ma ta lil la sä vel tasoil la ja nii den lii -
kut ta mi seen tar vi taan suu rem pi sub glot taa li nen pai ne. (Sund berg 1990, 107–109.) 
Pai neen vai ku tus riip puu kui ten kin mm. glot tis re sis tans sis ta. Se mää ri tel lään sub -
glot taa li sen pai neen ja glot tik sen lä pi me ne vän il man vir tauk sen suh teek si. Jos ää -
ni huu let ei vät ota kiin ni toi siin sa, glot tis re sis tans si on ma ta la ja il ma vir ta vuo taa
ää ni ra on lä pi. Äänen voi mis ta mi nen on vai ke aa, ja ää ni kuu los taa vuo ta val ta ja
peh meäl tä, mi tä kut su taan hy po funk tio naa li sek si ää nek si. Jos ää ni huul ten ad duk -
tio as te on suu ri suh tees sa ää ni ra on ala puo li seen il man pai nee seen, ää ni huu let sul -
keu tu vat lii an tii viis ti, glot tis re sis tans si on suu ri ja ää ni kuu los taa pu ris tei sel ta tai
me tal lik kaal ta. Täl löin ää ni huu liin koh dis tuu voi ma kas me kaani nen ra si tus ja ään -
tä kut su taan hy per funk tio naa li sek si. (Sund berg 1986, 50–51; Lauk ka nen & Lei no
1999, 56, 107.)

Lau lunope tuk ses sa kiin ni te tään ta val li ses ti pal jon huo miota se kä hen gi tys -
ta paan et tä var ta lon asen toon (Brown 1996, 17) ja py ri tään pe rus tel lus ti ns. sy vään 
hen gi tys ta paan, jo ka on yh teydes sä kur kun pään las keu tu mi seen (ks. ns. ”tra ke aa -
li nen ve to”, lu ku 6.2). Hen gi tyk sen ja var ta lon asen non vai ku tus suh teet ei vät ole
kui ten kaan yk siselit tei siä. Mikään hen gi tys ta pa ei esi mer kik si yleen sä esiin ny
puh taa na, ei kä ole voi tu osoit taa suo raa yh teyt tä hen gi tys ta van ja hen gi tys li has ten
toi min nan vä lil lä tai hen gi tys ta van ja ää nen laa dun vä lil lä. Tut ki jat ja klii ni kot
näyt tä vät kui ten kin ole van yk si mie li siä sii tä, et tä ko ros tu nut so lis luu hen gi tys
edis tää kur kun pään li has ten lii ka jän ni tys tä. (Lauk ka nen & Lei no 1999, 104; myös
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75 Tark kaan ot ta en keuh ko jen pai ne ei vält tä mät tä ole ai van sa ma kuin ää ni ra on ala puo li nen pai ne hen ki tor -
ves sa (Lauk ka nen 10.2.2004).



Tho mas son & Sund berg 2001). On myös esi mer kik si mah dol lis ta, et tä kur kun pää
liik kuu ää nen käy tön kan nal ta epä edul li ses ti si sään hen gi tyk sen yh teydes sä ta pah -
tu vi en lä hes huo maa mat to mi en var ta lon liik kei den ta kia (Iwars son 2001). Myös
kie len jän nit tynei syys saat taa vai keut taa lau la mis ta ja ol la yh teydes sä hen gi tys ta -
paan (Kähkönen 1997).

Jos lau le tun ää nen pe rus ta so Fo (ks. lu ku 6.1.1) esi te tään mo ni to rin näy töl -
lä, lau le tus ta ää nes tä voi daan tie to koneanalyy sil lä erot taa kol me vai het ta: al ku vai -
he, py sy vä vai he ja lop pu vai he. Alku vaihees sa ää nieli mis tö val mis tau tuu ta voi -
tesävel tason tuot ta mi seen; py sy väs sä vai hees sa tuo te taan ta voi te ta so, jon ka tark -
kuut ta voi pa laute me kanis min avul la kor ja ta; lop pu vai hees sa ta pah tuu jäl leen
frek vens si muu tok sia, kos ka ää ni huu let val mis tau tu vat pa laa maan le po asen toon.
Har jaan tu neel la lau la jal la erot tuu sel vä piir tei nen py sy vä vai he, kos ka hän osaa
sää del lä uloshen gi tys painet ta niin, et tä voi yl lä pi tää ha lu tun sä vel tason. Sen si jaan 
har jaan tu mat to man lau la jan hen gi tys pai ne voi pur kau tua ryöp säh tä mäl lä, jol loin
il maa ei rii tä het kel li ses ti saa vu te tun sä vel tason yl lä pi tä mi seen ja sä vel ta so las kee
sä ve len kes ton ajan. Täl löin vai hei den ra jat ovat epä mää räi sem mät ja vai hei den
suh teel li nen kes to toi siin sa näh den vaih te le vam pi kuin har jaan tu neil la lau la jil la.
On myös näh tä vis sä, et tä har jaan tu nut lau la ja lä hes tyy ha lut tua sä vel kor keut ta ta -
val li ses ti yl hääl tä päin, siis ta voi te kor keut ta hie man kor keam mal ta, kun taas har -
jaan tu mat to mal le lau la jal le on tyy pil lis tä lä hes tyä si tä al haal ta päin. (Sergeant
1994, 64–70.)

6.1.1 Äänen voimakkuus

Äänen voi mak kuus76 liit tyy il man pai nee seen, glot tis re sis tans siin, ää ni huul ten
liik keen laa juu teen ja for mant tei hin, jot ka ovat ää ni väylän re sonans si taa juuk sia.
Saman ai kai ses ti vä räh te le vät pe rus ää nen Fo:n ker ran nai set eli osasäve let muo dos -
ta en ää nen spekt rin. Pää asi as sa pe rus sä vel mää rit tää sen, min kä kor kuise na ää ni
kuul laan. Nii tä osasävel taa juuk sia, jot ka re sonoi vat ää ni väyläs sä voi mak kaam min 
kuin muut taa juu det, ni mi te tään for man teik si. Ne nu me roi daan si ten, et tä ma ta lin
en sim mäi nen for mant ti on F1, toi sek si ma ta lin for mant ti on F2 jne. For man tit ovat
ta val laan ää nen mah dol li suus voi mis tua. For mant ti fre kvens se jä voi ”vi rit tää”
muut ta mal la ää ni väylä ase tus ta mm. ala leu an, kie len kan nan, kie len kär jen, huu li en 
ja kur kun pään liik kei den avul la. Esi mer kik si leu kaa avaa mal la ää nen voi mak kuus
kas vaa, kos ka F1 nou see lä hes ty en F2:ta, jol loin for man tit voi mis ta vat toi si aan.
Kie len eteen päin vie mi nen suus sa nos taa F2:ta, ja ää ni kuu los taa kirk kaam mal ta.
Kie len taak se päin vie mi nen puo les taan las kee F2:ta, mi kä tum men taa ään tä. Huu -
li en pyö ris tä mi nen pi den tää ää ni väylää alen ta en jos sain mää rin kaik kia for mant ti -
fre kvens se jä, ja ää ni tum muu. Resonans si taa juuk siin poh jau tu va ään nön he ley ty -
mi nen ja tum men tu mi nen muut ta vat her käs ti kuu lu vuu den li säk si myös kor keus -
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ylei ses ti ää nen voi mak kuu des ta kuu lo ha vain to ko ke muk se na.



vai ku tel maa: Tum ma ää ni vai kut taa ma ta lam mal ta ja jo pa ala vi rei sem mäl tä kuin
he leä ää ni. (Sund berg 1986, 105–109; Lauk ka nen & Lei no 1999, 75–78, 83–85;
Lauk ka nen 30.12.2000.) Har jaan tu mat to mil la lau la jil la kur kun pää pyr kii ta val li -
ses ti nou se maan hie man, kun sä vel ta so nou see. Har jaan tu neet lau la jat ai na kin
klas si sen tai de mu sii kin alu eel la sen si jaan pyr ki vät las ke maan kur kun pää tä, mi kä
voi mis taa re sonans sia ja edesaut taa ar ti ku laa tio elin ten va paa ta toi min taa. Lau lu -
pe da go gii kas sa käy te tyt mie li ku vat hau kot te lus ta tai hy väs tä tuok sus ta aut ta vat
to den nä köi ses ti kur kun pään las ke mis ta ja väl jyy den tun net ta nie lus sa. (Sund berg
1986, 108, 141.)

6.1.2 Äänen laatu

Äänen laa tu on ta val laan saa tu ha vain to vai ku tel ma, jo ka pe rus tuu fy sio lo gi siin ta -
pah tu miin ää nen tuotos sa. Se, mi tä kul loin kin pi de tään hy vä nä ää nen laa tu na, riip -
puu pait si ti lan tees ta myös kult tuu ris sa val lit se vis ta kä si tyk sis tä. Äänen laa tu voi
vaih del la esi mer kik si tun ne ti lo jen myö tä (ks. lu ku 6.4) tai si tä voi daan pi tää tun -
nusomaise na hen ki lön per soonal li suu del le. Fysio lo gi sel ta kan nal ta olen naise na
voi daan pi tää sel lais ta ter vet tä ja ta loudel lis ta ta paa käyt tää ään tä, et tä se ei vä sy.
Äänen osa te ki jät ku ten sä vel kor keus, voi mak kuus, re kis te ri, kirk kaus jne. ovat
kes ki näi ses sä riip pu vuus suh teis sa toi siin sa ja vai kut ta vat ää nen laa tuun. Havain -
to vai ku tel man kan nal ta tär ke ää on esi mer kik si ää nen riit tä vä voi mak kuus. Hil jai -
sel ta kuu los ta va ää ni voi ol la seu raus ta riit tä mät tö mäs tä sub glot taa li ses ta pai nees -
ta, vä häi ses tä glot tis re sis tans sis ta ja hei kos ti to teu tu vis ta for man teis ta. Äänen käy -
tön har joit te lun ta voit tee na pi de tään ta val li ses ti ää nieli mis tön op ti maa lis ta toi min -
taa si ten, et tä mah dol li sim man pie nin li has pon nis te luin voi daan tuot taa mak si -
maa li nen akus ti nen tu los. (Lauk ka nen 1995, 11–19 tut ki musyh teen ve to.) Myös
lau la mi sen ta voit tee na pi de tään mah dol li sim man va paal ta kuu los ta vaa ään tä, jo ka
on tuo tet tu vä him mäl lä mah dol li sel la pon nis te lul la (Brown 1996, 9–15).

Tai de lau lus sa hy vä ää nen laa tu tar koit taa riit tä vää voi mak kuut ta, kiin teyt tä,
soin nik kuut ta, re kis te ri ra jo jen häi vyt tä mis tä jne. Tämän tut ki muk sen ope tus pro -
jek tis sa kes keise nä ta voit tee na oli ni men omaan osal lis tu ji en nuo til leen lau la mi sen 
tai don ke hit ty mi nen. Tai de lau lun ää nen laa dun vaa ti muk set oli vat tois si jai sia.
Kui ten kin lau lu har joit te lun an sios ta voi olet taa myön tei siä muu tok sia ta pah tu vak -
si myös ää nen laa dun suh teen tär keis sä sei kois sa ku ten ää nen voi mak kuu des sa ja
op ti maa li ses sa tuottotavassa.

6.2 Sävelkorkeuden säätely

Tah donalai nen ää ni al kaa ai vo kuorel la. Aie ää nen tuot ta mi ses ta ai he ut taa mo to ri -
sel la ai vo kuorel la toi min ta käs kyn ai vo run gon ja sel käyti men mo to ri siin tu mak -
kei siin. Nämä alu eet lä het tä vät eteen päin mo ni mut kai sia vies te jä kur kun pään, rin -
ta ke hän ja vat sa peit teen li has ten se kä ää ni väylän ar ti ku laa tio elin ten koor dinoi mi -
sek si. Lisäk si tar vi taan mo to ri sen ak ti vi tee tin hie nosää töä mo to ri sel la ai vo kuorel -
la, pik ku ai vois sa ja ba saa li gan gli ois sa se kä au tono mi ses sa her mos tos sa. Näi den
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im puls si en yh dis tel mä tuot taa ää nen, jo ka vä lit tyy kor viin au di tii vise na pa laut tee -
na. Audi tii vi sen pa laut teen avul la voi daan tar ken taa tuo tet tua ään tä ai ot tuun ää -
neen näh den. Myös tun to- ja lii ke ais tiin pe rus tu va pa laute kyt ken tä kur kun pään li -
hak sis tos ta, ns. li has muis ti, aut taa pu hu tun tai lau le tun ää nen hie nosää töä. (Sata -
loff 1991, 15.) Tar kas te len li has muis tia myö hem min täs sä lu vus sa.

Äänen tuoton li has toi min to jen sää te ly ta pah tu mas sa voi daan erot taa kol me
vai het ta: pre fonato ri nen eli kur kun pään li hak sis ton tah donalai nen vi rit tä mi nen,
kur kun pään ref lek sii vi nen ään nön ai kai nen kont rol li se kä akus ti nen mo ni to roin ti
(acous tic au to monito ring sys tem) (Lauk ka sen ja Lei non 1999, 39 mu kaan post -
fonato ri nen au di tii vi nen kont rol li77). Pre fonato ri ses sa sää te lys sä ää ni huul ten jäyk -
kyys, pi tuus, mas sa ja asen to ase te taan ai ot tua ään tä vas taa val la ta val la (Wyke
1974, Lauk ka nen 1995, 33 mu kaan). Kur kun pään li hak sis ton li säk si ak ti voi daan
myös hen gi tys li hak sis to. Kur kun pään ref lek sii vi nen ään nön ai kai nen sää te ly on
tah donalai sen kont rol lin ulot tu mat to mis sa ja pe rus tuu me kanoresep to rei den toi -
min taan. Nii tä si jait see kur kun pään li hak sis sa, li ma kal vol la ja rus to jen vä li sis sä
si de ku dok sis sa. (Lauk ka nen 1995, 33.) Kun ään tö al kaa, au to maat ti nen ref lek sii -
vi nen sää te ly kyt key tyy pääl le. Veny tys tä ais ti vat re sep to rit kur kun pään li hak sis -
tos sa, sub glot taa li set pai ne resep to rit ja kur kun pään rus to jen me kanoresep to rit lä -
het tä vät ko ko ajan tie toa ai voi hin. Nii den pe rus teel la ai vot lä het tä vät so pi vat käs -
kyt, kos ka ja min kä ver ran ky sei siä li hak sia pi tää ak ti voi da. (Wyke 1974, Lauk ka -
nen 1995, 33–34 mu kaan.)

Se, kuin ka pal jon pre fonato ris ta ak ti vaa tiota tar vi taan, jot ta tuo tet ta va ää ni
vas taa toi vot tua, pe rus tuu aiem paan ko ke muk seen. Tätä sää te lyä voi har jaan nut -
taa, ei kä se sa not ta vas ti heik ke ne iän myö tä. Sen si jaan ref lek sii vi sen sää te lyn
tark kuut ta voi ke hit tää lä hin nä vain kas vuiäs sä, ja sää te lyn hei ken ty mi nen ai he ut -
taa hor ju vaa ää nen muo dos tus ta tai epä puh taas ti lau la mis ta (ins ta bil ton bild ning).
(Sund berg 1986, 71–72.)

Post fonato ri nen au di tii vi nen (”själ vav lys ning”, Sund berg 1986, 72) sää te ly
tar koit taa ha vait tu jen poik keami en kor jaa mis ta oman ää nen kuu le mi ses ta saa dun
pa laut teen avul la. Post fonato ri sen pa laut teen hyö dyn tä mi nen lau la es sa edel lyt tää
tai toa kuun nel la omaa ään tä tar kas ti. Useil le on tut tu ko ke mus, et tä oma ää ni nau -
hoi tet tu na kuu los taa ou dol ta, vaik ka mui den ää net kuu los ta vat sa mal ta kuin luon -
nos sa kin. Ilmi öön on syy nä en sin nä kin se, et tä ää nen osasäve let käyt täy ty vät eri
taa juuk sil la eri ta voin: Pit kät ää ni aal lot, jot ka muo dos ta vat ma ta lia osasäve liä, tai -
pu vat yh tä hy vin kaik kiin suun tiin, mut ta mi tä kor keam mis ta osasäve lis tä eli ly -
hem mis tä aal lon pi tuuk sis ta on ky se, si tä enem män ne suun tau tu vat ää ni läh tees tä
suo raan eteen päin. Sik si pu hu ja tai lau la ja kuu lee suh teel li ses ti enem män ää nen sä
ma ta lia osa taa juuk sia ja saa vai ku tel man ma ta lam mas ta ää nes tä kuin kuu li ja hä -
nen edes sään. Toi sek si, lau la ja tai pu hu ja kuu lee oman ää nen sä se kä ul ko a päin et tä 
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koit ta maan tä tä kont rol lia.



si säl tä päin, kos ka ää ni väylää etene vä ää ni aal to jat kaa mat kaan sa pait si ulos hen ki -
lös tä myös pään lui hin. Ääni saa puu kor van ais tin so lui hin si ten se kä il ma joh tei -
ses ti et tä luu joh tei ses ti. Kor keis sa frek vens seis sä luu joh tei nen ää ni toi mii kui ten -
kin hei kom min ver rat tu na il ma joh tei seen ää neen. Sik si ma ta lat osasäve let do -
minoi vat luu joh tei ses sa ää nes sä. Osa sä ve li en omi nai suu det ja ää nen luu joh tei suus 
muok kaa vat ää nen käyt tä jän omaa kuu lo vai ku tel maa näin ol len sa maan suun taan:
vai ku tel ma omas ta ää nes tä on to den nä köi ses ti ma ta lam pi tai tum mem pi kuin
muilla. (Sundberg, 1986, 168–169.)

Oman ää neen kuu le mi sen me kanis mit saat ta vat ai he ut taa tiet ty jä han ka -
luuk sia lau lunope tuk ses sa. Jos esi mer kik si hen ki lö ha lu aa op pia lau la maan si ten,
et tä kuu los taa sa mal ta omis sa kor vis saan kuin vaik ka pa jo ku lau la jaihan teen sa, ei
hä nen ää nen sä tu le kuu los ta maan ihan teen kal tai sel ta mui den kor vis sa. Tavoit tee -
seen pääs täk seen on ope tel ta va ”kään tä mään” omas ta ää nes tä saa tu kuu lo vai ku tel -
ma sa man lai sek si, jol laise na muut ää nen kuu le vat. Opet ta jan pa laute tai kor -
keatasoi sen nau hu rin käyt tö voi aut taa. Oman ää nen kuun te lu on kes keis tä op pi -
mis vai hees sa – esi mer kik si kuu rol la lap sel la on vai keuk sia pu hu maan op pi mi ses -
sa. Niin pian kuin on opit tu pu hu maan tai lau la maan, vä he nee riip pu vuus kuun te -
le mi ses ta, mut ta se on tär ke ää ai na kun ha lu taan pa ran taa ää nen käy tön oh jaus toi -
min to ja. Myös hy väs tä li has muis tis ta voi ol la apua. Erit täin har jaan tu neet lau la jat
sel visi vät pa rem min kuin vä hem män har jaan tu neet lau la jat ti lan tees sa, jos sa jou -
dut tiin lau la maan as teik ko ja sel lai ses sa hä lys sä, et tei ol lut mah dol lis ta kuul la
omaa ään tään. Sen, et tä vä hem män har jaan tu neet lau loi vat epä puh taam min kuin
enem män har jaan tu neet, ole tet tiin joh tu van sii tä, et tä jäl kim mäi set pys tyi vät te -
hok kaim min hyö dyn tä mään li has muis ti aan ää nen kor keu den sää te lys sä. (Sund -
berg 1986, 72–73, 169–170.) Yksi löl li set erot voi vat kui ten kin ol la suu ria, ja kou -
lu te tuis ta kin lau la jis ta toi set ovat enem män riip pu vai sia kuu lon va rai ses ta pa laut -
tees ta kuin toiset (Laukkanen 10.2. 2004).

Lihas muis til la vii ta taan ki nes te sia-ais tiin eli prop riosep ti seen ais tiin (Ven -
nard 1967, 260). Prop riosep ti set re sep to rit li hak sis sa vä lit tä vät tie toa li has ten ve -
ny tyk ses tä, ja nii den kaut ta sel käyti meen ja ai vo kuorel le vä lit tyy tie to li has ten
liik keis tä ja asen nois ta (Kalat 2001, 227). Tyy pil lis tä toi min non har joit te lun al ku -
vai heel le on, et tä ak ti voi daan se kä toi min toon kuu lu via et tä sii hen kuu lu mat to mia
li hak sia. Sik si lau la mis ta har joi tel ta es sa yk si tär keä ta voi te on op pia her kis ty mään
hy vin kin vä häi siin li has tun te muk siin, toi sin sa noen ke hit tä mään prop riosep tis tä
ais tia luo tet ta vak si ”lau la mi sen li has muis tik si”. (Sund berg 1986, 73; 1990, 117,
myös Lauk ka nen 1995, 11.)

Prop riosep ti nen pa laute on tär keä pa laute me kanis min muo to lau la mi ses sa
eks te rosep ti sen eli kor vi en kaut ta saa ta van pa laut teen ohel la (Welch 1985). Lau lu -
tek nii kan har joit te lun pää mää rä on op pia lau la maan vä him mäl lä mah dol li sel la
pon nis te lul la mah dol li sim man va paas ti. Tavoi te on siis se kä pur kaa li has jän ni tyk -
siä et tä op pia käyt tä mään li hasener gi aa op ti maa li sel la ta val la niin, et tä ää ni pää see
es teet tä esiin (Lin kla ter 1976; Brown 1996). Käy tän nön ope tus työs sä on tär ke ää
ha vain noi da, mil tä opis ke li jan ää ni kuu los taa, mi ten hän kan taa var ta lo aan ja mil tä 
esi mer kik si hä nen hen gi tys ta pan sa näyt tää. Havain to jen sa pe rus teel la opet ta ja te -
kee ole tuk sia nii den kin ää nieli mis tön osi en toi min nas ta, joi ta ei voi suo raan ha vai -
ta. Ole tus ten sa va ras sa hän oh jaa opis ke li jaa var ta lon asen non, ar ti ku laa tiota van,
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kas vo jen il meen jne. yl lä pi tä mi ses sä tai muut ta mi ses sa. Kuun nel les saan opis ke li -
jaa opet ta ja ikään kuin eläy tyy li has tasol la opis ke li jan ta paan lau laa, ja hän voi
tuot taa au to maat ti ses ti esi mer kik si kur kun pääs sä sa mo ja liik kei tä kuin opis ke li ja.
Jos opet ta ja osaa it se hyö dyn tää prop riosep tis tä ais ti aan, hän voi oh ja ta opis ke li jaa 
her kis ty mään vas taa vas ti omiin tun te muk siin sa ja esi mer kik si mie li ku vi en avul la
ren tout ta maan tai ak ti voi maan lau la mi seen liittyviä lihastoimintoja.

6.2.1 Äänihuulten värähtelyn säätely

Puhu tun tai lau le tun ää nen kor keu den fy si kaa li nen vas ti ne on ää ni huul ten vä räh te -
ly taa juus eli fo naa tiof re kvens si. Kun lau laa sä vel tä a1, vä räh te le vät ää ni huu let
440 ker taa se kun nis sa eli taa juu del la 440 Hz. Ääni huul ten vä räh te ly taa juus mää -
räy tyy eri tyi ses ti ää ni huul ten pi tuut ta, jäyk kyyt tä ja mas saa sää te le vi en li has ten
toi min nan avul la. Ääni huu let muo dos tu vat useis ta ker ros tu mis ta, jot ka ovat epi -
tee li, li ma kal vo ja ää ni huu li li has eli thy ro ary tenoideus. Lima kal vo (la mi na prop -
ria) ja kaan tuu kol meen ker rok seen, pin ta ker rok seen, kes ki ker rok seen ja sy vään
ker rok seen. Ääni huu li li hak sen si sin osa on ni mel tään vo ca lis. Ääni huul ten pääl -
lim mäi set ker ros tu mat ovat vä räh te ly omi nai suuk sil taan not keim pia, ja var sin kin
pin ta ker ros eri tyi sen liik ku va na ker ros tu ma na on tär keä lau lu ää nen kan nal ta.
(Hira no 1988, 52.)

Kur kun pään si säl lä seu raa vat li hak set ovat kes kei siä ää ni huul ten toi min nan
sää te lyn kan nal ta: ren gas rus to-kil pi rus to li has (cri co ty re oi deus eli ct-li has), vo ca -
lis eli kil pi rus to-kan nu rus to li hak sen (thy ro ary tenoideus) si sin osa, ul koi nen ren -
gas rus to-kan nu rus to li has (cri co ary tenoideus la te ra lis), si sem pi kan nu rus to li has
(in te ra ry tenoideus) ja ta kai nen ren gas rus to-kan nu rus to li has (cri co ary tenoideus
pos te rior) (Hira no 1988, 57). Ääni huu li vä räh te ly pe rus tuu ää ni huul ten elas ti siin
omi nai suuk siin ja il man vir tauk sen fy si kaa li siin omi nai suuk siin, mm. Ber noul -
li-efek tiin. Ääni ra koa sul ke via ad duk tioli hak sia tar vi taan ään nön aloi tus vai hees sa 
ja avaa via ab duk tioli hak sia, kun tuo te taan soin nit to mia kon sonant te ja tai lo pe te -
taan ään tö. (Sund berg 1986, 22–24.)

Väräh te ly taa juus kas vaa ja sä vel kor keus nou see, kun ää ni huu let pi tene vät
ja ohene vat, mi kä ta pah tuu pää asias sa ct-li has ta su pis ta mal la, jol loin ren gas rus to
ja kil pi rus to lä hene vät toi si aan. Samal la kil pi rus ton ja kan nu rus to jen vä li nen etäi -
syys kas vaa. Ct-li hak sen su pis tu mi nen jäy kis tää ää ni huu li en ylem piä ker ros tu mia
se kä pas sii vi ses ti vo ca lis ta. Myös ta kai sen ren gas rus to-kan nu rus to li hak sen ak ti vi -
teet ti vai kut taa ää ni huu lia pi den tä väs ti (Hira no 1988, 57; Son ni nen ym. 1999,
328.) Ääni huu li ku dos ve nyy mie hil lä ok taa via koh den noin 0,7–3,5 mm ja nai sil la 
noin 1,5–2,1 mm. (Lauk ka nen & Lei no 1999, 43). Veny mi nen riip puu mm. lau lu -
kou lu tuk sen mää räs tä (Son ni nen 1989–90, 18). Voca lik sen su pis tu mi nen ly hen tää 
ja pak sun taa ää ni huu lia, jäy kis tää si sin tä ker ros tu maa ja löy sen tää pääl lim mäi siä
ker ros tu mia. Riip puen sii tä vä räh te le vät kö ää ni huu let ko ko sy vyy del tään vai ai no -
as taan pääl lim mäis ten ker ros ten osal ta, ää ni huu li en vä räh te ly taa juus voi nous ta tai 
las kea vo ca lik sen su pis tues sa. Mikä li vä räh te ly ta pah tuu lä hin nä ää ni huul ten pääl -
lim mäi sis sä osis sa, vo ca lik sen su pis tu mi nen löy sen tää pääl lim mäi siä osia ja las -
kee vä räh te ly taa juut ta. (Hira no 1988, 57; Son ni nen ym. 1999, 333.) Mata lam mil la 
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frek vens si tasoil la ja pie nel lä in ten si tee til lä ään net tä es sä vä räh te ly taa juus F0 kor -
re loi po si tii vi ses ti thy ro ary tenoideus-li hak sen ak ti vi tee tin kans sa; kun sen ak ti vi -
teet ti kas vaa, sä vel kor keus nou see. Mut ta kor keam mil la frek vens si tasoil la ja pie -
nel lä in ten si tee til lä, eri tyi ses ti fal set ti ää nes sä, thy ro ary tenoideus-li hak sen ak ti vi -
tee tin kas va mi nen pyr kii ma dal ta maan sä vel kor keut ta. (Tit ze ym. 1989.) Sävel -
kor keus voi las kea myös pas sii vi ses ti seu rauk se na sä vel kor keut ta nos ta vi en li has -
ten ren tou tu mi ses ta (Lauk ka nen & Lei no 1999, 43). On mah dol lis ta yl lä pi tää ct-li -
has ta voi mak kaas ti su pis ta mal la sa maa vä räh te ly taa juut ta il man ää ni huu li li hak sen 
su pis tu mis ta, vaik ka sub glot taa li nen pai ne vä heni si (Tana ka & Tana be 1989, 97).
Täl lais ta li has-hen gi tys painekoor dinaa tiota vaa di taan lau let ta es sa suh teel li sen
kor kealta sa maa säveltasoa hiljentäen ääntä eli tehtäessä diminuendo.

Kur kun pään alas päin suun tau tu vaa lii ket tä pi de tään ylei ses ti ää nen käy tön
kan nal ta suo tuisa na, kun taas kur kun pään kor kea asen to lii te tään hy per funk tio -
naa li seen ää nen käyt töön. Puhu taan ”tra ke aa li ses ta ve dos ta” (tracheal pull), kun
kur kun pää pää see las keu tu maan hen ki tor ven elas ti sen ra ken teen an sios ta si sään
hen gi tet tä es sä pal le an las keu tu mi sen yh teydes sä. (Iwars son 2001, 386.) Monet
muut kin kur kun pään ul ko puo li set li hak set vai kut ta vat ää nen tuot toon kont rol loi -
mal la ää ni huu li vä räh te ly olo suh tei ta. Esi mer kik si kie li luu li hak set vai kut ta vat kil -
pi rus ton liik ku mi seen eteen päin ja ylös päin. Rin ta las ta-kil pi rus to li hak set yh des sä
si sään hen gi tyk seen liit ty vän tra ke aa li sen ve don kans sa voi vat ai he ut taa kil pi rus -
ton siir ty mää eteen päin ja alas päin. Täl lai set kil pi rus ton liik keet voi vat aut taa
ct-li has ta ve nyt tä mään ää ni huu lia mi kä li ren gas rus to ei lii ku. (Son ni nen 1968,
Son ni nen ym. 1999, 319 mu kaan.) Son ni nen osoit ti li säk si jo väi tös kir jas saan
vuon na 1956, et tä pään taak se päin kal lis ta mi nen vai keut taa kor kei den ää ni en lau -
la mis ta (Son ni nen 1996–1997, 7). Kai ken kaik ki aan kur kun pääs sä ta pah tu va ää ni -
huu li en vä räh te lyyn pe rus tu va ää nen kor keu den muu tos on ää ret tö män mo ni mut -
kai sen kur kun pään si sä puo li sen ja ul ko puo li sen li has toi min nan vuo ro vai ku tus ket -
jun tu los. (Hira no 1988, 57; Sundberg 1986, 22–28.)

6 Äänentuoton fysiologinen perusta

120



6.3 Rekisterit

Rekis te ri kä si te liit tyy vä räh te ly taa juu teen, ää nen voi mak kuu teen ja ää ni huul ten
eri lai siin vä räh te ly ta poi hin. Klas si nen ja edel leen käyt tö kel poi nen re kis te ri mää ri -
tel mä on pe räi sin 1800-lu vun kuu luisal ta lau lu pe da go gil ta Manuel Gar cial ta. Hän
mää rit te li re kis te rin sar jak si pe rät täi siä sä vel kor keuk sia, jois sa ää nen vä ri kuu los -
taa sa man lai sel ta ja jot ka on tuo tet tu sa mal la pe ri aat teel la. Rekis te ri kysymyk set
ovat kui ten kin he rät tä neet voi mak kai ta kiis to ja se kä ää nen tut ki muk sen pii ris sä et -
tä lau la ji en kes kuu des sa. Tai de lau luun liit tyy kin kym meniä eri re kis te rinimi tyk -
siä. Suh teel li nen yk si mie li syys val lit see ny kyi sin sii tä, et tä re kis te rei tä pu he ää nes -
sä on ai na kin kol me: na ri na-, rin ta- ja fal set ti re kis te ri78. (Lauk ka nen 1995, 14.)
Puhe- ja lau lu ää nen re kis te rit me ne vät osit tain pääl lek käin ja ovat pe räi sin sa mois -
ta fy sio lo gi sis ta läh teis tä (Son ni nen 1989–90, 5). Ros sin gin mu kaan väi te, et tä re -
kis te re jä on vain yk si, viit taa ihan tee seen, jon ka mu kaan re kis te risiir ty mät ja nii -
den erot pi tää häi vyt tää mah dol li sim man vä hiin. Tai de lau lun ha lu taan kuu los ta -
van yk si re kis te ri sel tä. Toden mu kai sem pi on ole tus kol mes ta re kis te ris tä, rin ta-,
kes ki- ja pää re kis te ris tä. Mie sään ten koh dal la pu hu taan toi si naan rin ta-, pää- ja
fal set to re kis te ris tä. Kah des ta re kis te ris tä pu hut ta es sa ero tel laan ras kas (rin ta) ja
ke vyt (pää) me kanis mi. (Ros sing 1990, 358.) Sel keyt tääk seen re kis te rei den mää -
rit te lyä alan tut ki jois ta, lää kä reis tä ja lau lu pe da go geis ta koos tu va kan sain vä li nen
asian tun ti ja jouk ko luo kit te li 1983 nel jä re kis te riä. Ne ovat 1. ma ta lin re kis te ri (na -
ri na), jo ta to den nä köi ses ti käy te tään vain pu hut ta es sa, 2. ma ta la re kis te ri (mo daa -
li-, rin ta-, nor maa li-, ras kas re kis te ri), jo ka on käy tös sä se kä pu hut ta es sa et tä lau let -
ta es sa, 3. kor kea re kis te ri (fal set to, ke vyt-, pää re kis te ri) ja 4. hy vin kor kea re kis te ri 
(hui lu-, vi hel lys re kis te ri), jo ka on tär keä kor keil le ko lo ra tuu ri sop raa noil le ja jo ta
myös lap set käyt tä vät. (Brown 1996, 51.) Sovel lan tä tä luo kit te lua, mut ta käy tän
re kis te reis tä si tä ni mi tys tä kuin ao. tut ki ja kul loin kin käyt tää (ks. Sund berg 1986,
62 ).

Sekä mie hil lä et tä nai sil la näyt tää ta pah tu van tah dos ta riip pu ma ton ää nen
laa dun muu tos alu eel la d1–f1 (294–349 Hz) (ks. frek vens si tasot ha vain nol lis tet tu -
na pia non kos ket ti mil la liit tees sä 2), mi kä hei jas te lee siir ty mis tä mo daa li re kis te -
riin tai sii tä pois. Nai sää nes sä tä tä siir ty mä aluet ta kut su taan en sim mäi sek si yli -
meno alu eek si (pri mo pas sag gio) ja mies ää nes sä toi sek si yli meno alu eek si (se con -
do pas sag gio).(Tit ze 1994, 263.) Käy tän nön pe da go gii kas sa ha vai taan kui ten kin
ra jan hie man vaih te le van ää ni tyy peit täin ja hen ki löit täin. Pasa sen (14.2.2004) mu -
kaan ra ja aset tuu sop raanoil la d1–g1, al toil la c1–es1, te no reil la h–c1, ba ri to neil la
b–h ja bas soil la a–b paik keil le. On kui ten kin ta val lis ta, et tä ää nen mur rok sen jäl -
keen kou lut ta ma ton nais ää ni käyt tää 2. re kis te riä ylös päin c2:n paik keil le (Brown
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1996, 53). Fysio lo gi ses sa ää nialas sa79 mie hil lä on to det ta vis sa re kis te risiir ty mää
alu eel la h–f (123–175 Hz) (Nado lecz ny 1923 & Preiss ler, 1939 Tit ze 1994, 265 ja
Son ni nen 1989–90, 7 mu kaan). Myös pu he ää nes sä ra jat mo daa li- ja fal set ti re kis te -
ri en vä lil lä voi vat ol la var sin liu ku via ja pääl lek käi siä. Sävel kor keus vaih te lu alue
mie hil lä on mo daa li re kis te ris sä 75–500 Hz ja fal set ti re kis te ris sä 150–750 Hz.
Vaih te lu alue nai sil la on vas taa vas ti mo daa li re kis te ris sä 130–750 Hz ja fal set ti re -
kis te ris sä 220–1700 Hz. (Lauk ka nen & Lei no 1999, 46 tut ki musyh teen ve to.)

Taval li sim min 2. re kis te ri on vah va, kos ka ih mi nen käyt tää pää asias sa si tä
ko ko ai kui sen ikän sä pu hues saan, nai set lä hin nä pie nen ok taa vin ja mie het lä hin nä 
suu ren ok taa vin aluet ta. Siten har jaan tu mat to man lau la jan voi ol la aluk si vai kea
tuot taa 3. re kis te rin ää niä, ja nii hin tot tu mi nen voi kes tää kau an. On myös mah dol -
lis ta, et tä hän lau laa ko ko naan jo ko ras kaas sa tai ke vy es sä re kis te ris sä. Käyt tä mä -
tön re kis te ri voi tun tua kuu lu van suo ras taan eri hen ki löl le, ja hän löy tää käyt tä -
mät tö män re kis te rin aluk si vain sat tu mal ta. Eri tyi ses ti mie hen kor vis sa oma fal set -
to ää ni saat taa kuu los taa ou dol ta. (Ven nard 1967, 73; Brown 1996, 54–56.)

Ras kaan ja ke vy en re kis te rin vaih dos liit tyy muu tok siin ää ni huu li en vä räh -
te lyä sää te le vi en li has ten ak tii vi suu des sa. Mitä ras kaam pi re kis te ri, si tä suu rem pi
on vo ca lik sen suh teel li nen ak ti vi teet ti. Rekis te rin muut tues sa ras kaas ta re kis te ris -
tä ke vyee seen vo ca lik sen ak ti vi teet ti vä he nee, ja vas taa vas ti siir ryt tä es sä ras kaa -
seen re kis te riin sen ak ti vi teet ti kas vaa. (Hira no 1988, 58, 59.) Voca lis ja ct-li has
ovat an ta gonis ti sia li hak sia. Siten, jos sä vel kor keus nou see, mut ta vo ca lik sen ak ti -
vi teet ti ei li sään ny sa man ai kai ses ti ct-ak ti vi tee tin kans sa, ta pah tuu siir ty mä ke vy -
em pään re kis te rin. (Hira no 1988, 61.) Myös ää nen voi mak kuus ja re kis te ri ovat
riip pu vai sia toi sis taan. Jos lau la ja su pis taa voi mak kaas ti ää ni huu lia toi siin sa lä -
hen tä viä li hak sia, eri tyi ses ti vo ca lis ta voi mis taak seen ään tä, re kis te ri py syy ras -
kaa na tai pyr kii sii hen. Vas taa vas ti ää nen voi mak kuu den vä henemi nen suun taa re -
kis te riä ke vyee seen päin. (Hira no 1988, 64, 66.)

Kevy es sä (pää-) re kis te ris sä vo ca lis ei sa not ta vas ti vas tus ta ct-li hak sen ää -
ni huu lia pi den tä vää ja ohen ta vaa vai ku tus ta; ohen tu mi nen liit tyy myös vo ca lik sen 
ren tou tu mi seen (Lauk ka nen 10.2.2004). Lähin nä ää ni huul ten ylä reunat vä räh te le -
vät ja vä räh te ly amp li tu di on pie nem pi kuin rin ta ää nes sä. Glot tis sul keu tuu vain
het kek si tai ei sul keu du lain kaan. (Ros sing 1990, 359.) Fal set to ää nes sä vo ca lis on
ren tou tu nut, glot tis ei sul keu du ko ko naan ja ää ni kuu los taa ke vy el tä ja vuo toi sel ta
(Brown 1996, 54). Lauk ka sen (1995, 16) mu kaan mo daa li re kis te ris sä ää ni huu li en
jän ni tysas te – ja vä häi ses sä mää rin myös sub glot taa li nen pai ne – mää rää vä räh te -
ly taa juut ta. Kun ää ni huu li en jän ni tysas te kas vaa, vä räh te ly taa juus Fo kas vaa, eli
ää nen kor keus nou see. Se, mi ten ää ni huul ten vä räh te ly taa juus fal se tos sa mää räy -
tyy, ei ole sel vää. On esi mer kik si esi tet ty, et tä se saat taa liit tyä sub glot taa li sen pai -
neen ja glot tik sen lä pi kul ke van vir tauk sen mää rään. Ct-li hak sen roo li on epä sel -
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vä, sen ak ti vi teet ti ei vält tä mät tä kas va, kun siir ry tään fal set toon (Hirano 1988,
61).

Tai de lau luun liit tyy re kis te ri ra jo jen häi vyt tä mi nen, jo ta kut su taan ohen ta -
mi sek si. Lihas tasol la se tar koit taa vo ca lik sen ak ti vi tee tin vä henemis tä as teit tain
sa mal la kun ct-li hak sen ak ti vi tee tin mää rä kas vaa lau let ta es sa mah dol li sim man
por taat to mas ti sä vel as teik koa ylös päin. Ohen ta mi ses sa vaa dit ta va eriy ty nyt li has -
kont rol li on yk si vai keim min opit ta via asi oi ta tai de lau lun har joit te lus sa (Tit ze
1994, 273). Jos ohen ta mi nen ei on nis tu voi ta pah tua seu raa vas ti: Sävel tason nous -
tes sa rin ta ää nel lä lau let ta es sa ct-li hak sen su pis tu mi nen ve nyt tää ää ni huu lia, mut ta
sa man ai kai ses ti myös vo ca lis jat kaa su pis tu mis taan pak sun ta en ää ni huu li en si sin -
tä osaa, siis it se ään. Kun sä vel kor keus nou see rin ta re kis te ris sä riit tä vän kor keal le,
vo ca lik sen ak ti vi teet ti ei enää pys ty li sään ty mään, vaan se ren tou tuu äkil li ses ti,
jol loin ää ni huu li vä räh te ly siir tyy no peas ti fal set toon. Puhu taan lau la jan ”ku kos -
ta”. (Rossing 1990, 359.)

Kou lut ta mat to mat lau la jat ve nyt tä vät ää ni huu li aan sel väs ti enem män kuin
kou lu te tut tuot ta es saan sa man kor kui sia ää niä. Suu rem pi ää ni huu li en ve ny mi nen
se lit ty nee sil lä, et tä vo ca lis ly hen tää ää ni huu lia edis tä en rin ta re kis te risävyä sa -
maan ai kaan kuin ct- li has su pis tuu li sää ää nen kor keu den nous tes sa. Jos vo ca lik -
sen su pis tusas te ei vä he ne, ct-li has (ja ul koi set li hak set) jou tuu su pis tu maan li sää
ve nyt tä en edel leen ää ni huu lia, jot ta ää nen kor keus nou si si. Täl löin tar vi taan myös
li sään ty vää sub glot taa lis ta pai net ta ja tu lok se na on avoin, huu ta va ää ni. Ääni huu -
let ovat täl löin pi tem mät kuin sa mal ta kor keudel ta ohen tei ses ti lau let ta es sa, jol loin 
vo ca lis ei vas tus ta sa mas sa mää rin ää ni huu li en pi tenemis tä. Avoi mes sa ja ohen tei -
ses sa lau lu ta vas sa on mo nia mui ta kin ero ja ku ten esi mer kik si se, et tä avoi mes sa
lau lu ta vas sa ää nen nous tes sa kur kun pää nou see, kun taas ohen tei ses sa ta vas sa se
las kee. Avoin lau lu ta pa vaa tii suu rem paa li has työ tä ja on si ten epä ta loudel li sem pi
li hak sis ton suh teen. Käy tän nös sä ero avoi men ja ohen tei sen ta van vä lil lä ei ole
vält tä mät tä jyrk kä, ja kum mas sa kin saat taa ol la ele ment te jä, joi den hie nosää töi -
ses tä käyt tä mi ses tä on hyö tyä. (Son ni nen 1989–1990, 18–20.)

6.4 Tunnetekijöiden vaikutuksista äänentuotolle

Tie de tään, et tä koh ta lai sen vi rit tynei syy den ti las sa suo ri tus on yleen sä par haim -
mil laan. Yer kes–Dod so nin jo 1908 muo toi le man lain mu kaan emo tio naa li sen la -
tauk sen kas va es sa lii an voi mak kaak si – oli pa la taus po si tii vi nen tai ne ga tii vi nen –
suo ri tus ta so heik ke nee. Hyvin au to ma tisoi tu nut ja yk sin ker tai nen toi min to voi on -
nis tua kiih ty nees sä kin mie len ti las sa, mut ta ei vät vaa ti vam mat toi min not. (Lof tus
1996, 33.) Tilan tees ta riip puen esi mer kik si esiin ty mis jän ni tys voi an taa so pi van
la tauk sen esi tyk sen on nis tu mi sek si tai se voi mer kit tä väs ti hai ta ta suo ri tus ta.
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Tun teil la80 on pe rus tan sa au tono mi sen her mos ton sää te le mis sä ke hon reak -
ti ois sa. Parasym paat ti nen osa au tonomis ta her mos toa do minoi eli mis tön ol les sa
le po ti las sa, jol loin sy dä men toi min ta hi das tuu ja ruu an su la tus toi min ta no peu tuu.
Sym paat ti nen her mos to puo les taan voi mis tuu esi mer kik si pe läs ty mis- tai jän nit tä -
mis ti lan teis sa. Veren kier to vil kas tuu mm. ai vois sa ja lii kun ta li hak sis sa, ve ren so -
ke ri ta so nou see, sy dä men sy kin tä no peu tuu, ve ren pai ne kas vaa, hen gi tys ti hen tyy, 
pu pil lit laa jene vat, hien eri tys li sään tyy ja li maneri tys hen gi tys teis sä vä he nee.
Veren kier toon va pau tuu run saas ti ad renalii nia, jo ka en ti ses tään vah vis taa sym -
paat tis ta vai ku tus ta. Näi den muu tos ten avul la ke hon mah dol li suu det ”pae ta tai
tais tel la” kas va vat, ja val mius ti la on kin en nen muu ta val mis tau tu mis ta fyy si seen
suo ri tuk seen. (Man dler 1984, 134 -135; Lauk ka nen & Leino 1999, 121.)

Ihmi sen suo ri tuk set ny ky-yh teis kun nas sa ei vät kui ten kaan ole ko vin fyy si -
siä, jol loin val mius ti lan tuot ta mat muu tok set voi vat pi kem min kin hai ta ta kuin pa -
ran taa suo ri tus ta. Esi mer kik si pu he-esiin ty mis ti lan tees sa sy dä men ty ky tys voi tun -
tua epä miel lyt tä väl tä, syl jen eri tyk sen vä henemi nen suun kui vuu te na ja hen gi tys -
tei den li man eri tyk sen vä henemi nen voi ai he ut taa myös äkil li sen kä hey den tai jo -
pa ää nen mene tyk sen. Lihak sis sa voi esiin tyä va pi naa, kos ka toi min taim puls se ja
kul keu tuu yh tä ai kai ses ti vas ta vai kut tei sil le li hak sil le. Nii den ak ti vi teet ti kur kun -
pääs sä tuot taa ää neen va pi naa. Esiin ty mis jän ni tyk seen voi liit tyä myös kur kun -
pään ylei sen ak ti vi tee tin lii al li nen kas vu, jon ka seu rauk se na ään nös tä tu lee hy per -
funk tio naa lis ta. (Lauk ka nen & Lei no 1999, 121–122.) Sund berg (1986, 60) huo -
maut taa, et tä on ta val lis ta, et tä pe läs ty nyt tai ah dis tu nut ih mi nen hen git tää niin, et -
tä kur kun pää jou tuu ää nen käy tön kan nal ta epä edul li seen asen toon. Boo ne &
McFar la ne (1994, 3) to tea vat emo tio naa li sen la tauk sen yleen sä vai kut ta van hen gi -
tyk seen, esi mer kik si her mos tunei suus liit tyy hen gi tyk sen kat konai suu teen. Tun -
ne ti loil la on vai ku tus ta myös kur kun pään kor keuteen, ää ni huul ten toi min taan,
nie lun ja kie len li has ten asentoon ja rentoutumiseen.

Pait si et tä voi mak kaat fy sio lo gi set reak ti ot pu he-esiin ty mi seen liit ty en voi -
vat hai ta ta suo ri tus ta, ne voi daan myös ko kea ää rim mäi sen epä miel lyt tä vi nä.
Ruot sa lai ses sa opis ke li joi den esiin ty mis jän ni tyk sen vä hen tä mi seen täh tää väs sä
pro jek tis sa tun te muk sia pu he-esi tyk ses tä ku vat tiin esi mer kik si näin: ”Vapi naa ko -
ko var ta los sa, ää ni ei pi dä ja tun tuu, et tä sei soo la sias tias sa pu hu mas sa niin, et tei
kuu le it se, mi tä sa noo.” Tai: ”Suu kui vaa, kie li kan ger te lee. En muis ta, mi tä pi ti sa -
noa. Kädet hi koi le vat voi mak kaas ti, sy dän hak kaa, jal ko ja hei kot taa ja jos kus tun -
tuu, et tä pyör tyi si.” (Lindén ym. 2000, 20–21.)

Emoo ti ot voi vat ai he ut taa ke hos sa ko ko nais val tai sia, usein tie dos ta mat to -
mia seu rauk sia. Tro jan (1952) ha vait si, kuin ka ke hon eri osis sa ta pah tu vat muu -
tok set nou dat ti vat tiet ty jä lai na lai suuk sia. Esi mer kik si sil män pu pil li en ko ko ja
nie lun laa juus vaih te li vat synk roni ses ti ja sa man suun tai ses ti, mis tä hän käyt ti ni -
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80 Oike as taan pi täi si pu hua emoo ti ois ta ja nii den eri funk ti ois ta. Psy ko lo gise na il miö nä emoo ti ot jae taan fy -
sio lo gi seen, ko ke muk sel li seen, eks pres sii vi seen ja so si aa li seen ta soon. Koke muk sel li ses sa ta sol la tun ne
voi daan ym mär tää vas tanote tuk si vies tik si jos tain mer ki tyk sel li ses tä asi as ta. Tun ne ko ke mus pe rus tuu ai -
na kin seu raa viin osa te ki jöi hin: kog ni tii vi seen mer ki tys struk tuu riin, mo ti voivaan vai ku tuk seen se kä fy sio -
lo gis pe räi siin tun te muk siin. (Nää tä nen ym. 1995, 56–61.)



mi tys tä ”au to maat ti nen ryt mi”. Väl jyys näis sä ke hon osis sa liit tyi Tro ja nin mu -
kaan po si tii vi siin elä myk siin ja mie li hy vän il maisuun, kun taas ne ga tii vi set il -
mauk set tuo tet tiin ah taam mal la nie lul la – ja si ten myös voi mak kaam mal la ää ni -
huul ten ad duk tiol la eli hy per funk tio naa li sen suun tai sel la ään tö ta val la. Ikään kuin
ih mi nen toi vot tai si miel lyt tä vät elä myk set ter ve tul leik si au kaisemal la si sään tu lo -
väyli ään ja päin vas toin pyr ki si tor ju maan epä mielui sia elä myk siä sul ke mal la väy -
liä. (Lauk ka nen & Leino 1999, 98.)

Fona gy on tut ki nut ”glot taa lis ta mi miik kaa”, jol la hän tar koit ti emoo ti oi den 
ja fo naa tiota pah tu mi en vä lil lä val lit se vaa vas taa vuut ta, si tä et tä kur kun pään ta pah -
tu mat ovat ikään kuin ali ta juis ta eks pres sii vis tä il meh din tää. Hän ha vait si esi mer -
kik si ää ni huul ten ja myös tas ku huul ten81 ad duk tio as teen vaih te le van voi mak kaas -
ti hel läs sä ja vi hai ses sa pu he ta vas sa ja ar ve li, et tä il mei den, elei den ja ää nen tuoton
fyy si nen il mai su on sa man kal tais ta. Sama ten kuin kä det te ke vät tie tyn lai sia liik -
kei tä vi hai ses ti eleh dit tä es sä, kie li te kee vi hai ses sa tun ne la tauk ses sa suu rem pia ja
voi mak kaam pia ar ti ku laa tioliik kei tä kuin neut raa lis sa tun ne ti las sa. (Fona gy 1981, 
55, 58; Sund berg 1986, 162; Lauk ka nen & Lei no 1999, 98.)

Ale xan der-tek nii kan opet ta ja Mic ha el Gel bin ko ke mus lau lunopis ke lun al -
ku vaikeuk sis ta hei jas te lee psy ko lo gi sen ko ke muk sen ja ke hon fy sio lo gis ten reak -
ti oi den vuo ro vai ku tus ta82. Gelb ker too pe läs tyneen sä kuul les saan, et tä Ale xan -
der-tek nii kan opet ta jan kou lu tuk seen kuu lui myös lau lu tun te ja.

”Minul le oli ai na hoet tu, et ten ole mu si kaa li nen ei kä mi nul la ol lut
lain kaan sä vel kor vaa. Ensim mäi nen ta paa mi nen lau lunopet ta jan
kans sa oli on ne ton. Me kah dek san is tuim me ym py räs sä, ja ku ta kin
pyy det tiin lau la maan vuo rol laan mi tä vain. Kun mi nun vuo ro ni tu li,
kiel täy dyin: olin kau hus ta kan kea. Yksi tyis tun tien alet tua pai neet vä -
heni vät. Opet ta ja ni oli hy vin kan nus ta va ja vas tus te luis ta ni huo li mat -
ta va kuut ti, et tä pys tyi sin lau la maan. Huo ma sin on nis tu va ni vä hi tel -
len lau la maan oi kei ta sä ve liä, jos en kiin nit tä nyt niin ko vas ti huo -
miota sä vel kor keuteen en kä yrit tä nyt niin ko vas ti teh dä oi kein. Huo -
ma sin, et tä lau la mi nen ja oi kei den sä vel ten löy tä mi nen sai vat mi nus -
sa ai kaan pe läs ty mis re flek sin kal tai sen reak ti on. Ei ole help poa lau -
laa, jos kur kun pää on koh tuut to mas ti pu ris tu nut. Tun sin ole va ni noi -
dan ke häs sä: tot tu muk set hait ta si vat ää ne ni toi min taa, ja kun kuu lin
ai kaan saa ma ni ää nen, jän ni tyin en tis tä enem män. … Minun pi ti ol la
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81 Tas ku huu let (ns. vää rät ää ni huu let) muo dos tu vat var sinais ten ää ni huu li en ylä puo lel la ole vis ta li ma kal vois -
ta (Sund berg 1986, 16).

82 Ale xan der-tek nii kan pe rus ta jan Fre de rik Mat hias Ale xan de rin (1869–1955) mu kaan suo ri tus pai neet ja kii -
rei nen elä män ryt mi hei jas tu vat ke hos sa jän ni tys ti loi na ja vai kut ta vat myös ää nen tuot toon. Jän nit tynei syys
ai he ut taa epä tasa pai noa ke honosi en vä li ses sä koor dinaa tios sa: jot kut osat te ke vät lii an pal jon työ tä, jot kut
lii an vä hän. Tek niik ka täh tää mm. it se oh jauk sen, in hi bi ti on ja suun taa mi sen avul la ko ko nais val tai seen
psy ko fyysi seen muu tok seen, ta sa pai noi seen, jän ni tyk set tö mään ja op ti maa li seen ke hon toi min taan. Ale -
xan der-tek niik kaa käy te tään laa jal ti mu sii kin- ja tans sinope tuk ses sa, näyt te li jän työs sä, ur hei lu val men nuk -
ses sa jne. (Gelb 1994.)



val mis avaa maan suu ni ja pääs tä mään il moil le en nen ko ke mat to mia
ää niä – ja se oli kaik kein vai kein ta.” (Gelb 1994, 120 - 121.)

Pel ko osaa mat to muu des ta to teut taa her käs ti it sen sä. Äänen tuoton mo ni mut kai set
vas ta vuo roi set sää te ly me kanis mit vai keu tu vat her käs ti, kos ka lau la mi ses sa oli si
osat ta va kont rol loi da au to maat ti ses ti ja toi sis taan riip pu mat to mas ti hen gi tys tä, sä -
vel tark kuut ta, voi mak kuut ta ja ar ti ku laa tiota, mi kä vaa tii erit täin tark kaa li has ten
hal lin taa. Jot ta se on nis tui si, oli si toi mit ta va mah dol li sim man ta loudel li ses ti, ts.
mi ni moi ta va tar pee ton li has työ ja käy tet tä vä juu ri oi kei ta li hak sia so pi vas sa mää -
rin. On si ten sel vä, et tä ope tus ti lan ne on luo ta va niin lep poisak si, et tä opis ke li ja
voi pe lot ta ja jän nit tä mät tä kes kit tyä har joit te luun. (Sund berg 1990, 117; 1986,
166.)
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III Tutkimuksen toteutus





7 Tutkimusmetodinen
lähestymistapa

Mene tel mäl li ses ti ky sees sä on toi min ta tut ki mus. Toi min ta tut ki muk ses sa on mah -
dol lis ta yh dis tää kak si tut ki musint res siä: ope tuk sen ke hit tä mi nen ja tie don hank -
ki mi nen (Heik ki nen 2001, 39). Kos ka tie tä mys ai kuis ten lau lu taidot to muu des ta ja
lau la maan op pi mi ses ta on ver ra ten vä häis tä, työn kes kei nen tar koi tus oli sel vit tää
kum paa kin se kä kir jal li suu den et tä ope tus ryh män kans sa työs ken te lyn avul la.
Tut ki muk sen ope tusosuus koos tui kym me nen it sen sä lau lu taidot to mak si ko ke van
ai kui sen kans sa työs ken te lys tä.

Tut ki mus läh ti liik keel le omis ta käy tän nön ko ke muk sis ta ni opet ta ja na.
Suun ni tel mat muut tui vat, kir kas tui vat ja ra jau tui vat mo neen ot tee seen tut ki muk -
sen myö tä.83 Huo li mat ta pit käl li ses tä ope tus ko ke muk ses ta ni ja pi lot ti pro jek tin to -
teut ta mi ses ta84, en sim mäi nen – ja ai no ak si ai ot tu – kym me nen vii kon ope tus jak so
yl lät ti: Ensik si kin eteen nou si kiin nos ta via ky sy myk siä, jois ta en ol lut aiem min
tie toi nen. Toi sek seen osal lis tu ji en lau la mi sen op pi mis tu lok set oli vat vaa ti mat to -
mia. Näin ol len pro jek tia oli ker ta kaik ki aan jat ket ta va. Ope tus pe riodi kes ti lo pul -
ta noin puo li tois ta vuot ta syk sys tä 1999 jou luun 200085. Seu ran ta ta paa mi set to teu -
tui vat touko–syys kuus sa 2002 ja jou lu kuus sa 2003.

Ope tuk sen ke hit tä mi nen vaa tii käy tän nön toi min nan ta soa ja tie dol lis ta ta -
soa, ts. il mi öi den liit tä mis tä kä sit teis töön ja taus ta teo ri aan. Beha viora lis mil la tar -
koi te taan Nii ni luodon mu kaan kä si tys tä, jon ka mu kaan tie teel li set on gel mat ovat
ai na käy tän nöl li siä pää tök sen te ko-on gel mia ja tie teen tu lok set ovat näi hin on gel -
miin liit ty viä toi min tasuosi tuk sia. Beha viora lis ti nen lä hes ty mis ta pa so pii usein
ke hit tä mis työ tä ku vaa vak si mal lik si. Vas tak kai sen kog ni ti vis ti sen nä ke myk sen
mu kaan tut ki muk sen pe rim mäise nä ta voit tee na pi de tään tie toa. Tut ki muk sen te ki -
jä ei ole en si si jai ses ti pää tök sen te ki jä tai neu vonan ta ja, vaan to tuu den et si jä. (Nii -
ni luoto 1999, 64–65.) Näh däk se ni toi min ta tut ki muk ses sa py ri tään vä lit tä vään
kan taan, käy tän nöl li sen ope tuk sen ke hit tä mi sen ja tie don han kin nan vuo ro vai ku -
tuk ses sa etenevään prosessiin.
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83 Alku pe räise nä li sen si aa tin työn tar koi tuk se na oli kym me nen vii kon ope tus jak sol la tut kia NLP- ja Ale xan -
der-tek niik ka har joit tei den se kä ää ni- ja teat te ri-imp ro visaa ti oi den vai ku tus ta lau la mi seen liit ty vi en psyyk -
kis ten ja fyy sis ten es tei den vä hen tä mi seen.

84 Kuvaan pi lot ti pro jek tin to teu tuk sen lu vus sa 7.2.1.

85 Myös ke vään 2001 puo lel la oli muu ta ma yk sit täi nen ta paa mi nen.



Totuu den et si mi sen ta voi te on on gel mal li nen ja liit tyy enem män ob jek tii vi -
sen ja po si ti vis ti sen tie teen pe rin tee seen.86 Ihmis tut ki muk ses sa jon kin il mi ön to -
tuus on suh teel lis ta ja liit tyy mer ki tys pers pek tii vei hin, jois sa il miötä tar kas tel laan. 
Kes kei sek si ky sy myk sek si nou see kin se, mi ten luom me mer ki tyk siä, joi den va -
ras sa toi mim me, ja mil lais ten kult tuu ris ten me kanis mi en kaut ta mer ki tys ten ra -
ken tu mi nen ta pah tuu (Bru ner 1995, xi–xiii.) Siten tie don hank ki mi nen mer ki tyk -
sis tä, joi ta ih mi nen an taa ko ke muk sil leen, edel lyt tää tul kin taa fe no meno lo gi ses sa
ym mär tä mi sen ken täs sä. Feno meno lo gi sel la ym mär tä mi sel lä tar koi tan täs sä ta -
voi tet ta yrit tää ym mär tää toi mi joi ta hei dän omis ta pers pek tii veis tään ja ku va ta
hei dän ko ke muk si aan hei dän mer ki tysho rison teis taan. Ole tus on, et tä maa il ma on
ih mi sel le sel lai nen kuin hän ko kee sen ole van. (Hus serl, Tay lor & Bog dan 1984,
Kva le 1996, 52 mukaan.)

Kuten Kem mis ja McTag gart (2003, 357–358) ajat te len, et tä on il luusio
olet taa min kään tut ki mus me to din tai -tek nii kan an ta van var muut ta to tuu des ta.
Totuus on ai na vä li ai kai nen, ereh ty väi nen, ja se saa muo ton sa elä vän vuo ro vai ku -
tuk sen ja ko ke muk sen va los sa. Posi ti vis ti sen tie teen ihan teen mu kai ses ti tie to ym -
mär re tään jok si kin, jon ka on ol ta va riip pu ma ton ta sii tä, ku ka si tä tar kas te lee. Sen
si jaan toi min ta tut ki muk ses sa so si aa li sen to del li suu den kat so taan ra ken tu van his -
to rial lise na pro ses si na, jos sa tut ki ja ja hä nen tul kit se va ho risont tin sa on yk si te ki jä
mui den jou kos sa. Jos tut ki ja te kee in ter ven ti on tut ki mus koh tee seen, hän toi mii,
te kee aloit tei ta ja osal lis tuu kes kus te luun. Tut ki ja tul kit see so si aa lis ta ti lan net ta
omas ta nä kö kul mas taan ei kä ku vit te le ole van sa puo lu ee ton tark kai li ja – hä nen
saa vut ta man sa tie to ei ole ob jek tii vis ta sa nan ta vanomai ses sa mer ki tyk ses sä.
(Heik ki nen & Jyr kä mä 1999, 46–47.) Myös ky sy mys, pi tää kö ih mis tut ki muk sen
ol la kvan ti ta tii vis ta vai kva li ta tii vis ta, on vää rä. Riip puen tut ki mus pers pek tii vis tä
se voi ol la jom paa kum paa tai kum paa kin. (Kem mis & McTaggart 2003, 357.)

7.1 Toimintatutkimus

Toi min ta tut ki mus pyr kii käy tän nön toi min nan ja tut ki muk sen vuo ro vai ku tuk seen. 
Sen taus tal la on näh tä vis sä John Deweyn prag maat ti nen kas va tusajat te lu, jos sa
ko ros tuu toi min nan, ko kei lun ja tois tu van ko ke muk sen roo li op pi mi sen ja ke hit ty -
vän tie don pe rus ta na. Toi min ta tut ki mus on pe rus luon teel taan so si aa li nen pro ses si
ja sii nä lii ku taan ja toi mi taan se kä yk si löl li sel lä et tä so si aa li sel la ta sol la, jo ka muo -
dos taa yk si löi den op pi mi sen pe rus tan. (Aal to la & Syr jä lä 1999, 13–14.) Toi min ta -
tut ki muk sen kes kei set ta voit teet ovat: ke hit tää toi min nan käy tän tei tä, toi min nan
ym mär tä mis tä ja ti lan net ta, jos sa toi min ta ta pah tuu se kä osal lis taa ih mi siä toi min -
taan. Kehit tä mis tä ja osal lis ta mis ta ei voi erot taa toi sis taan. (Carr & Kem mis 1986, 
165.) Tut ki mus koh tee seen py ri tään siis ta val la tai toi sel la vai kut ta maan te ke mäl lä
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86 Haber ma sin mu kaan ei ole ole mas sa int res sis tä va paa ta tie toa, vaan tut ki muk sel la on ai na jo kin, usein jul -
kaisema ton int res si (Hut tu nen & Heik ki nen 1999, 160). Myös kään post mo der nis sa nä ke myk ses sä tie tees tä
dis kurs si na ei voi da pu hua to tuu des ta ob jek tii vi ses sa mie les sä.



tut ki muk sel li sin kei noin käy tän töön koh dis tu va in ter ven tio. (Esko la & Suo ran ta
2001, 126). Heik ki nen ja Jyr kä mä (1999, 25) mää rit te le vät toi min ta tut ki muk sen
ta pah tu vak si yh teisös sä, jos sa yk si löt poh ti vat (= ref lek toi vat) ja ke hit tä vät työ -
tään. Toi mi jat myös ana lysoi vat si tä, kuin ka toi min ta on his to rial li ses ti keh key ty -
nyt ny kyi sel leen se kä ke hit te le vät vaih toeh to ja on gel mi en rat kai se mi sek si ja ta -
voit tei den saa vut ta mi sek si. Samal la he tuot ta vat toi min nas ta uut ta tie toa. Toi min -
ta tut ki muk sen mal li tut ki mus proses sis ta toi si aan seu raa vi na suun nit te lun, toi min -
nan, ar vi oin nin ja uu del leen suun nit te lun syk lei nä on pe räi sin mer kit tä väl tä so si aa -
li psy ko lo gi an uran uur ta jal ta Kurt Lewinil tä (Räsä nen 1993, 41). Kuu la (1999, 23)
esit te lee toi min ta tut ki muk sen op pisuun ti na kriit ti sen toi min ta tut ki muk seen, toi -
min nan tie teen, osal lis ta van toi min ta tut ki muk sen, so si aa lis-eko lo gi sen ja kom -
munika tii vi sen toi min ta tut ki muk sen. Kaik kia suun tauk sia yh dis tää aja tus tut ki -
muk sen ta voit tees ta muut taa so si aa li sia käy tän tö jä se kä ym mär rys, jon ka mu kaan
tut kit ta vat ovat pro ses sis sa ak tii vi sia osal li sia yh des sä tut ki jan kans sa. Toi min ta -
tut ki mus on yh teisöl li nen pro ses si, ei vät kä tut ki muk seen osal lis tu jat ole tut ki -
musob jek te ja po si ti vis ti sen tie teen mie les sä. Sen si jaan ne ih mi set, joi ta tut ki mus
kos kee, to teut ta vat yh des sä tut ki mus- ja ke hit tä mishan ket ta sen täy si val tai si na jä -
seni nä. (Kiviniemi 1999, 64–65.)87

Eri tyi ses ti Carr ja Kem mis ovat vai kut ta neet toi min ta tut ki muk sen yh dis tä -
mi seen osak si kriit tis tä yh teis kun ta tie det tä ja no jau tu vat Haber ma sin tek ni seen,
prak ti seen ja eman si pa to ri seen tie don int res si ja ot te luun (Räsä nen 1993, 47; Kuu la
1999, 64–67). Tek ni nen tie don int res si viit taa tie toon, jo ka on luon teel taan inst ru -
men taa lis ta ja luon non tie teel lis tä se lit tä mis tä. Huo li mat ta tä män tie don la jin vält -
tä mät tö myy des tä mo der nin yh teis kun nan tek ni sen edis tyk sen kan nal ta, se ei ole
ai noa le gi tii mi tie tä mi sen ta pa. Tie to kom munika tii vi ses ta ih mis ten vä li ses tä toi -
min nas ta ei ni mit täin ole pa lautet ta vis sa tie teel li sek si po si ti vis ti sen, ob jek tii vi sen
tie teen mer ki tyk ses sä tie dok si, kos ka toi sen ih mi sen ym mär tä mi nen edel lyt tää so -
si aa lis ta to del li suut ta ra ken ta vi en mer ki tys ten ym mär tä mis tä. Täl lai nen prak ti nen
int res si, jo ka viit taa mer ki tyk sel li ses sä kom munikaa tios sa tar vit ta vaan tie toon, on
saa vu tet ta vis sa her meneut ti sen mer ki tys ten tul kin nan avul la. Mut ta sub jek tii vi nen 
mer ki tys liit tyy ai na laa jem paa so si aa li seen jär jes tel mään, mi kä ra joit taa se kä yk -
si lön in ten ti oi den pii riä et tä mah dol li suut ta nii den to teut ta mi seen. Jos sub jek tii vi -
nen ym mär rys ei suh tau du kriit ti ses ti ym pä röivän so si aa li seen to del li suu teen, val -
lit se vat so si aa li set, kult tuu ri set tai po liit ti set olo suh teet saat ta vat sys te maat ti ses ti
vää ris tää si tä. Näin ol len prak ti nen int res si kom munikaa tios sa voi to teu tua vain
sel lai sis sa olo suh teis sa, jois sa ih mi set ovat tul leet tie toi sik si yh teis kun nan vie -
raan nut ta vis ta ele men teis tä ja kyen neet eli minoi maan ne. Tut ki mus, jo ka tuot taa
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87 Yhtei söl li syy den as te vaih te lee näh däk se ni ti lan teen ja pro ses sin vai heen myö tä. Kos ka täs sä tut ki muk ses -
sa eri tyi ses ti pro jek tin al ku puo lel la osal lis tu jil ta puut tui tie to ja tai to sii tä, mi ten ede tä op piak seen lau la -
maan, opet ta ja sai ol la täy si val tai sem pi toi mi ja kuin osal lis tu jat. Opet ta jan roo liin kuu lui toi min nan suun -
taa mi nen ja oh jeis ta mi nen. Sitä tär keäm pää oli saa da esiin osal lis tu ji en nä kö kul mia – tut ki mus epä on nis -
tuu, jos se ei pys ty va lot ta maan jo tain oleel lis ta osal lis tu ji en maa il mas ta ja suun taa maan toi min taa hei dän
toi veiden sa ja tar peiden sa mu kaan si ten, et tä jo kai nen saa ää nen sä kuu lu viin ja ko kee voi van sa vai kut taa
ta pah tu miin.



täl lai sen tie toi suu den syn ty mis tä ja yh teis kun nan ma ni pu la tii vi sis ta voi mis ta va -
paut ta mis ta, pal ve lee eman si pa to ris ta tie don int res siä. Eman si pa to ri ses ti orien toi -
tu nees sa kas va tus tie teel li ses sä tut ki muk ses sa tut ki taan nii tä kas va tuk sen ja kou lu -
tuk sen ta po ja, pe rin tei tä, kont rol li ra ken tei ta ja by ro kraat ti sia ru tiine ja, jot ka pi tä -
vät yl lä epäoikeutettua valtaa. (Carr & Kemmis 1986, 134–136, 204–205.)

Tie donint res sin suh teen tä mä tut ki mus on prak tis-eman si pa to ri nen. Tut ki -
muk seen osal lis tu jil la on mah dol li suus tar kas tel la kriit tis-her meneut ti ses ti omaa
ja mui den ryh mä läis ten ym mär rys tä lau la mi ses ta ja lau lu taidos ta se kä näh dä ky sy -
myk set osa na kult tuu ri ses ti mää räy ty viä mer ki tyk siä. Epä oi keu te tus ta val lan käy -
tös tä pu hu mi nen vai kut taa ko vin jyr käl tä tut ki muk sen yh teydes sä. Kui ten kin val -
lit se van mu siik ki kas va tuk sen toi mi jat käyt tä vät val taa koh tee na ole viin hen ki löi -
hin mää ri tel les sään, on ko ih mi sen lau la mi nen hy vää vai huo noa, kau nis ta vai ru -
maa. Tut ki muk sen ta voi te on eman si pa to ri nen sii nä mie les sä, et tä se pyr kii osoit -
ta maan, mi tä epä koh tia ja pe rus teet to mia luo kit te lu käy tän tei tä mu siik ki kas va tuk -
ses sa il me nee ja mi ten lau lu taidot to mi en ope tus ta voi tai siin pa ran taa.88 Kysy mys
on myös tut ki ja-opet ta jan mah dol li suu des ta ja vel vol li suu des ta tar kas tel la omaa
ym mär rys tään kriit ti ses ti. Sava (1998) muo toi lee tä män tär ke än nä kö kul man näin: 
(tai de)opet ta jan ja tut ki jan oli si py rit tä vä ala ti poh ti maan ky sy mys tä sii tä, mi ten
opet ta jan omat ar vot ja hä nen toi min tan sa vai kut ta vat opis ke li joi hin ja kult tuu rin
ke hit ty mi seen. Opet ta ja kou lu tuk sen oli si an net ta va vä li nei tä kas va tustra di ti oi den
myyt tien pal jas ta mi sek si. Tra di tios sa toi mi joi den en nak ko asen tei den – niin tai -
tees ta, kas va tuk ses ta, lap sis ta kuin omas ta it ses tä kin – tu li si kou lu tuk sen myö tä
avautua tietoisen tarkastelun kohteeksi.

Kem mis ja McTag gart (2003, 349–356) poh ti vat mie len kiin toi sel la ta val la
ih mis tie tei den epis te mo lo gis ta suh tau tu mis ta paa sii hen, mi ten ”to tuus” il me nee
käy tän teis sä (prac ti ce). He ot ta vat läh tö koh dak si kak si so si aa li tie teis sä val lit se vaa 
di ko to mi aa, jois ta en sim mäi ses sä ih mi sen elä mä näh dään in di vi du alis ti sis ta läh tö -
koh dis ta vs. so si aa li ses ta läh tö koh das ta ja toi ses sa lä hes ty tään il mi öi tä ja on gel -
mia ob jek tii vi sin kä sit tein, ”ul koa päin” vs. sub jek tii vi sin kä sit tein, ”si säl tä päin”.
Diko to mi ois ta kir joit ta jat joh ta vat seu raa vat tut ki muk sel li set lä hes ty mis ta vat,
jois ta jo kai nen on vält tä mä tön omal la ta val laan ja tiet ty jä tar koi tus pe riä var ten: 1.
Käy tän tö yk si löl lise nä toi min ta na, jo ta tut ki taan ob jek tii vi ses ti. Tämä ”ul koa
päin” lä hes ty mis ta pa hyö dyn tää esi mer kik si kor re laa ti oi ta ja mui ta ti las tol li sia
mit taus menetel miä käyt täy ty mi sen tut ki muk ses sa. 2. Käy tän tö ryh män toi min ta na 
tai ri tu aa li na, jo ta tut ki taan ob jek tii vi ses ti. Tämä ta pa lä hes tyy ”ul koa päin” so si -
aa li sia ryh mäil mi öi tä. 3. Käy tän tö yk si löl lise nä toi min ta na, jo ta tut ki taan sub jek -
tin nä kö kul mas ta ja ol laan kiin nos tu nei ta yk si lön ”si säl tä” läh te vis tä ar vois ta ja ta -
voit teis ta. 4. Käy tän tö yh teisöl lise nä toi min ta na tai tra di tio na, jo ta tut ki taan sub -
jek tin nä kö kul mas ta. Toi min ta näh dään osa na so si aa lis ta ra ken net ta, jo ka osal taan 
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88 Toi min ta tut ki muk sel li nen ide aa li käy tän tö jen muut ta mi ses ta ”pa rem mak si” on on gel mal li nen. Kenen kan -
nal ta ja mi ten pa rem pi? Heik ki nen ja Jyr kä mä (1999, 45) tar jo a vat osit taise na vas tauk se na pro ses sin dy naa -
mi suut ta: pa rem pi käy tän tö on ai na ti la päi nen, kun nes ke hi te tään vie lä pa rem pi ta pa toi mia. Kehit tä mi sen
syk lil lä ei ole pää te pis tet tä, vaik ka yk sit täi nen tut ki mus ai ka naan päät tyy kin.



mää rit te lee si tä, mi ten toi mi jat toi min tan sa ym mär tä vät. Sub jek tii vi nen nä kö kul -
ma ”si säl tä päin” on mu ka na, mut ta sen ja ih mis ten toi min nan aja tel laan muo tou -
tu neen tie tyn lai sek si his to ri an ku lus sa so si aa li ses sa vuo ro vai ku tuk ses sa. 5. Ref -
lek tii vi ses sä89 lä hes ty mis ta vas sa käy tän tö ja sen tut ki mi nen näh dään dia lek ti ses ti
muut tu vi na. Yksi löl li nen, so si aa li nen, ob jek tii vi nen ja sub jek tii vi nen näh dään toi -
siin sa kuu lu vi na ja toi si aan täy den tä vi nä vas ta vuo roi si na in hi mil li sen elä män
ulot tu vuuk si na. Käy tän nöt to teu tu vat his to rial li ses ti muo dos tu nees sa so si aa li ses -
sa kon teks tis sa, jos sa on sa man ai kai ses ti ob jek tii vi sia ja sub jek tii vi sia ulot tu vuuk -
sia. Käy tän tö on ref lek tii vis-dia lek tis ta, kos ka ob jek tii vis ten olo suh tei den muut ta -
mi nen vai kut taa sii hen, mi ten ti lan ne sub jek tii vi ses ti tul ki taan. Tämä puo les taan
muut taa ih mis ten toi min taa ob jek tii vi ses sa to del li suu des sa, jon ka pe rus teel la se,
mi tä he te ke vät, tul ki taan eri ta voin, mi kä puo les taan vai kut taa mui hin. Dia lek tis ta 
lä hes ty mis ta paa tar vi taan, kun ha lu taan yh teis toi min nal li ses ti vai kut taa käy tän tei -
den muut ta mi seen. Täl lai nen osal lis ta va, yh teis toi min nal li nen käy tän tö jen tut ki -
mus (par ti ci pa to ry, col la bo ra ti ve re search) voi yh dis tää yh tä ai kaa ob jek tii vi sen ja
sub jek tii vi sen, yk si löl li sen ja so si aa li sen, rakenteen ja toimijuuden sekä luoda
yhteyden menneisyyden ja tulevaisuuden välillä.

Tul kit sen niin, et tä täs sä tut ki muk ses sa esiin tyy edel tä väs tä jaot te lus ta seu -
raa via lä hes ty mis ta po ja. Ensim mäis tä lä hes ty mis ta paa edus ta vat Kar man mu si -
kaa li suus tes ti ja kirk ko kuoro lais ten te ke mä ar vi oin ti cd-lau lunäyt tei den pe rus teel -
la. Ne ovat ob jek tii vi sia tes te jä sii nä mie les sä, et tä ne ovat yh den mu kai ses ti esi tet -
tä vis sä, pis teytet tä vis sä ja tois tet ta vis sa tut ki jas ta riip pu mat ta. Kol mas ja nel jäs lä -
hes ty mis ta pa – käy tän tö yk si löl lise nä toi min ta na, jo ta tut ki taan sub jek tin nä kö kul -
mas ta, se kä käy tän tö yh teisöl lise nä toi min ta na tai tra di tio na, jo ta tut ki taan sub jek -
tin nä kö kul mas ta – liit ty vät tut ki muk seen myös: Opis ke li jat ja opet ta ja-tut ki ja
käy vät yh des sä lä pi op pi mis proses sis sa ny kyi siä ja ai kai sem pia usein ins ti tu tio -
naa li sis sa so si aa li sis sa kon teks teis sa ta pah tu nei ta sub jek tii vi sia lau la mis ko ke -
muk sia et sies sään pa rem pia toi min ta käy tän tei tä. Lopuk si ref lek tii vis-dia lek ti nen
lä hes ty mis ta pa vai kut taa mie lek kääl tä kult tuu ri psy ko lo gi sen vii te ke hyk sen kan -
nal ta. Dynaa mi suus, il mi öi den riip pu vuus toi sis taan ja sys tee min eri ta so jen dia -
lek ti nen vuo ro pu he lu tar koit ta vat täs sä tut ki mus kon teks tis sa esi mer kik si si tä, et tä
kult tuu ri set ja ins ti tu tio na li soi tu neet kä si tyk set nuo til leen lau la mi ses ta ovat yh -
teydes sä pait si yk si lön ko ke muk seen lau la mi ses ta myös fy sio lo gi siin ke hon ta -
pah tu miin, esi mer kik si sy dä men lyön ti ti heyteen. Ope tusin ter ven ti on ai he ut ta ma
vä li tön muu tos voi ol la ha vait ta vis sa aluk si vaik ka pa asen teen ta sol la tai oman lau -
lu ää nen kuu le mi sen tasolla ja myöhemmin laulamistoiminnan tasolla.

Ylei se nä toi min ta tut ki muk sen kes keise nä piir tee nä pi de tään tut ki muk sen
etenemis tä suun nit te lun, toi min nan, ha vain noin nin ja ref lek ti on syk lei nä (Carr &
Kem mis 2002, 162). Todel li suu des sa vai heet ovat li mit täi siä ja pääl lek käi siä ja
pro ses si on avoi mem pi ja jous ta vam pi kuin sen teo reet ti nen mal li. Tär ke ää on se,
et tä osal lis tu jat ko ke vat pro ses sin ke hit tä vän hei dän toi min taan sa ja hei dän ym -
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89 Kem mis ja McTag gart (2003, 354) käyt tä vät kä si tet tä ”ref le xi ve”. Käy tän kui ten kin kä si tet tä ref lek tii vi nen 
hei tä lai na tes sa ni.



mär rys tään sii tä. Kuu la (1999, 61) to te aa kin suo ma lai sis ta toi min ta tut ki muk sis ta
ra por toides saan ta val lisin ta ol leen, et tä tut ki jat hyö dyn si vät yh tä ai kai ses ti aja tuk -
sia useil ta op pi-isil tä ja toi min ta tut ki muk sen suun tauk sil ta. Tämä on ym mär ret tä -
vää, kos ka käy tän tö jen tut ki mis kon teks tit ja tut ki muk sel li set yk si tyis koh tai set ta -
voit teet vaih te le vat tut ki muk ses ta toi seen aset ta en eri lai sia vaa ti muk sia tut ki muk -
sen to teu tuk sel le. Yhte näi sen tut ki mustra di ti on ase mes ta toi min ta tut ki mus on pa -
rem min kin väl jä tut ki mus stra te gi nen lä hes ty mis ta pa, jo ka saa si säl tön sä pit käl ti
kul loi sel ta kin koh de alu eel taan (Heikkinen & Jyrkämä 1999, 35).

7.1.1 Suunnittelun ja toiminnan vuoropuhelu

Toi min ta tut ki muk sel le luon teenomais ta on etenemi nen suun nit te lun ja toi min nan
”ken tän” ja ”teo ri an” vuo ro pu he lu na. Täs sä tut ki muk ses sa ken tän muo dos ti kym -
me nen lau lu taidot to man ai kui sen kans sa työs ken te ly ryh mä- ja yk si tyis tun neil la
lo ka kuun 1999 ja tam mi kuun 2001 vä lise nä ai ka na. Tut ki mus proses sis sa ta pah tu -
mat, ha vain not, aja tuk set, oi val luk set, kir jal li suu teen pe reh ty mi nen, ai neis ton ke -
rää mi nen, jär jes tä mi nen ja ana lysoin ti me ni vät li mit täin ja pääl lek käin. Tut ki muk -
sen al ka es sa mi nul la ei ol lut kirk kaa na sel vil lä, mil lai sel la kä sit teis töl lä tu li sin ai -
neis toon tart tu maan – en hän voi nut edes tie tää, mi tä tu li si tark kaan ot ta en ta pah tu -
maan, mi tä ta pah tu mis ta ha vait si sin ja mi ten nii tä tul kit si sin. Lisäk si tut ki mus koh -
tees ta ni ai kuis ten lau lu taidot to mi en lau la maan op pi mi ses ta oli saa ta vil la lä hin nä
yk sit täi siä ta paus ku vauk sia, jo ten en voi nut luo da vah vo ja en nak ko-ole tuk sia nii -
den pe rus teel la. Siten tut ki mus on ot teel taan ai neis to läh töi nen ja eks plo ra tii vi nen,
il mi ön pe rus kar toi tuk seen ja ym mär tä mi seen pyr ki vä. Tämä lä hes ty mis ta pa on
tie tys sä mää rin su kua Groun ded Theo ry -lä hes ty mis ta val le. Sii nä tut ki ja luo ana -
lyyt ti siä tul kin to ja ai neis tos ta ko ko tut ki mus proses sin ajan, mi kä suun taa ai neis -
ton ke ruu ta ja jäl leen tar ken taa teo reet ti sen tar kas te lua (Sil vo nen & Keso 1999;
Char maz 2003, 250)90. Olin ti lan tees sa, jo ta Ala suu ta ri (2001, 269) sa noo laa dul li -
sel le tut ki mus proses sil le omi nai sek si: ”Aineis ton ja tut kit ta van il mi ön ana lysoin ti
ete nee ai neis ton ke rää mi sen kans sa rin ta rin nan, niin et tä hy po teesi en tes taa mi nen
myös oh jaa uu den ai neis ton ke rää mis tä.”

Teo ria hah mot tui esi ym mär ryk sen se kä ken täl lä teh ty jen ha vain to jen ja
esiin nous sei den ky sy mys ten kaut ta nel jäk si nä kö kul mak si: kult tuu ri sen mai se -
man, sub jek tii vi sen ko ke muk sen se kä eräi den mu sii kin kog ni tii vi seen pro ses soin -
tiin ja ää nieli mis tön fy sio lo gi seen toi min taan liit ty vi en te ki jöi den tar kas te luk si.
Ken tän ta pah tu mi en ref lek toin ti ja tul kin ta kir jal li suu den avul la joh ti työs ken te ly -
ta po jen muok kaa mi seen, jon ka pe rus teel la työs ken te ly ken täl lä jat kui. Toteu tui
toi min nan ja teo ri an in duk tii vis-de duk tii vi nen syk li (ks. Heik ki nen & Jyr kä mä
1999, 36–37).
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90 En kui ten kaan so vel ta nut Groun ded Theo ry-tyyp pis tä ai neis ton koo daus menetel mää (ks. Sil vo nen & Keso
1999).



7.1.2 Reflektiivisyys

Ref lek tii vi sen ajat te lun aja tel laan ole van kes kei nen vä li ne toi min nan pa ran ta mi -
seen toi min ta tut ki muk ses sa (Carr & Kem mis 2002, 162–175). Mezi row mää rit te -
lee ref lek ti on ole van omi en us ko mus ten oi keu tuk sen tut ki mis ta en nen kaik kea toi -
min nan suun taa mi sek si ja on gel man rat kaisus sa käy tet tä vi en stra te gi oi den ja me -
net te ly ta po jen toi mi vuu den uu del leen ar vi oi mi sek si (1996, 8). Ref lek tii vi ses ti
ajat te le va sub jek ti kään tyy ajat te lun koh tee na ole vis ta konk reet ti sis ta ob jek teis ta
poh ti maan it se ään ajat te le va na sub jek ti na. Ref lek toides saan ih mi nen tar kas te lee
omaa sub jek ti vi teet ti aan, omia aja tus sisäl tö jään, ko ke muk si aan ja it se ään ta ju ava -
na ja ko ke va na olen to na. Hän ikään kuin nä kee oman toi min tan sa ja ajat te lun sa
uu des ta nä kö kul mas ta ja pyr kii ym mär tä mään, mik si ajat te lee niin kuin ajat te lee,
mik si toi mii niin kuin toi mii. (Heik ki nen & Jyr kä mä 1999, 36.) Ref lek tiota voi
myös ku va ta ”elä mäl lä op pi mi sek si”. Olen nais ta sii nä on tiet ty py säh ty mi nen, vii -
veel lä kat so mi nen: mi tä ja mi ten on teh ty, mi ten teh ty on koet tu, jae taan tois ten
kans sa ko ke muk sia ja näin opi taan ta pah tu nees ta jo ta kin, jon ka vie dä eteen päin.
(Mur to, Sava 1997 mu kaan.)

Ensim mäi sen ope tus pe riodin ai ka na syk syl lä 1999 esiin tu li sel lai sia seik -
ko ja, joi ta en ol lut hah mot ta nut pro jek tin al ka es sa. Minun oli ar vi oi ta va uu del leen
niin ope tuk sen kuin tut ki muk sen kin me net te ly ta po ja ja ta voit tei ta. Täl lais ta en -
nak ko-ole tuk siin koh dis tu vaa ref lek tiota voi kut sua Mezi row (1996) ta paan kriit -
ti sek si ref lek tiok si.91 Alku pe räis suun ni tel mas sa olin toi saal ta ali ar vi oi nut lau lu -
taidon vä häiseen kin ke hit ty mi seen tar vit ta van ajan, toi saal ta yli ar vi oi nut ryh mä -
ope tuk sen mah dol li suu det. Syk syn mit taan tu li sel väs ti esiin, et tä nuo til leen lau la -
mis taidon pa ran tu mi sek si myös yk si löl li nen oh jaus on tarpeen.

Kuten Heik ki nen ja Jyr kä mä (1999, 38) to tea vat usein ta pah tu vak si, pro ses -
sin ai ka na oli jos tain on gel mas ta tai si vu kysymyk ses tä al ka nut kas vaa mer kit tä vä
uu si suun nanavaus ko ko tut ki muk sel le. Täl lai sia on gel mia ja si vu kysymyk siä
nou si run saas ti, ja ne vai kut ti vat niin ope tusin ter ven ti oon kuin esi mer kik si omaan
ajat te luu ni. Tar kas te len näi tä seik ko ja lu vus sa 7.3.2, jos sa käyn lä pi käy tän nön
työs ken te lyn, kir jal li suu teen pe reh ty mi sen ja ai neis ton ana lysoin nin ref lek tii vi -
seen vuo ro vai ku tuk seen tut ki muk sen ai ka na vai kut ta nei ta tekijöitä.
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91 Kriit ti sel lä ref lek tiol la tar koi te taan omi en mer ki tys pers pek tii vi en taus tal la ole vi en en nak ko-ole tus ten pä te -
vyy den ar vi oin tia se kä näi den ole tus ten läh tei den ja seu raa mus ten tut ki mus ta (Mezi row, 1996, 8).



7.2 Lauletaan–projektin kuvaus

7.2.1 Tutkimukseen orientoituminen pilottiprojektilla

Ennen var si nai sen tut ki mus proses sin al kua ko kei lin pi lot ti ryh män kans sa tal vel la
1999 alus ta via aja tuk sia ni hei kos ti lau la vi en ryh män kans sa työs ken te lys tä.92

Ope tin nel jää ai kuis ta, jot ka ei vät osan neet lau laa nuo til leen93 ryh mäs sä kym me -
nen ta paa mis ker ran ajan, yh teen sä 15 tun tia. Ryh mäs sä oli kak si nais ta ja kak si
mies tä.

Pilot ti pro jek tin ha vain not ja ko ke muk set oli vat seu raa van lai sia: Nai sil le oli
usein hel pom paa tois taa mi nun lau lu ää nel lä an ta ma ni ää ni kuin pia nol la an net tu
ää ni. Mie hil le kum pi kin oli vai ke aa, kos ka oma nais ää ni mal li ni soi ok taa via kor -
keam mal ta kuin hei dän ää nen sä. Edis tys tä lau lu ää nen hal lin nas sa ta pah tui pi lo tin
ai ka na mut ta ei pal jon. Tun ti ti lan teis sa oli jat ku va kii reen tun tu ja toi min nan suun -
ni tel mal li suu des sa oli puut tei ta. Var si nai ses sa tut ki mus ryh mäs sä oli si suun ni tel ta -
va, ha vain noi ta va ja ke rät tä vä ma te ri aa lia pro ses sis ta huolellisemmin.

Huo ma sin, kuin ka omat tun te muk se ni vaih te li vat ja mie tin esi mer kik si, on -
ko lau la mi sen tär kein kri tee ri ”puh taus” ja huo non lau la mi sen ”li kai suus” ja saa ko
lau laa vää rin tai epä puh taas ti? Osal lis tu ji en lau la mi ses ta löy tyi ai na myös ai dos ti
myön tei siä seik ko ja. Kui ten kin vä lil lä nuo til leen lau la mi sen yri tyk set on nis tui vat
niin huo nos ti, et tä ko ko pi lot ti tun tui epä on nis tu neel ta, jos lau la mi nen ei pa ra ne.
Ymmär sin kui ten kin myös tuon tär keäk si tu lok sek si, mi kä li niin kä vi si. Ope tus -
ker to jen mää rä jäi har mit ta van vä häi sek si, jo ten tark ko ja joh to pää tök siä pi lo tis ta
tun tui vai keal ta teh dä. Pilot ti ryh män vie lä työs ken nel les sä aloin ke rä tä var sinais ta
tut ki mus ryh mää ke vät tal vel la 1999.

7.2.2 Projektin tapahtumat ja aikataulu

Tut ki muk sen ope tusin ter ven tio to teu tui pro jek ti na, jo ta kut sut tiin Lau le taan–pro -
jek tik si. Alla ole vaan tau luk koon on koot tu pro jek tin ta pah tu mat se kä lis ta tut ki -
mus ai neis tos ta. Sel vi tän teks tis sä tar kem min ta pah tu mi en ja ai neis ton luon teen.
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92 Ala suu ta ri (2001, 254) ky syy ai heel li ses ti, mil loin tut ki mus proses si al kaa. Alkaa ko se sil loin, kun ai neis toa 
ale taan ke rä tä vai jo tut ki mus suun ni tel man val mis tu mi ses ta – vai eh kä ai kai sem min? Hän to te aa tut ki muk -
sen no jaa van ai na joil tain osin ai kai sem paan tut ki muk seen tai te ki jän sä ai kai sem piin ko ke muk siin.

93 Nuo til leen lau la mi sen on gel mat oli vat pi lot tiin osal lis tu neil la sa man kal tai sia kuin var sinai seen tut ki mus -
ryh mään osal lis tu neil la, joi den on gel mi en luon net ta esit te len lu vus sa 8.1.1.



Tau luk ko 2. Lau le taan–pro jek tin ta pah tu mat ja ke rät ty tut ki mus ai neis to

Ajankohta Tapahtuma Tutkimusaineisto

Maalis–huhtikuu
1999

Projektista
ilmoittaminen,
tutkimusryhmän
muodostaminen ja
ensitapaaminen.

• Ilmoitus, jolla hain osallistujia
projektiin (liite 3).

• Alkuhaastattelu (nauhoitettu).

• Taitotesti (nauhoitettu, liite 4).

• Laulun esittäminen (nauhoitettu).

Huhtikuu
1999

Informaatiokirje
projektista; syksyn
kokoontumisajat ja
muita käytännön
seikkoja; pyyntö pitää
laulu-päiväkirjaa.

Kesä
1999

Kirje, jossa pyydän
ajatuksia omasta lau la -
mis historiasta (liite 5).

• Osallistujien kirjoittama kirje omasta
laulamishistoriasta.

• Laulupäiväkirja.

Lokakuu
1999

• Taitotesti.

• Kyselylomake I (liite 6).

• Laulutaidon osatekijöiden
itsearviointi.

• Käsitykset laulamisesta ja
musikaalisuudesta (liite 7).

• Lukemisen ja laulamisen videointi.

• Karman musikaalisuustesti.

Loka–joulukuu
1999

1.opetusperiodi: 10
ryhmätuntia.

Tapasin opiskelijat
yksitellen puolessa
välissä periodia ja
havainnoin heidän
laulutarkkuuttaan ja
äänialaansa.

• Tuntien videointi.

• Laulupäiväkirja ja tuntipalautteet.

• Puolimatkan krouvin mietteet (liite 8).

• Yksitellen tapaamisen nauhoitus.

• Onnistunut laulamiskokemus-
pohdinta (liite 9).

• Opettajan toiminta ja tuntiharjoitteet

Joulukuu
1999

Päätös jatkaa
projektia.

• Taitotesti.

• Laulutaidon osatekijöiden
itsearviointi.

• Käsitykset laulamisesta ja
musikaalisuudesta.

• Lukemisen ja laulamisen videointi.

• Karman musikaalisuustesti.
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Ajankohta Tapahtuma Tutkimusaineisto

Tammi–toukokuu
2000

2. opetusperiodi:

5 ryhmätuntia ja
yksityistunteja.

• Tuntien videointi tai c-kasetille
nauhoitus.

• Ilmapiiri- ja palautekysely (liite 10).

• Opettajan toiminta ja tuntiharjoitteet.

Toukokuu
2000

• Taitotesti.

• Kyselylomake II (liite 11).

• Laulutaidon osatekijöiden
itsearviointi.

• Käsitykset laulamisesta ja
musikaalisuudesta.

• Lukemisen ja laulamisen videointi.

Syys–joulukuu
2000

3. opetusperiodi:

4 ryhmätuntia ja
yksityistunteja.

• Tuntien videointi tai c-kasetille
nauhoitus.

• Opettajan toiminta ja tuntiharjoitteet.

Helmi–toukokuu
2001

Joitakin yksittäisiä
tapaamisia
osallistujien kanssa.

• Kyselylomake III (liite 12).

• Laulutaidon osatekijöiden
itsearviointi.

• Käsitykset laulamisesta ja
musikaalisuudesta.

Toukokuu
2002

Seurantatapaaminen.
• Laulutunti ja sen videointi.

• Seurantakysely (liite 13).

Tammi–helmikuu
2003

Kirkkokuorolaiset
arvioivat cd-näytteet.

• Ohjeistus cd-näytteiden arvioimiseksi
(liite 14).

• Cd-näytteiden esitysjärjestys ja
nauhoitusajankohta (liite 15).

Joulukuu
2003

Tapaaminen projektiin 
osallistuneiden kanssa.

• Osallistumisaktiivisuus (liite 16).

• Opettajan muistiinpanot.

Maalis–huhtikuu 1999

Koh dis tin pro jek tis ta il moit ta mi sen Hel sin gin yli opis ton teo lo gi sen tie de kun taan,
kos ka tie de kun nas sa pi tä mie ni il maisu tai to kurs si en yh teydes sä olin ha vain nut
mo ni en opis ke li joi den aras te le van ja ko ke van osaa mat to muut ta lau la mis ti lan teis -
sa. Kävin yh del lä pe rus kurs si luen nol la maa lis kuus sa 1999 ker to mas sa hank kees -
ta ni se kä jä tin il moi tuk sia lai tos ten il moi tus tau luil le.
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Sain luen to tie dot ta mi sen94 jäl keen run saan vii kon ku lues sa 19 yh teydenot -
toa. Puhe lin kes kus te lun pe rus teel la so vin ta paa mi ses ta 12 hen ki lön kans sa. Yh -
teyt tä ot ta neis ta seit se mäs tä hen ki lös tä kol me ar vi oin pu he lin kes kus te lun pe rus -
teel la lii an tai ta vak si lau la jak si pro jek tiin. Esi mer kik si hen ki lö pys tyi pu he li mes sa 
lau la maan ”Ukko Noan” nuo til leen. Nel jä hen keä jäi va rasijal le. Tapa sin pu he lin -
kes kus te lun pe rus teel la alus ta vas ti va lit se ma ni hen ki löt yk si tel len. Tapaa mi sen ai -
ka na haas tat te lin hen ki löä va paa muo toi ses ti kes kus tel len, ja hä nen lau la mishis to -
ri aan sa ja sii hen liit ty viä tun tei ta ja aja tuk sia käy tiin lä pi. Jokai nen te ki myös tai -
to tes tin ja lau loi jon kin va paa va lin tai sen lau lun. Tai to tes tis sä lau let tiin in ter val -
li- ja me lo diateh tä viä. Kaik ki tai to tes tisuori tuk set nau hoi tet tiin, ja pis teytin suo ri -
tuk set nau hoi tus ten pe rus teel la. Tes tin te ko ta van ku vaus on lu vus sa 8.1 ja teh tä vät
liit tees sä 4. Ker roin myös omas ta taus tas ta ni, tut ki muk sen ta voit teis ta ja odo tet ta -
vis sa ole vis ta työs ken te ly menetel mis tä. Nau hoi tin tapaamisen c-kasetille.

Tavoit tee ni oli saa da tut ki mus ryh mään hen ki löi tä, joil la en sin nä kin oli to -
del li sia lau la mis vaikeuk sia si ten, et tä jo ko hen ki lö ei kyen nyt lau la maan nuo til -
leen ja/tai hä nel lä oli voi ma kas us ko mus omas ta lau lu taidot to muu des taan. Toi sek -
seen oli tär ke ää, et tä hä nel lä vai kut ti ole van mo ti vaa tiota ke hit tää lau la mis taan.
Kol man te na va lin taan vai kut ta va na kri tee ri nä oli pyr ki mys pi tää ryh män osaa mis -
ta so suh teel li sen ho mo geenise na. Aiem pi en ko ke mus te ni mu kaan mel ko hy vin
lau la vat voi si vat tah to mat taan lan nis taa hei kom min lau la via. Lisäk si etenemis tah -
ti voi si ol la heil le lii an verk kai nen. Toi saal ta jos mu ka na on muu ta ma hie man
osaa vam pi hen ki lö, hei dän ää nen sä tu kee mui den lau la mis ta. Tapaa mi sen pe rus -
teel la hyl kä sin yh den hen ki lön sa mas ta syys tä kuin edel lä; nuo til leen lau lu tai to
vai kut ti koh tuul li sel ta. Tut ki mus ryh mään va lit se mis ta ni 11 hen ki lös tä yk si jou tui
ter veydel li sis tä syis tä perumaan osallistumisensa.

Lopul li sen ryh män muo dos ti kuu si nais ta ja nel jä mies tä. Seit se män heis tä
oli syn ty nyt vuo si na 1976–1979, yk si vuon na 1970 ja kak si vuo si na 1951 ja 1945.
Kah dek san nuo rin ta opis ke li teo lo gi aa, van hin osal lis tu ja opis ke li muun työn
ohes sa dia ko nia-am mat ti kor kea kou lus sa ja toi sek si van hin osal lis tu ja oli toi mi tus -
joh ta ja it-alal la.

Huhtikuu/kesä 1999

Huh ti kuun lo pus sa lä he tin in for maa tiokir jeen pro jek tis ta ja pyy sin pi tä mään lau -
lupäi vä kir jaa, jo hon mer ki tä, on ko lau la nut ja mi tä ha vait si ää nes sään, aja tuk sis -
saan ja tun te muk sis saan. Kesä kuun lo pus sa lä he tin kir jeen, jos sa pyy sin aja tuk sia
omas ta lau la mishis to rias ta, kos ka ha lu sin saa da kir jal li ses ti al ku haas tat te lua täy -
den tä vää tie toa (lii te 5).
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Lokakuu 1999

Ennen ryh mä ope tuk sen al kua ke rä sin seu raa van tut ki mus ai neis ton.

Kyse ly lo ma ke I koos tui 11 avoi mes ta op pi mi seen ja pro jek tiin liit ty väs tä ky -
sy myk ses tä (lii te 6).

Lau lu taidon osa te ki jöi den it sear vi oin ti. Esi tin osal lis tu jil le kym me nen ky -
sy mys tä, jot ka kos ki vat lau la mi seen ja ää nen käyt töön liit ty viä yk sit täi siä
tai to ja. Kysy myk set, jot ka ana lysoin tu lok sis sa, ovat: Miten edis ty nyt olet
nyt seu raa vi en seik ko jen suh teen: 1. Miten ää ne si tot te lee? 2. Pää set kö ma -
ta lal le? 3. Pää set kö kor keal le? 4. Kuu let ko, jos lau lat vää rin? 5. Kuu let ko,
jos toi nen lau laa vää rin? 6. Pidät kö pu he äänes tä si? Nel jä muu ta ky sy mys tä
(mi ten ää ne si tot te lee; vä syy kö ää ne si hel pos ti pu hues sa si; vä syy kö ää ne si
hel pos ti lau la es sa si; on ko ke hos sa si jän ni tyk siä lau la es sa si) ei vät tuo neet
tut ki muk sen kan nal ta oleel lis ta li sä tie toa, jo ten en ana lysoi nut nii tä tu los ten 
yh teydes sä. Kysy myk siin vas tat tiin nel jä ker taa pro jek tin ai ka na, lo ka- ja
jou lu kuus sa 1999, tou ko kuus sa 2000 ja hel mi–tou ko kuun vä lise nä ai ka na
2001.

Käsi tyk set lau la mi ses ta ja mu si kaa li suu des ta. Sel vit tääk se ni osal lis tu ji en
lau lu tai toon ja mu si kaa li suu teen liit ty viä kä si tyk siä esi tin jou kon väit tei tä,
jot ka muok ka sin Lon gan ja Lind blom-Ylän teen (1996) opis ke li joi den epis -
tee mis tä ke hi tys tä kos ke van tut ki mus kyselyn poh jal ta. Lau lu tai toon ja mu -
si kaa li suu teen liit ty vät väit teet oli vat: 1. Musi kaa li suut ta voi ke hit tää. 2.
Lau lu tai to on lah ja, jon ka on jo ko saa nut tai sit ten ei. 3. Jos on mu si kaa li -
nen, op pii no peas ti lau la maan. 4. Kuka ta han sa voi op pia lau la maan, jos
har joit te lee riit tä väs ti. 5. Musi kaa li suus on syn nyn näi nen omi nai suus, jo -
hon ei voi pal jon vai kut taa. 6. Lau lu tai toa voi ke hit tää ko ko elä män sä ajan.
Väit teet oli si joi tet tu 29 op pi mis ta kos ke van väit teen jouk koon. Tut ki muk -
ses sa ana lysoi daan vain ne kuu si ky sy mys tä, jot ka liit ty vät lau la mis- ja mu -
si kaa li suus kä si tyk siin. Kyse ly tois tet tiin nel jä ker taa. Liit tees sä 7 ovat kaik -
ki ky sy myk set.

Luke mi sen ja lau la mi sen vi de oin ti. Jokai nen lu ki tie tyn Kry lo vin ru non ja
lau loi sa man va paa va lin tai sen lau lun vi deol le yk si nään il man säes tys tä.
Nau hoi tus ti lan tees sa oli läs nä vain opis ke li ja ja opet ta ja. Vide oin ti tois tet -
tiin kol me ker taa ja esi tet tiin koe mie les sä 12 tut ki muk sen ul ko puo li sel le
hen ki löl le (ks. lu ku 10.3.1).

Kar man mu si kaa li suus tes ti. Kar man mu si kaa li suus tes ti teh tiin, kos ka se on
laa jas ti käy tös sä ja sen avul la voi ver tail la osal lis tu ji en suo riu tu mis ta väes -
tön kes ki tasoon. Tes ti teh tiin en sim mäi sen ope tus pe riodin alus sa (4.–5. ja
8.10.) ja lo pus sa (10. ja 13.12.1999) Sibe lius-Aka te mias sa kir jas ton ti lois -
sa. Tes tis sä on kol me esi merk kiä, nel jä har joi tus teh tä vää ja 40 teh tä vää.
Tes ti kes tää noin 16,5 mi nuut tia (Kar ma, 1993).

Sel vi tän ly hy es ti Kar man tes tin pe rus tei ta mu sii kin kog ni ti oi den kan nal ta. Tes tin
taus ta-aja tuk sen mu kaan ra ken teet ovat kes kei ses sä ase mas sa ha vait se mi ses sa ja
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ajat te lus sa. Yksit täis ten ele ment tien ase mes ta ra ken ne, ele ment tien kes ki näi set
suh teet ja kes ki näi nen jär jes täy ty mi sen ta pa ovat olen nai sia. Kuten vi su aa li nen
struk tu roin ti vaa tii ky kyä ava ruu del li seen hah mo tuk seen, mu sii kil li sen ma te ri aa -
lin hah mot ta mi nen vaa tii ky kyä au di tii vi seen struk tu roin tiin. Mut ta ku ten ava ruu -
del li nen hah mot ta mi nen ei pe rus tu tark kaan nä kö ky kyyn, myös kään ky ky ta ju ta
ää nis tä muo dos tu via hah mo ja ei rii pu ky vys tä kuul la pie niä ero ja ää nen kor -
keudes sa, pi tuu des sa, voi mak kuu des sa tai vä ris sä – vaik ka kin ky ky kuul la näi tä
ero ja on edel ly tys kuul la ra ken tei ta. (Kar ma 2003, 22.)

Psyyk ki nen funk tio, jo hon au di tii vi nen struk tu roin ti no jaa, on luon teel taan
hie rark ki nen. Musii kil li sen ra ken teen ra ken ne osi en ero jen ha vait se mi nen edus taa
alem man ta son hie rar ki aa, ja struk tu roin ti käyt tää alem paa hie rar kiatasoa ele ment -
tei nään. Audi tii vi set struk tuu rit ovat pri maa re ja mu sii kin pro ses soin nin kan nal ta,
kos ka struk tuu rei den ole te taan kan ta van mu sii kil lis ta mer ki tys tä. Kyky au di tii vi -
seen struk tu roin tiin on se pe rus ta, jol le mu sii kil li set tai dot har jaan nuk sen myö tä
ra ken tu vat ja jol la on mer ki tys tä mu sii kil lis ten tai to jen op pi mi sen help pou den
kan nal ta. Audi tii vi nen struk tu roin ti on luon teel taan spon taa ni, no pea ja jok seen -
kin tie dos ta ma ton pro ses si. Mikä li ole tus au di tii vi ses ta struk tu roin nis ta pri maa ri -
na pro ses si na on oi kea, se on suh teel li sen riip pu ma ton mu siik ki la ji en ja -tyy li en
vaih te lus ta kult tuu ris ta toi seen, sa moin kuin mu sii kil li sen har jaan nuk sen mää räs -
tä. (Kar ma 2003, 6, 22.) Tes tin tar koi tuk se na ei ole mi ta ta kaik kia mu sii kin alu eel -
la tar vit ta via omi nai suuk sia, vaan pri maa ria mu si kaa li suut ta, jo ka on juu ri ään ten
struk tu roin ti ky kyä (Karma 1986, 70).

Loka–joulukuu 1999: Ensimmäinen opetusperiodi

Periodi koos tui kym me nes tä ryh mä tun nis ta Sibe lius-Aka te mi an Töö lön ka dun toi -
mi pai kan Aino Ackté- tai Wege lius-sa lis sa.95 Tun nit pi det tiin vii koit tain ar ki-il ta -
na klo 17–20. Tapaa mi set vi de oi tiin. Vide oin nin hoi ti sii hen pal kat tu hen ki lö, ja
osal lis tu jil le oli ker rot tu etu kä teen vi de oin nis ta.

Luo kit te len ryh mä tun tien ta pah tu mat kym me neen si säl tönimik kee seen:
läm mit te ly jä, imp ro visaa ti oi ta, hen gi tyshar joi tuk sia, mie li ku vi en hyö dyn tä mi nen, 
sol misoin ti har joi tuk sia, lau lu jen lau la mi nen, tie don ja ka mi nen, asen ne muok kaus,
kes kus te lua ja ko ti läk sy jä. Nimik keet ovat luon nol li ses ti osit tain pääl lek käi siä ja
nii den si säl tä mät toi min not vai kut ta vat toi siin sa. Esi tän ryh mä tun tien toi min nas ta
yh teen ve don liit tees sä 17.

Periodin ai ka na ke rä sin seu raa van tut ki mus ai neis ton:

Lau lu päi vä kir ja ja tun ti pa laut teet: Ryh mä tun nin päät teek si kir joi tin nä ky -
vil le teh dyt har joit teet ja pyy sin ar vi oi maan nii den hyö dyl li syyt tä ja miel -
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lyt tä vyyt tä as teikol la 1–10. Seu raa van ta paa mi sen ai ka na kat soin nu me ro -
ar vi ot ja muun mah dol li sen pa laut teen.

”Puo li mat kan krou vin miet teet”: Loka kuun lo pus sa puo les sa vä lis sä pe -
riodia ky syin kah dek san avoin ta ky sy mys tä lau la mi ses ta ja pro jek tis ta (lii te
8). Tuol loin ta pa sin opis ke li jat myös yk si tel len ryh mä tun nin yh teydes sä ja
nau hoi tin c-ka se til le, kun opis ke li ja har joit te li pia non an ta mi en sä vel ten
mu kaan lau la mis ta.

Onnis tu nut lau la mis ko ke mus: Kah dek san avoin ta NLP-läh töis tä ky sy mys -
tä. Kysy mys ten ta voi te oli ak ti voi da osal lis tu jan mie les sä myön tei siä op pi -
mis ko ke muk sia (lii te 9).

Joulukuu 1999: Päätös jatkaa projektia

Kerä sin sa man ai neis ton kuin lo ka kuus sa 1999 lu kuun ot ta mat ta ky se ly lo ma ket -
ta I (ks. tau luk ko 2).

Syk syn mit taan ta pah tu nei den ha vain to jen pe rus teel la oli to det ta vis sa, et tä
roh keus lau laa oli kas va nut ja oli saa tu oi val luk sia oman ää nen toi min nas ta. Poh -
ties sa ni ha vain to ja pää dyin seu raa viin aja tuk siin: jot ta py sy vää lau la maan op pi -
mis ta voi si ta pah tua, muu tok sen on va kiin nut ta va 1. tun teen ta sol la; pe lok kuu den
vä henemi nen ja it se luot ta muk sen lau la mi sen suh teen kas va mi nen, 2. toi min nan
ta sol la; lau la mi sen li sään ty mi nen ja mo ni puo lis tu mi nen ja 3. tie tä myk sen li sään -
ty mi nen lau la mi ses ta. Kai kil la ta soil la oli edis tyt ty, mut ta aloin ym mär tää, et tä op -
pi mis proses si vaa tii enem män ai kaa. Tär keäk si oli nous sut ky sy mys, mi ten lau lu -
tai to ke hit tyi si, jos opis ke li ja sai si enem män hen ki lö koh tais ta oh jaus ta ja pa lautet -
ta kuin mi kä ryh mä ti lan tees sa on mah dol lis ta. Ehdo tin, et tä pro jek tia jat ket tai siin
se kä ryh mä tun tien et tä yk si tyis tun tien muo dos sa. Jokai nen il moit ti ole van sa ha lu -
kas jat ka maan har joi tuk sia. Sovit tiin, et tä opet ta jan ajan puut teen ta kia yk si tyis tun -
te ja saa vat pää asias sa vähiten edistyneet.

Tammi–toukokuu 2000: Toinen opetusperiodi

Kerä sin il ma pii ri- ja pa laute kyselyn (lii te 10). Ope tus jak sol la pi det tiin kuu -
kausit tain ryh mä tun ti, yh teen sä vii si ryh mä tun tia, se kä yk si tyis tun te ja. Ryh mä -
tun nit pi det tiin Sibe lius-Aka te mi an sa leis sa ku ten syk syl lä ja yk si tyis tun nit se -
minaa ri ti las sa. Ryh mä tun neil la kes ki tyt tiin al ku läm mit te lyn jäl keen lau lu jen lau -
la mi seen useim mi ten pia non säes tyk sel lä. Käy tet tä vis sä oli run saas ti lau lu ja ko pi -
oi na se kä toi ve lau lu kir jo ja. Yksi tyis tun neil la har joi tel tiin in ter val li en, soin tu jen ja 
sä vel kul ku jen lau la mis ta, yk sin ker tais ten ja vaa ti vam pi en lau lu jen lau la mis ta se kä 
joi den kin kans sa myös pa pin li tur giateh tä viä.
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Toukokuu 2000: Aineiston keruu jatkui

Kerä sin sa man ai neis ton kuin jou lu kuus sa 1999 lu kuunot ta mat ta Kar man mu si -
kaa li suus tes tiä se kä ky se ly lo mak keen II, jo ka koos tui yh dek säs tä avoi mes ta op -
pi mi seen ja pro jek tiin liit ty väs tä ky sy myk ses tä (lii te 11).

Syys–joulukuu 2000: Kolmas opetusperiodi

Syk syn mit taan pi det tiin nel jä ryh mä tun tia, ts. ryh mä ta paa mi nen ker ran kuu kau -
des sa se kä yk si tyis tun te ja. Toi min ta oli muo dol taan ja si säl löl tään sa man kal tais ta
kuin edel tä vä nä tal ve na. Ope tuk sen voi sa noa päät ty neen jou lu kuus sa, vaik ka seu -
raa van ke vät tal ven ai ka na pi din kin muu ta man yk si tyis tun nin.

Koko projektin ajan keräsin seuraavia aineistoja:

Vide oin ti ja c-ka se til le nau hoi tus: Kaik ki ryh mä tun nit vi de oi tiin ja useim mat yk si -
tyis tun nit vi de oi tiin tai nau hoi tet tiin c-ka se til le. Nau hoi tet tua ma te ri aa lia ker tyi
yh teen sä noin 65 tun tia. Lit te roin ko ko ai neis ton.

Opet ta jan toi min ta ja tun ti har joit teet do ku men toi tui vat nau hoi tuk siin ja/tai
muis tiin panoihi ni ja muo dos ta vat osan tut ki mus ai neis toa.

Helmi–toukokuu 2001: Yksittäisiä tapaamisia, aineiston keruu

Hel mi kuus sa opis ke li jat vas ta si vat vii mei sen ker ran ky sy myk siin lau lu taidon osa -
te ki jöi den it sear vi oin nis ta ja kä si tyk siin lau la mi ses ta ja mu si kaa li suu des ta se kä
ky se ly lo mak kee seen III, jo ka koos tui 12 avoi mes ta op pi mi seen ja pro jek tiin liit -
ty väs tä ky sy myk ses tä (lii te 12). Nel jä opis ke li jaa sai vie lä yh den lau lu tun nin.

Toukokuu 2002: Seurantatapaaminen

Opis ke li jat vas ta si vat seu ran ta kyselyyn (lii te 13). Tapa sin opis ke li jat yk si tel len.
Vaih doim me kuu lu mi sia ja pi din jo kai sel le lau lu tun nin.

Tammi–helmikuu 2003: Kirkkokuorolaisten arvioinnin keruu

Jot ta saa tai siin tut ki muk sen ul ko puo lis ten hen ki löi den ar vio osal lis tu ji en lau lu -
taidos ta, esi tin tes taus- tai tun ti ti lan teis sa nau hoi te tut lau lunäyt teet tal vel la 2003
35 kirk ko kuoro lai sel le Hel sin gin seu dul la96. He kuun te li vat 15 mi nuu tin mit tai sen 
cd-koos teen, jos sa pro jek tin osal lis tu jat esit tä vät kak si näy tet tä: ly hy en lau lun tai
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vi en teo lo gi en to del li sia kuu li joi ta. Käy tän nös sä oli myös mut ka ton ta jär jes tää kuun te lu ti lan teet kuo ro jen
kans sa.



jon kin tai to tes tin me lo di an en nen ope tus pe riodin al kua ja ope tus pe riodin lop pu -
vai hees sa tai jo lo put tua. Näyt teet esi tet tiin sa tun nai ses sa jär jes tyk ses sä. Liit tees sä 
14 on oh jeis tus cd:n ar vi oin tiin ja liit tees sä 15 cd-näyt tei den esi tys jär jes tys ja nau -
hoi tusajan koh ta. Tar kas te len tu lok sia lu vus sa 8.3.

Joulukuu 2003: Tapaaminen Lauletaan–projektiin
osallistuneiden kanssa.

Tapaa mi nen so vit tiin, kos ka use at osal lis tu jat oli vat il mais seet kiin nos tuk sen sa
saa da kuul la, mi ten olin eden nyt tut ki muk ses sa. Tapaa mi nen jär jes tyi Vil len ko to -
na. Pai kal la oli vii si osal lis tu jaa, muut oli vat il moit ta neet es tees tä. Ker roin alus ta -
vis ta tut ki mus tu lok sis ta ja kes kus te lim me niis tä. Ilta oli mie les tä ni ja mi tä to den -
nä köi sim min mui den kin mie les tä on nis tu nut ja sen päät teek si lau loim me yh des sä
”Jou lu puu on ra ken net tu”. Lupa sin lä het tää säh kö pos til la kai kil le osal lis tu jil le te -
ke mä ni hen ki lö koh tai sen yh teen ve don lau la mis ke hi tyk ses tä pro jek tin ai ka na.
Pyy sin kom men toi maan yh teen ve toa, mi kä li se tun tui si ai heel li sel ta. Kos ka kom -
ment te ja ei tul lut, ole tan, et tä yh teen ve dois sa ei ol lut täh del li siä huo mau tuk sen ai -
hei ta.

7.2.3 Aineiston analyysi

Kos ka tut ki mus ra por tis sa on sel ke ää kir joit taa ai neis ton ana lyy sis tä omas sa lu vus -
saan, saat taa tul la vai ku tel ma, et tä ana lysoin ti vai he oli tiet ty yh te näi nen ajan jak so. 
Tosiasias sa si tä ta pah tui ko ko pro ses sin ajan. Lähes ty mis ta paa ni luon neh ti siis ai -
neis to läh töi syys, avoi muus ja emer gent ti syys (ks. Char maz 2003, 251). Loin ana -
lyyt ti siä tul kin to ja ai neis tos ta ko ko tut ki mus proses sin ajan, mi kä suun ta si ai neis -
ton ke ruu ta ja tar ken si teo reet tis ta tar kas te lua. Aineis ton voi sa noa vauh dit ta neen
ajat te lu a ni ja pa rem min kin kuin hy po teesi en to dis ta mis ta ta voit te lin hy po teesi en
kek si mis tä. Tämä on eri tyi sen pe rus tel tua ti lan tees sa, jos sa puut tuu pe rus tie to ja
tut ki mus koh teen ole muk ses ta (ks. Esko la & Suo ran ta 2001, 19–20).

Tut ki mus ai neis ton ana lyy si al koi he ti, kun ai neis toa al koi ker tyä, toi sin sa -
noen jo tut ki muk seen osal lis tu ji en en si ta paa mi ses ta läh tien. Luin haas tat te lu ja ja
opis ke li joi den kir joit ta mia poh din to ja, pu rin tun tinauhoi tuk sia ja lit te roin nau hoil -
ta kuul ta via kes kus te lu ja. Ana lyy si puo les taan suun ta si mo nia käy tän nön toi mia ja 
yri tys tä kä sit teel lis tää il mi öi tä. Lit te roin ryh mä tun nit yleen sä mel ko pian ko koon -
tu mi sen jäl keen. Se oli osa opet ta ja na te ke mää ni ref lek tiota. Myös omat muis tiin -
pano ni he ti ko koon tu mis ten jäl keen pal ve li vat tä tä tar koi tus ta. Yksi tyis tun tien lit -
te roin ti sen si jaan al koi vas ta ke säl lä 2000. Ne pal ve li vat seu raa van syk syn ope tus -
pe riodia. Opis ke li joi den kir joi tel mat, ky se lyt ja muun ai neis ton kä vin lä pi ai na he -
ti ne saa tu a ni. Säh kö pos til la olen tar kis ta nut jäl keen päin joi ta kin seik ko ja, jot ka
oli vat jää neet epä sel väk si, ja olen saa nut joi ta kin teks ti vies te jä spon taanei na kom -
ment tei na osallistujilta.

Saman ai kai ses ti opet ta mi sen ja ai neis ton ana lyy sin kans sa jat koin pe reh ty -
mis tä kir jal li suu teen. Siel tä aloin saa da teo reet ti sia ide oi ta ja kä sit tei tä, joi hin si toa 
tut ki musaineos tos ta löy tä miä ni seik ko ja. Kir jal li suu den kans sa vuo ro pu he lu, ai -
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neis tos ta ko ko nais kä si tyk sen luo mi nen ja tut ki muk sen kir joit ta mis proses si pää si -
vät kui ten kin var si nai ses ti vauh tiin vas ta, kun tar vit ta vaa etäi syyt tä ta pah tu miin
oli syn ty nyt ope tus jak so jen päät ty mi sen jälkeen.

Hermeneuttinen kehä tulkinnan välineenä

Olen muo dos ta nut se kä ko ko nais ku vaa pro jek tis ta et tä ku van jo kai sen opis ke li jan
hen ki lö koh tai ses ta pro ses sis ta lu ke mal la yhä uu del leen kir jal lis ta ai neis toa lä pi
se kä kat so mal la ja kuun te le mal la nau hoi tet tua ma te ri aa lia usei ta ker to ja sa ma ten
kuin lu ke mal la ma te ri aa lis ta te ke miä ni lit te roin te ja. Aineis ton ana lyy sis sä on ol lut 
kes keis tä yri tys ym mär tää opis ke li joi den aja tuk sia ja ko ke muk sia her meneut ti sen
tul kin ta proses sin ta paan.

Her meneut tis ta pro ses sia ku va taan ke hä nä, jos sa yk sit täis ten osa te ki jöi den
mer ki tyk sen ym mär tä mi nen mää räy tyy ko ko naisuu den mu kaan. Kehä ete nee jat -
ku va na edes ta kaise na liik kee nä pro ses sin yk sit täi sen osan ja ko ko naisuu den vä lil -
lä. Yksit täi sen te ki jän lä hem pi tar kas te lu voi muut taa alun pe rin en na koi tua tul kin -
taa ko ko naisuu des ta, mi kä jäl leen vai kut taa osa te ki jöi den tul kin taan. Teks ti97, jo ta 
tul ki taan, on au tonomi nen: tul kin nan on pe rus tut ta va teks tin si säl töön teks tin
omas sa vii te ke hyk ses sä, ei esi mer kik si lu ki jan an ta mas sa (toi ses sa) vii te ke hyk -
ses sä. Tul kit si jan on tun net ta va hy vin se te ma tiik ka, jos ta teks tis sä pu hu taan, jot ta
hän ky ke nee ta ju amaan sen pie niä kin vi vah tei ta. Kui ten kaan tul kit si jan ei voi olet -
taa ole van vail la en nak ko kä si tyk siä. Hän ei voi hy pä tä ulos omas ta maa il man tul -
kin nas taan. Kes keis tä on, et tä tul kit si ja pyr kii tu le maan tie toi sek si omi en en nak -
ko kä si tys ten sä ja us ko mus ten sa vai ku tuk ses ta tul kin toihin sa. Her meneut ti nen tul -
kin ta proses si edel lyt tää siis otet ta, jo ta (Mezi row 1996, 8) kut suu kriit ti sek si ref -
lek tiok si. Pro ses si on pe rim mil tään päät ty mä tön. Käy tän nös sä se lo pe te taan sii nä
vai hees sa, kun on löy det ty mie le käs, yh te näi nen ja si säi ses ti ris ti rii da ton mer ki tys. 
Tul kin ta on myös in no vaa tio, se on luo van pro ses sin tuo te ker toes saan koh tees -
taan uu des sa laa jen tu neen mer ki tyk sen valossa. (Kvale 1996, 46–50.)

Tulok set ovat tu los vuo ro pu he lus ta ai neis ton kans sa ja tul kin nas ta ni sii tä.
Täs sä tut ki muk ses sa kir jal li sen ma te ri aa lin se kä lit te roi tu jen haas tat te lu jen li säk si
se kä opis ke li jat et tä tut ki ja jä sen tä vät ko ke muk si aan myös soi vas ta lau la mis ta pah -
tu mas ta (esi mer kik si opet ta jan ku vauk set kun har joi tel tiin nuo til leen lau la mis ta)
kir jal li seen muo toon, mi kä muo dos taa kes kei sen osan tut ki mus ai neis tos ta. Koko
ai neis ton tul kin ta liit tyy yri tyk seen luo da ta pah tu mis ta mie le käs ja yh te näi nen
mer ki tys ko konai suus yk sit täis ten osa te ki jöi den ja ko ko naisuu den vä li ses sä vuo -
ro vai ku tuk ses sa. Täs sä mie les sä kaik ki en esit tä mie ni tut ki mus tu lok si en voi aja tel -
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97 Lähes ty mis ta pa tar koit taa ni men omaan teks tin tul kin taa, mut ta pe ri aat tees sa her meneut tis ta tul kin taa voi
Kva len (1996, 47, 50–51) mu kaan tie tyin va rauk sin so vel taa myös haas tat te lui hin. Hän huo maut taa haas -
tat te lun tul kin nan ero avan val miin teks tin tul kin nas ta mm. si ten, et tä myös haas tat te li ja, ei vain haas ta tel ta -
va, vai kut taa ti lan teen keh key ty mi seen. Haas tat te lu ti lan tees sa myös mo net ei-kie lel li set te ki jät ku ten eleet
ja ää nen pai not vai kut ta vat tul kin toi hin.



la hei jas ta van her meneut tis ta poh din taa. Näin sa noes sa ni ajat te len her meneut ti sen
lä hes ty mis ta van ole van tut ki jan asenteellinen työkalu.

Triangulaatio

Trian gu laa tiol la tar koi te taan ly hy es ti eri lais ten ai neis to jen, teo ri oi den ja/tai me ne -
tel mi en käyt töä sa mas sa tut ki muk ses sa. Aineis tot rian gu laa tio tar koit taa si tä, et tä
yh des sä tut ki muk ses sa yh dis tel lään useam man lai sia ai neis to ja kes ke nään. (Esko la 
& Suo ran ta 2001, 68.) Kos ka py rin kar toit ta maan ja ym mär tä mään var sin mo -
niulot teis ta il miötä, lau lu taidot to muut ta, pi dän vält tä mät tö mä nä tar kas tel la si tä eri 
ai neis to jen kaut ta. Ei ole aja tel ta vis sa, et tä esi mer kik si pel käs tään haas tat te lun
avul la sii tä sai si laa jan ja mo ni puo li sen ku van, vaan on hyö dyn net tä vä mo nen lai -
sia ai neis to ja. Perus te lin joh dan nos sa, mik si pi dän vält tä mät tö mä nä tar kas tel la
lau la mis ta kult tuu ri sel ta, ko ke muk sel lis ta, kog ni tii vi sel ta ja fy sio lo gi sel ta kan nal -
ta. Nojau dun kult tuu ri psy ko lo gi sen vii te ke hyk sen si säl lä eri teo riape rin tei siin,
joi den mu kaan tar kas te lu kul mat ai neis toi hin vaih te le vat. Tut ki mus ai neis to koos -
tuu ais ti ha vain nois ta ope tus ti lan teis sa ja nau ha ma te ri aa lis ta, ke rään tie toa ky se lyi -
den ja muun kir jal li sen ma te ri aa lin muo dos sa ja tul kit sen ai neis toa vuo ron pe rään
eri tar kas te lu kul mia vas ten. Mene tel mät rian gu laa tiok si (Esko la & Suo ran ta 2001,
70) tul kit sen sen, et tä vaik ka tut ki mus on luon teel taan kva li ta tii vi nen, kak si ai -
neis toa poik ke aa kva li ta tii vi ses ta ot tees ta. Ne ovat Kar man mu si kaa li suus tes ti ja
kirk ko kuoro lais ten ar vio osal lis tu ji en lau lu taidos ta. Kar man tes ti liit tyy Kem mi -
sin ja McTag gar tin (2003, 349–351) epis tee mi ses sä jaot te lus sa käy tän töön, jos sa
yk si lön toi min taa tar kas tel laan ul ko a päin ob jek tii vi sin me ne tel min. Kirk ko kuoro -
lais ten suo rit ta ma ar vio taas on luon teel taan sub jek tii vi nen, mut ta on esi tet tä vis sä
ob jek tii vi ses sa nu mee ri ses sa muo dos sa.

7.3 Opetusintervention luonne tässä
tutkimuksessa

Kuvaan täs sä lu vus sa aluk si nii tä ko ke muk sia, taus ta ole tuk sia ja -aja tuk sia, joi den
va ras sa tut ki mus ja työs ken te ly ryh män kans sa al koi vat. Sit ten tar kas te len, mil lai -
sin kä sit tein aloin hah mot taa lau lu taidot to muu den il miötä ja op pi mi seen liit ty viä
ky sy myk siä pro jek tin ai ka na. Lopuk si esit te len se kä ope tusin ter ven ti on et tä ke rä -
tyn ai neis ton kan nal ta tär ke än kä sit teen ”lä hi ke hi tyk sen vyö hy ke”, jo hon tu tus -
tuin vas ta tut ki muk sen myö tä. Käsi te muo dos tui pe da go gi sel le ajat te lul le ni tut ki -
muk sen ref lek tii vi sen ke hän myö tä kes kei sek si.

7.3.1 Opetusnäkemykseeni ennen tutkimusta vaikuttaneita 
tekijöitä

Olen it se es teet ti sen mu siik ki kas va tuk sen tuo te. Kou lu tuk see ni kuu lui vat lap suu -
des sa aloi te tut viu lun ja alt to viulunopin not mu siik kiopis tos sa, lau lunopis ke lu har -
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ras tuk se na kon ser va to rios sa ja am mat tiopis ke lu Sibe lius-Aka te mias sa aluk si alt -
to viulun ja myö hem min lau lun so lis tis ten opin to jen pa ris sa. Olin kas va nut mu sii -
kil li seen lah jak kuusajat te luun ja ”vir heet tö män” suo rit ta mi sen maa il maan. Kuten
joh dan nos sa to te sin, aloin vä hi tel len ky seen alais taa pe rin tei siä kä si tyk siä mu si -
kaa li suu des ta ja lau la mi ses ta. Samoi hin ai koi hin tu tus tuin näyt te li jän työs sä käy -
tet tä viin me ne tel miin se kä rat kai su kes kei siin ajat te lu- ja toi min ta ta poi hin, jot ka
vai kut ti vat jo tut ki muk sen suun nit te lu- ja aloi tus vai hees sa vah vas ti nä ke myk sii ni.
Luon neh din nii tä seu raa vak si ly hy es ti.

Näyttelijäntyön harjoitukset

Osal lis tuin usei na ke si nä eri lai sil le teat te ri kurs seil le, jot ka ava si vat uu sia nä kö alo -
ja. Näyt te li jän työ har joi tuk set ero si vat si säis tä mäs tä ni klas si sen mu sii kin kou lu -
tuk ses ta eri tyi ses ti sii nä, mi ten vir hei siin suh tau du taan. Har joi tuk sis sa tär kein tä
oli us kal taa heit täy tyä ti lan tei siin oma na it se nään ja ol la pel kää mät tä vir hei tä,
”mo kia”. Ilman et tä klas si sen mu sii kin soit ta mi sen ja lau la mi sen kou lu tuk ses sa
ope tet tai siin pel kää mään vir hei tä, niin hel pos ti käy. Vir heet as sosioi tu vat her käs ti
pel koon kol le go jen tai ylei sön ylen kat sees ta, murs kaa vas ta jul ki ses ta ar vos te lus ta, 
tut kin non hyl kää mi ses tä jne. Oli haas ta vaa ja va paut ta vaa saa da ko keil la omia ra -
jo jaan eri lai sis sa il maisuteh tä vis sä ja ope tel la ole maan pel kää mät tä vir hei tä. (Ks.
Johns to ne, 1996.)

Ratkaisukeskeisyys

Rat kaisukes kei seen ajat te luun ja sii hen lä hei ses ti liit ty vään NLP-val men nus suun -
tauk seen (Neu ro-Lin guis tic Prog ram ming) tu tus tu mi nen98 aut toi hah mot ta maan
myön teis ten muu tos ten mah dol li suuk sia se kä an toi käy tän nöl li siä työ ka lu ja ope -
tus ti lan tei sin. Minua vie hät ti eri tyi ses ti näi den lä hes ty mis ta po jen epä dog maat ti -
suus. NLP:ssä pu hu taan pal jon ole tuk sis ta, ei to tuu des ta (O’Connor & McDer mott 
1996, xiv), jo ten toi mi joil la on mah dol li suus ikään kuin avoi meen, luo vaan pe li -
kent tään. Käy tän jat kos sa kum mas ta kin yh teis ni mi ket tä rat kai su kes kei syys, kos -
ka ope tusin ter ven ti on kan nal ta ne täy den tä vät toi si aan.

Kum man kin suun tauk sen voi kat soa näh däk se ni saa neen vi rik kei tä hu -
manis ti ses ta psy ko lo gias ta, mm. Georg Kel lyn ja Carl Roger sin aja tuk sis ta.
Rogers (1980) pai not ti asia kas kes kei ses sä lä hes ty mis ta vas saan, et tä te ra peutin on
ol ta va avoi mes ti oma it sen sä ja us kot ta va asiak kaan ole van ky kene vä ke hi tyk seen. 
Tera peutin on luo ta va il ma pii ri, jos sa asia kas voi ol la avoin omil le ko ke muk sil -
leen ja opit ta va, mi ten asia kas ajat te lee, ym mär tää ja tun tee. Kel lyn (1963, 43) mu -
kaan ih mi sen ei tar vit se ko kea it se ään lop puelä mään sä olo suh tei den uh rik si, vaan
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hän voi eri lai sia konst ruk tii vi sia mah dol li suuk sia tut ki mal la va pau tua men nei syy -
ten sä tai ny kyi syy den pai no las teis ta.

Rat kaisukes kei set te ra piasuun tauk set pe rus tu vat pit käl ti ly hyt te ra pi an ke -
hit tä jän Mil ton H. Erick so nin työ hön. Kes kei siä piir tei tä Erick so nin te ra pia työs -
ken te lys sä ovat tiet tyyn on gel maan kes kit ty mi nen, ta voit tei den aset ta mi nen, kie li -
ku vil la kom munikoin ti muu tok sen ai kaan saa mi sek si se kä erään lai sen hyp noot ti -
sen trans sin hyö dyn tä mi nen, jol la vii ta taan pa rem min kin hen ki löi den vä li sen vuo -
ro vai ku tuk sen in ten si teet tiin kuin hyp noot ti seen ti laan. (Haley 1997, 15–28.)
Nykyi sin ly hyt te ra pi an kent tä on laa jen tu nut mo ni nai sik si te ra pia- ja val men nus -
menetel mik si. Suo mes sa rat kai su kes keis ten me ne tel mi en puo les ta pu hu ja na tun -
net tu Ben Fur man mää rit te lee lä hes ty mis ta van seu raa vas ti: Se on me ne tel mä, jol la 
ei ana lysoi da on gel mia, vaan vah vis te taan esi mer kik si ter veyt tä. Sitä voi kut sua
myön teis ten il mi öi den tek no lo giak si, ts. toi vot tu jen käyt täy ty mis piir tei den, il mi -
öi den, tun ne ti lo jen, vuo ro vai ku tus suh tei den ja ym pä ris tö jen tut ki mi sek si, mää rit -
te le mi sek si ja edis tä mi sek si. Rat kaisukes kei syys on ta voit teis ta läh te vää työs ken -
te lyä ja ta voit tei ta koh ti kul ke mis ta. On tär ke ää, et tä ta voit teen aset taa asi an omai -
nen it se. Lop pu on kin sii nä, mi ten ih mis tä au te taan, kan nus te taan ja roh kais taan
sii hen, et tä hän jak saa si tä ta voi tet ta koh ti men nä.(Heik ki lä & Väänänen 2001,
10–11.)

NLP on Yhdys val lois sa 1970-lu vun lo pul la syn ty nyt suun taus. O’Connor
& McDer mot tin mu kaan NLP:ssä ko ros te taan en sin nä kin luot ta muk sel li sen vuo -
ro vai ku tus suh teen ”rap por tin” luo mis ta pait si toi seen ih mi seen myös omaan it -
seen sä, jot ta ky keni si löy tä mään ta sa pai non non-ver baa li sel la, psy ko lo gi sel la ja
hen ki sel lä, spi ri tu aa li sel la ta sol la oman it sen sä kans sa. Toi sek si on tär ke ää aset taa
ta voit tei ta pelk kään on gel maan kes kit ty mi sen ase mes ta; on ol ta va suun ta, jo hon
ha lu taan ede tä. Kol man nek si ko ros te taan ais tien mer ki tys tä: mil tä jo kin asia näyt -
tää, kuu los taa, tun tuu, tuok suu tai mais tuu ja mi tä ki nes teet ti siä ais ti muk sia (vrt. li -
has tun to ais ti, lu ku 6.2) sii hen liit tyy. Eri ais ti pii rei hin liit ty vi en mie li ku vi en avul -
la voi daan mer kit tä väs ti jä sen tää ja muo ka ta omia mie len sisäl tö jä. NLP pai not taa
myös jous ta vuut ta: mi tä jous ta vam min pys tyy muun ta maan toi min taan sa tai esi -
mer kik si sii hen kyt key ty viä mie li ku via, si tä suu rem mat mah dol li suu det on on nis -
tua. On ni mit täin ta val lis ta, et tä ih mi nen juut tuu tois ta maan sa maa asi aa, vaik ka
oli si il meis tä, et tä toi min ta ei ole tu lok sel lis ta. (O’Connor & McDer mott 1996,
1–2; ks. Ban dler & Grinder 1979.)

Hen ki lö koh tais ta muu tos ta ja vuo ro vai ku tus suh tei ta voi pei la ta eri ta soil la,
joi ta NLP:ssä kut su taan – mie les tä ni mel ko epä on nis tunees ti – ”loo gi sik si ta soik -
si”. Ne ovat ym pä ris tö (mis sä ja mil loin; jos esi mer kik si ai koo op pia lau la maan, on 
men tä vä ym pä ris töön, jos sa lau le taan), käyt täy ty mi nen (mi tä; on har joi tel ta va lau -
la mis ta), tai to (kuin ka; kuin ka har joit te lee, saa ko so pi vaa opas tus ta), his to ria (ai -
ka pers pek tii vi; mil lai nen men nei syys ih mi sel lä täs sä asi as sa on, en tä tu le vai -
suus)99, ar vot ja us ko muk set (mik si; on ko lau la mi nen tär ke ää, voi ko op pia lau la -
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maan), iden ti teet ti (ku ka; olen ko mi nä sel lai nen hen ki lö, jo ka voi op pia lau la -
maan) ja spi ri tu aa li nen ta so, ko ke mus osal li suu des ta laa jem paan ko ko naisuu teen.
(O’Connor & McDer mott 1996, 3–5.)

7.3.2 Reflektiivinen vuorovaikutus tutkimuksen aikana

Ajat te lu ni ja ope tusin ter ven ti on luon ne muut tui, jä sen tyi ja tar ken tui pro jek tin ai -
ka na kir jal li suu den lu ke mi sen ja ope tuk sen ref lek tii vi sen vuo ro vai ku tuk sen vuok -
si. Ajat te lu ni jä sen tyi luon nol li ses ti myös ma te ri aa lin ana lysoin ti vai hees sa Lau le -
taan–pro jek tin jo pää tyt tyä. Tut ki mus ete ni suun nit te lun, toi min nan, ha vain noin -
nin ja ref lek ti on syk lei nä. (Ks. Carr & Kem mis 2002, 162.) Ensim mäi ses tä ope tus -
syk sys tä läh tien al koi Heik ki sen ja Jyr kä män ku vaa mal la ta val la keh key tyä uu sia
ja en na koi mat to mia on gel mia ja tut ki mus teh tä viä, ”uut ta luo via yl lä tyk siä” (1999, 
38). Nämä on gel mat muo dos ta vat yh des sä esi ym mär ryk sen kans sa tut ki muk sen
teo reet ti sen vii te ke hyk sen, jon ka kä vin lä pi lu vuis sa 3–6. Koko an tä hän ne kes kei -
set sei kat, jot ka nou si vat esiin vas ta pro jek tin ku lues sa ja sen jäl keen ai neis toa ana -
lysoides sa ni. Ilmoi tan su luis sa sen lu vun, jos sa teo reet ti ses sa vii te ke hyk ses sä tar -
kas te len ky sei siä seik ko ja.

Havain noides sa ni opis ke li joi ta ja kes kus tel les sa ni hei dän kans saan aloin
poh tia, mi ten voi si se lit tää kor keam pi en sä vel ten lau la mison gel mia. Voi si vat ko ne 
ja ka pea ää niala liit tyä esi mer kik si re kis te rin vaih dok sen vai keuk siin (lu ku 6)?
Aloin myös ih me tel lä omaan lau lu ää neen liit ty viä sä vel kor keuk si en kuu le mison -
gel mia ja mu sii kil li sen ma te ri aa lin pro ses soi mi seen liit ty viä ky sy myk siä. Tämä
joh ti miet ti mään rep resen taa tiota, me lo di an muis ta mi seen liit ty viä ky sy myk siä ja
kä sit tei tä ku ten ka te go ri nen ha vait se mi nen ja tark kaa vai suu den suun taa mi nen.
Tutus tu mi nen Gra ham Wel chin kä si tyk siin lau lu taidos ta ke hi tyk sel lise nä jat ku -
mo na ja hä nen skee ma teo rian sa tar jo si vat pei laus pin nan tut ki musha vain noil le ni
(luku 5).

Osal lis tu ji en us ko muk set lau lu taidos ta ja lau la mi ses ta yleen sä näyt ti vät
muo dos ta van her käs ti it seän sä to teut ta van en nus tuk sen. Näi den asi oi den kä sit teel -
lis tä mi sek si aloin poh tia it se luot ta muk seen, att ri buu tiota poi hin ja mi nä pys ty vyy -
teen liit ty viä ulot tu vuuk sia, jot ka puo les taan ovat yh teydes sä il ma pii riin ja pa laut -
tee seen op pi mis ti lan teis sa (luku 4).

Kult tuu ri psy ko lo gi seen ajat te luun pe reh ty mi nen mah dol lis ti yri tyk se ni tar -
kas tel la lau la mis ta sys tee mi ses ti osa na laa jem pia kult tuu ri sia mer ki tys verk ko ja.
Kult tuu ri psy ko lo gi sen nä ke myk sen mu kaan yk si löi den us ko muk set tai dois taan ja
mah dol li suuk sis taan ovat yh teydes sä kult tuu rin kä si tyk siin op pi mi ses ta. Esiym -
mär ryk se ni pop pe ri lai ses ta kult tuu ri maa il mas ta al koi jä sen tyä es teet tis tä ja prak si -
aa lis ta mu siik ki kä si tys tä kos ke vak si poh din nak si. Myös Ber ge rin ja Luck man nin
ana lyy si ins ti tuu ti ois ta, Hol lan din ym. kä si te ”mah dol li set maa il mat” (lu ku 3 ja 4)
tar jo si vat tär ke än ke hi kon ajat te lul le. Vygots kyn ”lä hi ke hi tyk sen vyö hyk keen”
kä si te (lu ku 7.3.3) aut toi puo les taan sel kiytt tä mään te ke mä ni pe da do gi sen in ter -
ven ti on luonnetta.

Opet ta ja na ja tut ki ja na jou tui te ke mään ko ko ajan va lin to ja ja pää tök siä se -
kä no pe an in tui tii vi ses ti et tä poh din nan avul la. Nii den kaik ki en pe rus tei den ta voit -
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ta mi nen jäl keen päin on mah do ton ta. Luke mat to mia juon tei ta, jot ka jol lain ta val la
vai kut ti vat se kä omaan opet ta ja-tut ki jan et tä osal lis tu ji en ajat te luun ja toi min taan,
ka to si ta pah tu mi sen vir taan. Vaik ka kuin ka pyr ki si asi oi den to del li suut ta vas taa -
vaan ti lan ku vauk seen, va li koi tuu ta pah tu mi en run sauden sar ves ta vain sel lai sia
asi oi ta, jot ka re sonoi vat juu ri mi nus sa. Siten tut ki mus on vää jää mät tä tut ki jan sub -
jek tiin, hä nen va lin toihin sa ja tul kin toihin sa, sidottua.

7.3.3 Lähikehityksen vyöhyke

Venä läi sen Vygots kyn (1978) aja tuk set kie len ja ajat te lun so si aa li ses ta al ku pe räs -
tä aut ta vat ym mär tä mään nii tä me kanis me ja, joi den kaut ta kult tuu ri set il mi öt tu le -
vat osak si yk si lön miel tä. Hänen 1920–1930-lu vuil la esit tä män sä aja tuk set loi vat
pe rus tan kult tuu ri psy ko lo gi sen suun tauk sen nä ke myk sil le op pi mi ses ta ja opet ta -
mi ses ta so sio kult tuu rise na ta pah tu ma na. Poh ties saan psyyk kis ten me kanis mi en
ke hit ty mis tä Vygots ky olet ti, et tä tie to jen ja tai to jen omak su mi nen edel lyt tää
yleen sä har joit te lua ja opas tuk sen saa mis ta ko keneem mil ta hen ki löil tä. Bio lo gi set
te ki jät ei vät enää tie tyn ke hi tys vai heen jäl keen kel paa pri maa reik si, tyh jen tä vik si
se li tyk sik si, vaan se li tyk siä on et sit tä vä so si aa li sis ta te ki jöis tä. Vas tus ta es saan
bio lo gis ta re duk tionis mia ja me kanis tis ta be ha vioris mia hän pai not ti, et tä ke hi tys -
tä se lit tä vät te ki jät ovat mo ninai sia ei kä ke hi tys kos kaan pe rus tu vain yh den yk sit -
täi sen te ki jän vai ku tuk seen. Psy ko lo gi set työ ka lut ku ten kie li, las ke mis ta vat,
muis ti tek nii kat, al geb ral li set sym bo lit – tai ku ten al la ole vas sa esi mer kis sä tah ti tai 
nuo tit – ovat luon teel taan so si aa li sia: yk sit täi nen ih mi nen ei saa nii tä pe rin tö te ki -
jöi nä tai kek si nii tä ir ral laan ym pä ris tös tä, vaan so sio kult tuu ri sen yh teisön sä jä -
sene nä. (Wertch 1985, 20–22, 80.) Vygots ky oli kiin nos tuneem pi tut ki maan si tä,
mi ten jo hon kin suo ri tuk seen yl le tään kuin sen het kis tä suo ri tus tasoa si nän sä.
Käsit teen ”lä hi ke hi tyk sen vyö hy ke” avul la hän ku va si si tä toi min taa ja toi min nan
ta soa, jo hon op pi ja ky ke nee ko keneem man toi mi jan opas tuk ses sa. (Vygots ky
1978, 85–86.)

Vygots kyn mu kaan lap sen kult tuu ri ses sa ke hi tyk ses sä jo kai nen toi min ta
esiin tyy kah del la ta sol la: en sin so si aa li sel la, ih mis ten vä lise nä in terp sy ko lo gise na
ta pah tu ma na, ja sit ten psy ko lo gi sel la ta sol la, lap sen si säise nä int ra psy ko lo gise na
ta pah tu ma na. (Wertch 1985, 60–61.) Kyse on jat ku vas ta vas ta vuo roi suu des ta,
kos ka pe ri aat tees sa kaik ki se, mi tä lap si op pii kult tuu ris ta ja sen ta vas ta kä sit tää
maa il ma, pe rus tuu vuo ro vai ku tuk seen lap sen ja mui den vä lil lä (Bru ner 1996, 20).

Se, mi tä lap si voi op pia, on suh tees sa lap sen ke hi tys tasoon. Aktu aa li sen ke -
hi tyk sen ta so on se, jol la lap si ky ke nee it se näi ses ti suo riu tu maan an ne tus ta teh tä -
väs tä. Lähi ke hi tyk sen vyö hy ke puo les taan on alue, jo ka jää ak tu aa li sen ja po ten ti -
aa li sen ke hi tyk sen ta son vä liin, ts. alu een ala ra jal la lap si pys tyy suo rit ta maan teh -
tä vän it se näi ses ti ja ylä ra jal la hän on nis tuu sii nä vain saa des saan ul ko puo lis ta tu -
kea esi mer kik si opet ta jal ta tai ko keneem mal ta ver tai sel ta. Eri lai set ky ky tes tit,
joil la mää ri tel lään lap sen älyk kyysikä, pyr ki vät mit taa maan vain ak tu aa li sen ke hi -
tyk sen ta soa. Aktu aa li sen ke hi tys tason ar vi oi mi nen on kui ten kin luon teel taan ret -
ros pek tii vis tä eli ku vaa ”kyp sy nei tä he del miä”. Lähi ke hi tyk sen vyö hy ke puo les -
taan ku vaa nii tä funk ti oi ta, jot ka ovat kyp sy mäs sä. Lap set voi vat ol la älyk kyysiäl -
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tään ts. ak tu aa li sel ta ke hi tys tasol taan sa mas sa pis tees sä, mut ta suo riu tua var sin eri
ta voin vai keam mas ta teh tä väs tä ai kui sen opas ta ma na ts. lä hi ke hi tyk sen vyö hyk -
keel lä toi mit ta es sa. Onko sil loin pe rus tel tua väit tää, et tä las ten älyk kyysikä on sa -
ma? Jos lap si voi aluk si ko keil la yk si nään lii an vai ke aa teh tä vää osaa vam man hen -
ki lön kans sa, se he rät tää lap sen si säi siä ke hi tys proses se ja. Kun nä mä pro ses sit si -
säis ty vät, ne muo dos tu vat lap sen omak si tai dok si. Lähi ke hi tyk sen vyö hyk keen
avul la voi daan en nus taa si tä, mi ten ”po ten ti aa li set nu put” tu le vat ke hit ty mään.
(Vygotsky 1978, 85–87, 90.)

Eloi se Ris tad, muu sik ko ja opet ta ja, ker too se los tuk ses ta, jon ka hän sa noo
kuu le van sa usein kes kus tel les saan uu den opis ke li jan kans sa tä män mu sii kil li ses ta
taus tas ta. 100

”Kävin pia no tun neil la pie ne nä [sy vä huo kaus]. Sitä tun si it sen sä niin
köm pe lök si ja ky vyt tö mäk si. Mitä tar koit ti kaan 6/8-osa? Eikö se me -
ne nel jään? En eh ti nyt huo ma ta pis teel lis tä nel jäsosaa, ja mi tä se si tä
pait si tar koit ti. Yri tys oli ko va, mut ta ai vot ei vät to tel leet. Sit ten vih -
doin sain ru ve ta soit ta maan ”Für Eli seä”, jo ta ra kas tin. Tosin se ei ol -
lut mu ka vaa opet ta jal le, kos ka kaik ki ha lu si vat soit taa si tä. Ja hä nen
kä si tyk sen sä sii tä, kuin ka ”Für Eli se” pi tää soit taa, oli eri lai nen kuin
oma ni. Arvaa, ke nen kä si tys voit ti? Minus ta tu li ai kuise na ju ris ti.
Vaik ka tie dän osaa va ni am mat ti ni, jäi taus tal le kui ten kin pia no-opet -
ta jan var jo: Mitä jos soit ta mi seen liit ty nyt ky vyt tö myy den tun ne saa
val lan kes ken vai ke an oi keus ju tun kä sit te lyn?” Ris tad sa noo huo kaa -
van sa sy vään jo ka ker ran kuul les saan vas taa vis ta ko ke muk sis ta ja
jat kaa: ”Ehkä juu ri si nä olit se on nel li nen, jo ta opet ta ja roh kai si ja tu -
ki, jo ka aut toi si nua edis ty mään ja ra kas ta maan mu siik kia. Liian mo -
nil la kui ten kin sa na pia no-opet ta ja pa nee hä ly tys kel lot soi maan.
Soit to tun nit – tai mit kä ta han sa op pi tun nit – voi vat ol la vaa ral li sia.
Voi al kaa us koa an sait se van sa hal vek sun taa – ’sääli, ei yh tään
rytmitajua’. Vähi tel len me net tää lap senomai sen in nos tuk sen mu siik -
kia tai jo tain muu ta har ras tus taan koh taan. Jos lap si ei so vi an net tuun
ope tus mal liin, hän ei opi mu siik kia, mut ta hän op pii ole van sa
’vaikea’, ’vastuuton’ tai ’tyhmä’.” (Ris tad 1982, 51–59.)

Lähi ke hi tyk sen vyö hyk keen nä kö kul mas ta tul kit tu na ei ta ri nan opet ta ja tar jon nut
sel lais ta tu kea, jo ka oli si aut ta nut las ta ym mär tä mään esi mer kik si tah ti la je ja mer -
kin tä ta poi neen. Lähi ke hi tyk sen vyö hyk keel lä toi mi mi nen tar koit taa, et tä toi min ta
aluk si on nis tuu opet ta jan opas tuk sel la ja se voi myö hem min si säis tyä it se näi sek si
int ra psy ko lo gi sek si toi min nak si ja ak tu aa li sek si ke hi tys tasok si. Ehkä opet ta ja an -
toi op pi laan vain me kaani ses ti tois taa teh tä vää. Opet ta ja ei yrit tä nyt esi mer kik si
sel vit tää, mi kä ni men omai ses ti oli han ka laa, mi hin lap si suun ta si tark kaa vai suu -
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ten sa, mi ten hän tul kit si epä on nis tu mi sen sa. Opet ta ja jät ti op pi laan vail le riit tä vää
tu kea tuot ta maan pro duk tia, jo hon op pi laal la ei ol lut so pi via työ ka lu ja ja jon ka
osa te ki jöi tä op pi las ei yk sin osan nut ana lysoi da ei kä kor ja ta.101

Ker to ja oli il mei ses ti lap suu ten sa pia no tun neil la toi mi nut tai to jen sa ää ri ra -
joil la. Siel lä, tie to jen sa, tai to jen sa ja ym mär ryk sen sä ra joil la – lä hi ke hi tyk sen vyö -
hyk keel lä – toi mi va ih mi nen on eri tyi sen haa voit tu va (Hak ka rai nen ym. 2004,
209). Vygots ky pu huu op pi mi sen kan nal ta olen nai ses ta tun ne ha vain to ko ke muk -
ses ta. Tun ne ha vain to ko ke mus viit taa sii hen, kuin ka ih mi set ha vait se vat, ko ke vat
ja kä sit te le vät so si aa li seen kans sa käy mi seen liit ty viä tun tei ta. Affek tii vi siin te ki -
jöi hin liit ty vä tur val li suus vyöhy ke (”sa fe ty zo ne”) on tär keä osa lä hi ke hi tyk sen
vyö hy ket tä. (Mahn & John-Stei ner 2002, 49, 51–52.) Oppi mi sen on nis tu mi sen
kan nal ta on kriit tis tä se, mi ten ih mi set pys ty vät tu ke maan ja kan nus ta maan tois -
ten sa op pi mis ta. Latis ta va ja ah dis tus ta ruok ki va il ma pii ri vä hen tää op pi mis mah -
dol li suuk sia, mut ta tun tei siin pe rus tu va kan nus tus saat taa aut taa ih mi siä ja ka maan
aja tuk si aan ja an ta maan ra ken ta vaa pa lautet ta se kä luo erään lai sen tur val li suus -
vyöhyk keen, jon ka puit teis sa ih mi set voi vat ke hit tyä se kä älyl li ses ti et tä kas vaa
ih mi si nä. (Hak ka rai nen ym. 2004, 209.) Bru ner pu huu pait si opet ta jas ta myös
muis ta op pi jois ta op pi mis tuen ra ken ta ji na (”scaf fol ding”), mi kä vas taa näh däk se -
ni lä hi ke hi tyk sen vyö hyk keen aja tus ta. Oppi mis tuen ole mas sa olo on vält tä mä tön -
tä myön tei sen it se luot ta muk sen ke hit ty mi sel le. Tuki voi tar koit taa esi mer kik si
mah dol li suut ta yrit tää uu des taan, kan nus tus ta hy väs tä yri tyk ses tä se kä yh teis tä ra -
ken ta vaa poh ti mis ta, mi ten ede tä, jos jokin meni vikaan. (Bruner 1996, 21, 37.)
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IV Tutkimustulokset





8 Muutokset laulutaidossa

Tar kas te len täs sä kap pa lees sa en sim mäis tä tut ki mus kysymys tä: ”Mil lai sia muu -
tok sia tut ki mus pro jek tiin osal lis tu nei den lau lu taidos sa ta pah tui?” Lau lu taidon
kri tee ri nä on nuo til leen lau la mi sen tark kuus. Kuvaan muu tok sia mel ko ylei sel lä
ta sol la ja esi tän lu vun lo pus sa pro jek tin ul ko puo lis ten hen ki löi den (35 kirk ko -
kuoro lais ta) cd-lau lunäyt tei den pe rus teel la an ta man ar vi on osal lis tu ji en lau lu -
taidos ta. Kol mes sa seu raa vas sa lu vus sa vas taan toi seen, kol man teen ja nel jän teen
tut ki mus kysymyk seen sel vit tä es sä ni yk si tyis koh tai sem min, mil lai sil la fy sio lo gi -
sil la ja kog ni tii vi sil la te ki jöil lä on mie les tä ni yh teyt tä lau lu taidos sa ta pah tu nei siin
muu tok siin se kä mil lai sia oli vat osal lis tu ji en sub jek tii vi set lau la mis ko ke muk set ja 
mi ten ne muut tui vat. Luvus sa 12 tar kas te len ko ko avas ti si tä, mis tä lau lu taidot to -
muu des sa on ky se ja esi tän hah mo tel man ope tus mal lis ta.

Tar kas te len aluk si osal lis tu ji en lau lu tai toa pro jek tin al ka es sa ja ku vaan
osal lis tu ji en lau luon gel mia tuot ta mis-, hah mot ta mis- se kä tun ne- ja us ko mus luk -
koi na. Tuot ta mis lu kol la tar koi tan ää nen tuoton fy sio lo gi ses sa pe rus tas sa ää nieli -
mis tön ta sol la ole via vai keuk sia lau laa nuo til leen. Hah mot ta mis lu kol la tar koi tan
mu sii kil li sen ma te ri aa lin pro ses soin tiin liit ty viä kog ni tii vi sen ta son vai keuk sia
mm. sä vel kor keuk si en erot ta mi ses sa. Tun ne- ja us ko mus lu kol la tar koi tan lau la mi -
seen liit ty viä kiel tei siä tun tei ta ja us ko muk sia, ku ten et tä hen ki lö jän nit tää lau la -
mis ta, us koo, et tei osaa lau laa ja epäi lee mah dol li suuk si aan oppia laulamaan.

Tai don ar vi oin ti pe rus tuu ar vi oi hi ni opet ta ja-tut ki ja na se kä ul ko puo lis ten
hen ki löi den te ke miin ar vi oi hin cd-näyt tei den pe rus teel la. Omat ar vio ni pe rus tu vat 
yk si tyis- ja ryh mä tun neil la se kä tes taus ti lan teis sa te ke mii ni ha vain toi hin ja niis tä
teh tyi hin nau ha tal len nuk siin. Tun ne- ja us ko mus luk ko jen tar kas te lu pe rus tuu
osal lis tu ji en ker to muk siin al ku haas tat te lus sa, ke sä kir jees sä, lau lu päi vä kir jas sa,
ky se lyis sä (ks. lu ku 7.2.2) ja ha vain toihi ni tun ti ti lan teis sa.

8.1 Taitotesti ja ääniala

Käyt tä mä ni tai to tes ti on osa ns. mu si kaa li suus tes tiä, jo ta käy te tään erään mu -
siik kiopis ton pää sy ko keis sa. Täs sä tes tin tar koi tus oli ar vi oi da vain nuo til leen
lau la mi sen tark kuut ta.102 Tes tiosi ot oli vat ”in ter val li en ja soin tu jen tois ta mi nen” 
(seit se män teh tä vää, jois ta nel jä in ter val lia ja kol me soin tua; mak si mi pis te mää rä 
7) ja ”me lo di oi den tois ta mi nen” (nel jä teh tä vää, mak si mi pis te mää rä yh dek sän).
Tes ti teh tiin yh teen sä nel jä ker taa: al ku haas tat te lun yh teydes sä tal vel la 1999, en -
nen en sim mäi sen ope tus jak son al kua lo ka kuus sa 1999, en sim mäi sen ope tus jak -
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son lo pus sa jou lu kuus sa 1999 se kä toi sen ope tus jak son lo pus sa tou ko kuus sa
2000. Pro jek tin ope tuk sen lop pues sa jou lu kuus sa 2000 ei enää teh ty tai to tes tiä,
kos ka sen tois ta mi nen ei oli si tuot ta nut enää uut ta in for maa tiota. Tes tit nau hoi -
tet tiin c-ka se til le tai vi deo kasetil le. Tes taus ti lan tees sa opis ke li ja oli kah des taan
opet ta jan kans sa.

Tes taus ti lan tees sa an noin teh tä vä mal lit sil tä kor keudel ta, jol ta osal lis tu jan
vai kut ti ole van hel poin ta lau laa. Soi tin esi mer kin (in ter val lin, soin nun tai me lo di -
an) tar vit ta es sa usei ta ker to ja ja lau loin ta val li ses ti it se pia non mu ka na. Soi tin in -
ter val lit ja soin nut pää sään töi ses ti mur ret tui na ja jä tin ne soi maan. Opis ke li ja sai
yrit tää niin mon ta ker taa ku ta kin teh tä vää, et tä hän jo ko on nis tui tai saa toin to de ta,
et tä tuo tos ei pa ra ne. Mikä li pys tyi lau la maan an ne tun in ter val lin, soin nun tai me -
lo di an oi kein yh tä ai kaa mal lin kans sa, sai täy det pis teet. Jos lau loi in ter val lis ta
toi sen ää nen oi kein tai me lo dias ta puo let oi kein, sai puo let pis teis tä. Jos me lo dias -
sa hie man yli puo let sä ve lis tä oli koh dal laan, sai li säk si 0,25 pis tet tä. Mikä li esi -
mer kik si kol misoin nun kak si sä vel tä oli koh dal laan, mut ta kol mas epä puh das, sai
0,75 pis tet tä. Ilman pia non tai opet ta jan ää nen tu kea ei siis tar vin nut lau laa saa dak -
seen täy det pis teet. Mai nit sen erik seen, mi kä li hen ki lö lau loi vail la pia non tai
opet ta jan ää nen tu kea. Tai to tes ti on liitteessä 4.

Äänialan ar vi oin ti ta pah tui läh tö ti lan tees sa tai to tes tin ja oma va lin tai sen
lau lun pe rus teel la. Äänialan ar vi oin ti pro jek tin ope tus jak so jen päät ty es sä jou lu -
kuus sa 2000 pe rus tui ope tuk sen myö tä muo dos tu nee seen kä si tyk seen, jo ta saa toin 
nau ha ma te ri aa lin avul la vie lä tar ken taa. Äänialaan läh tö ti lan tees sa on luo ki tel tu
mu kaan ne uloim mat ää net, jot ka hen ki lö yli pää tään pys tyi jo ten kin lau lu mai ses ti
tuot ta maan. Läh tö ti lan tees sa lau lu ää nialan mää rit tä mi nen oli joi den kin koh dal la
han ka laa, kos ka ää nen käyt töön liit tyi ar kuut ta ja tot tu mat to muut ta ei kä ää ni ol lut
ko vin lau lu mai nen. Pro jek tin ope tus jak so jen päät ty es sä jo kai sel la oli sel väs ti ha -
vait ta vis sa oleva lauluääniala.

8.1.1 Taitotestitulokset ja äänialat

Tau lu kois sa 3 ja 4 sekä ku vi ois sa1 ja 2 esi te tään tai to tes ti tu lok set läh tö ti lan tees sa
(maalis–huh ti kuu 1999) ja tou ko kuus sa 2000 se kä ää nialat läh tö ti lan tees sa ja jou -
lu kuus sa 2000. Jaot te len osal lis tu jat kol meen ryh mään: läh tö tasol taan vaa ti mat to -
mat, koh ta lai set ja hy vät sen pe rus teel la, kuin ka voi mak kaik si ar vi oin hen ki lön
tuot ta mis-, hah mot ta mis- se kä tun ne- ja us ko mus lu kot. Seu raa vas sa lu vus sa 8.1.2
sel vi tän luk ko jen luon net ta tar kem min.

Kaik ki en kym me nen osal lis tu jan yh teen las ke tut pis teet muut tui vat tai to tes -
teis sä seu raa vas ti: en sim mäi nen tes ti maalis–huh ti kuu 1999: 99,25 pis tet tä, toi nen
tes ti lo ka kuu 1999: 95,5 pis tet tä, kol mas tes ti jou lu kuu 1999: 134,45 pis tet tä. ja
nel jäs tes ti tou ko kuu 2000: 152,25 pis tet tä. Pis teet las ki vat hie man lo ka kuus sa
1999 läh tö ti lan tee seen ver rat tu na lä hin nä kah den hen ki lön vai ku tuk ses ta (Iida ja
Vil le). Muil la pis teet py syi vät lä hes en nal laan. Jou lu kuus sa kaik ki en pis teet nou -
si vat sel väs ti lo ka kuu hun näh den lu kuun ot ta mat ta Juhoa, jon ka tu los las ki 0,5 pis -
tet tä. Tou ko kuus sa kaik ki saa vut ti vat mak si mi pis teet tai lä hes mak si mi pis teet.
Tulos hei jas te lee mie les tä ni pait si tes tin ja tes taus ti lan teen op pi mis ta myös lau lu -
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taidon ke hit ty mis tä. Seu raa vis sa tau lu kois sa ja ku vi ois sa nä ky vät tai to tes teis sä ja
ää nialois sa ta pah tu neet muu tok set. Esi tän tai to tes teis tä vain en sim mäi sen tes tin
(en si ta paa mi nen maa lis-huh ti kuus sa 1999) ja nel jän nen tes tin (vii mei nen tai to tes ti 
tou ko kuus sa 2000) tu lok set. Äänialat il moi te taan puo lisäve las ke li na en si ta paa mi -
ses sa maa lis-huh ti kuus sa 1999 ja pro jek tin ope tus jak so jen päät ty es sä joulukuussa
2000.

Tes taus ti lan ne oli aluk si useim mil le osal lis tu jil le var sin ou to. Esi mer kik si
Juho kom men toi: En iki nä oo teh nyt täl lais ta, et tä jo ku an taa täl lai ää nen. Tää on
täyt tä hep re aa. Tes taus koet tiin eri tyi ses ti en sim mäi sil lä ker roil la en nen ope tuk -
sen al kua jo pa epä miel lyt tä väk si: Oi ka ma la, mää on vii meks teh ny täl las ta kol -
man nel la luo kal la. Mei dän pi ti lau laa pe räs sä… (Roo sa) Kun tää [tes ti] teh dään,
tun tuu, et tä jo ku oli si lait ta nut sor men to si tus kal li seen, ki pe ään paik kaan. Tun tuu
nöy ryyt tä väl tä kuul la, et tä se me nee ko ko ajan pie leen. (Niko) Kos ka tes taus ti lan -
ne kä vi tu tuk si pro jek tin myö tä ja lau la mis ko ke mus kart tui, ei tes taus enää myö -
hem min he rät tä nyt vas taa van lai sia kom ment te ja.
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Tau luk ko 3. Ensim mäi sen (maa lis-huh ti kuus sa 1999) ja nel jän nen (tou ko kuus sa 2000)
 taitotestin pis teet. Äänialat maa lis-huh ti kuus sa 1999 ja jou lu kuus sa 2000.

Nimi
(muu tettu)

Ääniala
maalis–

huhtikuu
1999

Ääniala

joulukuu
2000

1. taitotesti
maalis– 

huhtikuu
1999

4. taitotesti 

toukokuu
2000

Oma va lin -
tainen lau lu

maalis–huhtikuu
1999

Iida 12 (e–e
1
) 14 (a–h

1
) 7,75 15 (2) Jaakko Kulta

Juho 6 (A–es) 15 (A–c
1
) 8,25 14,75

Kerran usko
lapsuuden

Laura 9 (g–c
1
) 14 (g–a

1
) 8,75 15,25 Jänis istui maassa

Niko 7 (A–e) 17 (F–b) 5 15,25 Jaakko Kulta

Ville 10 (F–es) 16 (G–h) 5 15 Jaakko Kulta

Eetu 12 (G–g) 15 (A–c
1
) 14,25 (1) 15,25 (2)

Porsaita äidin
oomme kaikki

Emma 14 (fis–gis
1
) 17 (g–c

2
) 11,25 16

Niin alhaalla ei
kukaan kulje

Roosa 10 (g–f
1
) 17 (g–c

2
) 10, 75 14,5 Illan rauha hiipii

Anni 14 (f–g
1
) 22 (f–es

2
) 14,25 (1) 15,5 (2)

Maa on niin
kaunis

Veera 15 (g–b
1
) 22 (g–f

2
) 14 (1) 15,75 (2) Ystävä sä lapsien

Keskiarvo 10,9 16,9 9,9 15,2

Inter val li- ja soin tu teh tä viä on seit se män ja nii den ma xi mi pis te mää rä on 7 pis tet tä. Melo diateh tä viä on nel -
jä ja nii den mak si mi pis te mää rä on 9 pis tet tä.
Äänialal la tar koi tan lau lu ää nialaa, jo ka edes jo ten kin kuu los taa lau la mi sel ta (ks. Lauk ka nen ja Lei no,
1999, 52). Luvut ää nialasarak kees sa tar koit ta vat ää nialaa puo lisäve las ke li na. Esi mer kik si g–g on ok taa vi
eli 12 puo lisäve las kel ta ja a–es on vä hen net ty kvint ti eli 6 puo lisäve las kel ta.
Oma va lin tai nen lau lu: jo kai nen lau loi en si ta paa mi ses sa oman va lin tan sa mu kaan lau lun.
(1) Hen ki lö lau loi osan in ter val leis ta, soin nuis ta tai me lo di ois ta myös yk sin il man pia non tai opet ta jan ää nen tu kea
(2) Hen ki lö lau loi kaik ki me lo di at lä hes oi kein myös yk sin il man pia non tai opet ta jan ää nen tu kea.
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Kuvio 1. Tau luk ko 3. pyl väs diag ram mi na tai to tes tien osal ta.

Tai to tes ti pis teet (in ter val li en ja soin tu jen + me lo di oi den tois ta mi nen eli i + m) hen ki löit täin
läh tö- ja lop pu ti lan tees sa. Läh tö ti lan ne maa lis-huh ti kuu 1999, lop pu ti lan ne tou ko kuu 2000.

Kuvio 2. Tau luk ko 3 pyl väs diag ram mi na ää nialo jen osal ta.

Äänialat hen ki löit täin läh tö- ja lop pu ti lan tees sa. Ääniala il moi te taan puo lisäve las ke li na.
Läh tö ti lan ne maa lis-huh ti kuu 1999, lop pu ti lan ne jou lu kuu 2000.
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Teen seu raa vak si yh teen ve don lau lu taidos ta pro jek tia aloi tet ta es sa läh tö -
tasoryh mit täin. Seu raa vis sa lu vuis sa tar ken nan ku vauk sia fy sio lo gis ten, kog ni tii -
vis ten ja ko ke muk sel lis ten ulot tu vuuk si en suh teen.

8.1.2 Laulutaito lähtötilanteessa

Vaatimaton lähtötaso

Niil lä, jot ka luo kit te lin vaa ti mat to mik si lau la jik si, läh tö tason tai to tes tin in ter val li-
ja me lo diasuori tus ten yh teen las ket tu pis te mää rä (i + m) jäi en si ta paa mi sen yh -
teydes sä teh dys sä tes tis sä al le osal lis tu ji en kes kiar von. Nuo til leen lau la mi ses sa oli 
huo mat ta via puut tei ta, ja lau lu ää nen kva li teet ti oli hil jai nen ja soi ma ton. Kos ka jo -
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Tau luk ko 4. Tai to tes ti tu lok set ero tel tu na in ter val li- se kä me lo diateh tä viin ja
näi den yh teen las ket tui hin pis tei siin (i+m).

interv.
1. testi

melod.
1. testi.

i + m
1. testi

interv.
4. testi

melod.
4. testi

i + m
4. testi

Iida 4 3,75 7,75 6,5 8,5 (2) 15

Juho 2,75 5 7,75 6 8,75 14,75

Laura 5,5 3,25 8,75 6,25 9 15,25

Niko 2,25 2,75 5 6,5 8,75 15,25

Ville 2,5 2,5 5 7 8 15

Eetu 6,25 (1) 8 14,25 (1) 7 8,25 (2) 15,25

Emma 3,75 7,5 11,25 7 9 16

Roosa 6 4,75 10,75 6,5 8 14,5

Anni 5,25 9 (1) 14,25 7 8,5 (2) 15,5

Veera 5 9 (1) 14 7 8,75 (2) 15,75

Keskiarvo 4,3 5,6 9,9 6,7 8,5 15,2

i+m -pis teet ovat sa mat kuin tau lu kos sa 3, siis tes ti pis teet läh tö ti lan tees sa maa lis-huh ti -
kuus sa 1999 ja tou ko kuus sa 2000. Inter val li teh tä vis sä on mu ka na myös kol me soin tu teh tä -
vää. Inter val li- ja soin tu teh tä viä on seit se män ja nii den ma xi mi pis te mää rä on 7 pis tet tä.
Melo diateh tä viä on nel jä ja nii den mak si mi pis te mää rä on 9 pis tet tä.
(1) Hen ki lö lau loi osan in ter val leis ta, soin nuis ta tai me lo di ois ta myös yk sin il man pia -
non/opet ta jan ää nen tu kea
(2) Hen ki lö lau loi kaik ki me lo di at lä hes oi kein myös yk sin il man pia non/opet ta jan ää nen
tu kea.



kai sel la oli vai keuk sia ero tel la sä vel kor keuk sia yleen sä ja eri tyi ses ti vai keut ta
kuul la nii tä omas ta ää nes tä, pia non tai opet ta jan ää nen an ta ma tu ki ei ta val li ses ti
aut ta nut sii hen, et tä hen ki lö oli si lau la nut enem män nuo til leen. He ei vät pys ty neet
myös kään var muu del la ar vi oi maan, oli vat ko he tois ta neet yk sit täi sen ää nen, in ter -
val lin, soin nun tai ly hy en me lo di an oi kein vai ei vät.

Oma va lin tai nen lau lu lau let tiin en si ta paa mi sen yh teydes sä maalis–huh ti -
kuus sa 1999 il man säes tys tä. Lau la mi nen oli tyy pil li ses ti vail la to naa lis ta kes kus -
ta, usein pu heenomais ta ja in ter val lit su pis tu nei ta. Kui ten kin me lo di an hah mo oli
oi kean suun tai nen ja pai koi tel len muu ta mat lau loi vat myös oi kei ta in ter val le ja.
Pri cen (2000, 363–369) luo kit te lus sa tä män läh tö tason lau la jat edus ti vat epä var -
mo ja lau la jia ja osit tain myös mo du loivia lau la jia (ks. lu ku 2.4). Juhol la, Lau ral la
ja Nikol la oma va lin tai sen lau lun am bi tus103 ylit ti käy tet tä vis sä ole van ää nialan ja
Vil le käy tän nöl li ses ti kat soen pu hui lau lun sa. Iida lau loi lä hin nä vain pie nen ok -
taa vin alu eel la. Vaik ka Iidan ja Vil len ää niala näyt ti mel ko suu rel ta (ok taa vi tai lä -
hes ok taa vi), ää niala lop pui ylös päin men tä es sä si ten, et tä ta val li sim pien kaan lau -
lu jen lau la mi nen ylei ses ti käy te tyis tä sä vel la jeis ta ei on nis tu nut. Kenen kään ää -
niala ei ol lut var muu del la käy tet tä vis sä. Säve li en lau la mis ta mal lin mu kaan luon -
neh ti sa tun nai suus: toi si naan hen ki lö pys tyi lau la maan mal lin mu kaan, toi si naan
ei. Vaa ti mat to man läh tö tason omaa vil la oli siis huo mat ta via tuot ta mis- ja
hahmottamislukkoja.

Myös tun ne- ja us ko mus lu kot vai kut ti vat voi mak kail ta. Kaik ki käyt ti vät
ään tään hil jaa ja aras ti, jän nit ti vät lau la mis ta, us koi vat, et tei vät osaa lau laa, se kä
epäi li vät mah dol li suuk si aan op pia lau la maan. Eni ten mah dol li suuk siin sa näyt ti
us ko van Vil le, jon ka kä si tyk set lau la mi ses ta ja mu si kaa lisudes ta oli vat tul kin ta ni
mu kaan op pi mi sel le suo tui sim mat jo läh tö ti lan tees sa (ks. lu ku 11.3.2).

Kohtalainen lähtötaso

Niil lä, jot ka luo kit te lin koh ta lai sen läh tö tason lau la jik si, tai to tes tin in ter val li- ja
me lo diasuori tus ten yh teen las ket tu pis te mää rä (i + m) oli hie man (Roo sa ja Emma)
tai sel väs ti (Eetu) yli kes kiar von. Ääniala oli kes ki mää rin ok taa vin luok kaa, vaik -
ka kaan se ei ol lut va kiin tu nut: vä lil lä ää nialan ylim piä ää niä sai lau let tua mel ko
hel pos ti, toi si naan nii tä ei saa nut lau let tua lain kaan.

Kai kil la oli on gel mia nuo til leen lau la mi ses sa. Yksit täis ten sä vel kor keuk si -
en ja in ter val li en tois ta mi nen mal lin mu kaan mal lin soi des sa on nis tui jon kin ver -
ran pa rem min kuin vaa ti mat to man läh tö tason lau la jil ta, mut ta oli ko vin epä var -
maa. He ei vät myös kään pys ty neet var mas ti ar vi oi maan, oli vat ko tois ta neet teh tä -
vän oi kein vai ei vät. Jos hen ki lö yrit ti lau laa yk sin il man pia non tai opet ta jan ää -
nen tu kea, sä vel kul ku ek syi hel pos ti, in ter val lit oli vat toi si naan vää riä ja oma va -
lin tai sen lau lun fraa si en tait teis sa ta pah tui sä vel la ji muu tok sia. Eetu esi mer kik si
lau loi kui ten kin oma va lin tai sen lau lun sa mel ko tar kas ti sa mas ta sä vel la jis ta, ja
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103 Ambi tus on lau lus sa vaa dit ta van kor keim man ja ma ta lim man sä ve len vä li.



hän edus ti kin Pri cen (2000, 363–369) luo kit te luun näh den lä hes var mo ja lau la jia,
kun taas Emma ja Roo sa edus ti vat mo du loivia tai epä var mo ja lau la jia (ks. lu ku
2.4). Koh ta lai sen läh tö tason hen ki löil lä oli si ten jon kin ver ran se kä tuot ta mis- et tä
hahmottamislukkoja.

Tun ne- ja us ko mus lu kot vai kut ti vat voi mak kail ta. Ään tä käy tet tiin hil jaa,
aras ti ja lau la mis ta jän ni tet tiin. He us koi vat, et tei vät osaa lau laa ja epäi li vät mah -
dol li suut taan op pia lau la maan.

Hyvä lähtötaso

Sekä Annin et tä Vee ran suo ri tus in ter val li- ja me lo diates teis sä oli sel väs ti yli kes -
kiar von. Ääniala oli kum mal la kin yli ok taa vin ja lau la mi nen su jui ku ta kuin kin
nuo til leen. Ensim mäi ses sä tai to tes tis sä he pys tyi vät lau la maan osan me lo di ois ta
myös il man pia non tai opet ta jan ää nen tu kea, Vee ra mel kein kol me teh tä vää nel -
jäs tä ja Anni yh den teh tä vän. Oma va lin tai nen lau lu kin su jui mel ko hy vin. Pri cen
(2000, 363–369) luo kit te lus sa kum pi kin edus ti var mo ja lau la jia (ks. lu ku 2.4).

Kuten kai kil la muil la, hei dän kin lau lu ää nen sä kva li teet ti oli hil jai nen ja ar -
ka. He jän nit ti vät lau la mis ta ja us koi vat, et tei vät osaa lau laa, se kä epäi li vät mah -
dol li suuk si aan op pia lau la maan. Hyvän läh tö tason omaa vil la tuot ta mis lu kot oli vat 
vä häi siä, hah mot ta mis luk ko ja ei oi ke as taan ol lut ha vait ta vis sa, mut ta tun ne- ja us -
ko mus lu kot vai kut ti vat yh tä voi mak kail ta kuin kai kil la muil la kin. Tun ne- ja us ko -
mus luk ko jen voi mak kuu den ta kia oli pe rus tel tua ot taa myös nä mä opis ke li jat mu -
kaan projektiin.

8.2 Laulutaidon muutosten tarkastelu

Kaik ki en osal lis tu ji en lau lu tai to pa ra ni pro jek tin ai ka na. Tai don ke hit ty mi nen tu li
esiin ää nialan laa jene mi ses sa, ky vys sä lau laa in ter val le ja, soin tu ja ja lau lu ja pa -
rem min nuo til leen, ää nen vah vis tu mi ses sa ja sii nä, et tä lau la mi seen liit ty neet ar -
kuus ja jän nit tä mi nen vä heni vät. Äänialan laa jenemis ta ta pah tui ni men omaan
ylös päin, mi kä mah dol lis taa lau la mi sen ta val li ses ti käy te tyis tä sä vel la jeis ta. Vaik -
ka ää nialat vai kut ti vat lop pu ti lan tees sa koh ta lai sen va kiin tu neil ta, il me ni useim -
mil la edel leen han ka luuk sia tuot taa ää nialan ää ri päis sä ole via sä vel kor keuk sia.

Pro jek tin alus sa oli ta val lis ta, et tä hy vän läh tö tason ja jos sain mää rin myös
koh ta lai sen läh tö tason omaa vat pys tyi vät tois ta maan juu ri an ne tun mal li ää nen tai
juu ri lau la man sa ää nen sa mal ta kor keudel ta, muil la sä vel kor keus useim mi ten
muut tui. Pro jek tin lop pues sa sa man sä vel kor keu den tois ta mi nen ää nialan va kiin -
tuneim mil la kor keuk sil la on nis tui ai na kin opet ta jan tar kan pa laut teen (KR, know -
led ge of re sults) avul la kai kil ta. Tämä tar koit taa, et tä opet ta ja sa nal li ses ti tai kä del -
lä näyt tä en oh ja si ”ylem mäs”, ”alem mas” tai ”oi kein”. Näin toi mi en jo kai nen pys -
tyi kuu le maan, kor jaa maan ja tar ken ta maan lau la mi aan ää niä. Wel chin (1985)
skee ma teo rias saan esit tä mä vä lit tö män ul ko puo li sen an ta man pa laut teen (KR)
suo ri tus ta pa ran ta va vai ku tus tu li siis pro jek tis sa sel väs ti esiin (ks. luku 5.8.1).
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Opet ta jan an ta ma tark ka pa laute sä vel tark kuu des ta osoit tau tui vält tä mät tö -
mäk si kai kil le, vaik ka kin osit tain eh kä eri syis tä: Läh tö tasol taan par haat, joi den
on gel mat oli vat lä hin nä tun ne- ja us ko mus lu kois sa, al koi vat us koa osaa van sa lau -
laa nuo til leen saa des saan tark kaa pa lautet ta. Esi mer kik si en si ta paa mi ses sa Vee ra
lau loi erään tai to tes ti me lo di an ai van oi kein myös il man pia non tai opet ta jan ää nen
tu kea. Hän kui ten kin olet ti lau laneen sa vää rin, ja tun tui sil tä, et tä hä nen oli vai kea
us koa va kuu tus ta ni, et tä sä vel kul ku me ni nuo til leen. Usko muk ses ta omas ta lau lu -
taidot to muu des ta oli mah dol lis ta vä hi tel len luo pua, kun opet ta jan avus tuk sel la al -
koi luot taa omaan prop riosep ti seen ja eks te rosep ti seen pa laute me kanis miin sa (ks.
Welch 1985).

Läh tö tasol taan hei kom pia opet ta jan tark ka pa laute aut toi il mei ses ti hah mot -
ta maan ja kuun te le maan sä vel kor keuk sia toi sin ja tar kem min kuin aiem min, mi kä
mah dol lis ti oman prop riosep ti sen ja eks te rosep ti sen pa laute me kanis min ke hit ty -
mi sen. Tämä loi edel ly tyk set sä vel kor keuk si en tah donalai sel le sää te lyl le. Palaute -
me kanis mi ei eh ti nyt kui ten kaan va kiin tua vaa ti mat to man läh tö tason lau la jil la.

Pro jek tin alus sa lau lua lau let ta es sa ta pah tui lä hes kai kil la her käs ti niin, et tä
kun jos tain in ter val lis ta tu li lii an suu ri tai pie ni, ko ko me lo dia me ni rai teil taan: sä -
vel kul kua oli toi si naan hie man han ka la (hy vä läh tö ta so) tai mah do ton (muut) kor -
ja ta koh dal leen lau la mi sen jat kues sa, vaik ka opet ta jan ää ni tai pia no oli si tu ke nut
lau la mis ta. Pro jek tin lop pua koh den ti lan ne ylei ses ti muut tui: Jos in ter val li lau lun
sä vel ku lus sa hor jah ti, me lo di an jat ko seu raa vi ne in ter val lei neen kui ten kin usein
jo lau let tiin koh dal leen il man et tä oli py säh dyt tä vä tar ken ta maan ää niä. Oli siis al -
ka nut muo dos tua sä vel la ji tun tu maa. Erot oli vat kui ten kin suu ria osal lis tu ji en vä -
lil lä. Hyvän läh tö tason lau la jil la ei ol lut alus sa kaan sa not ta vam min ku va tun lais ta
ongelmaa.

Pro jek tin päät ty es sä läh tö tasol taan edis tyneim mät pys tyi vät lau la maan
nuo til leen yk sin il man pia non tai toi sen ää nen an ta maa tu kea, jol loin sä vel kul ku
oli muis tet ta va it se. Anni, Eetu ja Vee ra lau loi vat esi mer kik si tai to tes ti me lo di at
lop pu ti lan tees sa lä hes oi kein myös il man pia non tai opet ta jan ää nen tu kea. Myös
Iida lau loi ne osit tain il man pia non tai opet ta jan ää nen tu kea, vaik ka hä nen läh tö -
tason sa oli vaa ti ma ton ei kä hän saa nut kuin vii si yk si tyisope tus tun tia. Iida, Lau ra
ja Eetu osa si vat lu kea nuot te ja, mut ta nuo teis ta suo raan he ei vät osan neet lau laa.
Monet ko ki vat kui ten kin ai na kin toi si naan hyö dyl li sek si yrit tää hah mot taa me lo -
di an kaar ros ta nuottikuvasta.

Pro jek tin ai ka na lau let tiin kan san lau lu ja, hen gel li siä lau lu ja, vir siä, ever -
greene jä, lau lel mia jne. esi mer kik si Toi ve lau lu kir jois ta. Useim mil la lau lu tai to jäi
pro jek tin päät ty es sä sil le as teel le, et tä vain tie tyt lau lut su jui vat ta val li ses ti tar kas ti 
ja jot kut mel ko tar kas ti nuo til leen pia non tai tois ten ää ni en tu ke ma na. Monis sa
lau luis sa eten kin kor keam mat sä vel kor keudet tuot ti vat useim mi ten on gel mia.
Edis tyneim mät pys tyi vät lau la maan käy tän nöl li ses ti kat soen kaik ki va lit se man sa
lau lut nuo til leen pia non säes tyk sen, jos sa ta val li ses ti soi tin myös me lo dia ään tä, tai 
opet ta jan ää nen tukemana.

Oli va lit ta va kar keas ti ot ta en kah den me net te ly ta van vä lil lä: Yri te tään kö hioa 
muu ta mia lau lu ja mah dol li sim man vir heet tö mik si vai lau le taan ko mah dol li sim man
mo nia lau lu ja, jol loin yk sit täi sen lau lun vii meis te ly jäi vä hem mäl le. Valit sin jäl kim -
mäi sen ta van; ole tin si ten esi mer kik si väl tet tä vän lii al lis ta suo ri tus painet ta. Joi den -
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kin osal lis tu ji en koh dal la tiet tyi hin lau lui hin kes kit ty mi nen oli si var maan kin aut ta -
nut noi den lau lu jen sä vel ku lun muis ta mis ta ja tar ken tu mis ta. Vähäi sen tun ti mää rän
puit teis sa mi nus ta oli kui ten kin tär keäm pää roh kais ta osal lis tu jia käyt tä mään lau lu -
ään tä mah dol li sim man mo ni puo li ses ti. On myös niin, et tä jon kin sä vel kor keu den tai 
in ter val lin lau la mi nen voi ol la vai ke aa jos sain sä vel ku lus sa mut ta hel pom paa jos -
sain toi ses sa. Siten oli mie le käs tä ko keil la mo nia eri lai sia sä vel miä. Vaih te le vuus
har joi tuk sis sa on pe rus tel tua myös mah dol li sim man mo ni puo lis ten lau la mis ta oh -
jaa vi en skee mo jen muo dos tu mi sen kan nal ta (Welch 1985, 15).

Lau lunopis ke lus sa pääs tiin raa paisemaan vain pin taa, kos ka ope tuk sen
mää rä jäi var sin pie nek si (ks. lii te 16). Myös it se näi nen har joit te lu jäi useim mil la
vä häi sek si, kos ka vain edis tyneim mät pys tyi vät it se näi ses ti kont rol loi maan lau la -
mi sen tark kuut ta. Muut oli si vat tar vin neet jat ku vaa tark kaa pa lautet ta. Kaik ki oli -
si vat hyö ty neet ti heäm mäs tä ja sään nöl li sem mäs tä oh jauk ses ta. Tapah tu neis sa
myön tei sis sä muu tok sis sa hei jas tu vat kui ten kin se kä tuot ta mis-, hah mot ta mis- et -
tä tun ne- ja us ko mus luk ko jen mer kit tä vä vä henemi nen. Läh tö tasoon ja har joi tus -
mää rään suh teutet tu na jo kai sen op pi mis tu los ta voi näh däk se ni pitää hyvänä.

Vaa ti mat to man läh tö tason lau la ji en ke hi tys muis tut ti David so nin (1994)
esit tä mää las ten lau la mis ke hi tys tä (ks. lu ku 5.7). Aloi tet ta es sa pro jek tia oli ha vait -
ta vis sa, kuin ka oi ke an hah mon si säl lä me lo di an in ter val lit oli vat epä mää räi siä ja
lii an sup pei ta tai laa jo ja, mut ta kun alet tiin hal li ta laa jem pia in ter val le ja, ta pah tui
in ter val li en yleis tä tar ken tu mis ta, ja al koi löy tyä to na li teet ti tun tu maa. Mut ta vaik -
ka esi mer kik si ok taa vi hyp py har joi tuk set toi si naan saat toi vat on nis tua, niin ok taa -
vi-in ter val li sen enem pää kuin pie nem mät kään in ter val lit ei vät eh ti neet pro jek tin
ai ka na va kiin tua, vaan in ter val lit saat toi vat hor jah del la jos sain mää rin lau lus ta toi -
seen. Koh ta lai sen läh tö tason lau la jil la va kiin tu mis ta ta pah tui enem män, ja hy vän
läh tö tason lau la jil le on gel mat oli vat alun pe rin kin vä häi siä. Oppi mis tu lok set tu ke -
vat Wel chin (1985, 1994a; 1994b; 1996; 2001) ke hi tyk sel lis tä nä ke mys tä, jon ka
mu kaan lau lu taidos sa ei ole ky se mus ta val koi ses ta jo ko–tai-il miös tä. Tähän pro -
jek tiin osal lis tu vi en eri lai set lau la mis vaikeudet ja -vah vuu det osoit ti vat, et tä lau -
lu tai to koos tuu ke hi tyk sel li sen nä ke myk sen suun tai ses ti eri ulot tu vuuk sis ta, joi ta
jo kais ta voi har joi tuk sen avul la parantaa myös aikuisiällä.

8.2.1 Lyhyt yhteenveto laulutaidon muutoksista
lähtötasoryhmittäin

Kaik kia vaa ti mat to man läh tö tason lau la jia hait ta si vat pro jek tin lo pus sa edel leen 
jos sain mää rin tuot ta mis- ja hah mot ta mis lu kot. Lisäk si tun ne- ja us ko mus lu kot
vai kut ti vat joi den kin koh dal la edel leen mel ko vah voil ta. On muis tet ta va, et tä ope -
tus mää rä jäi ta vat to man vä häi sek si. Yksi löl li seen oh jauk seen oli käy tet tä vis sä vä -
him mil lään vain 5 tun tia (Iida) ja enim mil lään 12 tun tia (Vil le)104 (lii te 16).
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104 Vil le osal lis tui pro jek tin kes tä es sä myös puo len vii kon mit tai sel le lau lu kurs sil le ni ke säl lä 2000.



Eni ten tai dot eh ti vät va kiin tua Iidal la, Juhol la ja Vil lel lä. He lau loi vat mo nia
lau lu ja jo suh teel li sen tar kas ti ja usein myös voi mak kaam mal la ja pa rem min soi val la 
ää nel lä kuin alus sa. Iida edis tyi huo mat ta vas ti sii nä kin, et tä hän lau loi tai to tes ti me -
lo di at pro jek tin päät ty es sä lä hes oi kein ul koa il man pia non tu kea. Lau ral le ja Nikol -
le sä vel ku lut oli vat usein edel leen han ka lia hah mot taa ja tuot taa. Kui ten kin Niko
lau loi pia non säes tyk sel lä, kun me lo dia ään tä soi tet tiin mu ka na esi mer kik si kan san -
lau lun ”Suu ta rin emän nän keh to lau lu” (am bi tus ok taa vi) ja Lau ra esi mer kik si ”Jou -
lu puu on ra ken net tu” (am bi tus ok taa vi) yh des sä mi nun kans sa ni. Eri tyi ses ti al ku pe -
räi sen ää nialan ylä puo lel la lau la mi nen jäi pro jek tin ai ka na kum mal la kin va kiin tu -
mat ta. Lau ran ää nen käyt tö ta pa py syi hil jaise na. Kon teks tisidon nai set sei kat (lu ku
8.2.2) hait ta si vat kaik kia vaa ti mat to man läh tö tason lau la jia enem män kuin mui ta.

Tun ne luk ko ja pu ret tiin huo mat ta vis sa mää rin. Jän nit tä mi nen ja pel ko lau la -
mis ta koh taan vä heni vät olen nai ses ti, mi kä tu lee esiin osal lis tu ji en poh din nois sa
(lu ku 11.5 ja 11.6). Myös us ko muk set lau lu taidos ta ja mu si kaa li suu des ta, jot ka
ovat yh teydes sä sii hen, mi ten ar vi oi daan omia mah dol li suuk sia op pia lau la maan,
muut tui vat yleen sä pal jon re la ti vis ti sem mik si (lu ku 11.3.2). Vil le sai kim mok keen 
lau lu har ras tuk seen ja on osal lis tu nut jo vii te nä ke sä nä lau lu kurs sil le ni se kä har -
joit te lee ai na kin sa tun nai ses ti tal vi kausi en ai ka na lau la mis ta ja ki ta ran soit ta mis ta.

Koh ta lai sen läh tö tason lau la ji en tuot ta mis lu kot au ke si vat mel ko pal jon.
Pro jek tin lop pues sa kaik ki pys tyi vät lau la maan säes tyk sen kans sa usein on gel mit ta
ja myös kor jaa maan sä vel tark kuut ta kes keyt tä mät tä lau la mis ta. Äänen soin nik kuus
ja voi mak kuus pa ranivat. Kon teks tisidon nai suu del la (lu ku 8.2.2) oli vai ku tus ta eri -
tyi ses ti Roo san ja Emman lau la mi seen, ei kä lau lu ää nen tuoton sää te ly täy sin va kiin -
tu nut. Toi saal ta Roo sa pys tyi jo har joit te le maan li tur gis ta lau lua osit tain myös il man 
pia non tai opet ta jan ää nen tu kea. Emman lau lu ää ni osoit tau tui mel ko kor keak si, ja
hän al koi op pia myös käyt tä mään ylim piä ää ni ään. Ilman pia non tai tois ten ään ten
tu kea hän vaih toi fraa si en tait teis sa edel leen her käs ti sä vel la jia. Eetu käy tän nöl li ses -
ti kat soen pää si eroon alun pe rin kin mel ko vä häi sis tä tuot ta mis lu kois taan. Hän al koi
sel keäs ti hyö tyä myös ta val li sis ta ää nen läm mit te ly har joi tuk sis ta105 (vrt. tai don au to -
ma tisoi tu mi nen, lu ku 5.8). Kaik ki on nis tui vat pur ka maan pro jek tin ai ka na tun ne- ja
us ko mus luk ko ja ja lau la mi seen liit ty nyt ar kuus vä he ni huo mat ta vas ti.

Hyvän läh tö tason lau la ji en tai to va kiin tui pro jek tin ai ka na niin, et tä lau la -
mis tark kuus va kiin tui, lau lu ää nen voi mak kuus kas voi ja soin ti pa ra ni. Tai to tes ti -
teh tä vät su jui vat lo puk si lä hes ul koa ja ää niala kat toi mel kein kak si ok taa via. Sekä
Anni et tä Vee ra pys tyi vät te ke mään ta val li sia ää nen läm mit te ly har joi tuk sia. Lau la -
mi sen pää asial lise na es tee nä ol leet tun ne lu kot hel pot ti vat niin pal jon, et tä he pys -
tyi vät lau la maan hy vin lä hes kon teks tis ta riip pu mat ta. Uinu mas sa ol lut lau lu tai to
löy tyi pro jek tin ai ka na, ja he lak ka si vat us ko mas ta omaan lau lu taidot to muu teen sa.
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105 Tar koi tan ta val li sil la läm mit te ly har joi tuk sil la nii tä as teik ko kul kui hin ja in ter val lei hin pe rus tu via har joi -
tuk sia, joi ta teh dään eri vo kaa li- ja kon sonant tiyh dis tel mil lä. Täl lais ten har joi tus ten te ke mi nen edel lyt tää
tark kaa lau lu ää nen sää te ly ky kyä ja si ten nuo til leen lau la mis taidon au to ma tisoi tunei suut ta. Osal lis tu jat
hyö tyi vät eri tyi ses ti pro jek tin al ku puo lel la sel lai sis ta ää nen läm mit te ly har joi tuk sis ta, jois sa ei ol lut ta voit -
tee na nuo til leen lau la mi nen ei kä vaa dit tu tiet ty jen sä vel kor keuk si en tuot ta mis ta.



8.2.2 Havaintoja kontekstisidonnaisista hankaluuksista

Lau la mi seen vai kut ti ko ko pro jek tin ajan jos sain mää rin kon teks tisidon nai suus,
jol la tar koi tan seu raa via ti lan ne koh tai sia seik ko ja.106

1. Anne taan ko mal li pia nol la vai lau lu ää nel lä? Var sin kin pro jek tin al ku puo -
lel la mal li ää ni pia nos ta, siis yk sit täi nen ää ni, koet tiin vai keak si miel tää suh -
tees sa lau lu ää neen. Nai sia yleen sä aut toi, jos it se lau loin mu ka na. Mies ten
koh dal la se taas saat toi ai he ut taa li sää se kaan nus ta. Mie hiä aut toi jos kus, jos 
soit ti ta voi te ään tä tai -me lo di aa kah des sa ok taa vialas sa, ts. nuot tiin mer kit -
tyä ään tä ja ok taa via alem paa ään tä. Saat toi myös aut taa, jos lau loin niil tä
osin kuin mah dol lis ta sa mal ta ok taa vialal ta kuin mies opis ke li ja, alas pän
noin e:hen as ti. Kos ka myös vib ra to voi han ka loit taa sä vel kor keu den hah -
mot ta mis ta (Yar brough, ym. 1992), yri tin lau laa mal li äänet mah dol li sim -
man suo ral la ää nel lä (ks. lu ku 10.1).

2. Mis sä koh das sa lau lua jo kin han ka lak si koet tu sä vel kor keus on? Jon kin sä -
vel kor keu den tai in ter val lin lau la mi nen voi ol la vai ke aa jos sain sä vel ku lus -
sa, mut ta hel pom paa jos sain toi ses sa. Myös jos oli lau let tu ää nialan ylä ra -
joil la jon kin ai kaa, saat toi ol la vai ke aa lau laa ma ta lam pia ää niä ja päin vas -
toin. Täs sä lie nee taus tal la re kis te rin vaih dok seen liit ty viä seik ko ja, joi ta kä -
sit te len lu vuis sa 9.4, 9.4.1 ja 9.4.2.

3. Onko lau let ta va yk sit täi nen sä vel, in ter val li tai pi dem pi sä vel ku vio? Jos kus
lau la jan oli hel pom pi hah mot taa yk sit täi nen sä vel, jos kus taas ko ko nai nen
fraa si. Kun jo kin yk sit täi nen ää ni lau lun kes kel lä ei osu nut koh dal leen, sen
tar ken nusyri tyk set saat toi vat teh dä asi an vain han ka lam mak si. Jos kus taas
sii tä oli apua. Ilmiö saat taa liit tyä ky sei sen sä vel ku lun skee maat ti seen va -
kiin tu mi seen ja hah mot tu mi seen jo ko ”yl hääl tä alas” tai ”al haal ta
ylös”-pro ses sin kaut ta (ks. lu ku 5.2). Täl lai sis sa ti lan teis sa aut toi toi si naan
ky sei sen koh dan har joit te lu jol lain muul la ta val la, jos kus oli an net ta va asi an 
ol la (ks. lu ku 12.4).

4. Onko ää ni ”au ki”? Ääni toi mii pa rem min, jos se on au ki, ts. ää nen tuot to li -
hak sis sa on hy vä ve ren kier to, ku dok set ovat läm men neet ja ää ni huu li en li -
maneri tys li sään ty nyt (Lauk ka nen ja Lei no, 1999, 197). Pro jek tin al ku puo -
lel la lau la mi seen liit tyi pal jon ne ga tii vi sia muis to ja, jot ka to den nä köi ses ti
ak ti voi tui vat myös läm mit te ly har joi tus ten yh teydes sä. Lisäk si har joi tuk set
koet tiin pro jek tin alus sa jok seen kin ou toi na, jo ten nii den hyö tyä ei tuol loin
vält tä mät tä saa nut esiin. Pro jek tin ede tes sä har joi tuk set kä vi vät tu tuik si ja
opis ke li joil le al koi syn tyä ko ke mus ta sii tä, et tä on miel lyt tä väm pää lau laa,
kun ää ni on au ki.
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106 Eetuun, Anniin ja Vee raan nä mä kon teks tisidon nai set sei kat ei vät pro jek tin lop pu puo lel la enää sa not ta vas -
ti vai kut ta neet. Mikä li he ha lu a vat tu le vai suu des sa pe reh tyä vaa ti vam piin lau la mis teh tä viin, niil lä voi ol la
jäl leen mer ki tys tä.



5. Opis ke li joil la saat toi toi si naan ol la huo mat ta via kin vai keuk sia lau laa oi kein 
esi mer kik si lau lun jois sain sel lai sis sa koh dis sa, jot ka edel li sel lä ker ral la oli -
vat men neet hy vin. Kos ka uu den vaa ti van tai don au to ma tisoi tu mi nen edel -
lyt tää tark kaa vai suut ta ja oi kean lai sen psy ko mo to ri sen sää te lyn ke hit ty mis -
tä (Var ti ai nen ym. 1993), voi olet taa, et tä sel lai set ti lan ne koh tai set te ki jät
ku ten kii rei nen päi vä, työ pai neet tai vä sy mys vai kut ta vat kes kit ty mis ky -
kyyn ja suo ri tuk seen. Ilmiö liit ty nee pait si tai don au to ma tisoi tu mi sen as tee -
seen, myös tun ne luk koi hin, jot ka hel pos ti tun tui vat voi mis tu van sil loin,
kun lau la mi nen ei ot ta nut su ju ak seen.

8.2.3 Miltä opettajasta tuntui?

Olen edel lä yrit tä nyt ku vail la lau lu taidos sa ta pah tu nei ta muu tok sia. Kuvaus tun -
tuu va ja vai sel ta, jos en sa no mi tään omis ta tun te muk sis ta ni ja tun nel mis ta ni pro -
jek tin kes tä es sä. Kos ka tar kas te len näi tä seik ko ja li sää lu vus sa 11.4.3, riit tää täs sä
to det ta vak si ly hy es ti seu raa va. Koin usei ta ker to ja pro jek tin ai ka na suu ria on nis tu -
mi sen elä myk siä esi mer kik si sil loin, kun opis ke li ja on nis tui jos sain aiem min mah -
dot to mal ta tun tu nees sa teh tä väs sä tai oi val si jon kin tär ke än sei kan omas sa lau la -
mi ses saan, kun kaik ki nau roi vat her sy väs ti jon kun lau kaisemal le vit sil le (il ma pii ri 
tun tui ren nol ta ja tur val li sel ta, mi kä to den nä köi ses ti on op pi mi sen kan nal ta edul -
lis ta; ks. Boe ka erts & Nie mi vir ta 2000, 427–430, 443), kun kaik ki lau loi vat täy -
teen ää neen ”Arvon me kin an sait sem me” (ver taus ku val li ses ti tä män hie non lau lun 
sa nat an ta vat ikään kuin lu van tul la esiin omal la ää nel lään) jne. Upei ta mu sii kil li -
sia het kiä voi si lue tel la jo kai sen osal lis tu jan koh dal la, mut ta mai nit ta koon esi -
merk ki nä vaik ka pa se, kun Eetu syk syl lä 2000 ryh mä tun nil la lau loi kos ket ta vas ti
Bob Dyla nin klas sik ko kap pa leen ”Blo win’ in the Wind” mui den yh ty es sä ker -
tosäkee seen. Emman kirk kaan sop raa non kans sa oli hie noa lau laa yh des sä Suvi -
virt tä. Juhon lau la ma na ”Läh te vi en lai vo jen sa ta ma” kuu lui myös vai kut ta vi en
elä mys ten sar jaan ku ten se kin, kun Lau ra osa si soit taa pia nol la me lo di an lau la en
sa mal la. Ryh mä tun neil la saa toin mo nes ti ais tia kan nus ta van ja iloi sen, toi si naan
hul lut te le van tun nel man, jos ta it se kin sai ta vat to mas ti ener gi aa. Oli to del la hie noa
saa da to dis taa op pi mis ta. Usko ni sii hen, et tä mu sii kil la ja lau la mi sel la on mer ki -
tys tä ja et tä ne to del la kuu lu vat kai kil le, vah vis tui. Tämä oli hen ki lö koh tai sel la ta -
sol la eh kä mer kit tä vin tä täs sä pro jek tis sa.

8.3 Projektin ulkopuolisten henkilöiden arviointi
osallistujien laulutaidosta

Ulko puolis ten suo rit ta ma ar vi oin ti ta pah tui seu raa vas ti. Noin 15 mi nuut tia kes tä -
vä cd-koos te esi tet tiin 35 kirk ko kuoro lai sel le, jot ka edus ta vat kol mea eri kirk ko -
kuoroa pää kau pun kiseu dul la. Koos tees sa on 20 lau lunäytet tä sa tun nai ses sa jär jes -
tyk ses sä. Jokai sel ta osal lis tu jal ta oli kak si näy tet tä, jois ta toi nen on pe räi sin lo ka -
kuul ta 1999 juu ri en nen en sim mäi sen ope tus jak son en sim mäis tä tun tia ja toi nen
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pro jek tin lo pus ta, jo ko vuo den vaih teen tie noil ta 2000–2001 tai yk sit täi ses tä ta paa -
mi ses ta ke vääl lä 2001. Kos ka nau hoi tuk set teh tiin elä vis sä ti lan teis sa osit tain eri
lait teil la, vaih te lee ää nen tois ton laa tu näyt teis sä niin, et tä jois sa kin näyt teis sä on
mel ko hil jai nen ää ni ta so. Arvi oit si joil le an ne tus sa oh jeis tuk ses sa mai nit sen asi as -
ta107. Yhdek sän ar vi oit si jaa huo maut ti, et tä joi ta kin näyt tei tä oli vai kea kuul la sel -
väs ti. Kos ka he kui ten kin pys tyi vät an ta maan pis teet, kat son ää ni tys tason ol leen
riit tä vä. Näyt teet läh tö ti lan tees ta ovat kak si me lo di aa tai to tes tis tä, ja näyt teet lop -
pu ti lan tees ta koos tu vat jon kin lau lun yh des tä tai kah des ta sä keis tös tä (ks. lii te 15). 
Tai to tes teis tä koos tu vat näyt teet ovat ly hy em piä kuin lop pu ti lan teen näyt teet, mi -
kä on saat ta nut vai kut taa ar vi oin tiin. Valit sin näyt teet kui ten kin nau ha ma te ri aa lis -
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Tau luk ko 5. Kirk ko kuoro lai sen an ta mi en pis tei den kes kiar vo

Yhteislaulu
ennen

Yhteislaulu
jälkeen

Pappi ennen
Pappi

jälkeen

Iida 2,62 2,63 2,03 1,89

Juho 2,60 3,09 2,11 2,20

Laura 2,20 4,03 1,66 3,49

Niko 2,37 3,80 1,77 3,23

Ville 1,94 4,06 1,54 3,51

Eetu 3,17 3,40 2,63 2,60

Emma 3,11 3,17 2,37 2,31

Roosa 2,71 4,20 2,06 3,63

Anni 3,26 4,71 2,74 4,11

Veera 3,42 5,00 2,94 4,46

”Ennen” tar koit taa, et tä näy te on pe räi sin lo ka kuul ta 1999 en nen en sim mäi sen ope tus jak -
son al kua.
”Jäl keen” tar koit taa, et tä näy te on pe räi sin pro jek tin lop pu ajoil ta (ks. lii te 15).
”Yhteis laulu” tar koit taa pis tei tä ky sy myk seen ”Lau laa ko hen ki lö riit tä vän oi kein nuo til leen,
jot ta hän pär jäi si yh teis lau lu teh tä vis sä?”.
”Pap pi” tar koit taa pis tei tä ky sy myk seen ”Lau laa ko hen ki lö riit tä vän oi kein nuo til leen, jot ta
hän pär jäi si pa pin lau la mis teh tä vis sä?”.
Pis tey tys: 1 = ei lain kaan, 2 = huo nos ti, 3 = tyy dyt tä väs ti, 4 = mel ko hy vin, 5 = hy vin ja 6 =
erin omai ses ti.
Huom. Näyt teis sä, jot ka edus ta vat lop pu ti lan net ta opet ta ja lau loi yh des sä se kä Lau ran et tä
Roo san kans sa. Sel vi tän asi an teks tis sä.

107 Esi mer kik si jois sa kin näyt teis sä kuu luu nau hu rin ai he ut ta ma nak su tus, jo ka kuu los taa met ronomin ää nel tä.
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Kuvio 3. Pis tei den kes kiar vo ky sy myk seen ”Lau laa ko hen ki lö riit tä vän oi kein
nuo til leen, jot ta hän pär jäi si yh teis lau lu teh tä vis sä?”

Huom. Näyt teis sä, jot ka edus ta vat lop pu ti lan net ta (Yhteis laulu jäl keen), opet ta ja lau loi yh -
des sä se kä Lau ran et tä Roo san kans sa. Sel vi tän asi an teks tis sä.

Kuvio 4. Pis tei den kes kiar vo ky sy myk seen ”Lau laa ko hen ki lö riit tä vän oi kein
nuo til leen, jot ta hän pär jäi si pa pin lau la mis teh tä vis sä?”

Huom. Näyt teis sä, jot ka edus ta vat lop pu ti lan net ta (Pap pi jäl keen), opet ta ja lau loi yh des sä
se kä Lau ran et tä Roo san kans sa. Sel vi tän asi an teks tis sä.
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ta si ten, et tä kun kin osaa mi nen se kä läh tö- et tä lop pu ti lan tees sa pää si mie les tä ni
par hai ten esiin; va li tut tai to tes tit edus ti vat läh tö ti lan tees sa pa rem paa osaa mis ta
kuin jon kin lau lun lau la misyri tys.

Kuo ro lais ten teh tä vä nä oli ”ar vi oi da lau lu tai toa ai no as taan nuo til leen lau la -
mi sen eli oi kein lau la mi sen suh teen”. Arvios sa vas tat tiin kah teen ky sy myk seen

1. Lau laa ko hen ki lö riit tä vän oi kein nuo til leen, jot ta hän pär jäi si yh teis lau -
lu teh tä vis sä? 2. Lau laa ko hen ki lö riit tä vän oi kein nuo til leen, jot ta hän pär jäi si pa -
pin lau la mis teh tä vis sä? Kuo ro lai set ei vät ar vi oi ta teh des sään tien neet tut ki muk -
ses ta mi tään. Kun ar vi oin ti oli teh ty, ke rä sin lo mak keet pois ja ker roin heil le ly hy -
es ti tut ki muk ses ta. Arvi oit si joi den saa ma oh jeis tus ja vas taus lo ma ke ovat liit tees -
sä 14. Cd-näyt tei den esi tys jär jes tys ja nau hoi tus ten ajan koh dat ovat liit tees sä 15.

Vas tauk set ana lysoi tiin t-tes til lä, jot ta tie det täi siin, ero aa ko lau la mi sen läh -
tö ti lan ne lop pu ti lan tees ta kirk ko kuoro lais ten an ta mi en pis tei den pe rus teel la. Ana -
lyy si teh tiin kah teen eri jouk koon. Toi ses sa oli mu ka na kah dek san lau la jaa ja toi -
ses sa kaik ki kym me nen. Syy tä hän on seu raa va. Näyt teis sä kak si hen ki löä (Lau ra
ja Roo sa) lau loi lop pu ti lan tees sa yh des sä mi nun kans sa ni, kos ka nau ha ma te ri aa -
lis sa nuo tuo tok set edus ti vat hei dän pa ras ta nuo til leen lau la mis taan. Kos ka kuo ro -
lais ten pi ti ar vi oi da osal lis tu ji en sel viämis tä pa pin lau la mis teh tä vi en li säk si yh -
teis lau lu ti lan teis sa, ei jäl kim mäi sen ar vi on kan nal ta ole mer ki tys tä, kum man kah -
des ta lau la jas ta ään tä ar vi oi. Sik si voi aja tel la, et tä vaik ka opet ta jan ää ni kuu luu
näyt tees sä voi mak kaam min, sil lä ei yh teis lau lu ti lan net ta aja tel len ole mer ki tys tä
ar vi on kan nal ta. Jot ta tu lok set kui ten kin py syisi vät ver tai lu kel poi si na, t-tes ti teh -
tiin myös si ten, et tä ky seis ten lau la ji en näyt teet jä tet tiin ko ko naan pois ja ana lyy si
koh dis tui vain kahdeksaan henkilöön.

Kah dek san hen ki lön ana lyy sin osal ta kak sisuun tai nen t-tes ti tuot ti tu lok -
sek si, et tä se kä yh teis lau lu teh tä vis sä et tä pa pin lau la mis teh tä vis sä osal lis tu ji en kat -
sot tiin pär jää vän mer kit se väs ti (p<0,05) pa rem min lop pu ti lan tees sa. Kym me nen
hen gen osal ta tu los oli erit täin mer kit se vä (p<0,01) se kä yh teis lau lu teh tä vän osal ta 
et tä pa pin lau la mis teh tä vi en osal ta, mut ta on otet ta va huo mi oon, et tä kah den hen -
gen osal ta on to den nä köi ses ti ar vi oi tu opet ta jan, ei osal lis tu jan lau la mis ta.

Tau luk ko 6. Kah dek san osal lis tu jaa

Df Sig (2-tailed)

Vertailu 1 Yhteislaulu ennen – yhteislaulu jälkeen 7 0,015

Vertailu 2 Pappi ennen – pappi jälkeen 7 0,043

Tau luk ko 7. Kaik ki osal lis tu jat

Df Sig (2-tailed)

Vertailu 1 Yhteislaulu ennen – yhteislaulu jälkeen 9 0,002

Vertailu 2 Pappi ennen – pappi jälkeen 9 0,007

8 Muutokset laulutaidossa
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Ulkopuolisten arvioinnin pohdinta

Kirk ko kuoro lais ten ar vio osal lis tu ji en nuo til leen lau la mi sen tai dos ta läh tö ti lan -
tees sa on sa man suun tai nen kuin oma ar vio ni. Vaa ti mat to man läh tö tason lau la jat
sai vat hei koim mat pis teet, koh ta lai sen läh tö tason lau la jat hie man edel li siä pa rem -
mat ja hy vän läh tö tason lau la jat sai vat par haim mat pis teet. Annin ja Vee ran osal ta
myös lop pu ti lan near vio vas taa omaa ni, he sai vat kor keim mat pis teet kai kis ta.
Kirk ko kuoro lai set ar vi oi vat Nikon ja Vil len tai don pa rem mik si lop pu ti lan tees sa
kuin Eetun ja Emman. Ilmei ses ti cd-näy te an toi en sin mai ni tuis ta edul li sem man
vai ku tel man kuin jäl kim mäi sis tä. Se, et tä Lau ra ja Roo sa sai vat kor ke at pis teet
lop pu ti lan tees sa, joh tu nee sii tä, ku ten edel lä to te sin, et tä näyt teis sä opet ta ja lau loi
hei dän kans saan.

Jos pyö ris tää pis teet lä him pään ko ko nais lu kuun, voi to de ta seu raa vaa: Pro -
jek tin jäl kei ses sä ti lan tees sa Annin ja Vee ran ar vi oi tiin pär jää vän yh teis lau lu ti lan -
teis sa hy vin (5 p. pis teet pyö ris tet ty nä lä him pään ko ko nais lu kuun), Lau ran,
Nikon, Vil len ja Roo san mel ko hy vin (4 p. pis teet pyö ris tet ty nä lä him pään ko ko -
nais lu kuun) ja Iidan, Juhon, Eetun ja Emman tyy dyt tä väs ti (3 p. pis teet pyö ris tet -
ty nä lä him pään ko ko nais lu kuun). Pidän tu los ta roh kaiseva na. Osal lis tu ji en yk si
on gel ma oli ol lut, et tä en nen pro jek tia he tus kin lau loi vat yh teis lau lu ti lan teis sa,
kos ka pel käsi vät mui den kuu le van hei dän lau la mis taan. Tulok sen voi si aja tel la
kan nus ta van lau la maan vas tai suu des sa yh teis lau lu ti lan teis sa – niin kuin pro jek tin
ai ka na jo ta pah tui kin – ja saa van si ten har joi tus ta ää nen käy töl leen se kä ko ke van
yh teis lau lu ti lan teis sa pa rem min kin iloa ja tyy dy tys tä ai kai sem pi en ul ko puo li sek si 
jää mi sen ja kiel teis ten tunteiden asemesta.

Emman ja Iidan saa mat pis teet läh tö- ja lop pu ti lan teis sa py syi vät lä hes sa -
moi na yh teis lau lu ti lan net ta sil mäl lä pi tä en ja las ki vat hie man pa pin lau la mis teh tä -
viä aja tel ta es sa. Myös Eetun pis teet las ki vat pa pin lau la mis ti lan tees sa hie man.
Muu tok set ovat kui ten kin var sin vä häi siä. Lop pu ti lan teen pis teet oli vat hei koim -
mat Iidal la. Hänen koh dal laan on otet ta va huo mi oon, et tä vaa ti mat to man läh tö -
tason lau la jis ta hän sai kaik kein vä hi ten ope tus ta. Hän osal lis tui 11 yh teis tun nil le
(joi den yh teis kes to oli 28 tun tia) ja sai ai no as taan vii si tun tia yk si tyisope tus ta.
Lop pu ti lan teen näy te on pe räi sin ke vään 2001 ai no as ta ta paa mi ses ta hä nen kans -
saan, kos ka hän oli syk syn 2000 opis ke le mas sa ul ko mail la. Siten alul laan ole va
tai don har joit te lu kesken.

8.3 Projektin ulkopuolisten henkilöiden arviointi osallistujien

171



9 Fysiologiseen perustaan
liittyvien tekijöiden
tarkastelua

Täs sä kap pa lees sa tar kas te len tois ta tut ki mus kysymys tä: ”Mil lai sil la fy sio lo gi sil -
la te ki jöil lä on yh teyt tä lau la mison gel miin ja lau lu taidos sa ta pah tu nei siin muu tok -
siin?”

Havain to je ni mu kaan nuo til leen lau la mi sen vai keudet liit tyi vät olen nai ses ti 
on gel miin kor keam pi en ää ni en tuot ta mi ses sa ja siir ty mään rin ta re kis te rin ja pää re -
kis te rin vä lil lä. Kum pi kin seik ka liit tyy ää ni huul ten vä räh te lyä sää te le vi en li hak -
si en toi min nan li säk si mo niin mui hin te ki jöi hin, jois ta kä sit te len hen gi tys tä, ää nen 
voi mak kuut ta, ää nialaa se kä tun tei den ja ää nen käy tön yh teyt tä. Annan osal lis tu ja -
koh tai sia esi merk ke jä sii tä, mi ten tiet ty vai keus il me ni tai mi ten se hel pot tui.
Nämä sei kat ovat luon nol li ses ti yh teydes sä sys tee min mui hin osa te ki jöi hin ku ten
ää nen tuoton kog ni tii vi sen ta son sää te lyyn ja us ko mus te ki jöi hin. Kai kil la osan ot -
ta jil la oli nor maa li pu he ää ni, ja he oli vat tot tu nei ta pu he ää nen käyt tä jiä. Ongel mat
kos ki vat ai no as taan lau la mis ta, jos sa vaa ti muk set pu hee seen näh den ovat eri lai sia: 
ää niä ja ään tei tä täy tyy pi den tää, on yl lä pi det tä vä tiet ty sä vel kor keus ja sä vel kor -
keuk si en vaih te lu on en nal ta mää rät ty ja ta val li ses ti suu rem pi kuin pu hees sa.108

9.1 Tunteista, hengityksestä, äänen
voimakkuudesta ja laadusta

Lau la mi seen liit ty viä tun tei ta109 ku vat tiin pro jek tin alus sa mm. no lous; ar kuus, et -
tä jo ku tark kai lee ään tä; iso kyn nys lau laa tois ten edes sä tai edes po ru kas sa;
muis tuu mie leen se ”lap sen hä peä” ja osaa mat to muus, mi kä saa pa lan kurk kuun;
val ta va epä var muus, on kuin ko ko asia oli si piik ki sy väl lä li has sa ni. Eri tyi sen vah -
vas ti tun tei den ruu miil li sia kom ponent te ja ku va si Niko: Psy ko fyysi ses ti tun nen
mai ni tun lau la mi sen ja it se tun toon liit ty vän on gel ma vyyh din ke hos sa ni pal le an
ylä osan ja rin ta las tan ala pään alu eel la tie tyn laise na jän ni tyk se nä. Jos kus kun tuo
jän ni tys pois tuu, tun tuu, et tä on huo mat ta van help po lau laa.
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108 Kysyin osal lis tu jil ta läh tö ti lan tees sa, mil laise na esiin ty jä nä he pi ti vät it se ään (ky se ly lo ma ke I, lii te 6). Jot -
kut ku va si vat jän nit tä vän sä kai ken lai sia esiin ty mis ti lan tei ta, mut ta ei vät sii nä mää rin, et tä se es täi si hei tä
esiin ty mäs tä. Lau la mis ta, myös mui den mu ka na lau la mis ta, jän ni tet tiin si tä vas toin voi mak kaas ti ja ni men -
omaan lau la mi seen liit tyi pro jek tin alus sa eri tyi sen vah va ne ga tii vi nen la taus.

109 Luvus sa 11.1 ku va taan li sää lau la mis ko ke muk sia ja nii hin liit ty viä tun ne la tauk sia.



On ym mär ret tä vää, et tä kun ää nen tuotos sa ja -sää te lys sä muu ten kin oli on -
gel mia, ne mo nin ker tais tui vat ne ga tii vi sis ta tun ne la tauk sis ta. Jän ni tys reak ti ot –
ku ten voi mis tu neen sym paat ti sen her mos ton ai kaan saa ma hen gi tys ryt min rau hat -
to muus (Boo ne & McFar la ne 1994, 3), li man eri tyk sen vä henemi nen ää ni väylän
li ma kal voil la ja ää nen va pi na (Lauk ka nen & Lei no 1999, 121) se kä kur kun pään
ali ta jui nen eks pres sii vi nen mi miik ka (Fona gy 1981) tai Tro ja nin (1952, Lauk ka -
nen & Lei no 1999, 98 mu kaan) ku vaa ma nie lun ah tau tu mi nen – vai keut ta vat sub -
glot taa li sen pai neen sää te lyä ja sä vel taso ja sää te le vi en li has ten toi min taa. Pää see
syn ty mään au to maat ti nen ne ga tii vi nen kier re, jo ta Gelb (1994) ku vaa pe läs ty mis -
re flek si nä.

Kos ka kaik ki en mie les tä oli tun tu nut no lol ta, jos jo ku kuu li omaa lau la mis -
ta, he oli vat tot tu neet lau la maan – sen vä hän, mi tä yleen sä kään lau loi vat – mah dol -
li sim man hil jaa ja hen nos ti. Jokai sen koh dal la oli ha vait ta vis sa, et tä hen gi tys näyt -
ti pai kal lis tu van rin ta ke hän ylä osiin ja ole tan, et tä hen gi tys ta pa hei jas te li osal lis tu -
ji en yleis tä jän nit tynei syyt tä. Arti ku laa tio elin ten liik keet oli vat sup pei ta ja jäyk -
kiä, ja kur kun pää vai kut ti ki reäl tä ja hie man ko hon neel ta. Lau la mis jän ni tys il me ni 
si ten sel lai si na ke hon reak ti oi na, joil la oli ole tet ta vas ti vai ku tus ta mm. kur kun -
pään epä edul li sen asen non kaut ta ää ni huu li vä räh te lyyn, ää nen voi mak kuu teen ja
sä vel tasojen sää te lyyn (Sund berg 1986, 60; Boo ne ja McFar la ne 1994, 3). Lau lu -
ää ni kuu los ti aluk si ylei ses ti vuo toi sel ta110, ei vät kä esi mer kik si lau la mi sen voi -
mis ta misyri tyk set oi ke as taan joh ta neet ää nen voi mis tu mi seen. Siten sub glot taa li -
sen il man pai neen li säys ei ole tet ta vas ti voi mis ta nut lau lu ään tä, mi kä viit taa ma ta -
laan glot tis re sis tans siin (Sundberg 1986, 50–51).

Näh däk se ni lau la mi seen liit ty neet ne ga tii vi set tun ne te ki jät ja lau la mi sen
jän nit tä mi nen oli vat ne pe rus te ki jät, jot ka vai kut ti vat niin hen gi tyk seen, ää nen vä -
häi seen voi mak kuu teen kuin ää nen ylei ses ti hy po funk tio naa li seen laa tuun kin.
Val mius min kään lais ten lau la mi seen liit ty vi en ään ten tuot ta mi seen oli aluk si hy -
vin va ja vai nen. Esi mer kik si en sim mäi sel lä ryh mä tun nil la ko keil tu ”ih met te ly la lu -
lu”, jos sa pi ti käys ken nel lä sa lis sa tut ki en ym pä röivää ti laa ja kom men toi da nä ke -
mis tään ”ih me tel len” eri lai sil la ää nil lä, koet tiin lä hes pe lot ta va na. Oltiin sa mas sa
ti lan tees sa kuin Gelb (1994) ku vaa: ”Minun pi ti ol la val mis avaa maan suu ni ja
pääs tä mään il moil le en nen ko ke mat to mia ää niä – ja se oli kaik kein vaikeinta.”

9.2 Hengityspaineen ja sävelkorkeuden säätely

Osal lis tu jat oli vat var sin har jaan tu mat to mia lau la mi ses sa, ja il man pai ne tun tui
pur kaan tu van lä hes kai kil la ryöp säh tä mäl lä, mi kä vai keut ti pait si ha lu tun sä vel -
kor keu den yl lä pi tä mis tä (ks. Ser geant 1994, 70) myös pa laute me kanis min toi min -
taa. Palaute ei au di tii vi ses ti ei kä prop riosep ti ses ti (Welch 1985) voi nut ol la ko vin

9.2 Hengityspaineen ja sävelkorkeuden säätely
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toi suus oli ha vait ta vis sa ai no as taan lau lu ää nes sä, ei pu he ää nes sä.



tark ka, jos sä vel kor keus ei va kiin tu nut edes het kel li ses ti. Muis ta poi ke ten Nikon
lau la mis ta pa vai kut ti pu ris tei sel ta. Hänen yri tyk sen sä esi mer kik si ää nen kor keu -
den nos ta mi seen ta pah tui mi tä to den nä köi sim min vain hen gi tys painet ta li sää mäl lä 
– jo ta li säys tä toi saal ta tar vi taan kin sä vel kor keu den nos ta mi sek si. Nikon ää ne -
tuot to ta pa joh ti kui ten kin voi mak kaa seen huu ta vaan ää neen (ks. Son ni nen
1989–1990, 18). Tar kas te len tä tä asi aa vie lä re kis te ri kysymys ten yh teydes sä kap -
pa lees sa 9.4.2.

Ääninäyte 1 (Roosa, 15.5.2000)111

Toi sen ope tus jak son lo pus sa ke vääl lä 2000 Roo sa (koh ta lai nen läh tö ta so) lau loi
vah val la ja soin nik kaal la ää nel lä ”Illan rau ha hii pii” -lau lun il man säes tys- tai
muu ta tu kea, mut ta sä vel ta so nou si ko ko ajan, en sim mäi sen sä keis tön ai ka na noin
ters sin ja toi sen sä keis tön ai ka na noin sä vel as ke leen ver ran. Esi merk ki ku vaa sub -
glot taa li sen il man pai neen voi mis ta mi sen vai ku tus ta sä vel kor keuteen. Saman lau -
lun sä vel tark kuus oli pa rem pi, mut ta ää ni var sin hil jai nen ja vuo ta va ope tus jak son
alus sa. Sub glot taa li sen il man pai neen kas va mi sen sä vel kor keuk sia nos ta va vai ku -
tus tu li esiin vas ta Roo san ää nen laa dun pa rane mi sen myö tä pro jek tin ai ka na. Mah -
dol li ses ti ai kai sem pi en il maisutaidon opin to jen sa an sios ta mm. il maisu tai to pai -
not tei ses sa lu kios sa hän löy si toi sen ope tus pe riodin ai ka na it sel leen uu den ää nen -
tuot to ta van, vah van ja soin nik kaan ”oop pe ra mai sen ää nen”. Sen voi olet taa pe rus -
tu neen suu rem paan sub glot taa li seen il man pai nee seen, so pi vaan glot tis re sis tans -
siin ja pa rem min to teu tu viin for mant tei hin (ks. Sund berg 1986, 50–51 ja 1990,
107–109). Soin nil li ses ti pa rem man ää nen sä vel tark kuu den sää te le mi nen oli kui -
ten kin vai ke aa ja tark kuus jo pa heik ke ni hä nen lau la es saan täl lä soin nil li sem mal la
ää nel lä. ”Uusi” ää ni pää si kin par hai ten oi keuk siin sa imp ro vi sa to ris sa teh tä vis sä,
jois sa ei ol lut mää rät ty jä sä vel kor keuk sia.

9.3 Äänialan yhteys nuotilleen laulamiseen

Yhteis tä tut ki mus ryh män jä senil le pro jek tin al ka es sa oli sup pea ja ma ta la ää niala.
Äänialaan las ken kuu lu vak si sen alu een, jol la hen ki lö kai ken kaik ki aan pys tyi
spon taanis ti tuot ta maan jo ten kin lau lul ta kuu los ta via ää niä. Vaa ti mat to man läh tö -
tason lau la jil la se kä sit ti lä hin nä pu he alu eel la kvar tin–kvin tin ver ran (Juho, Niko,
Lau ra) tai noin ok taa vin (Iida, Vil le). Kukaan heis tä ei pys ty nyt tuot ta maan au to -
maat ti ses ti mal lin mu kais ta ää nen kor keut ta, ei kä ää niala ol lut lau la mis ta sil mäl lä
pi tä en var muu del la käy tet tä vis sä. Koh ta lai sen ja hy vän läh tö tason lau la ji en ää -
niala oli ok taa vin luok kaa, mut ta ylä ra ja tu li vas taan var sin ma ta lal la sä vel tasol la,
suun nil leen g1:n koh dal la, pait si Vee ral la, jo ka lau loi b1:een as ti. Kaik ki ko ki vat
”kor ke at” ää net vai keik si tai mah dot to mik si lau laa. Läh tö tasol taan pa ras kin osal -

9 Fysiologiseen perustaan liittyvien tekijöiden tarkastelua
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lis tu ja to te si al ku haas tat te lus sa: Lau lan mie les tä ni huo nos ti…. Kor keam mal le me -
ne vät lau lut on to si vai kei ta. Osal lis tu jat ei vät ol leet vuo siin tai vuo si kym meniin
juu ri kaan lau la neet tai lau la neet vä hän ja hil jai sel la ää nel lä. Siten voi olet taa vain
pu he alu een tuot ta mi ses ta vas taa vi en me kanis mi en ol leen käy tös sä. Sen si jaan nii -
den ää ni me kanis mi en, jot ka vas taa vat lau la mi ses sa tar vit ta vi en kor keam pi en ää -
ni en tuot ta mi ses ta, voi aja tel la hei ken ty neen se kä toi min taa oh jaa vi en skee mo jen
et tä li has ten ta sol la.

Kape an ää nialan ta kia kai kil la osal lis tu jil la oli sa man tyyp pi nen on gel ma:
ää ni lop pui lä hes tyys tin ylös päin men tä es sä ää nialan ylä ra jal la, ja vaik ka lau lun
me lo dia oli si jat ku nut ylös päin, ei ol lut muu ta mah dol li suut ta kuin kään tyä lau la -
maan alas päin. Otan esi mer kik si Iidan ja Eetun.

Jou lu kuus sa 1999 Iida (vaa ti ma ton läh tö ta so) ker toi, kuin ka teo lo gi sen tie -
de kun nan li tur gi sen lau lu kurs sin ve tä jä oli sa no nut hä nen lau la van lii an ma ta lal -
ta, mut ta oi kein. Tut ki mus pe riodin alus sa Iidan ää niala oli e–e1, siis mel ko laa ja
mut ta lä hin nä pu he alu een kä sit tä vä. Lau lu ään tä e1:n ylä puo lel la ei ol lut ole mas sa;
kun lau lun sä vel kul ku vei ylös päin e1:n ta sos ta, hän jat koi lau la mis ta sii hen suun -
taan, jo hon pys tyi, alas päin. Pro jek tin alus sa Iida lau loi il man pia non tai muun ää -
nen tu kea lau lun ”Kii tos kun tä hän aa muun as ti” A-duu ris sa (jol loin ylin sä vel lau -
lus sa on d1) sä vel tark kuu del taan pa rem min kuin tou ko kuus sa 2000 lau la es saan sa -
man lau lun kvint tiä kor keam mal ta E-duu ris sa, jol loin ylin sä vel lau lus sa on a1.
Sinän sä ne ga tii vi nen muu tos se lit tyy mie les tä ni po si tii vi sel la sei kal la, ää nialan
laa jen tu mi sel la ylös päin. Sävel tasojen sää te ly kor keam mal la sä vel tasol la ei kui -
ten kaan ol lut eh ti nyt riit tä väs ti va kiin tua, ja tu los oli sä vel puh tau den kan nal ta hei -
kom pi. Vai keudet voi vat joh tua mo nis ta te ki jöis tä, esi mer kik si han ka luu des ta ero -
tel la tar kas ti kor keam pia sä vel taso ja an ne tus ta mal lis ta ja/tai omas ta ää nes tä se kä
re kis te ri vaih dok seen liit ty vis tä on gel mis ta.

Ääninäyte 2 (Eetu, 10.3.2000)

Eetu (koh ta lai nen läh tö ta so) har joit te li toi sel la ope tus jak sol la ”Kes ki-Suo men ko -
tiseu tu lau lua” (nuo tin nos on liit tees sä 19). Lau lun am bi tus on laa ja, ok taa vi +
kvart ti. Lau loim me lau lua yh des sä Es-duu ris sa. Tah dit 1–4 Eetu lau loi ko ko ajan
ala vi rei ses ti ja ylin ää ni, jo hon hän ulot tui oli as (b:n ase mes ta). Tah dit 5–8, joi den
sä vel kul ku on sa ma kuin en sim mäi sel lä ri vil lä, hän lau loi tar kem min. Ehkä en sim -
mäi set tah dit 1–4 oli vat ikään kuin har joit te lua, jo ka aut toi seu raa vi en tah tien lau -
la mi ses sa. Kui ten kin ylin ää ni oli jäl leen vain as. Tah din 8 lo pus sa huo mautin
”ylem mäs”. Tah din 9 aloi tus nuot tei hin (c1) hän ei ai van yl tä nyt, mut ta lau loi tah -
din 9 sä ve len b oi kein. Myös tah din 10 lo pus sa huo mautin ”ylem mäs”, mut ta tah -
din 11 aloi tus nuotit (c1) jäi vät edel leen vä hän ala vi rei sik si sa moin kuin tah dis sa 9.
Loput ää net sa no jen ”Keu ruun ja Kuu han ka” koh dal la oli vat oi kein, mut ta sä keen
vii mei nen ää ni f oli vää rin. Tah dit 13–14 hän lau loi noin ters siä alem paa kuin oi -
kea sä vel kul ku, mut ta sai taas kiin ni lä hes oi keas ta b-sä ve les tä tah din 15 alus sa ja
lau loi lo pun koh tuul li sen tar kas ti.

Lau la mi sen kes kei nen on gel ma oli ol lut Eetun kin koh dal la ma ta la ja ka pea
ää niala. Har jaan tu mat to ma na ja epä var ma na hän ei ol lut osan nut ai kai sem min luo -
tet ta vas ti pa la ta oi ke aan sä vel kul kuun sil loin kun ää niala oli si me lo di an kor keam -
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pi en sä vel tasojen jäl keen taas riit tä nyt. Ulko puoli nen tark ka pa laute (Welch,
1985) aut toi Eetua kor jaa maan lau lu puh taut ta sel väs ti ja aut toi hän tä yl tä mään lau -
lus sa sä vel as ke leen ylem mäk si: Aluk si as oli kor kein ta voi tet tu ää ni, mut ta oh -
jauk sen (opet ta ja neu voi ”ylem mäs”) avul la Eetu pys tyi tuot ta maan b:n. Palaut -
teen pe rus teel la hän ikään kuin nos ti lau la misasetus ta, jol la täs sä tar koi tan sä vel -
tasoa oh jaa vaa skee maa mo to risi ne seu raa muk si neen. Se, et tä hän opet ta jan kans -
sa lau la es sa no peas ti112 op pi lau la mi sen ai ka na kor jaa maan sä vel taso ja, osoit taa
kä sit tääk se ni, et tä on gel mat hä nel lä ei vät ol leet niin kään kog ni tii vi sel la, esi mer -
kik si sä vel tasojen ha vait se mi sen tai ka te go risoin nin ta sol la, vaan kur kun pääs sä
ää nen toi min nal li sel la tasolla.

Pro jek tin lop pues sa Eetun ää niala oli a–c1. Tämä kään ää niala ei ai van rii tä
Kes ki-Suo men ko tiseu tu lau luun. Äänialan ylä ra ja ei kui ten kaan enää ol lut ab so -
luut ti nen ja siis lau la mi sen suun taa alas päin kään tä vä, kos ka hän oli op pi nut ”jous -
ta maan” kor keam pi en ää ni en tuot ta mi ses sa ts. saa nut tun tu maa ohen ne me kanis -
mis ta (ks. lu ku 6.3.). Joi den kin kor keam pi en ää ni en roik ku mi nen (ts. et tä hän ei ai -
van yl tä nyt nii hin) ei myös kään enää vie nyt ko ko sä vel hah moa vää räk si tai epä -
puh taak si niin kuin aiem min oli ta pah tu nut. Hän op pi jok seen kin var mas ti pa laa -
maan oi ke aan sä vel kul kuun, kun me lo dia pa la si ma ta lil le sä vel tasoil le. Muu tos
lie nee seu raus ta pait si sii tä, et tä hän oli har joi tel lut lau la mis ta ja saa nut opas tus ta,
myös lau la mi sen suh teen it se luot ta muk sen kas va mi ses ta (ks. lu ku 11.5).

Juhon seu raa va ku vaus sub jek tii vi sis ta tun te muk sis taan osoit taa hä nen vas -
ta pro jek tin myö tä tul leen tie toi sek si ää nialan sa po ten ti aa li sis ta ulot tu vuuk sis ta.
Ehkä ku vaus osal taan ker too kor kei den ja ma ta li en sä vel kor keuk si en toi min nas ta
vas taa vi en me kanis mi en jäy kis tynei syy des tä.

Ääne ni on lais ka. Käy tän ää nialas ta ni vain 40 %. Eli jä tän ää nen ää -
ri päät lau la mat ta ja käy tän vain ma ta lia kes ki ääniä, jot ka on miel lyt -
tä viä ja help po ja ja myö täi le vät luon tais ta pu he ään tä. …Kon kreet ti -
nen esi merk ki: Kun har joit te lin ko to na ”Läh te vi en lai vo jen sa ta -
maa”, en nos ta nut ään tä ni tar peek si kor keal le, kun se ko ho aa a:han
ja sii tä ylös päin. Jäin sä vel as ke len alem mas sil le ta sol le, jos ta on
mu ka va lau laa. Tie tys ti on gel ma voi joh tua sii tä, et tä ää niala ni on
laa jen tu nut ja vas ta laa jen tu mas sa, ja sik si ää ri päi den ää net ovat
vai kei ta tuot taa. MUTTA. Miten voin op pia ja har jaan tua nii tä tuot -
ta maan, jos en osaa / ky ke ne / tai olen muu ten vaan lii an lais ka nii tä
tuot ta maan? (jou lu kuu 2000)
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9.4 Pohdintaa rekisterikysymyksen osuudesta
laulamisvaikeuksissa

Alku pe räis tä ää nialaa kor keam pi en ää ni en tuot ta mi nen oli on gel mal lis ta mo nel la
ta sol la. Kor kei siin ää niin lii tet tiin sub jek tii vis ten tun te mus ten ja ko ke mus ten ta -
sol la ou tout ta ja kiel tei siä miel leyh ty miä (ks. Brown, 1996, 56). Esi mer kik si Lau -
ra sa noi: Aikai sem min se, mi kä me ni pu he ää nen ylä puo lel le on ol lut tun te ma ton
alue… Noi kor ke at ää net [a1–c2] ovat ka ma lan kuu loi sia ja tuo vat ihan mie leen
kou lun Prin ses sa Ruu su nen -näy tel män, jos sa pi ti kil jua, ja me ei osat tu kil jua oi -
keal la ta val la. Niko: Tun tuu, et tä täl lai kor keel ta lau la mi nen ei ole mies ten puu -
haa ol len kaan, mi täs vin ku mis ta tää on… Myös Juho poh ti kuin ka … Pää-ää ni on
to si ou to ja huo no. Hänel le oli ol lut myös epä sel vää, pi tää kö lau laa tyt tö jen kor -
keudel ta vai ei. Mie hi en koh dal la han ka luu den pro jek tis sa muo dos ti kin mi nun
nais opet ta ja na ok taa via kor keam pi ää ni mal li ni. Vai keudet ja ou tou den tun ne saat -
ta vat näh däk se ni liit tyä re kis te rin vaih dok seen.

Osal lis tu ji en pää asias sa käyt tä mäl lä alu eel la, rin ta re kis te rin pu he alu eel la
(ks. Brown 1996, 53), vo ca lis li has on suh teel li ses ti ak tii vi sin (Hira no 1988, 58).
Voi olet taa, et tä ke vy es sä113 re kis te ris sä vaa dit ta vaa vo ca lis li hak sen ak ti vi tee tin
pie nenemis tä (Hira no 1988, 58–59) ei ol lut juu ri pääs syt ta pah tu maan ja myös et tä
ää ni huu li en pi den ty mi nen ja ohen tu mi nen mm. ct-li has ta su pis ta mal la (ks. Hira no
1988, 57) oli kai ken kaik ki aan ol lut vä häis tä, kos ka ää niala riit ti lä hin nä vain rin ta -
re kis te rin, jos sa vo ca lis li has on suh teel li ses ti ak tii vi sin, ylärajalle.

Sii tä, mil lai siin fy sio lo gi siin te ki jöi hin tun te muk set oman lau lu ää nen ou -
toudes ta ja ”ka ma luu des ta” poh jau tu vat, ei tie ten kään voi saa da var maa tie toa pel -
kän ul koi sen ha vain noin nin pe rus teel la. On mie les tä ni kui ten kin jär ke vä olet taa
näi den mo ni mut kais ten re kis te rin vaih dos toi min to jen jää neen osal lis tu jil la käy tön 
puut tees sa har jaan tu mat ta. Kos ka ko ke mus kor keis ta ää nis tä eri tyi ses ti tuo tet tu na
ke vy es sä re kis te ris sä oli ole ma ton tai vä häi nen, voi olet taa kor keis sa sä ve lis sä tar -
vit ta vi en li has toi min to jen ja esi mer kik si sub glot taa li sen pai neen sää te lyn ol leen
puut teel li sia. Lähin nä ää nen pu he alu een käyt tä mi nen oli il mei ses ti vah vis ta nut
rin ta re kis te ris sä tar vit ta via toi min ta me kanis me ja. Moni mut kai sen mut ta ”jäy kis -
ty neen” kor kei den ää ni en tuot ta mi ses ta vas taa van me kanis min käyn nis tä mi nen ei
su ju vält tä mät tä hel pos ti tai it ses tään, vaan vaa tii kor kei den ää ni en har joit te lua,
jot ta nii den tuot ta mi ses ta vas taa vat me kanis mit aktivoituisivat.

9.4.1 Naisäänten tarkastelua

Siir ty mi sen rin ta re kis te ris tä fal set toon kat so taan ta pah tu van nai sil la ja mie hil lä sa -
moil la sä vel kor keuk sil la, alu eel la d1–f1 (Tit ze 1994, 263). Annil la, Vee ral la (hy vä
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113 Brown (1996 51) sa noo 3. re kis te rin van ho jen ni mi tys ten ole van ke vyt-, pää- ja fal set to re kis te ri.



läh tö ta so) ja Emmal la (koh ta lai nen läh tö ta so) oli pa rem mat val miudet lau laa kor -
kei ta sä ve liä jo aloi tet ta es sa kuin muil la osal lis tu jil la, mi kä hel pot ti hei dän koh dal -
laan pää-ää ni en käyt tä mi sen va kiin tu mis ta ja ohen ne me kanis min käyt töä. Vai -
keudet hei dän lau la mi ses saan oli vat si ten re kis te ri kysymyk sen osal ta en nem min
psy ko lo gi sia, jän nit tä mi seen ja epä suo tui siin us ko muk siin liit ty viä.

Roo sa (koh ta lai nen läh tö ta so) op pi ikään kuin va hin gos sa ”mik saa maan”
pää- ja rin ta re kis te riä toi siin sa, ts. ohen ta maan ään tä (ks. lu ku 6.3), siir ty es sään
pää re kis te rin puo lel le114. Roo sal le muo dos tui ta val laan kak si eri lais ta ään tä, jon ka
kum man kaan käyt töä ei eh dit ty pro jek tin ai ka na va kiin nut taa. Koke mus uu des ta
omas ta ää nes tä oli kui ten kin tär keä aja tel len ää nialan laa jenemis ta ylös päin. Kun
toi (g1) on niin kor keal la, en voi lau laa omal la ää nel lä, vaan on koe tet ta va si tä
”oop pe ra ään tä”. Se tun tuu pa rem mal ta, tu lee sy vem mäl tä ja on voi mak kaam pi.
(Roo sa, 11.2.2000)

Sekä Iidan et tä Lau ran lau la es sa oli var ta los sa sel väs ti ha vait ta vaa jän nit -
tynei syyt tä. Lau ral la se liit tyi näh däk se ni ni men omaan lau la mi seen, mut ta Iidan
har ti at, nis ka ja leu ka vai kut ti vat py sy väs ti jän nit ty neil tä ja hä nen ryh tin sä oli ku -
ma ra. Iida ei il mei ses ti ai kai sem min ol lut kiin nit tä nyt asi aan eri tyis tä huo miota,
mut ta tu li lau la es saan sii tä vä hi tel len tie toi sek si. Kävim me seu raa van kes kus te lun
tam mi kuus sa 2000: Iida: Mus ta tun tuu, et tä pää si sin ylös päin. Ava: Joo, mut sä
työn nät pää tä eteen päin sil lä ta val la, et tä nis ka jäy kis tyy ja se vai kut taa ylä-ää -
niin. Iida: Pelot taa nuo ylä-ää net. Huo masit ko, et tä nis ka me ni ihan jäy käk si kun
ei on nis tu nut nuo ylem mät [ää net]?

Iidan koh dal la oli eri tyi sen tar peel li sel ta kiin nit tää huo miota ta vanomais ten
läm mit te ly jen li säk si ar ti ku laa tio elin ten ja var ta lon liik ku vuu den li sää mi seen lau -
la mi sen ai ka na. Tavoit tee na oli saa da mm. mah dol li ses ti mel ko kor keal le aset -
tunut ta ja jän nit ty neel tä vai kut ta vaa kur kun pää tä hie man liik ku maan – pi de tään -
hän esi mer kik si kur kun pään las kua edul lise na ää nen käy tön kan nal ta (Son ni nen
1968, Son ni nen ym. 1999, 319 mu kaan; Iwars son 2001, 386). Har joit tei na käy tet -
tiin mm. hau kot te lua, ve nyt te ly jä lau la mi sen ai ka na se kä sel lai sil la ään neyh dis tel -
mil lä lau la mis ta, jois sa kur kun pää lii kah te li luon nos taan ulos päin kin nä ky väl lä ta -
val la. Sel lai sia oli vat mm. r, kr, fr jne. yh dis tet ty nä vaik ka pa a-vokaaliin.

Näyt täi si sil tä, et tä Iidan ää niala oli si pro jek tin ai ka na ka ven tu nut si ten, et tä
ma ta lim mat pie nen ok taa vin sä vel tasot jäi vät pois (ää niala pro jek tin alus sa oli
e–e1 ja lo pus sa a–h1). Tilan ne on näh däk se ni ohi mene vä, mi kä li hän jat kaa lau lu -
har joi tuk sia. Hän to te si it se, kuin ka nuo ala ää net ovat hun nin gol la, kun ylä-ää net
tu lee (7.3.2001). ”Hun nin gol la olo” il me ni ti lan teis sa, jois sa oli jon kun ai kaa har -
joi tel tu esi mer kik si sä vel taso ja a1–cis2 ja seu raa vak si oli si pi tä nyt lau laa c1:n tie -
noil ta tai alem paa. Mata lat ää net ei vät vält tä mät tä löy ty neet hel pos ti. Seli tys saat -
taa piil lä sii nä, et tä ylem pi en ää ni en tuot ta mi ses sa vält tä mä tön ct-li hak sen ak ti vi -
teet ti jää ikään kuin pääl le, vaik ka ma ta lis sa sä vel tasois sa sen ak ti vi tee tin tu li si vä -
hen tyä; myös har jaan tu neil la lau la jil la voi ol la vai keuk sia tuot taa ma ta lia ää niä
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kor kei den ää ni en jäl keen (Lauk ka nen 15.9.2002). Arve len, et tä vai keut ta kor keis -
ta ää nis tä ma ta lam piin siir ty mi ses sä voi si li säk si se lit tää se, et tä kou lut ta mat to mat
lau la jat ve nyt tä vät ää ni huu li aan enem män kuin kou lu te tut tuot ta es saan sa man kor -
kui sia ää niä (Son ni nen 1989–1990, 18), mi kä saat taa ai he ut taa ää ni huu li ku dok sel -
le me kaanis ta ra si tus ta.

9.4.2 Miesäänten tarkastelua

Pro jek tin mies osal lis tu jat ko ki vat jo noin e:n, 164 Hz (Juho, Niko ja Vil le) ja noin
g:n, 196 Hz (Eetu), alu een ylä puo li set sä vel tasot ou doik si ja han ka lik si, ku ten tä -
mä kom ment ti osoit taa: tun tuu, et tä täl lai kor keel ta lau la mi nen ei ole mies ten puu -
haa ol len kaan, mi täs vin ku mis ta tää on. Brown (1996, 56) to te si mies ten her käs ti
pi tä vän omaa fal set to ään tä ou to na, mut ta täs sä ou dok si koet tiin jo pal jon ma ta lam -
mat kin ää net. Mies ten hän kat so taan lau la van sa mal la re kis te ril lä ai na pie nen ok -
taa vin ylä ra joil le as ti. Mie säänil le ta val lis ta re kis te risiir ty mää alu eel la d1–f1 eli se -
con do pas sag gio (Tit ze 1994, 263) ei tut ki muk sen mie hil lä ol lut ole mas sa, kos ka
ää ni ei yl tä nyt sin ne lain kaan. Hei dän ää nieli mis tön sä oli va kiin tu nut toi mi maan
pu hu mi ses sa tar vit ta val la rin ta re kis te ri me kanis mil la, ja ää nialan ylä ra ja e–g:n tie -
noil la tar koit ti heil lä ää nen tyys tin lop pu mis ta. Asian voi si olet taa liit ty vän vä hän
lau la neil la mie hil lä eh kä fy sio lo gi ses sa ää nialas sa sä ve lil lä h–f (Tit ze 1994, 265
tut ki musyh teen ve to) ha vait ta vaan re kis te ri ra jaan ja mah dol li ses ti myös sii hen, et -
tä fal set ti re kis te riin siir ty mää saat taa pu he ää nes sä esiin tyä jo 150 Hz:n tie noil la,
eli juu ri pie nen e:n ja d:n koh dal la (ks. lu ku 6.3). Ilmiö on mie len kiin toi nen ja saa
toi vot ta vas ti li sä va lais tus ta tu le vai suu den tut ki muk ses sa.

Nikon en sim mäi set yri tyk set lau laa kor keal le kuu los ti vat huu ta mi sel ta.
Pyr kies sään lau la maan ylös hän ku rot ti voi mak kaas ti pää tä ylös päin, jol loin leu ka
se kä kau lan ja nis kan alu eet jän nit tyi vät. Lopul ta ra ja, jon ka yli ää ni ei enää men -
nyt, tu li vas taan vii meis tään sä ve len as-paik keil la ja fal set toon siir ty mi nen epä on -
nis tui115. On mah dol lis ta, et tä hä nen lau la es saan ylös päin ta pah tui seu raa vaa:
Samaan ai kaan kun vo ca lis jat koi su pis tu mis taan edis tä en rin ta re kis te risävyä,
ct-li has su pis tui ve nyt tä en ää ni huu lia. Voca lis ja ct-li has ovat an ta gonis ti sia li hak -
sia, ja jos sub glot taa li nen pai ne sa man ai kai ses ti nou see, tu lok se na on avoin huu ta -
va ää ni, jo ka voi rin ta re kis te rin ylä ra joil la lop pua äkil li ses ti tai siir tyä ta hat to mas ti
fal set toon. (Son ni nen 1989–1990, 18; Ros sing 1990, 359). Nikon koh dal la ei niin -
kään tul lut esiin äk ki näi nen siir ty mi nen fal set toon, pa rem min kin hä nen ää nen sä
ker ta kaik ki aan lop pui ylä ra jal la. Niko op pi kui ten kin pro jek tin ai ka na tuot ta maan
kor keam pia ää niä vä hem män pu ris tei sel ta kuu los ta val la ta val la esi mer kik si nyök -
kää mäl lä hie man pääl lä voi mak kaan ylös päin ku rot tau tu mi sen ase mes ta ja lau la -
mal la hil jem paa. Hil jai sem pi ää ni edis tää ke vy em män re kis te rin löy tä mis tä (Hira -
no, 1988, 66), mi tä esi mer kik si myös Brown (1986) ja Pasa nen (29.1.2004) suo sit -
te le vat harjoituskeinona.
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9.5 Harjoitteiden ja niiden funktioiden pohdinta

Aluk si oli tär kein tä aut taa osal lis tu jia vä hen tä mään lau la mis ta hait taa via ke hon
jän ni tyk siä ja roh kais ta hei tä käyt tä mään ään tä mo ni puo li ses ti. Hen gi tys ta pah tu -
man sy vene mi seen, sii tä tie toi sek si tu le mi seen ja jän ni tyk ses tä joh tu vi en kiel teis -
ten ke ho reak ti oi den vä hen tä mi seen py rit tiin pää asias sa ren tou tushar joi tuk sil la.
Esi mer kik si lat tial la läm pö alus tal la se läl lä maa ten nos tel tiin hi taas ti vuo ron pe rään 
kä siä ja jal ko ja si sään- ja uloshen gi tyk sen tah dis sa ja ha vain noi tiin myös hen gi -
tyk sen py säh dys vai het ta. Pääs tel tiin pit kiä, ma ta lia huo kaa via ää niä se läl lä maa -
ten kä det vat san peit teel lä, mis tä voi ha vain noi da vat san peit teen liik keen. Myös
hau kot te le mal la py rit tiin tun te maan sy vää hen gi tys ta paa ja sa mal la ren tout ta maan 
kur kun pään aluet ta. (Ks. lii te 17, koh ta 3.)

Havain to je ni mu kaan sil loin, kun har joi tel tiin nuo til leen lau la mis ta, tie toi -
sen huo mi on kiin nit tä mi nen hen gi tyk seen lau la mi sen ai ka na vai keut ti lau la mis ta.
Näin mah dol li ses ti sik si, et tä sa man ai kai ses ti mo to ri sen vas teen tuot ta mi sen kans -
sa oli pro ses soi ta va mal li ää nen piir tei tä ja kuun nel ta va omaa ään tä, ei kä mi kään
toi min nois ta ol lut au to ma tisoi tu nut. Hen gi tyk seen huo mi on kiin nit tä mi nen vei to -
den nä köi ses ti li sää työ muis tin ka pasiteet tia (ks. kap pa le 10.1).116 Nii den lau la ji en
kans sa, joil la sä vel tasojen sää te ly au to ma tisoi tui par hai ten ja jot ka jo hyö tyi vät
lau lunope tuk ses sa ta val li ses ti käy tet tä vis tä ää ni har joi tuk sis ta, kiin ni tet tiin yk si -
tyis tun neil la huo miota myös hen gi tys ta paan lau lu har joi tuk sis sa. Näin ta pah tui lä -
hin nä Annin, Vee ran (hy vä läh tö ta so) ja Eetun (koh ta lai nen lähtötaso) kanssa.

Kos ka lau la mi seen as sosioi tui ke hon ja mie len ta sol la jän nit tä mis tä ja kiel -
tei siä ko ke muk sia, teh tiin har joit tei ta, jois sa nuo til leen lau la mi nen ei ol lut tar -
peen.117 Esi mer kik si al ku ää nen, ma ta lal la sä vel tasol la pääs tet tä vän aa-ää nen tuot -
ta mi nen, sa mal la kun hyt ky tel lään var ta loa pol vet jous ta en se kä har ti oi ta ja nis kaa
ren tout ta en pal ve li to den nä köi ses ti mm. kur kun pään las ke mis ta. Tämä on yh -
teydes sä ar ti ku laa tio elin ten va paa seen toi min taan ja re sonans sin voi mis tu mi seen
(ks. Sund berg 1986, 108, 141). Kie len kier tä mi nen ikeniä myö ten ham pais ton ym -
pä ri ja kie len voi ma kas ve ny tys ulos päin, sa mal la kun tuot taa ään tä eri kor keuk sil -
ta, edis ti vät mah dol li ses ti kil pi rus ton liik ku mis ta se kä kur kun pään alenemis ta.
Seu rauk se na lie nee jäl leen ol lut ar ti ku laa tio elin ten va paam pi toi min ta ja eh kä
myös ää ni huu li en ve ny mi nen, kun kil pi rus ton liik keet aut toi vat ct-li has ta ak ti voi -
tu maan (edel lyt tä en, et tä ren gas rus to ei lii ku; Son ni nen ym. 1999, 319). Täl löin
lii ke voi nee pal vel la kor keam pi en sä vel tasojen tuot ta mis ta. Edel lä mai ni tut liik -
keet ja mm. leu an voi mak kaam pi avaa mi nen maa-ään tei tä eri kor keuk sil la lau la en
ovat omi aan myös voi mis ta maan ään tä ja muut ta maan sen sävyä kirkkaammaksi.
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116 On luon nol li ses ti mah dol lis ta op pia lau la maan nuo til leen muil la kin kuin täs sä pro jek tis sa käy te tyil lä lä hes -
ty mis ta voil la. Vaik ka esi mer kik si gre go ri aani sen kirk ko lau lun ope tuk ses sa ei ta voi te ole nuo til leen lau la -
mi nen, vaan ää nen ai he ut ta miin ke hon vä räh te lyi hin kes kit ty mi nen, har joit te lun ikään kuin si vu tuot tee na
ää nen tuoton sää te ly ky ky luul ta vas ti pa ra nee ja nuo til leen lau la mi sen tai to ke hit tyy. (Ks. lu ku 3.3.2.)

117 Pidän näi tä har joi tuk sia lau lu ää nel le hyö dyl li si nä, osasi pa lau laa nuo til leen tai ei.



On eh kä myös mah dol lis ta, et tä kun eri lai set liik keet (var ta lon hyt kyt te ly tai 
ar ti ku laa tio elin ten suu ret liik keet jne.) yh dis te tään ää nen tuot ta mi seen eri kor -
keuk sil ta, ää ni huul ten vä räh te lyä sää te le vis sä li hak sis sa ja rus to jen asen nois sa ta -
pah tuu myön tei siä muu tok sia, joi den an sios ta esi mer kik si ää ni huu let ot ta vat tii -
viim min toi siin sa kiin ni ja glot tis re sis tans si kas vaa. Näin ää nen vuo toi suus vä he -
nee ja mah dol li suus voi mis taa ään tä pa ra nee. Kos ka myös pään asen nol la on vai -
ku tus ta ää ni huu li en toi min taan, oli tär ke ää kas vo jen, leu an alus tan, kau lan ja nis -
kan alu een ve nyt te ly jen ja hie ro mi sen avul la pyr kiä vä hen tä mään li has jän ni tys tä,
jo ka vä lil li ses ti esi mer kik si kie li luun li has ten kaut ta voi si vai keut taa ää ni huu li en
toi min taa (Ks. Son ni nen ym. 1999, 319 ja Kähkönen 1997).

Kos ka ää nialan kas vat ta mi nen pu he alu ees ta ylös päin oli kes kei nen ta voi te,
tu li tär keäk si har joi tel la kor keam pia ää niä ja re kis te ri ra jo jen ylit tä mis tä. Fal set to -
ää nen löy tä mi sek si suo si tel laan eri lai sia lap sen ää nen mat ki mishar joi tuk sia, hu -
hui lua jne. (Ven nard 1967, 73; Lin kla ter 1976, 115–118; Brown 1996, 55–56.)
Ole tan seu raa vi en har joit tei den eri tyi ses ti pal vel leen kor keam pi en sä vel tasojen
löy tä mis tä.

Impro visaa tiotyyp pi sis sä har joit teis sa käy tet tiin mo nen lai sia ää niä, vin gah -
duk sia, ujel lus ta, mö rinää jne., joi den kaut ta saa tiin tun tu maa fy sio lo gi sen ää -
nialan ää ri päi hin ja ko ke mus ta kor keam pi en ää ni en, usein fal set to ää ni en, tuot ta -
mi ses ta. (Ks. lii te 17, koh dat 1 ja 2.) Täl lai sia har joit tei ta oli vat len to ko nei den
leik ki mi nen juos ten kä det au ki ylä var ta loa kaar rel len ja ujel ta en tai in ti aanitans sin
hyp pi mi nen ”so ta huu to ja” pääs te le mäl lä. Eri tyi ses ti yk si tyis tun neil la toi ses ta
ope tus jak sos ta läh tien teh tiin tun nin alus sa ke vyi tä, huo kaa via ja ”ih met te le viä”
aa-ään tei tä yl hääl tä alas päin118. Ääni oli ke vyt ja fal set to mai nen. Sama ten yri tet -
tiin tuot taa eri kor keuk sil la fal set to mai sia it se kek sit tä viä sä vel kul ku ja. Kos ka
kor keam mat ää net koet tiin pro jek tin alus sa usein ou doik si ja vai keik si, opis ke li -
joi ta sai yleen sä hou ku tel la ko kei le maan to tut tua ää nialaa ylem piä sä ve liä, mi kä
nais ten koh dal la tar koit ti sä vel taso ja noin c2:een as ti ja mies ten koh dal la noin
c1:een as ti.

Har joit teet oli vat sa man tyyp pi siä kuin Pasa nen (22.11.2003) ja Brown
(1996) suo sit te le vat 3. re kis te rin löy tä mi sen ja vah vis ta mi sen suh teen: spon taane -
ja liu ku mi sia yl hääl tä alas il man ta voi tesävel taso ja ja il man es teet ti siä ää nen laa tu -
kri tee rei tä. Kevy es ti fal set to ää nel lä lau let ta vat har joi tuk set ja esi mer kik si nau rah -
te lu ää net pa ran ta vat Pasa sen ko ke muk sen mu kaan myös nuo til leen lau la mis ta.
Esi mer kik si eräs Pasa sen op pi laa na ol lut mieshen ki lö pys tyi va jaan vii kon päi vit -
täi sen har joit te lun jäl keen lau la maan ”Aamu lau lun”119 jok seen kin tar kas ti, vaik ka
sa ma lau lu oli en nen har joit te lua kuu los ta nut pu heel ta. (Pasa nen 22.11.2003.)
Kuk ka mä ki (2000, 26, 75) to te aa se kä las ten et tä las ten äi tien ää nialan laa jenevan
ja lau lu puh tau den pa ranevan, kun he op pi vat siir ty mään ras kaas ta me kanis mis ta
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118 Täl lai set ään teet kuu lu vat Brow nin (1996, 1–2) mu kaan ”pri mal sound” -ään tei siin, jot ka ovat ei-tah -
donalai sia, usein suo raan tun teis ta kum pu avia ää niä.

119 Aamu lau lu on Toi vo Kuu lan sä vel lys.



ke vyee seen me kanis miin. Myös Brow nin (1996, 58–61, 70) mu kaan tie toi suu den
li sään ty mi nen kor keis ta ja ma ta lis ta ää nis tä si reenileik ki en, nau ra mis- ja it ke -
misää nien avul la edis tää nuotilleen laulamista.

”Oop pe ra resita tii vi” on näh däk se ni esi merk ki har joi tuk ses ta, jo ka voi aut -
taa pait si hen gi tyk sen sy venemis tä ja il man pai neen sää te lyä, myös ää nen voi mak -
kuu den ke hit ty mis tä.120 Har joi tuk ses sa pu hut tiin re si toi den eri kor keuk sil ta ja vo -
kaa le ja pi den tä mäl lä toi sin kuin nor maa li pu hees sa. Ilmai su tyy li oli mah ti pon tis ta
ja lii oit te le vaa ja re si toi ja sei soi suo ra ryh tise nä. Instruk tios sa oh jat tiin opis ke li jaa
miel tä mään it sen sä mo der nin oop pe ran esit tä jä nä aja tel len, et tä mo der nis sa oop -
pe ras sa sä vel ku lut ei vät nou da ta pe rin teis tä to na li teet tiä. Resi toi jaa hou ku tel tiin
käyt tä mään myös mah dol li sim man kor kei ta sä vel taso ja. Kun käyt ti pu he ään tä eri
kor keuk sil ta ja ve nyt ti lii oi tel len ää niä, voi olet taa, et tä esi mer kik si ct-li has ak ti -
voi tuu ja glot tis re sis tans sis sa ta pah tuu ää nen voi mak kuu den ja laa dun kan nal ta
myönteisiä muutoksia.

Kos ka meil lä ei ole sel lais ta tie tois ta käs ky val taa ar ti ku laa tio eli miim me, et -
tä voi sim me hal li tus ti muo ka ta ää ni väylän muo toa (Sund berg 1986, 105), tar vi -
taan mo ni puo li sia har joit tei ta, joi den kaut ta saa daan niin kuu lo ha vain to ja kuin
tun te muk siin pe rus tu via ha vain to ja ää nieli mis tön toi min nas ta. Mie li ku vat toi mi -
vat tär kei nä apu vä linei nä yh des sä konk reet tis ten lii ke ta pah tu mi en kans sa. Edel lä
ku vat tu jen kal tai sis sa imp ro vi sa to ri sis sa har joi tuk sis sa mie li ku vi en käyt tä mi nen
yh dis tyy to den nä köi ses ti aiem min vä häi ses sä käy tös sä ol lei den li has ryh mi en ak ti -
voi tu mi seen ja si ten konk reet ti sen har jaan nuk sen saa mi seen.121 Samal la ne ke hit -
tä vät osal taan myös roh keut ta as tua nä ky väs ti ja kuu lu vas ti omal la ää nel lään esiin.

Yhteen ve to na voi to de ta seu raa vas ti: Moni puo lis ten har joit tei den kaut ta se -
kä ryh mä- et tä yk si tyis tun neil la ja lau la mi seen liit ty nei den kiel tei sen tun tei den vä -
hen ty es sä lau lu ää ni ke hit tyi: ää niala al koi laa jen tua ja sä vel tasojen tark kuus pa -
ran tua. Monen lai set ren tou tus- ja ak ti vaa tiohar joi tuk set se kä var ta lon ja ar ti ku laa -
ti on liik kei den yh dis tä mi nen sa mal la tuo tet ta vaan ää neen vai kut ti vat luul ta vim -
min ää nen fy sio lo gi siin tuot ta mis me kanis mei hin. Har joit teet saat toi vat edis tää ää -
ni huu li en tii viim pää kon tak tia toi siin sa näh den, hen gi tyk sen pa rem paa hal lin taa ja 
kur kun pään las keu tu mis ta. Täl lai set ta pah tu mat aut toi vat ää nen soin nik kuu den ja
voi mak kuu den li sään ty mis tä. Ihmet te le vän sä vyi sil lä aa-ään teil lä teh dyt liu ku mi -
set ja eri lai set ujel lushar joi tuk set hel pot ti vat to den nä köi ses ti kor keam pi en ää ni en
tuot ta mis ta ct-li hak sen ak ti voi tu mi sen ja ää ni huu li en ve ny mi sen myö tä. Kun on -
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120 Oop pe ra resita tii vi har joi tus ta teh tiin syk syl lä 1999 seu raa vas ti. Kah dek san nel la ja yh dek sän nel lä ryh mä -
tun nil la ”kuu lus te lin” ko ti läk syn käyt tä en it se re si toivaa pu he lau lu tyy liä. Opis ke li joi den teh tä vä oli vas ta ta 
sa mal la tyy lil lä. Koti läk sy nä oli esi mer kik si teh tä vä ”Lau la jon kun sel lai sen kuul len, jo ka ei ole vie lä kos -
kaan kuul lut Sinun lau la van”. Opis ke li ja ker toi re si toi den, mi ten oli ko ti teh tä vän suo rit ta nut. (Ks. lii te 17.)

121 Asia liit tyy näh däk se ni myös sii hen, et tä Sund ber gin (1986, 71, 72) mu kaan ref lek sii vi nen sää te lysys tee mi
kont rol loi si tä, min kä ver ran ak ti vaa tiota hen gi tys- ja kur kun pään li hak sis tos sa tar vi taan, jot ta tuo tet ta va
ää ni vas taa toi vot tua. Tämä vaa tii jon kin lais ta mie li ku vaa tuo tet ta vas ta ää nes tä, mi kä pe rus tuu aiem piin
tuot ta mis ko ke muk siin. Jos ai kai sem pia ko ke muk sia on vä hän, ei voi ol la tark ko ja mie li ku via ja ai vois ta
läh te vä käs ky ja sen seu rauk se na ää ni huul ten toi siin sa lä hen ty mi nen ään nön val mis te lu vai hees sa jää vät
epä mää räi sik si (ks. myös lu ku 5.7.2, jos sa tar kas te len ly hy es ti au di tii vi sia mie li ku via).



nis tut tiin käyt tä mään fal set toa (pää-ään tä), pys tyt tiin myös eriyt tä mään vo ca lis-li -
hak sen ja ct-li hak sen toi min taa, kos ka fal se ton edel ly tyk se nä on vo ca lik sen vä -
hen ty nyt ak ti vi teet ti. Kuva tun lai set har joi tuk set loi vat si ten si tä kur kun pään tason
toi min nal lis ta pe rus taa, jon ka va raan myös sä vel kor keuk si en tarkka säätely
perustuu.
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10 Havaintoja musiikin
prosessointiin liittyvien
kognitiivisten tekijöitten
yhteyksistä laulutaitoon

Täs sä kap pa lees sa vas taan kol man teen tut ki mus kysymyk seen: ”Mil lai sil la kog ni -
tii vi sil la te ki jöil lä on yh teyt tä lau la mison gel miin ja lau lu taidos sa ta pah tu nei siin
muu tok siin?”

Havain not kos ke vat lä hin nä vaa ti mat to man läh tö tason lau la jia. Heil lä esiin -
tyi eni ten sel lai sia on gel mia sä vel tasojen, in ter val li en tai me lo di oi den ha vait se mi -
ses sa ja muis ta mi ses sa, jot ka ei vät mie les tä ni ol leet se li tet tä vis sä pel käs tään tuot -
ta mis- tai tun ne lu koil la. Kun seu raa vis sa kap pa leis sa pu hu taan lau la jis ta tai osal -
lis tu jis ta, on ky sees sä vaa ti mat to man läh tö tason lau la jat, jol lei muu ta mai ni ta.
Vas taa via han ka luuk sia oli myös koh ta lai sen läh tö tason lau la jil la, mut ta vä häi -
sem män. Havain not liit ty vät ope tus ti lan tei siin, jo ten nii den yk si tyis koh tai suus ja
tut ki muk sel li nen ar vo on suh teutet ta va ti lan teen rajoituksiin.

10.1 Oman äänen kuuleminen ja malliäänen
mukaan laulaminen

Läh tö ti lan tees sa mi nul la ei ol lut kä si tys tä, mil lai nen sä vel kor va osal lis tu jil la on,
toi sin sa noen mi ten pal jon he kuu le vat sä vel kor keusero ja yleen sä ja omas ta lau la -
mi ses taan eri tyi ses ti. Lau lu taidon osa te ki jöi den it sear vi oin nis sa (ks. lu ku 11.3.1)
ky sy myk set ” Kuu let ko, jos lau lat vää rin?” ja ”Kuu let ko, jos toi nen lau laa vää -
rin?” osoit tau tui vat läh tö ti lan tees sa han ka lam mik si kuin osa sin odot taa. Jäl kim -
mäi nen ky sy mys osoit tau tui lii an yleis luon toi sek si. Ole tin ky sy myk sen aset ta es -
sa ni, et tä ar vi oin ti koh dis tuu vain kuu le mi seen. Asi aan liit tyy kui ten kin myös
muis ta mi nen, on tie det tä vä me lo di an oi kea kul ku en nen kuin tie tää, lau let tiin ko se
oi kein. Havain to je ni mu kaan jo kai nen huo ma si, jos lau loin koet teek si vaik ka pa
”Ukko Noan” ai van vää rin. Jos sen si jaan tun ti lan tees sa soi tin jon kun vää rän ää -
nen tu tun lau lun me lo dias sa, si tä ei vält tä mät tä ha vait tu vir heek si. Sai vai ku tel -
man, et tä tun tu ma me lo di an oi keas ta ku lus ta oli usein ai ka ha ta ra. Havain to tu kee
mui ta tut ki muk sia: mu sii kil li ses ti har jaan tu mat to mil la me lo di an hah mo on en si si -
jai nen tun nis tus ta ja muis ta mis ta aut ta va te ki jä mik ro tason ta pah tu mi en ku ten in -
ter val li en koon ase mes ta (esim. Welch 1996; David son 1994). On myös mah dol -
lis ta, et tä mo nil la oli vai keuk sia erot taa pia non ää nes tä sä vel kor keuk sia, jot ka siis
muo dos ta vat me lo di an ra ken ne osia. Tar kas te len näi tä ky sy myk siä vie lä edem pä -
nä.
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Ole tin aluk si myös ky sy myk sen, ”Kuu let ko, jos lau lat vää rin?”, ole van on -
gel ma ton, et tä sii hen osat tai siin vas ta ta kyl lä tai ei. Toi sin kä vi, ky sy myk seen ei
oi kein tie det ty vas taus ta. Esi mer kik si Anni (hy vä läh tö ta so) vas ta si ky sy myk see -
ni, mis tä tie dät te ke vä si vir hei tä lau la es sasi näin: On sa not tu ja jos kus huo maan
it se kin, mut ta kun ei ole niin pal jon sä vel kor vaa, en tie dä... (12.3.1999). Anni ku -
ten Vee ra kin ali ar vi oi vat ky ky ään kuun nel la oman lau la mi sen sa tark kuut ta. Muu -
ta mat hen ki löt puo les taan yli ar vi oi vat sitä.

Taval lis ta pro jek tin al ku puo lel la oli, et tä vaa ti mat to man läh tö tason osal lis -
tu jat toi si naan tois ti vat tar kas ti kin an ta ma ni mal li ää nen, mut ta seu raa vas sa het kes -
sä sa ma ää ni ei tah to nut lain kaan löy tyä. Tuot ta misyri tyk set saat toi vat ol la usei ta
sä vel as ke lei ta har has sa, il man et tä lau la ja it se pys tyi ar vi oi maan, lau loi ko hän oi -
kein vai ei. He pys tyi vät si nän sä lau la maan ää nialan sa puit teis sa ole vat ää net, jo -
ten lau la mison gel mat ei vät voi neet joh tua pel käs tään kur kun pään ta son toi min nan
puut teis ta, vaan il mei ses ti myös sä vel tasojen hah mot ta mison gel mis ta eri tyi ses ti
ver tai lu ti lan teis sa oman ää nen ja mal li ää nen vä lil lä.122 Seu raa vat esi mer kit ku vaa -
vat on gel mia, jot ka oli vat ylei siä kai kil le vaa ti mat to man läh tö tason ja mel ko ylei -
siä koh ta lai sen läh tö tason laulajille.

Ääninäyte 3 (Laura, 5.10.1999)

Annoin mal li ää nen d1 pia nos ta ja jä tin sen soi maan ja lau loin it se mu ka na. Säve len 
d1 ase mes ta Lau ra lau loi c1:n. Muu tin he ti mal li ää nen soit ta mal la ja lau la mal la
c1:n, jä tin ää nen jäl leen soi maan pia nos sa ja pyy sin hän tä lau la maan uu des taan.
Hän lau loi kyl lä suun nil leen c1:n, mut ta kun vä lit tö mäs ti pyy sin tois ta maan sen ja
soi tin edel leen c1:tä, hän lau loi kin hie man alem paa, suun nil leen h:n. Seu raa van
mal li ää nen gis hän lau loi suun nil leen pien tä ters siä kor keam paa, jäl leen suun nil -
leen h:n.

Ääninäyte 4 (Niko, 7.4.2000)

Soi tin pia nos ta läh tö ää nen kah des sa ok taa vialas sa (g1 ja g) ja lau loin ään tä g1.
Nikol la oli vai keuk sia löy tää läh tö ää ni. Keho tin käyt tä mään vä hän vä hem män
voi maa ää nes sä.Kun läh tö ää ni löy tyi, jat ket tiin alas päis tä sä vel kul kua
g–f–es–des–H–A si ten, et tä soi tin ää net kah des sa ok taa vialas sa ja lau loin it se mu -
ka na. Tem po oli noin M=40123. Teh tä vä su jui hy vin ja teh tiin kah teen ker taan. Toi -
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122 En tul lut kos kaan suo ra nai ses ti teh neek si koet ta, jos sa esi mer kik si soit tai sin pia nos ta kak si lä hek käis tä
ään tä pe räk käin ja ky syi sin, kum pi ää nis tä oli kor keam pi. Aina kin isom pi en in ter val li en koh dal la myös
vaa ti mat to man läh tö tason lau la jat mi tä to den nä köi sim min oli si vat vas tan neet oi kein. Kun ni mit täin esi -
mer kik si yk si tyis tun neil la har joi tel tiin va paa ta ää nen tuot toa, jo kai nen osa si tuot taa sä vel taso ja oh jee ni mu -
kaan ”alem paa”, ”yl hääl tä alas päin” jne. Lisäk si Kar man tes ti, jo ka edel lyt tää myös mik roin ter val li en hah -
mot ta mis ta, su jui kes ki mää rin väes tön kes kiar voa vas taa vas ti. Kar man tes tin tu lok sia tar kas te len lä hem min 
kap pa lees sa 10.5.

123 M=40 tar koit taa met ronomi lu ke maa 40. Luke ma 60 tar koit taa yh tä is kua se kun nis sa.



sel la ker ral la alim pia ää niä pi ti kor jail la, en nen kuin ne löy tyi vät. (Kävim me seu -
raa van kes kus te lun, jo ka on jä tet ty näyt tees tä pois. Kysyin: Kuin ka pal jon sä kuu -
let, eh dit re kis te röi dä oman ää ne si osu van yh teen pia non kans sa? Niko: En eh di
aja tel la, mä vaan meen. En re kis te röi, en toi saal ta ha vait se, et tä kuu los tai si pa -
hal ta, mut ta en myös kään kuu le, et se niin ku osuis. Tää me nee sen ver ran vauh dil -
la, et tä koit taa vaan suu rin piir tein py syä mat kas sa.)Vas toin odo tuk sia ni opis ke li -
ja ei siis ha vain noi nut lau la maan sa adek vaa tis ti; hän ei tien nyt, et tä lau lu tark kuus
oli koh tuul li sen hy vä.Sik si eh do tin; Mitäs jos ko keil tais vie lä to ta sa maa, et tä nyt
py säh dy tään niin kau an, et tä sä an nat mul le mer kin, et tä sä oot kuul lu, et tä se on
hy vä. Niko: Okei, teh dään näin.

Jat ka es sam me har joi tus ta an ta ma ni läh tö ää ni g ei löy ty nyt lain kaan, vaik ka
Niko lau loi sen usei ta ker to ja oi kein äs kei ses sä har joi tuk ses sa. Muu tin aloi tusää -
nen alem mak si f:ään, jo ta hän myös jou tui ha ke maan. Kun sä vel löy tyi, ky syin:
Kuu let sä sen [läh tö ää nen f]? Niko: En. Opet ta ja: Okei, viel läh tee uu des taan, kos -
ka se on hir veen hy vä. Ete nim me hi taas ti ko kosäve las ke lia f–es–des–h–a. Soi tin
kah des sa ok taa vialas sa, en lau la nut. Avus tin vä lil lä sa nal li ses ti tai oh ja ten sor mel -
la ”ylem mäs” tai ”alem mas”. Hän nyök kä si tai kom men toi sa nal li ses ti, kun tun si,
et tä kuu lee ään ten sa muu den. Kes ti ai na pa ri se kun tia, kun hän et si ää nen ja vii ti -
sen se kun tia, kun nes hän ha vait si ään ten sa muu den. Soi tin pia nol la kah des sa ok -
taa vialas sa mal li ään tä, avus tin pe daa lil la sen jää mis tä soi maan. Har joi tuk sen kul -
ku oli siis seu raa va: opet ta ja an toi soi maan jää vän mal li ää nen – opis ke li ja al koi et -
siä si tä – opet ta ja oh ja si tar vit ta es sa osoit ta mal la sor mel la suun taa – sa muus löy tyy 
– opis ke li ja yrit ti kuul la sa muu den – hän an toi mer kin, et tä kuu li sa muu den – opet -
ta ja an toi seu raa van mal li ää nen124 [näy te nau hal la lop puu].

Kos ka opis ke li joil ta tun tui vat puut tu van kri tee rit sä vel kor keuk si en tark -
kuu den ha vain noi mi sek si, saa toin pyy tää hei tä miet ti mään, on ko hel pom pi kuun -
nel la ää niä vai jo ten kin ”tun tea” nii tä. Esi mer kik si: Aloin lau laa sä vel tä c1. Lau ra
al koi et siä ta voi te ään tä lä hes ty en si tä al haal ta päin, mi kä kes ti noin kol me se kun -
tia. Kun sa ma ää ni löy tyi, lau loim me si tä yh des sä noin kuu den se kun nin ajan.
Kysyin, mis tä hän tie si, et tä hä nen lau la man sa ää ni ei ol lut aluk si sa ma kuin soi va
mal li ää ni.

Lau ra: Se ei jo ten kin vaan soi ta sai ses ti, en osaa se lit tää.
Opet ta ja: Vaik kei osaisi kaan se lit tää, pää asia, et tä sul le tu lee omia ”vä läyk -

siä”, et tä onks ky se sii tä, mil tä se kuu los taa vai tun tuu ko se sa man -
lai sel ta vai mis tä sen tie tää. (20.3.2000)

Koh ta lai sen ja hy vän läh tö tason lau la jil la kin tu li sel väs ti esiin se, et tä oli var sin
prob le maat tis ta kuun nel la it se ään lau la es saan (vrt. Sund berg 1986, 168–169).
Tämän voi olet taa joh tu van myös ää nen luu- ja il ma joh tei suu des ta se kä ää ni aal to -
jen tai pu mi se rois ta (ks. post fonato ri nen pa laute, lu ku 6.2). Esiin nou si myös kiin -
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124 Har joi tus ta teh tiin myös niin, et tä opis ke li ja an toi ää nen, jo hon mi nä yh dyin lau la en tai pia nol la. Uni so non
ajan opis ke li ja vas taa vas ti kuun te li tar koin, mil tä ään ten sa muus kuu los ti.



nos ta va ky sy mys sii tä, mi hin mal li ää nen piir tei siin opis ke li jat kiin nit ti vät huo -
miota. Tark kaa vai suus saat taa kiin nit tyä sä vel kor keu den ase mes ta esi mer kik si ää -
nen vä riin (Leont jev 1969; Moo re 1994, 45–46; Jones 1989, McCoy 1997, 357
mu kaan), ja esi mer kik si pia non ää nes tä sä vel kor keuk si en hah mot ta mi nen voi ol la
vai ke aa (Moo re 1994, 46). Kos ka epä tark ko jen lau la ji en on hel pom pi lau laa il man 
vib ra toa an ne tun ää ni mal lin mu kaan (Yar brough ym. 1992), py rin it se ää ni mal le ja 
an ta es sa ni lau la maan mah dol li sim man suo ral la ää nel lä. Oktaa viero omas sa ja
mies ten ää nes sä vai keut ti to den nä köi ses ti mies ten koh dal la sä vel kor keuk si en hah -
mot ta mis ta.

Osal lis tu jil le oli il mei ses ti mo nes ti epä sel vää, mi tä ha vain noi da ää nis sä.
Tätä osoit ta nee esi mer kik si Vil len seu raa va kom ment ti:

Pitäis op pia kuun te le maan omaa ään tä ja sit ten seu rat ta vaa ään tä ja
noit ten pia non ää ni en kuu le mi nen on pik ku sen sil lei, et tä mi tä se tar -
koit taa ih misää nes sä. Aja tuk sel li ses ti tun tui si sil tä, et tä pia no an taa
hy vän tuen, mut ta se pi täi si en sin ym mär tää ih misää neen ver rat tu na.
Kou lus sa soi tet tiin pia nol la, et lau la pe räs sä ei kä mul la ol lut ym mär -
rys tä olen kaan, mi tä nää tar koit taa nää ää net. Tätä lau lu hom maa ei
iki nä kou lus sa har joi tel tu. (5.10.1999)

Kun pro jek tin myö tä al koi ta pah tua edis ty mis tä, hän sa noi: Help po a han se [kor -
keus] sit ten on kor ja ta, kun kuu lee oman ää nen sä (hel mi kuus sa 2000).

Osal lis tu jil la ei ol lut pro jek tia aloi tet ta es sa käy tös sä lain kaan luo tet ta vaa
prop riosep tis tä ja eks te rosep tis tä pa laute me kanis mia (Welch 1985) omas ta lau la -
mi ses taan. Vas ta opet ta jan an ta man pa laut teen avul la opis ke li ja tie si, mil lä het kel -
lä hä nen lau la man sa sä vel oli sa man kor kui nen mal li ää nen kans sa ja et tä juu ri si tä
kor keut ta oli si yri tet tä vä yl lä pi tää, sa mal la kun kuun te lee ää ni en sa muut ta. Ulko -
puoli sen oh jauk sen (KR) avul la oma pa laute me kanis mi kui ten kin il mei ses ti al koi
ke hit tyä. Esi mer kik si kun Juho har joit te li hi taas ti yk sit täis ten sä vel tasojen lau la -
mis ta, ky syin, kuu lee ko hän lau la van sa sa man ää nen kuin pia no soit taa. Hän vas ta -
si: Kuu len pe ri aat tees sa, var sin kin sit ten, kun sä oot sa no nu, tu lee var muus, et se
me ni oi kein. Ilman yk si löl lis tä ja tark kaa opet ta jan an ta maa oh jaus ta sä vel kor -
keuk si en tuot ta mi sen on nis tu mi ses ta en pi dä mah dol lise na, et tä lau la mi sen tark -
kuus oli si pa ran tu nut. Tut ki musha vain to ni tu kee si ten Wel chin skee ma teo rias sa
(1985) esit tä mää aja tus ta ul ko puo li sen opas tuk sen tar peel li suu des ta tot tu mat to -
man lau la jan omi en pa laute me kanis mi en kehittymisen tukena.

Loka kuun lo pus sa 1999 Juho on nis tui lau la maan yh des sä pia non mu ka na
kvint tias teikon. Kysyin hä nel tä, kuin ka hän ar ve li on nis tuneen sa.

Juho: Kuu los ti vä hän niin kuin sin ne päin.
Opet ta ja: Meni oi kein oi kein!

Juho: (ilah tunee na) Jaa. En ole kuul lut vir hei tä muil ta en kä it sel tä ni. Alan
vä hän edes huo maa maan nyt.

Opet ta ja: Tär kei tä ha vain to ja, et tä kuu lo ky kyä voi pa ran taa.
Juho: Olin pes si mis ti nen sii nä vai hees sa, kun ta ju sin, et ten kuu le vir hei tä.

Sik si en ole kos kaan aloit ta nut pia non- tai ki ta ran- soit toa. Nyt ta ju -
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an, et tä sä vel kor vaa voi ke hit tää. Olen ol lut vä hän sil lai, et tä kun si tä
lah jaa ei ole suo tu.

Ryh mä lau lu ti lan teis sa yh tei sen läh tösäve len löy tä mi nen ei on nis tu nut pro jek tin
alus sa. Kuu den nel la ryh mä tun nil la oli en sim mäi sen ker ran huo mat ta vis sa po si tii -
vi nen muu tos. Lau loim me yh dek sän sä keis töä ”Ele fant ti mars sia” jo nos sa mars si -
en (myös vi deo ku vaa ja ja opet ta ja pää si vät mu kaan). Lau lu aset tui nuo til leen toi -
ses sa sä keis tös sä ja an toi tun tu maa hy vin yh teen soi vis ta ää nis tä. Myös seu raa vas -
sa yh teis lau lus sa ”Mai jal oli ka rit sa” kuu los ti to si hy väl tä, et tä ää net oli sa mas sa,
ku ten Lau ra to te si.

Tut ki muk ses sa tu li sel väs ti esiin, et tä lau la mi nen ja kuu lo ha vain non tar ken -
tu mi nen tu ki vat toi sian sa. Tulos on sa man suun tai nen kuin Leont jev (1969,
430–433), Joy ner (1969), Jones (1979, 182) ja Mit chell (1991, 75) esit tä vät. Hei -
dän mu kaan sa sä vel tasojen erot te lu ky kyä voi pa ran taa lau lu tai toa ke hit tä mäl lä.
Myös Shu ter-Dyson & Gab riel (1981, 217) ja Welch (1979a, Welch 1985, 4 mu -
kaan) huo maut ta vat, et tä heik ko sä vel tasojen erot te lu ky ky voi joh tua sä vel tasojen
tuot ta mi sen on gel mas ta. Siten sä vel tasojen erot te lu ky ky ei näyt täi si vält tä mät tä
ole van edel ly tys lau la mi sel le, vaan myös lau la mi sen myö tä ke hit ty vä taito.

10.2 Tonaalisen kartan puutteellisuus

Inter val li en, kol misoin tu jen tai sä vel mi en tois ta mi nen yh tä ai kaa mal lin kans sa
on nis tui vain sa tun nai ses ti ja vaa ti usein mo nia yri tyk siä ja opet ta jan an ta maa pa -
lautet ta, vaik ka teh tä vät oli vat hen ki lön ää ni alu een puit teis sa.

Ääninäyte 5 (Laura, 5.10.1999)

Teh tä vä oli tois taa suu ri ters si h–dis1, jon ka mal lin soi tin mur ret tu na mu ka na lau -
la en. Pia nos ta jäi soi maan ylin ää ni dis1, kun Lau ra aloit ti. Hän lau loi suun nil leen
sä ve let h–cis1 eli suu ren se kun nin. Suu ret seks ti-in ter val lit a–fis1 ja g–e1 su pis tui -
vat kum pi kin suun nil leen kvar teik si a–d1. Hah mo, ylös päi nen kul ku, oli oi kea,
mut ta in ter val li vää rä. Näis sä teh tä vis sä pia nos ta jäi soi maan ai na ylin ää ni Lau ran
aloit ta es sa. Kol misoin tu teh tä vät, As-duu risoin tu (as–c1–es1) ja a-mol lisoin tu
(a–c–e1) hän lau loi yl lät tä en oi kein ja sa moin ne lisoin nun g–h–d1–f1 lä hes oi kein.
Vii mei sen soin nun ylin ää ni f1 oli epä tark ka ja jäi suun nil leen e1:n ta sol le. Näis sä
teh tä vis sä soi tin pia nol la mur ret tui na sä ve liä yh tä ai kaa hä nen lau la es saan. Lau ran 
ää niala oli tuol loin suun nil leen g–e1.
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Ääninäyte 6 (Juho, 24.3.2000)

Juhon kans sa har joi tel tiin ”Ele fant ti mars sia” (lii te 19). Se ra ken tuu nel jäs tä fraa -
sis ta ”ABAC”. ”A”-säe al kaa ja lop puu too ni kaan, ”B”-säe al kaa 2. as teen sä ve lel -
lä ja lop puu do minant tiin, ”C”-säe al kaa do minan til la ja lop puu too ni kaan125.
Annoin C-duu ri kol misoin nun ja läh tö ää nen c, jo ta Juho jou tui et si mään to vin. Sen
löy det ty ään hän lau loi en sim mäi sen sä keis tön sa noil la. Säes tin sa mal la pia nol la ja
soi tin myös me lo dia ään tä. Sävel ta so ei ol lut ko vin tark ka eten kään fraa sis sa ”C”.
Ennen seu raa vaa sä keis töä pyy sin hän tä lau la maan hie man voi mak kaam min ja
käyt tä mään ”mii” -ään tei tä sa no jen ase mes ta. Annoin D-duu risoin nun ja läh tö ää -
nen d, jon ka hän löy si vai keuk sit ta. Hän lau loi hy väl lä tark kuu del la tä män sä keis -
tön. Seu raa vak si an noin Es-duu ri kol misoin nun ja läh tö ää nen es. Sitä hän jou tui
ha ke maan het ken ai kaa (oh ja sin ”alem mas”), mut ta sen löy det ty ään hän lau loi taas 
koh tuul li sen tar kas ti sä keis tön Es-duu ris sa. Sit ten an noin E-duu ri kol misoin nun ja
läh tö ää nen e, jo ta hän jou tui et si mään. Kun hän oh jauk se ni avul la löy si ää nen, ky -
syin, mi tä hän sii tä ar ve lee. Nyt mä en kuu le, hän vas ta si. Niin pä soi tin edel leen
läh tö ään tä. Hän lau loi ja kuu los te li ään tään, kun nes it se kin huo ma si sen mal lin
mu kai sek si. Ennen kuin hän aloit ti sä keis tön, läh tö ää ni eh ti taas muut tua il man, et -
tä hän huo ma si si tä. Läh tö ään tä oli jäl leen kor jat ta va. Kun Juho si ten lau loi E-duu -
ris sa, ylim mät sä ve let jäi vät lii an ma ta lik si, vii mei nen säe ”C” oli var sin epä tark -
ka, ei kä lau lu pää ty nyt too ni kaan, e:hen, vaan epä mää räi ses ti alem mak si.

Myös Lau ran kans sa har joi tel tiin ”Ele fant ti mars sia”. Lau loim me yh teen ää -
neen kol me sä keis töä B-duu ris sa. Hyp py do minant tisäve leen jäi jo ka ker ral la sup -
peak si sa ma ten kuin hyp py do minan tis ta too ni kaan. Myös vii mei sen sä keen pa luu
as te ku lul la too ni kaan oli eten kin too ni kan osal ta epä tark ka si ten, et tä kvint ti-in ter -
val li jäi lii an pie nek si. Kun py säh dyim me vä lil lä kor jaa maan sä vel tark kuut ta,
Lau ra kom men toi: On vai kee muis taa, mi hin se me nee. Se on sil lei tut tu lau lu, mut -
ta au to maat ti ses ti muis te li sin, et se me nee niin ku toi sin [kuin se to del li suu des sa
me nee]. Oli mie len kiin tois ta, et tä hän pu hui muis ta mi ses ta, vaik ka soi tin ko ko
ajan me lo diakul kua mu ka na. Jat koim me har joit te lua lau la mal la yh teen ää neen
H-duu ris sa kak si sä keis töä ja Des-duu ris sa seu raa vat kak si sä keis töä. Sit ten Lau ra
ky syi: Mon ta ko sä vel tä se hyp pää sii nä ”pyy si vät”-koh das sa? En ol len kaan hah -
mo ta, mi ten iso se hyp py on. Kes kus tel les sam me asi as ta kä vi il mi, et tä hän on ot ta -
nut pia no tun te ja ja osaa lu kea nuot te ja.126 Niin pä Lau ra is tui pia non ää reen ja soit ti 
su ju vas ti yk si ääni ses ti Ele fant ti mars sin D-duu ris sa nuo teis ta. Pyy sin hän tä lau la -
maan soit ton sa mu ka na. Vaik ka sä vel la ji oli kor keam pi kuin äs kei sis sä yri tyk sis -
sä, hän suh teel li sen on gel mat to mas ti lau loi mu ka na soit ta es saan. Hän myös sa noi
kuu le van sa, et tä lau lu meni ihan hyvin. (20.3.2000)
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too ni ka on d-sä vel, 2. as te on e-sä vel ja do minant ti on a-sä vel.
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noa kuu si vuoti aas ta läh tien ja vie lä ylä as teen ai ka na yk si tyi ses ti.



Ääninäyte 7 (Laura, 20.3.2000)

Lau ra soit ti ja lau loi ”Prin ses sa Ruu sus ta” D-duu ris sa. Vaik ka soi tos sa tu li vir hei -
tä, hän osa si kor ja ta ne ja lau laa sa mal la suh teel li sen tar kas ti. Oli si voi nut olet taa,
et tä lau lu tark kuus oli si kär si nyt soit ta mi ses ta, kos ka tark kaa vai suus ja kau tui mo -
neen teh tä vään, ei vät kä nuot tien lu ke mi nen ja soit ta mi nen vai kut ta neet eri tyi sen
au to ma tisoi tu neil ta toi min noil ta (ks. Var ti ai nen ym. 1993, 41 ja Eysenck & Kea ne
1999, 113). Antoi ko soit ta mi nen vi su aa lis ta ja/tai mo to ris ta tu kea, jo ka jol lain ta -
val la aut toi konk re tisoi maan in ter val le ja myös lau lu ää nes sä? Pelk kä sä vel ku lun
seu raa mi nen nuo teis ta ei si nän sä pa ran ta nut hä nen lau la mis tark kuut taan, ja ta val -
li ses ti hä nel lä oli vai keuk sia lau laa yk sit täis ten mal li-in ter val li en mu kai sia sä ve liä
tar kas ti.

Myös Iida osa si soit taa pia nol la me lo dia ään tä lau la es saan. Nel jän nel lä yk si -
tyis tun nil la hän soit ti var sin su ju vas ti ja lau loi hy vin kin tar kas ti sa man ai kai ses ti
esi mer kik si lau lut ”Rou va Hul da Huo le ton” (D-duu ri) ja ”Lon don Brid ge”
(D-duu ri), ja ”Kevät sää” (Es-duu ri). ”Lon don Brid ge” -lau lua hän ei tun te nut en -
nes tään, mut ta soit ti ja lau loi sil ti kaik ki vii si sä keis töä su ju vas ti ja tar kas ti het ken
har joi tel tu aan. Hänes tä oli sel väs ti ha vait ta vis sa sa ma seik ka kuin Lau ras ta, lau lu -
tark kuus pa ra ni soit ta es sa. (17.3.2000)

Edel lä ku va tuis sa esi mer keis sä Lau ran, Juhon ja Iidan suo ri tuk sis ta sai vai -
ku tel man, et tä vaa ti mat to man läh tö tason lau la jil la rep resen taa tio to naa li ses ta jär -
jes tel mäs tä oli var sin puut teel li nen. Tun tui, et tä osal lis tu jat ta val laan tai val si vat
ra jat to mas sa sä vel ava ruu des sa, jos sa tie tyn ta voi tesäve len, vaik ka pa c1:n ase mes ta 
saat toi lau laa cis1:n, d1:n, h:n tai mi tä ta han sa sä ve liä il man tie toa sii tä, mi hin suun -
taan oh ja ta ään tä, jos se ei ta val laan sat tu mal ta osu nut lä hel le ta voi te ään tä. Astei -
kon sä ve let ei vät hah mot tu neet hie rark ki ses ti to naa li sen kes kuk sen ym pä ril le, me -
lo dias sa tois tu via sä ve liä ei eh kä edes miel let ty tois tu vik si sä ve lik si, ei vät kä do -
minant ti tai too ni ka tun tu neet muo dos ta van me lo di an ra ken net ta jä sen tä viä ele -
ment te jä.

Myös ok taa viek vi va lens si tun tui puut tu van. Esi mer kik si kun soi tin mal li ää -
nen ok taa veis sa d ja d1 aja tuk se na, et tä se hel pot taa hah mot ta mis ta ja tuot ta mis ta,
Vil le kom men toi: Siin on kaks ään tä. Toden nä köi ses ti hän miet ti, kum paa ään tä
on tar koi tus lau laa, jo ten ok taa vit päin vas toin se koit ti vat hah mot ta mis ta. Tilan ne
kui ten kin vaih te li. Toi si naan joi den kin koh dal la ok taa vis sa soit ta mi nen tun tui aut -
ta van lau la jaa.

Jos to naa lis ta jär jes tel mää hah mot ta va kart ta puut tui pro jek tin al ku puo lel la, 
puut tui vat myös en na koi vat skee mat, joi den avul la oh ja ta ää nen sää te lyä pre -
fonato ri ses ti. Kate go ri sen ha vait se mi nen on to det tu ole van ei-muu si koil la huo -
mat ta van heik koa tai ole ma ton ta (Sie gel & Sie gel 1977a; Burns & Ward 1878;
Zator re & Hal pern 1979; Burns 1999). Myös tä män tut ki muk sen ha vain not tu ke -
vat si tä, et tä in ter val le ja ei hah mo tet tu tiet ty jen luok ki en jä seni nä. Ei ol lut mi tään
kri tee riä, so pii ko sä vel g pa rem min kuin sä vel gis C-duu ris sa do minan tik si esi -
mer kik si ”Ele fant ti mars sin” hy pys sä d–g. Myös kään yk sin ker tai ses sa me lo dias sa
tois tu vat in ter val lit ei vät il mei ses ti jä sen ty neet sa man suu rui si na yk sik köi nä, kos -
ka lau let tui na ne vaih te li vat tois tu vas ti. Seu raa vat kom men tit ku vaa vat hy vin ti -
lan net ta pro jek tin al ku puo lel la vaa ti mat to man läh tö tason lau la jil la se kä lie vem pä -
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nä myös muil la: Ei mul la oo mi tään kä si tys tä nois ta kor keuk sis ta. Ei ole mi tään si -
säis tä mit ta-as teik koa, jol la voi si ar vi oi da, mi kä sen [sä ve len] pi täi si ol la. Tie tyl lä
ta paa kyl lä kuu len ne kor keudet, mut ta sit ten kuu le mi sen ja ää nen muo dos tuk sen
vä lil lä ei oo sel lais ta yh teyt tä. Taval laan kuu len, mi kä sen pi tä si ol la, sit mä en
muis ta täl lai ses ta vie raam mas ta sä ve les tä. (Vil le, 4.2.2000.) Juho pu hui ”aa vis ta -
mi ses ta”. Lau let tu aan sä vel kul kua alas päin, hän jäi poh ti maan: En yh tään tie dä,
aa vis tan ko si tä [hy pyn suu ruut ta]. Peri aat tees sa vä hän niin kuin aa vis tan si tä, et
mi kä se on ja mä otan sit ten vää rin, et mä en osaa ot taa tar peek si alas si tä.
(11.2.2000) Mut ta jo kol men yk si tyis tun nin jäl keen Juho lau loi yh des sä pia non
ää ni mal lin kans sa mel ko tar kas ti ja su ju vas ti (M=40) eri läh tö tasoil ta ku viota
do–re–mi–re–do–ti–do. (17.3.2000). Saman tyyp pi nen ke hi tys oli kuul ta vis sa kai -
kil la. Arvai lu seu raa vas ta sä ve les tä tun tui vä henevän, ja ti lal le tu li il mei ses ti jon -
kin lai nen im plisiit ti nen kä si tys in ter val leis ta. Tämä tie tys ti edis ti ää nen sää te lyn
pre fonato ris ta ohjausta (ks. Sundberg, 1986, 71, luku 6.2).

Nuo tin lu ku tai to ja sä vel jär jes tel män kä sit tei den tun te mi nen hel pot ta vat
hah mo tus-, muis ta mis- ja tuot ta mis proses sia (Slo bo da, 1990, 5). Tämän tut ki muk -
sen osal lis tu jis ta Anni, Iida, Lau ra, Vee ra ja Eetu oli vat lap se na ot ta neet pia no tun -
te ja, mut ta ai no as taan Iida, Lau ra ja Eetu osa si vat nuo tit. Eetu oli ai no a na jat ka nut
soit ta mis ta ja osa si soit taa se kä nuo teis ta et tä soin tu mer keis tä. Vil le oli nuo re na ot -
ta nut jon kin ai kaa klas si sen ki ta ran tun te ja ja oli sa no jen sa mu kaan op pi nut vi rit tä -
mään ki ta ran kor va kuu lol ta. Har ras tus oli lop pu nut kui ten kin jo muu ta ma vuo si -
kym men sitten.

Sai vai ku tel man, et tä niil lä kin, jot ka osa si vat lu kea nuot te ja, tai to oli eril -
lään lau la mi ses ta. Esi mer kik si Lau ra muis ti, et tä pia no tun nil la ei lau let tu lain kaan. 
Eetu oli kes kit ty nyt ai no as taan soit ta mi seen, kos ka per hees sä oli aja tel tu, et tä lau -
la mi nen ei hä nel tä su ju. Täl lai nen mu sii kin pirs to mi nen tiu kas ti omiin aluei siin sa
ei tun nu mie lek kääl tä, kun aja tel laan mu sii kin op pi mi sen muis ti me kanis me ja (ks.
esim. Lou hi vuori 1990, 55; Ander son 1995, 180–190). Musii kin hal tuunot toa hel -
pot tai si mah dol li sim man mo ni puo li nen lä hes ty mi nen mu siik kiin, siis soit ta en,
lau la en tai vaik ka tans si en. Liit tyy hän esi mer kik si lap sil la spon taaniin lau la mi -
seen ylei ses ti liik ku mi nen, ku ten Fred rik son (1994, 220) totesi.

Pro jek tin alus sa ja en sim mäis ten kuu kausi en ajan lau le tut in ter val lit tai me -
lo di at oli vat hah mo na usein oi ke an suun tai sia, mut ta in ter val lit jäi vät epä mää räi -
sik si ja epä tar koik si ja in ter val lit yleen sä su pis tui vat. Nämä piir teet ovat tyy pil li siä 
lap sen lau la mis ke hi tyk sen alus sa ja luon neh ti vat to den nä köi ses ti myös har jaan tu -
mat to mi en ai kuis ten me lo di an hah mot ta mis ta (David son 1994, 111–126 ). Kos ka
lau lu tai to pro jek tin ai ka na kui ten kin pa ra ni, täy tyi näh däk se ni muo dos tua to naa li -
seen jär jes tel mään pe rus tu via skee mo ja, on han lau la mi nen ni mit täin sen het ki sen
skee man ke hi tysas teen va ras sa (David son 1994, 113). Lau la mis toi min ta ja lau la -
mi sen ha vain to syk li (ks. Neis ser 1982, 24–32) to den nä köi ses ti vah vis ti vat toi sian -
sa, min kä voi olet taa vai kut ta neen vas ta vuo roi ses ti mo to ris ten skee mo jen
(Schmidt 1975, 235; 1982, 438–440) ja pa laute me kanis mi en (Welch 1985)
vahvistumiseen.

Eräs tär keä har joi tus ta pa oli sol misoin ti. Kun sa ma in ter val li ai na liit tyy sa -
moi hin lau lunimiin, ar ve lin saa ta van ta val laan ”mit ta kep pe jä” to naa li sel le kar tal -
le. Sävel taso ja konk re tisoi tiin li säk si kä si mer keil lä, mi kä li ne hel pot ti vat lau la -
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mis ta. Jos kä si mer kit tun tui vat se koit ta vil ta, ne jä tet tiin pois. Vaik ka in ter val le ja
har joi tel tiin lu kui sin tois toin ja kes kit ty mäl lä ker ral la vain muu ta maan in ter val -
liin, ku ten mi–do, so–do, do–mi–do–ti–do jne., in ter val li en tark kuus ei sol -
misoides sa sys te maat ti ses ti pa ran tu nut. Toi si naan esi mer kik si mi-do su jui hy vin,
het ken pääs tä sa mas sa sä vel la jis sa sa maa in ter val lia jou tui ha ke maan pit kään. Sol -
misoin ti har joi tuk set teh tiin useim mi ten yh des sä mal lin kans sa, ei muis tin va rai ses -
ti. Poik keus on si säi sen kuu le mi sen har joi tus, jos ta pu hu taan lu vus sa 10.3.3.

Ylei se nä piir tee nä to det ta koon, et tä lau la mi nen oli usein eri tyi ses ti pro jek -
tin al ku puo lel la tar kem paa ma ta lis sa sä vel la jeis sa. Seu raa vat esi mer kit va laise vat
asi aa. Lau ra lau loi (5.10.1999) tai to tes ti me lo di an n:o 2 tar kem min A-duu ris sa
kuin C-duu ris sa. A-duu ris sa me lo diakul ku oli mel ko tark ka, kun sen si jaan C-duu -
ris sa sä vel tasot oli vat epä mää räi siä ja sä vel ku lus ta oli vai kea saa da sel vää. Vas taa -
vas ti Juho lau loi ”Ele fant ti mars sia” hei koim min E-duu ris sa, har joi tuk sen kor -
keim mas sa sä vel la jis sa (ää ninäyte 6). Iidan li tur gi sel ta lau lu kurs sil ta saa man opet -
ta ja pa laut teen mu kaan Iida lau loi lii an ma ta lal ta, mut ta oi kein. Koh ta lai sen läh tö -
tason lau la ja Roo sa lau loi lo ka kuus sa 1999 lau lun ”Illan rau ha hii pii” il man säes -
tys tä ma ta lam mas ta sä vel la jis ta, suun nil leen a-mol lis sa, tar kem min kuin tou ko -
kuus sa 2000, jol loin hän lau loi suun nil leen cis-mol lis sa.127 (Kap pa le 9.2, ää -
ninäyte 1, jos sa Roo sa lau laa tou ko kuus sa 2000.)

Sai vai ku tel man, et tä al hai sis sa sä vel la jeis sa sä vel ten suh teet oli si vat ol leet
jä sen tyneem pi nä mie les sä. Jos näin on, liit tyy kö asia va kiin tuneem paan vuo ro vai -
ku tuk seen mo to ris ten pro ses si en ja ha vain to- ja muis ti proses si en vä lil lä ni men -
omaan ää nialan ma ta lal la alu eel la? Osal lis tu jat oli vat ko ko ai kuisiän käyt tä neet
se kä pu hues saan et tä lau la es saan vain ma ta lia sä vel kor keuk sia. Havain to- ja mo to -
ris ten skee mo jen se kä muis tiedus tus ten voi si ten aja tel la ra ken tu neen – vaik ka kin
puut teel li ses ti – toi min nan kaut ta vain ää nialan ma ta lal la alu eel la ja ol leen hei -
kom min jä sen ty nei tä kor keil la ää ni alu eil la, jot ka oli vat ol leet vuo sia pää asias sa
käyttämättä.

10.3 Sävel- ja melodiamuisti

Muis tia vaa ti va tois ta mi nen il man pia non tai opet ta jan ää nen sa man ai kais ta tu kea
oli aluk si mah do ton ta tai han ka laa yk sit täis ten sä vel ten, in ter val li en ja me lo di an
osal ta muil le kuin hy vän läh tö tason lau la jil le. Muis ta mi nen ja ha vait se mi nen tun -
tui vat se koit tu van toi siin sa ai na kin vaa ti mat to man läh tö tason osal lis tu jil la pro jek -
tin alus sa. Moni en mie les tä oli ni mit täin vai kea muis taa sä ve liä, vaik ka sä ve let
soi tet tiin mur ret tui na ja jo kai nen ää ni jäi soi maan.

Seu raa va ti lan ne oli tyy pil li nen en sim mäi sil lä ryh mä tun neil la pro jek tin al -
ku puo lel la. Kun yri tet tiin löy tää yh tei nen lau lun läh tösävel, se ei on nis tu nut.

10 Havaintoja musiikin prosessointiin liittyvien kognitiivisten

192

127 Myös leh to ri Mik ko Pasa nen ar vi oi lau la mi sen ole van tar kem paa lo ka kuun ää ni tyk sen ma ta lam mas sa sä -
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Valit tu a ni jon kin aloi tusää nen saa toin kul kea yh den luo ta toi sen luo tar kis ta mas sa
ja kor jaa mas sa kun kin lau la maa sä vel tä. Tämä vei ai kaa, ja ta val li ses ti sä vel kor -
keus eh ti vaih tua mo neen ker taan hen ki löil lä, joi den luo na juu ri olin ol lut kor jaa -
mas sa si tä. Jot ta näet pys tyi si hen gi tys pai neen vä hene mi ses tä huo li mat ta yl lä pi tä -
mään sa maa sä vel kor keut ta, tois ta maan sa man sä ve len si sään hen gi tyk sen ai he ut -
ta man tau on jäl keen, tai ole maan muut ta mat ta omaa sä vel tä, jos naa pu ri lau laa hie -
man toi sin, oli si pys tyt tä vä yl lä pi tä mään tun tu maa ja mie li ku vaa oi keas ta sä vel -
kor keudes ta. Tämä oli pro jek tin alus sa lä hes mah do ton ta. Ryh mä lau la mis ti lan -
tees sa täy tyi kin aluk si vain läh teä lau la maan vä lit tä mät tä sii tä, et tä yh tei nen
lähtösävel puuttui.

Seu raa va ta pah tu masar ja ku vaa ta val lis ta ti lan net ta eri tyi ses ti vaa ti mat to -
man läh tö tason lau la jil la. Opis ke li ja lau loi c1:n, kun pi ti lau laa mi kä ta han sa ää ni.
Opet ta ja pu hui ne li sen se kun tia, lau loi c1:n ja pyy si opis ke li jaa lau la maan sen jäl -
leen. Hän lau loi oi kein. Opet ta ja: Hie nos ti, lau la pa se uu des taan. Nyt opis ke li ja
lau loi mel kein puo lisäve len kor keam mal ta, mut ta ei it se huo man nut si tä. (Lau ra,
nel jäs yk si tyis tun ti 20.3. 2000) Tai: Opis ke li ja lau loi sep ti misoin nun G7
(g–h–d1–f1) koh tuul li sen tar kas ti, kun an noin pia nos ta yk si tel len ää net eli soi tin
soin nun mur ret tu na sa man ai kai ses ti hä nen lau la es saan. Pyy tä es sä ni tois ta maan
sä ve let vä lit tö mäs ti il man pia noa hän ei pys ty nyt lau la maan si tä lain kaan. (Lau ra,
al ku haas tat te lu 19.3.1999)

10.3.1 Tutun laulun muistinvarainen laulaminen

Opis ke li jat ja kau tui vat en si ta paa mi sen pe rus teel la me lo di an muis tin va rai sen lau -
la mi sen – siis lau la mi seen il man mui den ään ten tai soit ti men tu kea – suh teen kol -
meen jouk koon. Par haat lau loi vat va lit se man sa lau lun ja osan tai to tes ti me lo di ois ta 
muis tin va rai ses ti hy vin kin oi kein. Osa pys tyi lau la maan va lit se man sa lau lun täy -
sin tun nis tet ta vas ti si ten, et tä me lo diahah mo oli oi kea, mut ta in ter val lit hie man
hor jah te li vat ja sä vel la ji vaih tui her käs ti fraa sin tait tees sa. Osal la sä vel kul ku ei ol -
lut ha vait ta vis sa, vaan lau lu oli enem män pu heen kal tais ta. Osal lis tu ji en suo ri tuk -
set edus ta vat Wel chin (1996, lu ku 2.3) ku vaa mia lau la mis ke hi tyk sen eri ta so ja.
Wel chin (1996) mu kaan lau la mis ke hi tyk ses sä teks tiin pe rus tu van vai heen jäl keen
me lo di an kaar rok set al ka vat nou dat taa sä vel män kaar rok sia mak ro tasol la. Samal -
la sä vel la ji tun tu ma al kaa va kiin tua fraa si koh tai ses ti ja lau lu ää niala laa je nee. Seu -
raa val la ta sol la me lo diakaar rok set ja in ter val lit ovat enim mäk seen tark ko ja, vaik -
ka sä vel la ji saat taa vie lä esi mer kik si epä so pi van ää nialan ta kia hor jah del la. Nel -
jän nel lä ta sol la lau le taan on gel mit ta omaan mu siik ki kult tuu riin kuu lu via suh teel -
li sen yk sin ker tai sia lau lu ja.

Vaa ti mat to man läh tö tason lau la jis ta kah del la oli jo pro jek tin alus sa sel vää
pyr ki mys tä sä vel la ji tun tu maan. Iida lau loi ”Jaak ko kul lan” aloit ta en sen As-duu -
ris sa ja lo pet ta en G-duu riin. Hänen ää nialan sa ei riit tä nyt ylim pään ää neen. Tun tu -
ma to naa li ses ta kes kuk ses ta oli ole mas sa, vaik ka se muut tui vä lil lä. Juhon lau la ma 
”Ker ran us ko lap suu den” al koi B-duu ris sa ja siir tyi vä lil lä H-duu riin. Tonaa li nen
kes kus oli kuul ta vis sa kaik ki en kol men sä keis tön ajan, vaik ka se vaih tui kin vä lil -
lä. Emmal ta, Lau ral ta, Nikol ta ja Vil lel tä puut tui läh tö ti lan tees sa oma va lin tai ses ta
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lau lus ta hah mo, ja lau la mi nen kuu los ti enem män pu heel ta: Emman (koh ta lai nen
läh tö ta so) ”Niin al haal la ei ku kaan kul je” -lau lu oli pu heenomais ta, vaik ka alus sa
oli hie man sä vel la ji tun tu maa (cis-mol li) kuul ta vis sa. Lau ra lau loi ”Jänis is tui
maas sa”. Lau lu al koi G-duu ris sa, mut ta noin puo les sa vä lis sä lau la mi nen muut tui
pu heenomai sek si ja to naa lis ta kes kus ta ei enää ha vain nut. Sekä Nikon et tä Vil len
lau la ma ”Jaak ko Kul ta” muis tut ti enem män pu het ta, ei kä to naa li ses ta kes kuk ses ta
saanut selvää.

Ääninäyte 8 (Ville, 9.12.1998128)

Näyt tees sä Vil le lau laa en si ta paa mi ses sa lau lun ”Jaak ko Kul ta”. Hän ky syi mi -
nul ta: Mites se me nee? Lau loin vä hän mat kaa mal lik si. Lau lun sä vel kul ku ei ole
tun nis tet ta vis sa, vaan on enem män pu heen kal tais ta [näy te nau hal la lop puu].

Koh ta lai sen läh tö tason lau la jis ta kah del la oli oma va lin tai sis sa lau luis sa läh -
tö ti lan tees sa sel väs ti ha vait ta vis sa sä vel ku lun hah mot tu mi nen to naa li sen kes kuk -
sen ym pä ril le. Eetu lau loi ”Por sai ta äi din oom me kaik ki” G-duu ris sa. Tonaa li nen
kes kus oli kuul ta vis sa, vaik ka in ter val lit oli vat hie man epä tark ko ja. Roo sa lau loi
”Illan rau ha hii pii” pro jek tin alus sa suun nil leen a-mol lis sa. Fraa si tait teis sa sä vel -
la ji nou si kak si ker taa puo len sä vel as ke leen ver ran, jo ten hän pää tyi lo pus sa suun -
nil leen h-mol liin. Tonaa li nen kes kus oli fraa si en si säl lä ha vait ta vis sa, vaik ka se
fraa si tait teis sa muuttui.

Anni (hy vä läh tö ta so) lau loi en si ta paa mi ses sa ul koa puo li tois ta tai to tes tin
me lo di aa ja Vee ra (hy vä läh tö ta so) kak si ja puo li me lo di aa. Kum pi kin lau loi myös
oma va lin tai sen lau lun ul koa niin, et tä me lo di an kul ku oli hy vin kin tark ka ja lau -
luis sa sel vä to naa li nen kes kus. Anni lau loi ”Maa on niin kau nis” (G-duu ri) ko ko -
naan yk sin ja Vee ra ”Ystä vä sä lap si en” (c-mol li), niin et tä au toin hie man lau la -
mal la mu ka na muu ta man sä ve len kohdalla.

Pro jek tin ai ka na ei eh dit ty kiin nit tää eri tyis tä huo miota muis tin va rai seen
lau la mi seen. Aika ku lui yk si tyis tun nil la ää nen läm mit te lyyn, sä vel kor keu den tar -
ken nushar joit te luun, kes kus te luun jne. Ne, jot ka oli vat edis tyneim piä alus sa, lau -
loi vat vii mei ses sä tai to tes tis sä ul koa kaik ki tai lä hes kaik ki me lo di at. Muil ta se ei
vie lä on nis tu nut, pait si Iidal ta, ku ten edel lä to det tiin.

Loka kuus sa ja jou lu kuus sa 1999 se kä tou ko kuus sa 2000 opis ke li jat lu ki vat
jo ka ker ta ru non ja lau loi vat vi deol le muis tin va rai ses ti va lit se man sa sa man lau -
lun129. Tavoit tee ni oli seu ra ta lau lu taidon muu tok sia täl lai sen tois tu van teh tä vän
avul la. Koe mieles sä 12 hen keä (lau lun har ras ta jia, lau lunopet ta jia ja muu si koi ta)
ar vi oi vi deoesi tyk siä. Lau lun tark kuu des ta ei alus ta vas sa ana lyy sis sä löy ty nyt ero -
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ja en sim mäi sen ja kol man nen suo ri tuk sen vä lil lä. Seit se mäl lä hen gel lä suo ri tus ta
pi det tiin ku ta kuin kin sa man tasoise na, kah den koh dal la suo ri tuk sen kat sot tiin hie -
man pa ran tu neen (Eetu ja Juho) ja yh den koh dal la (Iida) hei ken ty neen. Useim pi en
koh dal la muu tos ta ei siis ha vait tu. Muis tin va rai ses sa il man tu kea ta pah tu vas sa
lau la mi ses sa ei si ten eh ti nyt ta pah tua sel lai sia muu tok sia, jot ta ul ko puo li set oli si -
vat täs sä teh tä väs sä havainneet kehitystä.

Kysei siä vi de oi tu ja lau lu ja ei mi ten kään eri tyi ses ti har joi tel tu pro jek tin ai -
ka na, jo ten ole tan, et tä jos ky sei sen lau lun ske maat ti nen rep resen taa tio oli alun pe -
rin vää rä tai epä mää räi nen, asia ei kor jaan tu nut pro jek tin ai ka na, vaik ka lau lu -
taidos sa muu toin ha vait tiin ke hit ty mis tä. Kun to naa li nen kart ta yleen sä ot ta en al -
koi osoit taa jä sen ty mi sen merk ke jä, voi aja tel la seu raa vas ti: tu tut lau lut, jois sa kai -
kis sa esiin tyy sa mo ja in ter val le ja, vaik ka kin eri jär jes tyk ses sä, lau le taan tar kem -
min hyö dyn tä mäl lä to naa li ses ta hie rar kias ta ja in ter val li en koos ta ker tynyt tä tie toa 
huo li mat ta sii tä, oli ko ni men omaan tä tä lau lua eri tyi ses ti har joi tel tu. Täl lais ta siir -
to vai ku tus ta ei juu ri kaan tul lut esiin kuin läh tö tasol taan par haim mil la. Muut osal -
lis tu jat al koi vat osa ta pa rem min vain ne lau lut, joi ta har joi tel tiin pe rus teel li sem -
min ja joi hin lau la ja sai me lo diatu kea esi mer kik si pianosta.

Iida, jon ka tark kuu den lau lus sa ”Kii tos kun tä hän päi vään as ti” ar vi oi tiin
hie man hei ken ty neen, lau loi kui ten kin lu ku vuo den jäl keen lau lun kvint tiä ylem -
pää, ku ten jo to det tiin lu vus sa 9.3. Muu tos oli A-duu ris ta (lo ka kuus sa 1999)
E-duu riin (tou ko kuus sa 2000). Mata lam mal ta, A-duu ris sa, hän lau loi koh tuul li sen 
tar kas ti ja myös E-duu ris sa oli kuul ta vis sa to naa li nen kes kus, vaik ka sä vel kor keus 
jos sain mää rin hor jah te li kin. En näe syy tä, et tei kö Iida pys tyi si ke hit tä mään muis -
tin va rais ta lau la mis taan huo mat ta van pal jon va kaam mak si myös ää nialan sa kor -
keam pi en sä ve li en osal ta, mi kä li hän jat kaa lau lu har joi tuk sia (Iidaa kos ke va poh -
din ta myös lu vus sa 10.3.2). Juho lau loi vi deol la ”Par tisaanivals sia”. Sen har joit te -
lua tar kas te len vie lä seu raa vas sa luvussa.

Todet ta koon, et tä muis tin va rai sen, il man tu kea ta pah tu van lau lu jen lau la -
mi sen kan nal ta pro jek ti oli lii an ly hyt va kiin nut ta maan sä vel mäsanakir jaa (Peretz
2001, 213–223) tuot ta mi sen ta sol la. Tämän tut ki muk sen pe rus teel la ei voi var -
mas ti sa noa, mis sä mää rin ja mil lai sel la har joit te lul la muis tin va rais ta lau la mis ta
voi par hai ten ke hit tää niil lä, joil la se on on gel mal lis ta.

10.3.2 Pohdintaa

Kuva ei tun nu ai van joh don mu kai sel ta. Mik si esi mer kik si Juho, jol la oli huo mat -
ta via vai keuk sia lau laa an ne tun mal lin mu ka na yk sit täi siä ää niä tai esi mer kik si as -
teik ko kul ku ja, kui ten kin pys tyi, vaik ka hor ju vin in ter val lein, lau la maan tu tun ja
yk sin ker tai sen sä vel män me lo diahah moa ja jon kin lais ta to naa lis ta jä sen nys tä
osoit ta en toi si naan myös il man pia non tai muun ää nen tu kea? Esi merk ki nä ker rot -
ta koon, kuin ka Juho omas ta aloit tees taan lau loi yk sin lau lun ”Exal ta bo te, Deus
Meus” Tuo mas lau lu ko koel mas ta (28.4.2000). Muu ta maa tait teis sa ta pah tunut ta
puo lisäve las ke len hor jah duk ses ta joh tu vaa sä vel la jin vaih dos ta lu kuun ot ta mat ta
me lo di an hah mo, in ter val lit ja sä vel tasot oli vat ku ta kuin kin koh dal laan. Mer kit sin
muis ti vih koo ni: ”Melo diamuis ti toi mi häm mäs tyt tä vän hy vin!”
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Siis toi saal ta to naa li nen kart ta tun tui puut tu van ko ko naan, toi saal ta sii tä nä -
kyi merk ke jä. Oli si ko niin, et tä jois ta kin tu tuis ta lau luis ta oli tal len tu nut muis tiin
ai na kin jon kin lai nen sä vel mäsanakir ja (Peretz 2001, 213–223), jon ka ske maat ti -
nen hah mo aut toi ”si joit ta maan” lau lun sä ve liä to naa li sel le kar tal le ja siis tuot ta -
maan nii tä ai na kin oi ke an suun tai sen hah mon muo dos sa. Yksit täi siä in ter val le ja
tai as teik ko kul ku ja ei sen si jaan ol lut sä vel mäsanakir jas sa saa ta vil la, kos ka to naa -
li nen kart ta oli puut teel li nen. Yri tet tä es sä tuot taa yk sit täi siä mal li ääniä tark kaa vai -
suus saat toi kiin nit tyä esi mer kik si mal li ää nen vä riin sä vel kor keu den ase mes ta (ks. 
Leont jev 1969 ja Moo re 1994) ja esi mer kik si työ muis ti kuor mit tua no peas ti, kos -
ka ha vait se mis- ja tuot ta mis toi min not ei vät ol leet au to ma tisoi tu neet (ks. Eysenck
& Kea ne 1999, 113).

Lau lun vai keusas te vai kut ti muis ta mi seen olen nai ses ti. Mikä li lau lun am bi -
tus ylit ti käy tet tä vis sä ole van ää nialan, lau lu to den nä köi ses ti jä sen tyi hei kos ti.
Juho oli lau la nut suo sik ki lau lu aan ”Par tisaanivals si” pal jon it sek sen sä, mut ta to -
den nä köi ses ti jo ka ker ta hie man eri sä vel ku luil la ja hä nel tä puut tui jok seen kin ko -
ko naan muis tiedus tus sä vel män oi keas ta ku lus ta. Kun har joit te lim me lau lua en -
sim mäi sen ker ran yh des sä huh ti kuus sa 2000, hän vaih te li sä vel la je ja ja lau loi osit -
tain omia sä vel kul ku jaan, vaik ka it se lau loin mu ka na. Hän sa noi myös, et tei kuu le, 
mil loin hä nen ää nen sä ero aa mi nun ää nes tä ni. Aloim me sik si ede tä kor jaa mal la
sä vel ker ral laan sä ve liä. Ensim mäi sen sä keis tön lä pi käymi nen kes ti kol me mi -
nuut tia (nor maa li tem pos sa sä keis tö kes tää noin 40 se kun tia). Saman sä keis tön lau -
la mi nen uu del leen jo ka sä vel tä tar kis ta mal la su jui jo no peam min ja kes ti noin 2
mi nuut tia 15 se kun tia. Juho to te si: Oon lau la nu tä tä hir vees ti, ja et ten oo kyl lä yh -
tään tien ny, mi ten se me nee. ”Par tisaanivals si” on vaa ti vam pi lau lu kuin esi mer -
kik si ”Ker ran us ko lap suu den”. Jäl kim mäi ses sä lau lus sa on 16 tah tia, ja se ra ken -
tuu kah des ta fraa sis ta ”AA”, toi sin sa noen sä vel kul ku kah dek sas sa en sim mäi ses sä 
ja kah dek sas sa vii mei ses sä tah dis sa on sa ma. Lau lu vaa tii seks tin ää nialan, mut ta
”Par tisaanivals si” vaa tii hie man yli ok taa vin ää nialan, sii nä on 20 tah tia ja ra ken ne 
on mo ni mut kai sem pi. Juhon har joit te lu il mei ses ti tuot ti he del mää, kos ka edel li -
ses sä lu vus sa mai ni tut 12 hen keä ar vi oi vat vi deoesi tyk ses sä ”Par tisaanivals sin”
su ju van jos sain mää rin tar kem min nuo til leen tou ko kuun 2000 lo pus sa ver rat tu na
tilanteeseen lokakuussa 1999.

Osit tain tu li esiin Fykin (1994) tut ki muk sen suun tai nen ha vain to. Fyk to te -
si, et tä ne, jot ka hei koim min pys tyi vät tois ta maan yk sit täi sen mal lisäve len, lau loi -
vat vä lit tö mäs sä tois ta mis ti lan tees sa myös hei koim min nel jän sä ve len ku lun. Mitä
kau em min pys tyi säi lyt tä mään muis tis sa ja tois ta maan yk sit täi sen sä ve len, si tä pi -
dem män me lo di an pys tyi tois ta maan lau la mal la. Pro jek tin lop pusuoral la nä kyi tä -
män suun tai nen ke hi tys. Anni, Vee ra ja Eetu, jot ka pys tyi vät tois ta maan an net tu ja
sä ve liä ja in ter val le ja ta val li ses ti oi kein il man pia non tai opet ta jan ää nen tu kea
(mi kä vas tan nee Fykin tut ki muk ses sa vä li tön tä muis ta mis ta). He myös lau loi vat
myös ko ko naan tai mo nil ta osin esi mer kik si tai to tes ti me lo di at ulkoa.

Toi saal ta Iidan ta paus ei so vi Fykin (1994) esit tä mään mal liin. Iida ei saa nut 
vii mei ses sä tai to tes tis sä ai van täy siä pis tei tä yk sit täis ten sä vel ten ja in ter val li en
tuot ta mi ses sa (tu los oli 6,5/7), ja jou duin an ta maan mal lit usei ta ker to ja, en nen
kuin hän on nis tui lau la maan ne koh dal leen. Kui ten kin hän lau loi kaik ki tai to tes ti -
me lo di at muis tin va rai ses ti il man opet ta jan tai pia non tu kea lä hes oi kein (pis teet
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8,5/9). Iidan yk sit täis ten ää ni en lau la mi sen vai keut ta on vai kea tul ki ta ole mas sa
ole van tie don va ras sa. Sen si jaan me lo diateh tä vi en osal ta ajat te len näin: Luvun
10.2 lo pus sa esi tin poh din to ja sii tä, et tä rep resen taa ti ot to naa li ses ta jär jes tel mäs tä
oli si vat eh kä ol leet vah vem pia ma ta lal la ää ni alu eel la läh tö ti lan tees sa. Iida han oli
saa nut pa lautet ta myös pro jek tin ul ko puo li sel ta opet ta jal ta, et tä hän lau laa lii an
ma ta lal ta, mut ta oi kein. Tär ke ää Iidan lau la mis ke hi tyk sen ko ko naisuu den kan nal -
ta oli si ten se, et tä vii mei ses sä tai to tes tis sä, jos sa hän siis lau loi me lo di at muis tin -
va rai ses ti, hän lau loi kor keam mal ta kuin en sim mäi ses sä tes tis sä. Muu tok set oli -
vat: 1. me lo dia B-duu ri C-duu ri, 2. me lo dia A-duu ri H-duu ri, 3. me lo dia h-mol li e- 
mol li ja 4. me lo dia c-mol li e-mol li. Tul kin ta ni on, et tä hä nen to naa li nen kart tan sa,
ts. ha vain to- ja mo to ri nen skee ma me kanis min sa, oli hie man laa jen tu nut ää nialan
laa jene mi sen myö tä. Edel li ses sä lu vus sa 10.3.1 to te sin kui ten kin 12 hen gen ar vi -
oi neen vi deoesi tyk sen pe rus teel la Iidan lau la neen jos sain mää rin tar kem min pro -
jek tin alus sa. Mik si vi deoesi tyk ses sä lau la mis tark kuus näyt ti hei ken ty neen? Seli -
tys saat taa ol la sii nä, et tä vi deol la ar vi oi ta va lau lu ”Kii tos, kun tä hän päi vään as ti”
on pi tem pi ja am bi tuk sel taan laa jem pi kuin yk sit täi nen tai to tes ti me lo dia. Ero sä -
vel la jeis sa en sim mäi sen ja toi sen vi de oin nin vä lil lä oli kvint ti, eli suu rem pi kuin
erot tai to tes ti me lo di ois sa. Siten vi deo teh tä vä oli vaa ti vam pi kuin tai to tes ti me lo di -
at, mi kä se lit täi si lau la mis tark kuu den lie vän hei ken ty mi sen videotehtävässä
lukuvuoden opiskelun jälkeen.

Perin teis ten lau lu har joi tus ten tar koi tus on läm mi tel lä ää nieli mis töä var -
sinai sia lau lu teh tä viä var ten (lii te 17, koh ta 1). Nii den te ke mi nen edel lyt tää jä sen -
ty nei tä skee mo ja har joit te lu ku vi ois ta si ten, et tä riit tä vän muis tiedus tuk sen tur vin
on mah dol lis ta suh teel li sen au to maat ti ses ti lau laa ha lut tu ku vio. Tyy pil li siä läm -
mit te lysävel kul ku ja ovat ylös- ja alas päi set kol misoin nut, as teik ko ku lut kvin tin tai 
ok taa vin alu eel la tai vaik ka pa kul ku c–e–g–c–h–g–f–d–c, jos sa too ni kal le ra ken -
tu van kol misoin nun kaut ta pa la taan vii den nen as teen sep ti misoin nun kaut ta too ni -
kaan. Edis tyneim mät lau la jat, Anni, Vee ra ja Eetu, hyö tyi vät pro jek tin lop pu puo -
lel la eni ten täl lais ten sä vel kul ku jen ää nen läm mit te ly teh tä väs tä. He pys tyi vät jo
kes kit ty mään ää nen tuot to ta van pa ran ta mi seen pelk ki en sä vel tasojen tark kuu teen
kes kit ty mi sen ase mes ta. Muil la sä vel ku vi ot ei vät ol leet vie lä au to maa ti on ta sol la,
jo ten hei dän ää nen läm mit te lyn sä teh tiin usein imp ro visoi den va paa na ää nen tuot -
to na eri sävelkorkeuksilta.

10.3.3 Auditiivisten mielikuvien harjoittelu

On to det tu, et tä sä ve len tai soin nun etu kä teen ku vit te le mi nen no peut taa ja tar ken -
taa reak tiota (Zator re 1996, 30–31). Kuvit te le mishar joit te lu edel lyt tää kui ten kin
ai kai sem pia fyy si siä suo ri tus ko ke muk sia (Kari & Suon pe rä 1983, 3–4). Lau -
lunope tuk ses sa mie li ku vi en käyt tö on ta val lis ta. Nii den avul la et si tään ää nen laa -
tua ja tuot to ta paa pa ran ta via vai ku tuk sia. Kun täs sä tut ki muk ses sa ko keil tiin joi -
den kin osal lis tu ji en kans sa si säis tä kuu le mis ta (Hola han ym. 2000), oli pää asial -
lise na ta voit tee na kui ten kin in ter val li en tark kuu den pa ran ta mi nen. Syk syl lä 2000
teh tiin mo nen vaa ti mat to man läh tö tason lau la jan kans sa seu raa van kal tai sia har joi -
tuk sia. Esi mer kit ovat har joit te lu ti lan teis ta Vil len kans sa (18.9.2000).
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Opet ta ja lau laa do-mi-so-mi-do. Lau lam me sa man yh des sä. Vil le lau laa sa -
man hil jaa mie les sään. Vil le lau laa sa man yk si nään. Mikä li sä vel ta so täl löin hor -
jah te li, lau loim me uu del leen yh des sä tai otim me ko ko har joi tuk sen uu del leen.
Toi si naan Vil le pys tyi jo lau la maan yk si nään pi tem män sä vel ku lun ku ten
mi–re–do / mi–re–do / ti–ti–la–ti / do–do /. Keno vii va osoit taa tah ti vii vaa. Muut
sä ve let ovat nel jäsosanuot te ja pait si do-sä ve let, jot ka ovat puo linuot te ja. Käsi -
merk ki en mu kaan ot ta mi nen aut toi Vil len lau la mis ta, ja hän käyt ti kä si merk ke jä
myös sil loin kun lau loi hil jaa mie les sään. Käsi mer kit ha vain nol lis ti vat sä vel kor -
keus muu tok sia ja jä sen si vät myös lau la mi sen ryt miä. Har joi tus vaa ti suur ta kes kit -
ty mis tä, mut ta koet tiin yleen sä kiin nos ta va na ja hyö dyl lise nä. Har joi tus ta oli mie -
le käs tä ryh tyä te ke mään kui ten kin vas ta noin vuo den opis ke lun jäl keen, kos ka sii -
hen men nes sä oli saa tu fyy si siä lau la mis ko ke muk sia. Kos ka har joi tuk ses sa ”ulos -
laulet tu jen” in ter val li en tark kuus ja sä vel la ji tun tu ma oli usein koh tuul li sen hy vä,
myös mie len si säi sen hil jaa lau la mi sen voi olet taa ol leen koh tuul li sen tark kaa.
Tämän voi eh kä tul ki ta mu sii kil lis ta ma te ri aa lia jä sen tä vi en skeemojen
vahvistumiseksi.

10.4 Laulamisen motorisena suorituksena
tarkastelu

Lau la mi seen ja soit ta mi seen on vai kea so vel taa sel lai sia tai don op pi mi sen
teo reet ti sia mal le ja, joi den läh tö koh ta on dek la ra tii vi ses sa (Ander son, 1995) ja/tai
kog ni tii vi ses sa (Fitts, 1962) tie tä mi ses sä ja muis ta mi ses sa, kos ka mu siik ki ja
muu sik kous il mene vät pri maa ris ti toi min nas sa, mu sii kil li ses sa te ke mi ses sä, ei vät
ajat te lus sa tai sa nois sa (Elliott, 1995). Kos ka tä män tut ki muk sen en si si jaise na ta -
voit tee na oli lau lu taidot to muu den kar toit ta mi nen il miö nä ja so pi vi en pe da go gis -
ten toi min ta käy tän tö jen ke hit tä mi nen, ra jaan vaa ti van ja vä hän tut ki tun lau la mi -
sen mo to ris ten ulot tu vuuk si en tar kas te lun joi hin kin yk sit täi siin huomioihin.

Useim pi en lau la ji en kans sa oli vält tä mä tön tä eri tyi ses ti pro jek tin al ku puo -
lel la har joi tel la hi taas ti. Vain läh tö tasol taan par hai ta no pea tem po ei hai tan nut.
Tämä on mie les tä ni ym mär ret tä vää. Yksin ker tai nen reak tio, esi mer kik si la bo ra to -
riokoeti lan tees sa na pin pai na mi nen vas tauk se na är syk kee seen, vie noin 300–500
ms ai kaa. Jos opet ta jan soit ta ma mal li ete nee M = 60, se tar koit taa yh tä är sy ket tä
se kun nis sa. Mikä li ha lut tu toi min ta, esi mer kik si mal lin mu ka na lau la mi nen, on
täy sin au to maat tis ta, ei ole vai ke aa lau laa vaik ka pa as teik ko kul kua tah dis sa M =
120, eli kak si sä vel tä se kun nis sa. Mut ta kun hen ki lön se kä ha vain to- et tä mo to ri set 
pro ses sit ovat har jaan tu mat to mia, kum pi kin vie suh teel li ses ti pal jon ai kaa. Kos ka
to naa li nen kart ta oli ole tet ta vas ti osal lis tu jil la puut teel li nen ei kä esi mer kik si ka te -
go ri nen ha vait se mi nen lie ne hel pot ta nut ma te ri aa lin jä sen tä mis tä, jo kai nen sä vel
täy tyi eh kä pro ses soi da yk si tel len vail la ko ko naisuu den hah mot ta mis ta hel pot ta -
vaa ja no peut ta vaa to naa lis ta kart taa. Edel lä ku va sin hi das ta kuun te le mis- ja tuot -
ta mishar joit te lua Nikon (ää ninäyte 4) ja Juhon (”Par tisaanivals si”, lu ku 10.3.2)
kans sa. Vähi tel len pro jek tin myö tä lau la mi sen tark kuus pa ran tui ja toi min -
tanopeus ylei ses ti ot ta en kas voi. Tämä osoit ta nee toi min to jen au to ma tisoi tu mis ta
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(Eysecnk & Kea ne 1999). Tai to ta so kui ten kin vaih te li, ja toi si naan tun tui, et tä pa -
lat tiin läh tö ruu tuun. Vaa ti van mo to ri sen tai don op pi mis vai hees sa on kui ten kin
luon nol lis ta, et tä sa tun nai set te ki jät ku ten vä sy mys, kes kit ty mät tö myys jne. vai -
kut ta vat va kiin tu mat to maan toi min taan toi sin kuin au to ma tisoi tuneem paan toi -
min taan. Moni mut kai nen tai to vaa tii tu han sia tois to ker to ja (Var ti ai nen ym. 1993), 
mut ta tut ki muk sen puit teis sa osal lis tu ji en mah dol li suu det kont rol loi tuun
harjoitteluun olivat vähäiset (ks. liite 16).

Hyvän läh tö tason lau la jia lu kuun ot ta mat ta mui den osal lis tu ji en lau la mis -
ke hi tys oli lä hes täy sin riip pu vais ta opet ta jal ta saa dus ta pa laut tees ta. Tein Juhol le
tal vel la 2000 ko keek si ää ninauhan, jos sa soi tin so pi val ta ää nialal ta hä nel le muu ta -
mia tut tu ja lau lu ja. Tar koi tus oli, et tä hän voi si har joi tel la nau hal ta mal lin mu kaan
lau la mis ta ko to na. Tämä ei on nis tu nut, kos ka hän ei pys ty nyt vie lä it se ha vain noi -
maan ja kor jaa maan lau la mis taan riit tä väs ti. Havain to vah vis taa Wel chin (1985)
skee ma teo rias sa esit tä män ul ko puo li sen pa laut teen (KR) vält tä mät tö myy den har -
jaan tu mat to mi en ai kuis ten tai don ke hit ty mi sek si. Vain yk si tyis tun neil la oli mah -
dol lis ta an taa riit tä vän tark kaa pa lautet ta lau la mi ses ta. Ryh mä tun neil la oli sen si -
jaan mui ta funk ti oi ta, jois ta tär keim piä lie ne vät ol leet hy vän ryh mä hen gen ja il ma -
pii rin luominen.

Sund berg (1986, 72) esit tää, et tä ään nön ai kais ta ref lek sii vis tä sää te lyä voi
ke hit tää lä hin nä kas vuiäs sä. Täs sä tut ki muk ses sa tu li kui ten kin sel väs ti esiin, et tä
jo kai sen osal lis tu jan lau lu ää nen tuoton sää te ly pa ra ni iäs tä riip pu mat ta. Ei ole mie -
les tä ni syy tä olet taa, et tei sää te lyn pa ranemi nen oli si kos ke nut myös kin ään nön ai -
kais ta ref lek sii vis tä säätelyä.

10.5 Karman musikaalisuustestin tulokset

Osal lis tu jat te ki vät Kar man mu si kaa li suus tes tin (ver sio 1998; tes tin ku vaus lu vus -
sa 7.2.2) kak si ker taa, lo ka kuus sa ja jou lu kuus sa 1999, en sim mäi sen ryh mä ope -
tus jak son alus sa ja lo pus sa.

Tarkastelua

Jokai ses sa läh tö tasoryh mäs sä saa tiin am mat ti muu si kon tai lä hes am mat ti muu si -
kon ta soi set pis teet: vaa ti mat to man läh tö tason ryh mäs tä Juho (36,36), koh ta lai sen
läh tö tason ryh mäs tä Eetu (38,39) ja hy vän läh tö tason ryh mäs tä Anni (37,36) ja
Vee ra (36,38). Siten lau lu tai to ei näy tä liit ty vän tes tis sä me nes ty mi seen. Tulos
vas taa Rau ta vaa ran (1996, 419) tu los ta, jon ka mu kaan Kar man mu si kaa li suus tes -
tis sä hy vän pis te mää rän saa neet opis ke li jat ei vät edis ty neet lau lun sä vel puh -
taudes sa enem pää kuin hei kon pis te mää rän saa neet.

Kaik ki en osal lis tu ji en pis tei den kes kiar vo py syi kum mal la kin tes ti ker ral la lä -
hes sa mal la ta sol la (31,3 ja 32,2). Tes tis sä ole te taan tu los ten py sy vän sa man tasoi si -
na tes ti ker ras ta toi seen (Kar ma 2002). Hei koim mat pis teet oli vat Iidal la ja Roo sal -
la, ja kum mal la kin ne las ki vat hie man jäl kim mäi ses sä tes tis sä. On vai kea sa noa,
mis tä tä mä joh tuu. Pro jek tin ai ka na ei tul lut esiin mi tään sel lais ta, mi kä erot tai si
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hei dät muis ta osal lis tu jis ta mu sii kil li sen ma te ri aa lin hah mo tus ky vyn suh teen. Pis -
tei den las kua ta pah tui 1–3 pis teen ver ran. Voi aja tel la, et tä ky sees sä on joi den kin
sa tun nais ten te ki jöi den, ku ten jän nit tä mi sen tai vi reys ti lan vai ku tus.

Kah del la hen ki löl lä tes ti pis teet kui ten kin nou si vat huo mat ta vas ti: Emmal la

25→32 ja Lau ral la 25→33. Tes tin ta voit tee na on vält tää kult tuu ris ta ja kou lu tuk -
ses ta riip pu vaa mu sii kin lä hei syyt tä, ja tes ti on tar koi tet tu ni men omaan ns. pri maa -
ri en mu sii kil lis ten edel ly tys ten mit taa mi seen (Kar ma 1993 ja 2000). Peri aat tees sa
har joi tuk sen ei siis pi täi si vai kut taa tes ti tu lok seen ja voi kin poh tia, oli vat ko nä mä
hen ki löt ym mär tä neet tes tioh jeet jo ten kin vää rin en sim mäi sel lä ker ral la. Toi saal ta 
voi poh tia, voi si ko tes ti menes tyk sen pa ranemi nen vii ta ta sii hen, et tä kun sä vel kor -
keuk si en tuot ta mis ky ky pa ra nee, myös tes tin si säl tä mi en mik roin ter val li en erot te -
lu ky ky pa ra nee. Jos näin oli si, sa maa vai ku tus ta ei kui ten kaan tul lut esiin Iidan ja
Roo san koh dal la, vaik ka hei dän kin sä vel kor keuk si en tuot ta mis ky kyn sä pa ra ni.
Oli si mie len kiin tois ta sel vit tää suu rem mal la opis ke li ja jou kol la, pa ranee ko hei kos -
ti tes tis sä me nes ty nei den tes ti tu los esi mer kik si pu hal lin-, jou si tai lau luopin to jen
avul la. Näi tä soit ti mia soi tet ta es sa sa moin kuin lau let ta es sa vaa di taan sä vel kor -
keuk si en erot te lua eri ta val la kuin esi mer kik si pia noa soi tet ta es sa, jol loin val miik -
si vi ri tet tyi hin sä vel tasoi hin ei voi soit ta mi sen ai ka na vai kut taa.
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Tau luk ko 8. Kar man mu si kaa li suus tes tin tu lok set

Nimi Lokakuu 1999 Joulukuu 1999

Vaatimaton
lähtötaso

Iida 25 23

Juho 36 36

Laura 25 33

Niko 31 29 (1)

Ville 34 33

Kohtalainen
lähtötaso

Eetu 38 39

Emma 25 32

Roosa 26 23

Hyvä lähtötaso Anni 37 36

Veera 36 38

Keskiarvo 31,3 32,2

Pis te ra jat: 37–40 erit täin hy vä, am mat ti muu si kon ta soa; 32–36 hy vä; 26–31 kes ki tasoa; 25
ja al le mah dol li sia hah mot ta mis vaikeuk sia, saat taa nä kyä esim. lu ke mis- ja kir joit ta mis -
vaikeute na (Kar ma, 1993). 11-vuo ti ai den ja van hem pi en kou lu lais ten se kä ai kuis ten
ei-muu si koit ten koh dal la pis tei den kes kiar vo on 29–30 pis tet tä (Kar ma 10.9.2002).
(1) Niko huo maut ti tun teneen sa olon sa kuu mei sek si tes ti päi vä nä.



Emman ja Lau ran tes ti tu lok sen huo mat ta vaa pa ranemis ta voi poh tia myös
tun tei siin ja käyt tä mi seen liit ty vä nä ky sy myk se nä, kos ka tes tisuori tus ten on to det -
tu riip pu van kog ni tii vis ten te ki jöit ten li säk si myös af fek tii vi sis ta sei kois ta
(O’Neill & Slo bo da 1997 18, 30–33). Pidän kin mah dol lise na, et tä syk syn mit taan
saa dut myön tei set lau la mis ko ke muk set saat toi vat edis tää hal lin nan tun net ta mu sii -
kis sa ja myös jäl kim mäi ses sä tes ti ti lan tees sa ja si ten ol la yh teydes sä tes ti tu lok si en
pa rane mi seen.
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11 Subjektiiviset
laulamiskokemukset

Täs sä kap pa lees sa tar kas te len nel jät tä tut ki mus kysymys tä: ”Mil lai sia oli vat osal -
lis tu ji en sub jek tii vi set lau la mis ko ke muk set ja mi ten ne muut tui vat?”

Hain tut ki muk seen osal lis tu jia il moi tuk sel la, jo ka al koi näin:

”Sinä ei-lau la va teo lo gi an opis ke li ja,
Halu aisit ko lau laa tai op pia lau la maan, mut ta epäi let ky ky jä si? Pidät
it seä si eh kä huo no na lau la ja na, et eh kä lain kaan lau la, tai et ai na kaan
mie lel lä si lau la mui den kuul len. Olet ol lut pit kään lau la mat ta tai et
eh kä ole oi ke as taan kos kaan lau la nut. Oli sit kui ten kin mo ti voi tu nut
ke hit tä mään ään tä si ko ko nais val tai sel la ta val la myös lau la en. Jos tä -
mä ku vaus tun tuu so pi van Sinuun, ota yh teyt tä!” (lii te 3)

Ilmoi tuk sen ku vaus so pi hy vin nii hin hen ki löi hin, jot ka va li koi tui vat pro jek tin
osal lis tu jik si. Luvus sa 7.2.2 ker roin, mi ten tut ki mus ryh män jä senet va lit tiin.

Seu raa vat lau la mis men nei syy den ku vauk set ovat pe räi sin al ku haas tat te lus -
ta maalis–huh ti kuus sa 1999 ja ke säl lä 1999 kir joi te tus ta kir jees tä, jos sa osal lis tu -
jat poh ti vat lau la mis taan, sen lak kaa mis ta, ta voit tei ta syk syä var ten yms. Ensim -
mäi sek si lau la mis men nei syy des tään ker to vat vaa ti mat to man läh tö tason vii si osal -
lis tu jaa, seu raa vak si koh ta lai sen läh tö tason kol me osal lis tu jaa ja lo puk si hy vän
läh tö tason kak si osal lis tu jaa.

11.1 Laulamismenneisyys

Vaatimaton lähtötaso

Kak si hen ki löä, Iida ja Lau ra, ku vai li eri tyi ses ti naut tineen sa lau la mi ses ta lap se na. 
Lau lun ilo oli tal lel la ja pik ku tyt tö nä pi din jat ku vas ti ”kon sert te ja”, he ker toi vat.
Mie his tä Juho haa vei li lap se na voi van sa tul la lau la jak si, ja Niko muis te li lau -
laneen sa lap se na yh des sä mui den kans sa. Nel jäl lä hen ki löl lä kou luun liit tyi muis -
to ja ikä vis tä lau la mis ti lan teis ta, ja Niko ker toi eri tyi sen sho kee raa vas ta lan nis ta -
mi ses ta nel jän nel lä luo kal la. Toi saal ta hän ai no a na kai kis ta osal lis tu jis ta muis ti
myös myön tei siä asi oi ta kou lus sa lau la mi ses ta. Nel jä hen ki löä oli hie man soit ta -
nut jo tain soi tin ta lap suu des sa tai nuo ruu des sa.

Iida (s.1978):

Muis ti ni mu kaan lau loin päi vä ko dis sa pal jon ja ko vaa. En myös kään
miet ti nyt si tä, mil tä ää ne ni kuu los taa. Ensim mäi sel lä luo kal la myös
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lau lun ilo oli tal lel la. Täl laise na pik ku tyt tö nä lau loin jo pa yk sin su -
ku lai sen hau ta jai sis sa. Toi sel la luo kal la py rin kou lun kuo roon, en kä
pääs syt. Tämä sai ai kaan ajat te lun, et tä en osaa lau laa ja lo pe tin kin
lau la mi sen lä hes tyys tin. Kou lus sa lau lu tun nil la lii ku tin lä hin nä huu -
lia ni. Lukio-ikäise nä roh kais tuin lau la maan vä hän enem män. Vas ta
lä hi ai koi na olen kui ten kin al ka nut lau laa jul ki sis sa ti lan teis sa niin,
et tä myös muut voi vat kuul la ää ne ni. Mil tä vai kenemi nen on tun tu -
nut? Ehkä nyt van hem pa na on tul lut hai keus. Halu aa lau laa muit ten
mu ka na, naut tia mu sii kis ta, niin et tei tar vit se pe lä tä epä on nis tu mis -
ta. Ennen ajat te li, et tä lah jo ja ei ole, ja tyy tyi ti lan tee seen. Tyk kä sin
kan te le ker hos ta kou lus sa. Soi tan pia nol la me lo di oi ta yh del lä sor -
mel la.

Juho (s.1978):

Tai dan siis ol la ai ka poik keuk sel li nen tyyp pi muus sa jou kos sa, kos ka
en ole kos kaan la kan nut lau la mas ta. Minua ei ole lan nis ta nut ne ga -
tii vi nen (mut ta lie nee asial li nen) pa laute lau la mi ses ta ni ja lau lu ää -
nes tä ni per heel tä ni ja ys tä vil tä. Muis tan, kuin ka toi voin pie ne nä, et tä 
voi sin tul la lau la jak si ja keik kail la. Lap suu den haa vei ta kai. Nyt
myö hem min kin olen kyl lä toi vo nut ”ih met tä”, et tä op pi si lau la maan
hy vin.

Lau lan siis jat ku vas ti, tai ai na kin hy räi len, kä vel les sä, lenk keil les sä,
sii vo tes sa jne. Olen huo man nut, et tä ny ky ään mu siik ki on mi nul le
jon kin lai nen ”te ra pia kei no”. Se aut taa jak sa maan kii rees sä, rau -
hoit taa stres sis sä ja loh dut taa ma sen nuk ses sa. Jos en it se lau la, niin
ai na kin kuun te len mu siik kia. Vaik ka lau lan kin pal jon, olen ar ka lau -
la maan niin, et tä jo ku tark kai lee lau la mis ta ni. Ylei sö ti lai suuk sis sa
lau lan vain sil loin, kun olen var ma ”se lus tas ta ni”. Eli et tei ku kaan
kuu le lau la mis ta ni. Toi saal ta jos kus saa tan unoh taa ko ko naan va ro -
vai suu den, jos lau lu vie mu ka naan (niin kuin se usein vie).

Lau ra (s.1979):

Olen ai na naut ti nut lau la mi ses ta. Jo pik ku tyt tö nä pi din jat ku vas ti
”kon sert te ja” ko to na yk sik se ni ja per heel le ni se kä esiin nyin usein
myös su ku lais ten luo na. Oike as taan vas ta ala-as teen lop pu vai hees sa 
mi nul le sel vi si, et ten ole kaan ko vin hy vä lau la ja. Olin use aan ot tee -
seen ha ke nut mu siik kiopis toon pia non soit toa opis ke le maan mut ten
iki nä pääs syt, ja saa nut lau lu ko keis ta ai na kuu to sia ja seis ko ja, kun
kaik ki ys tä vä ni sai vat yse jä tai vä hin tään ka se ja. Tuol loin aloin aras -
tel la lau la mis ta, en ha lun nut jou tua ti lan tei siin, jois sa oli si täy ty nyt
lau laa yk sin tai pie nes sä ryh mäs sä. Ylä-as teel la lii tyin kui ten kin vie -
lä kuo roon, jo hon kuu lui vat lä hes kaik ki kou lu ka ve ri ni. Jos sain vai -
hees sa huo ma sin ym pä ril lä lau la vi en vai vaan tu van, kun en py sy nyt
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ää nes sä, jo ten lo pe tin tuon har ras tuk se ni. Ylä as teel la ja lu ki on alus -
sa en muu ta maan vuo teen lau la nut juu ri ol len kaan ja py rin vält te le -
mään kaik kia ti lan tei ta, jois sa oli sin saat ta nut jou tua lau la maan.
Kaik ki lau lu ti lan teet ah dis ti vat jo etu kä teen, ja vaik ka mie li te ki kin
lau laa, en ha lun nut jou tua no loon ti lan tee seen lau lu taidot to muu te ni
ta kia.

Kuu luin erää seen seu ra kun nan ker hoon, jos sa lau let tiin usein. Inho -
sin noi ta lau lu het kiä, kun nes huo ma sin, et tä kuu den hen ki lön ryh -
mäm me kak si muu ta kaan jä sen tä ei vät osan neet lau laa. Epä vi ral li -
ses ti sit ten pe rus tim me kin lau lut ri on, jos sa sit ten lau loim me jo pa
tun ti kau sia. Se oli (ja on edel leen kin) ää ret tö män haus kaa, lau la mi -
ses ta voi naut tia täy sin sie mauk sin, kun kaik ki ar vos te le vat ja jär kyt -
ty neet kor vat ovat kau ka na ja nuo teil la tai ”oi kea op pi suu del la” ei
tar vit se pää tään suu res ti vai va ta. Kos ka me kaik ki olem me ta sai sen
sur kei ta lau la jia, ei ke nen kään tar vit se hä ve tä omaa lau la mis taan, ja 
lau lu taidos tam me on kin tul lut meil le eh ty mä tön huu mo rin ai he.

Vaik ka nau tin kin lau la mi ses ta ys tä vie ni seu ras sa, jul ki ses ti lau la mi -
nen kam mot taa edel leen. Usein kui ten kin te ki si ko vas ti kin mie li yh tyä 
lau luun eri lai sis sa ti lan teis sa, mut ta roh keus ei rii tä ja tu lee vai vaan -
tu nut ja ah dis tu nut olo pait si sii tä, et tä tun tee häi rit se vän sä mui ta,
myös omas ta ky vyt tö myy des tä ja tai dot to muu des ta.

Lau ra soit ti pia noa yk si tyi ses ti ala- ja ylä as teen ajan. Soit ta mi seen liit ty viä tun tei ta 
hän ku va si neut raa leik si.

Niko (s.1970):

Leik ki kou lus sa ja lap se na muu ten kin lau loin ta val li ses ti mu ka na,
kun yh des sä lau let tiin. Kou lun aloi tet tu a ni lau lunume ro ni ei vät ol -
leet hää ve jä (6–7). Sho kee raa va elä mys tu li nel jän nel lä luo kal la, kun 
mies opet ta jam me nöy ryyt ti mi nua lau lu ko kees sa ko ko luo kan edes sä. 
Ensik si lau lu ni ei oi kein kul ke nut, opet ta ja sii tä sar kas ti ses ti huo -
maut te li, mis tä tie tys ti me nin luk koon ka tast ro faa li sin tu lok sin –
kaik ki päät tyi nau run re mak kaan. Aivan ka ma la ta paus. Muis tan kyl -
lä lau lanee ni (yrit tänee ni) taas vä hi tel len tuon ta pauk sen jäl keen kin.
Luu len, et tä muu tos tu li, kun saim me uu den mu sii kinopet ta jan ylä as -
teel ta jo vii den nel lä tai kuu den nel la luo kal la. Hänes tä kaik ki pi ti vät.
Sil loin lau la mi nen tun tui ihan luon te val ta, vaik ka tiet tyä on tu vuut ta
ja ta pai lua var mas ti oli. Van hois ta to dis tuk sis ta nä kee, et tä mu siik -
kinume roni kin ko ho si sil loin (8). Sama opet ta ja oli meil lä vie lä ylä -
as teel la kin, mi kä tun tui mu siik ki mo ti vaa tios sa. Sil loin tu lin lau -
laneek si ai ka pal jon myös par tios sa. Mie len kiin tois ta on huo ma ta,
et tä jos nyt ko kei len lau laa yk sik se ni ko to na, tuo na ai ka na opit tu ja ja
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lau let tu ja lau lu ja (esim. Jui cea) on help po lau laa; sä vel löy tyy ai van
toi sel la ta val la kuin mui ta lau lu ja yrit tä es sä.

Lau la mas ta lak ka sin ai ka lail la huo maa mat ta. Kou lus sa va lit tiin
mu sii kin ja ku vik sen vä lil lä, jois ta va lit sin ku vik sen, kos ka pi din sii tä
enem män – oli han mi nul la ko ke muk sia lau lu vaikeuk sis ta. Lukio aika -
na… aloit te lin myös ki ta ran soit toa, mut ta var si nai nen tai to jäi op pi -
mat ta.

Vil le (s.1951):

En ole kos kaan lo pet ta nut lau la mis ta. En ole si tä iki nä aloit tanut -
kaan. Joten kin nuo ruu den kas vu ym pä ris tö ei an ta nut si tä ki pinää ja
tu kea, jo ta oman ää nen käyt tö lau la mi seen oli si edel lyt tä nyt. Kou lus -
sa oli jo kin lau lu koe, se oli kiu sal lis ta. Mitään lau la mi seen liit ty vää
ei kou lus sa ope tet tu. Lukios sa oli mu siik kia, sain kuu to sen, kun huo -
nom pia ei jaet tu. Musii kin teo rias ta oli erik seen koe. Sain 9. Olin saa -
nut hy vää pa lautet ta ko to na: ”Hei tä vaik ka pie nil lä ki vil lä, mut ta älä 
lau la.” Äiti vä hän yrit ti lau laa, kun olim me pie niä, mut ta hän tä kan -
nus tet tiin sa mal la ta val la! Ei oi kein mei dän per heen jut tu.

Olen lau la mat to muut ta ni mo nas ti har mi tel lut. Eri tyi ses ti opis ke lu ai -
ko jen il lanis tu jai sis sa tä mä so si aa li sen tai don puu te har mit ti. Van -
hem mi ten olen jos kus au to ra di on mu ka na yk sin ajel les sa ni hiu kan
yri tel lyt lau laa tai sit ten pur jeh ties sa, kun aal to jen ää ni ihan var mas -
ti es tää mun yri tys ten kuu lu mi sen muu al le.

Kohtalainen lähtötaso

Sekä Roo sa et tä Emma ker toi vat lan nis ta mi ses ta kou lus sa, ja eri tyi sen ikä vä muis -
to jäi Emmal le py hä kou lus ta. Hänen lau lu tai to aan moi tit tiin myös ko to na. Eetun
per hees sä Eetua pi det tiin lau lu taidot to ma na, mut ta ai no a na kai kis ta osal lis tu jis ta
hän hank ki it sel len sä hy vän pia non soit to taidon.

Eetu (s.1977):

Pie ne nä en lau la nut oi ke as taan kos kaan. Äiti sa noi, et tä mi nul la on
isän lau lu ää ni (jo ka ei ole hy vä ol len kaan) ja et tä mi nun kan nat taa
kes kit tyä enem män kin soit to puo lel le. Niin olen teh nyt kin ja si ten siis
mu siik ki on nuot tien puo les ta ai ka lail la hal lus sa.

Eetu soit ti pia noa kan sa laisopis tos sa kuu si vuot ta ala-as tet ta käy des sään. Hän ker -
toi pi täneen sä soit ta mi ses ta, vaik ka har joit te lu jäi kin vä hiin ja tun neil la käyn ti oli
enem män van hem pi en aja tus. Ylä as teen ajak si soit ta mi nen lop pui. Lukios sa hän
kui ten kin aloit ti soit ta mi sen omas ta ha lus taan uu del leen it se opis ke lun mer keis sä.
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Emma (s.1945):

Sain jo hy vin var hain kuul la ko to na sel lai sia kom ment te ja kuin et tä
”ää nel lään se ha rak ka kin raak kuu” tai suo ranai sia ke ho tuk sia ”älä
lau la”, ”oli sit hil jaa”. Kyl lä hän sii nä lau lu lak kaa. Var si nai nen
suun sul ki ja oli ta paus py hä kou lus sa. Olin eh kä noin 6–7 van ha. Oli
jo kin eri seu ra kun tien py hä kou lu lais ten yh tei nen ti lai suus. Kai kis ta
ryh mis tä oli jo kin esi tys. Meil lä har joi tel tiin jo tain kuo ro lau luesitys -
tä. Minä kin me nin mu kaan. Opet ta ja kuun te li lau lua tark kaan, sa noi: 
”Tulisit ko si nä Emma pois”. Toi set lau loi vat – hy väk syt tä väs ti. En
kel van nut edes jouk koon lau la maan. Jos olin pi tä nyt ko to pu hei ta
vain si sa rus ten kiu san te ko na, nyt ai na kin ta ju sin ole va ni huo no.

Kou lus sa oli sit ten jo ka vuo si pa kol li nen lau lu koe, jo ka pi ti jol lain ta -
val la ”raak kua” lä pi ja vuo ron odo tus jän nit ti ka ma las ti. Kou lu lau -
lunume ro ni oli muis taak se ni ai na seis ka. Seu ra kun tanuoris sa pi din
ko vas ti hen gel li sis tä lau luis ta. Mut ta lau loin nii tä vain ”hen ges sä si -
sään päin” eli huu let liik kui vat ää ne ti. Monet sa nan- ja sä ve len pät kät 
ovat syö py neet ai voihi ni.

Roo sa (s. 1976):

Pie ne nä tyk kä sin lau laa ko vas ti. Lau les ke lin su rut ta ja nau tin ylei sön 
huo mios ta. Nau hoi tin lau la mis ta ni ka se til le ja tyl sät bus si mat kat
kau pun kiin lau loin ko ko bus sin ilok si. Lau la mi se ni tys sä si kou lus sa
toi sel la luo kal la. Opet ta ja ni et si kou lun juh laan soo lo lau la jaa, ja me
lap set saim me eh dot taa omaa suo sik kiam me. Eräs ys tä vä ni eh dot ti
mi nua. Opet ta jam me an toi kui ten kin ym mär tää, et ten osaa lau laa, ja
sii tä jäi ky te mään en sim mäi nen sie men lau lu taidot to muu des ta. Myö -
hem min ala-as teel la mi nut hy väk syt tiin kuo roon mu kaan, mut ta sain
ym mär tää, et tä olin mu ka na enem män kin sää lis tä kuin ”upe an” lau -
lu ää ne ni an sios ta. Pian jä tin kin lau la mi sen ja soit te lin trian ge lia tai
ksy lo fo nia kuo ro lais ten taus tal la. Ylä as teel la lau la mi nen jäi ko ko -
naan. Rip pi kou lun käy tyä ni isos kou lu tuk ses sa vaa dit tiin isosil ta lau -
la mi seen osal lis tu mis ta, jo ten sen jäl keen olen lau la nut po ru kan mu -
ka na. Nega tii vi set kom men tit lau la mi ses ta ei vät ole kui ten kaan
unoh tu neet. ”Älä lau la noin ko vaa, muut kin al ka vat lau laa vää rin.”
”No, tu le nyt sit ten, eh kä se en si ker ral la me nee pa rem min.” ”Olit oi -
keas sa, et to del la kaan osaa lau laa.”

Lau la mi nen on ol lut ar ka paik ka, lau lu ään tä kun ky sy tään en sim -
mäise nä työ paik ka haas tat te luis sa kin. Olen yrit tä nyt ot taa asi an huu -
mo ril la, mut ta kur jal ta on tun tu nut. Lap se na toi voin, et tä mi nus ta tu -
li si lau la ja, kun ker ran pi din esiin ty mi ses tä. Se, et ten osan nut lau laa,
oli ko va is ku pie nen ty tön haa veil le… Ihan pie ne nä soi tin vä hän pia -

11 Subjektiiviset laulamiskokemukset

206



noa, en muis ta sii tä hir vees ti. Kan nel ta soi tin ai ka pit kään, kos ka se
pe rus tui mun mie les tä ryt miin ja oli hel pom paa.

Hyvä lähtötaso

Annil la ja Vee ral la oli yh tä kar vai ta ko ke muk sia kou lun lau la mis ti lan teis ta kuin
lä hes kai kil la muil la kin. He ei vät mai nit se myön tei siä muis to ja lap suu den lau la mi -
ses ta lain kaan. Kum pi kin oli hie man soit ta nut pia noa lap se na.

Anni (s.1978):

Pel ko ni lau la mis ta koh taan syn tyi pe rus kou lun en sim mäi sil lä luo kil -
la. Kou lus sa ni jär jes tet tiin lau lu kil pai lut, joi hin ha lu sin osal lis tua.
Kar sin ta vai hees sa lau loin yh den lau lun ko ko luo kan edes sä, jol loin
luok ka to ve rit re pesi vät nau ra maan. En ol lut it se huo man nut lau -
lanee ni vää rin, mut ta ai no a na kar sit tu na ta ju sin, et ten osaa lau laa.
Sen jäl keen me ni mon ta vuot ta vain huu lia lii ku tel len. Lähes ai na kun 
olen roh kais sut mie le ni ja lau la nut mui den kuul len, olen saa nut kuul -
la kom ment te ja mm. ”Anteeks, mun on pak ko siir tyä muu al le is tu -
maan, kun mä en py sy sä ve les sä mu ka na, kun sä hoi lo tat sii nä vie res -
sä.” tai ”Ei se noin me ne.” Olen soit ta nut pia noa vä hän ai kaa en sim -
mäi sel lä ja toi sel la luo kal la, muis tan hy vin vä hän nuot te ja.

Vee ra (s.1979):

Ensim mäi nen muis ti ku va ni sii tä, et tä koin it se ni huo nok si lau la jak si
on ala-as teel ta. Kol man nel la luo kal la pi det tiin mu sii kin tun nil la lau -
lu koe, jol loin op pi laat toi sen sa jäl keen jou tui vat lau la maan luo kan
edes sä tois ten kuun nel les sa. Ensin täy tyi yrit tää lau laa suo raan nuo -
teis ta ja sit ten pi ti lau laa myös jo kin lau lu. Jän ni tin tie tys ti esiin ty -
mis tä ni. Epä miel lyt tä väk si kaik ki kä vi kui ten kin tun nin lo pul la, jol -
loin kaik ki oli vat jo lau la neet. Opet ta ja kut sui vie lä kol me op pi las ta
luo kan eteen, kos ka ha lu si kuun nel la hei dän lau la mis taan vie lä toi -
seen ker taan. Kuu luin tuo hon kol mik koon. Mie les tä ni ne kak si oli vat
luo kan huo noim pia lau la jia, jo pa mi nä pys tyin kuu le maan sen. Las -
kin tuos ta het kes tä al ka en it se ni sa maan kas tiin. Luul ta vas ti lau loin -
kin ko kees sa nuo teis ta ihan mi tä sat tuu, en hän ol lut kos kaan ai kai -
sem min lau la nut nuo teis ta ja tus kin tie sin, mi tä se tar koit ti. Tämän
ta pah tu man jäl keen aloin pi tää it seä ni huo no na lau la ja na en kä sen
vuok si pyr ki nyt kuo roon kaan, vaik ka lä hes kaik ki muut luok ka ni ty töt 
kuu lui vat sii hen. Lau la mi nen vä he ni, se ei ol lut enää ki vaa, sil lä ku -
vit te lin mui den nau ra van sur keal le lau la mi sel le ni, jos he sat tui si vat
si tä kuu le maan.

Pidän lau la mi ses ta si nän sä, mut ten lau la niin, et tä toi set kuu le vat.
Yhteis laulu ti lan tees sa lau lan hy vin hil jaa, huo maa mat to mas ti. Jos -
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kus olen in nos tu nut jois ta kin tu tuis ta lau luis ta yh teis lau lu ti lan teis sa
niin, et ten ole kiin nit tä nyt enem pää huo miota ää nen käyt töö ni ja lau -
la nut hie man ko vem paa (mut ta tus kin pa kui ten kaan hy vin kuu lu vas -
ti). Sen huo mat tu a ni lau lan he ti hil jem pää ja vil kui len ym pä ril le ni,
et tä jos ko jo ku oli si häi riin ty nyt epä vi rei ses tä ää nes tä ni.

Yksin ol les sa ni lau lan sa tun nai ses ti. Jos kus hy räi len työ pai kal la joi -
ta kin tut tu ja sä vel miä hil jaa. Jos tu len pi meäl lä ko tiin met sä po lun
kaut ta, lau lan jo tain tut tua hen gel lis tä lau lua, sil lä se an taa tur val li -
suu den tun net ta. Jos kus to sin olen jou tu nut pu nas tel len as tu maan
taas ka tu va lo jen al le, sil lä vas taa ni on po lul la tul lut tun te mat to mia
ih mi siä. Lau la mas ta ”kiin ni jää mi nen” on tun tu nut no lol ta. Ei se tie -
tys ti oli si no loa, jos oli si hy vä lau lu ää ni, mut ta mi nun ää nel lä ni…

Var maan 1. luo kal la olin mu siik kiopis ton pää sy ko keis sa. Siel lä pi ti
ta put taa (ryt me jä) ja eh kä myös lau laa. En pääs syt. Soi tin va jaa kol -
me vuot ta pia noa yk si tyi ses ti ja työ vä enopis tos sa ja lo pe tin, kos ka se
oli niin kau he aa. Yleen sä en men nyt tun nil le, vaan pii lo tin nuot ti kir -
jan rap pu jen al le ja läh din ka ve reit ten kans sa jo hon kin. Voi ol la, et tä 
se oli lais kuut ta… en osaa kyl lä soit taa yh tään.
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Tau luk ko 9. Yhteen ve to lau la mis men nei syy des tä pro jek tin läh tö ti lan tees sa

Juho Niko Eetu Roosa Veera
Iida Laura Ville Emma Anni

Myönteinen suhde
laulamiseen lapsena + + + + +
Alakoulussa laula -
misen latistuminen

× × × × × × ×
Koulun kuoroon
osallistuminen

× × ×
Koulussa myönteisiä
laulamiskokemuksia +
Perheen kielteinen
asenne laulutaitoon

× × × ×
Soittaminen piano kitara kitara piano piano piano

Musiikkiopistoon
pyrkiminen

× ×

Mer kin tä + tar koit taa, et tä hen ki lö ku va si myön tei ses ti ko ke mus taan.

Mer kin tä × tar koit taa, et tä ko ke mus oli kiel tei ses ti va rau tu nut (vrt. ku vauk set).

kan tele,
piano

kan tele,
piano



Lau la mis men nei syy des sä oli ky se van hois ta asi ois ta. Kos ka muis ti ei toi mi va ras -
ton lail la vaan dy naa mi se na pro ses si na, jos sa uu det ko ke muk set muok kaa vat ai -
kai sem paa muis ti ai nes ta (Lof tus, 1996), ei voi da var muu del la ker to mus ten pe rus -
teel la tie tää, mi tä esi mer kik si kou lus sa ta pah tui. Kui ten kin ob jek tii vis ta ta pah tu -
mi en ku vaus ta tär keäm pää ovat ko ki joi den kan nal ta ne mie li ku vat ja tul kin nat,
jot ka men neet ta pah tu mat he rät tä vät (ks. Vari la, 1999, 56). Kun poh din osal lis tu ji -
en lau la mis ko ke muk sia, läh den sii tä, et tä ne mer ki tyk set ja tul kin nat, joi ta ko ke -
muk set ovat he rät tä neet, ovat ko ki jan kan nal ta to sia.

Lau la mis men nei syys ei ol lut – joi den kin koh dal la lap suut ta lu kuun ot ta -
mat ta – va loi sa. Kou lun alet tua lau la mis ti lan tei siin liit tyi kai kil la kiel tei siä muis -
to ja. Lau la mi ses ta oli tul lut lä hin nä ah dis tuk sen läh de, se oli la kan nut ko ko naan
tai lä hes ko ko naan tai ei ol lut kos kaan oi kein al kanut kaan. Oli muo dos tu nut it se -
ään to teut ta va ke hä: kos ka lau la mi nen ah dis ti ja jän nit ti jo etu kä teen, muo dos tui -
vat uu det lau la mis ko ke muk set myös her käs ti kiel tei sik si. Kaik ki osal lis tu jat oli vat 
ko ke neet kou lus sa, ko to na tai ys tä vil tä saa dun pa laut teen var sin la tis ta vak si.
Useim pi en osal lis tu ji en koh dal la kou luun liit ty vät tes taus- ja va lin ta ti lan teet
(Emman koh dal la myös py hä kou lus sa) nou si vat suo ras taan la tis tus man ke leik si130

ja niin vaa ti mat to man, koh ta lai sen kuin hy vän kin läh tö tason lau la jat oli vat saa neet 
osan sa la tis tus ko ke muk sis ta.

Lau la mis ti lan tei den koet tiin ai he ut ta neen pel koa, jän nit tä mis tä, ah dis tus ta, 
no lout ta, nöy ryy tys tä, huo nou den tun net ta. Tulok set vas taa vat Ruis mä en ha vain -
toa las ten tar hanopet ta ja opis ke li joi den kou lu ai ko jen lau lu ko kei den as sosioi tu mi -
ses ta hy vin kin ne ga tii vi siin ko ke muk siin. Ruis mä ki (1996, 404) ar ve lee alem -
muu den ja hä pe än tun tei den ak ti voi tu van täl lai sis sa esiin ty mis ti lan teis sa. (Ks.
myös Kur ke la 1993, 268 -269; Siu ko nen 1935, 278.) Ylei ses ti va rot tiin lau la mas ta 
niin, et tä jo ku muu voi si kuul la – jos yleen sä lain kaan lau let tiin. Kenel le kään ei ol -
lut tar jot tu opas tus ta lau lu taidon ke hit tä mi sek si tai tu kea kiel teis ten ko ke mus ten
kä sit te le mi sek si. Kukaan ei ol lut myös kään yrit tä nyt ke hit tää lau la mis taan en nen
pro jek tin al kua.

Aino as taan yh del lä opis ke li jal la, Eetul la, oli sel ke än myön tei nen suh de mu -
sii kin ak tii vi seen har joit ta mi seen. Hän soit ti pia noa ja osa si lu kea nuot te ja se kä g-
et tä F-avai mel la. Mui den soit ta mi nen oli vä häis tä, ei joh ta nut var si nai sen soit to -
taidon hank ki mi seen, ei vät kä soit ta mis ko ke muk set ol leet eri tyi sen po si tii vi ses ti
la tau tu nei ta Iidan kan te leen soit toa ja Lau ran neut raa leik si ku vaa mia ko ke muk sia
lu kuun ot ta mat ta. Iida ja Lau ra osa si vat lu kea nuot te ja g-avai mel la. Juho ja Emma
ei vät ol leet kos kaan soit ta neet mi tään inst ru ment tia. Lau ran ja Vee ran pyr ki mi nen
mu siik kiopis toon tu lok set ta oli to den nä köi ses ti omi aan vah vis ta maan hei dän mu -
siik kiin liit ty vää osaa mat to muu den tun net taan. Osal lis tu ji en ker to muk set osoit ta -

11.1 Laulamismenneisyys

209

130 ”Latis tus man ke li” -kä si te on pe räi sin Esa Saa ri sen ja Kirs ti Lon gan luen tosar jas ta ”Onnis tu mi sen psy ko lo -
gia ja fi lo so fia” Hel sin gin Ylio pis tos sa 1997. Käsit teen loi luen tosar jan piir tä nyt Anni ka Var jo nen.



vat opet ta ji en ins ti tu tio naa li si na toi mi joi na131 mää ri tel leen hei dät lau lu taidot to -
mik si il man et tä he oli si vat tar jon neet opas tus ta. Koke muk set hei jas ta vat näh däk -
se ni es teet tis tä mu siik ki kas va tus nä ke myk sen ja ab so luut ti sen lau lu tai tous ko muk -
sen val lit se vuut ta instituutioissa.

11.2 Osallistujien tavoitteista projektin suhteen

Kos ka osal lis tu ji en men nei syy des sä oli pää asias sa la tis ta via lau la mis ko ke muk sia
ja se kä osal lis tu jat et tä hei dän ym pä ris tön sä näyt ti vät liit tä neen lau lu taidon py sy -
vään omi nai suu teen, ”lau lun lah jaan”, he rää ky sy mys, mi kä sai osal lis tu jat läh te -
mään pro jek tiin. Tätä sel vi tel läk se ni tie dus te lin osal lis tu jil ta lo ka kuus sa 1999, mi -
tä he ajat te le vat pro jek tin tär keydes tä se kä mil lai sia op pi mis ta voit tei ta he aset ta vat 
pro jek til le (ky se ly lo ma ke I, lii te 6).

Kuu si hen keä ku va si al ka vaa pro jek tia tär keäk si tai hy vin tär keäk si. Lisäk si
pu hut tiin mm. ai nut laa tui ses ta ti lai suu des ta ja mah dol li suu des ta saa da roh keut ta
lau laa. Lau ran sa nat ku vaa vat to den nä köi ses ti ylei siä tun te muk sia:

Opis ke lu ti lai suu te na tä mä tun tui mie len kiin toi sel ta ja lä hes us ko -
mat to mal ta ol lak seen tot ta, sil lä olen kau an kai van nut ti lai suut ta
teh dä lau lu taidol le ni jo tain, olen jo ihan kyl läs ty nyt vält te le mään
lau lu ti lan tei ta.

Kaik ki ko ki vat pro jek tin tär keäk si, vaik ka toi sil le se tun tui ole van isom pi asia kuin 
toi sil le. Voi ar vel la joi den kin eh kä asen noi tu neen pes si mis tis de fen sii vi ses ti: Kos -
ka lau la mi seen liit tyi ne ga tii vi sia ko ke muk sia, ei kä en nen pro jek tin al ka mis ta ol -
lut ta kei ta on nis tu mi ses ta, ei kan nat ta nut toi voa lii ko ja. Jos ei ase ta suu ria toi vei ta,
pet ty mys kään ei muo dos tu sie tä mät tö mäk si, jos ta voit tei ta ei saa vu ta (Nur mi &
Ero nen & Sal me la-Aro 1995, 106–107).

Kes kei sik si ta voit teik si osoit tau tui vat se kä lau la mi sen op pi mi seen liit ty vät
et tä it se tun toon ja it seil maisuun liit ty vät sei kat. Myös lau la mi nen yh teisöl lise nä
ko ke muk se na, hen gel lise nä ulot tu vuu te na ja am ma til lise na ta voit tee na tu li esiin.
Tavoit teet kie tou tui vat usein toi siin sa ja si säl tyi vät toi siin sa. Esi mer kik si am ma til -
lis ten lau la mis ta voit tei den saa vut ta mi seen liit tyy to den nä köi ses ti it se luot ta muk -
sen kas va mi nen lau la mi sen suh teen, vaik ka si tä ei vält tä mät tä eks plisiit ti ses ti tuo -
tu esiin. Kah dek sal la nuo rim mal la osal lis tu jal la oli nä kö pii ris sä pa pin työ kent tä, ja 
koet tu lau lu taidot to muus ak tu alisoi tui am ma tin va lin nan myö tä on gel mak si. Myös 
Emman uu si työ si vu si seu ra kun taa. Vain Vil lel lä am mat tiin ei liit ty nyt laulamista.
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Esit te len joi ta kin opis ke li joi den omia ku vauk sia jao tel tu na kes keis ten ta -
voit tei den mu kaan – to sin mo ni ker toi yh tä vah voin pai no tuk sin useam mas ta ta -
voit tees taan. Vali tut kom men tit hei jas te le vat ylei ses ti osal lis tu ji en aja tuk sia.

Laulaminen ja itseluottamus

Pys tyn suu rin piir tein lau la maan nuo teis ta help po ja kap pa lei ta.
Uskal lan esiin tyä tar vit ta es sa ylei sön edes sä. Saan neu vo ja, mi ten
ke hit tää ään tä ja mi ten kurs sin jäl keen toi min oma toi mi ses ti. Tavoit -
tee ni siis on pää asias sa it se luot ta muk sen puo lel la ja sii nä, et tä py syi -
sin nuo tis sa jat kos sa niin, et tä jul ki ses ti kin lau la mi nen oli si hel pom -
paa (pelk kä it se luot ta mus ei luon nol li ses ti kaan rii tä…) (Eetu)

Uskal lus lau laa! Halu ai sin lau lat taa myös lap sia, ja olis han se ki va
vä hän ke hit tyä. Olen odot ta nut pro jek tia ja ker to nut asi as ta yl peä nä
it ses tä ni. Välil lä muis tuu mie leen se ”lap sen hä peä” ja osaa mat to -
muus, mi kä saa pa lan kurk kuun. Odo tan rie mul li sia, va paut ta via ko -
ke muk sia, niin et tä jo pa lau lu ir to ai si. Pro jek ti on myös it se tun to -
kysy mys. (Emma)

Sai sin uu den kei non it seil maisuun, har joit tai sin ään tä ni ja tu li sin
roh keam mak si lau la maan se kä us kal tai sin lau laa yk sin tois ten edes -
sä. Odo tan pro jek til ta myös it se tun toa ja -var muut ta, jot ta sai sin li -
sää pont ta yri tyk sel le ni op pia lau la maan. (Roo sa)

Vaik ka kaik ki en ta voit tei siin si säl tyi it seen ja it se luot ta muk seen liit ty viä ulot tu -
vuuk sia, Nikol le lau la mi nen näyt täy tyi eri tyi ses ti vä linee nä it sen sä ja sy vem pi en
elä män tun to jen tut ki mi ses sa. Hän poh ti näin:

Halu ai sin saa da sel vil le lau lu vaikeuk si en luon net ta, op pia lau la -
maan pa rem min ja tu tus tua it see ni lau la mis tee man kaut ta. …Vai -
kenemi nen on hel pom paa kuin epä var muus ää nen sä suh teen. Help -
poa on mo ni muu kin elä mäs tä ve täy ty mi nen. En vain jak sa us koa, et -
tä sel lai ses ta oli si var si nai sek si rat kai suk si. Jotain jäi si elä mät tä.
…Yleen sä mi nus sa ha lu lau laa liit tyy hen gel li syy teen ja pe rim mäi -
seen to del li suu den ko ke mi seen – sii tä nou se vaan Iloon. On tur haut -
ta vaa, jos sel lais ta ei pys ty il maisemaan edes va pau tunees ti yh teis -
lau luun osal lis tu mal la. (Niko)

Laulaminen ja ammatilliset tarpeet

Tavoit tee ni on sel lai nen tai to, et tä pys tyi sin kir kos sa lau la maan li -
tur gis ta lau lua ja et tä pa kon vaa ties sa pys tyi sin aloit ta maan vir ren.
(Iida)
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Tule vas sa työs sä pap pi na jou dun käyt tä mään mo nis sa ti lan teis sa
ään tä ni. En ha lu ai si nii den kaik ki en ole van täyt tä tus kaa, sil lä ti lan -
tei ta tu lee luul ta vas ti ole maan pal jon. En ha lu ai si pa koil la lau la mis -
ta esi mer kik si ju ma lan pal ve luk sen li tur gi sis sa osuuk sis sa. Mut ta en
ha lu ai si jou tua nau runalai sek si kaan. Minul le riit täi si vält tä vä lau lu -
tai to, sel lai nen, et tä sel viy tyi sin ti lan teis sa, jois sa täy tyy lau laa. Jos
vie lä op pi si naut ti maan sii tä, oli sin pääs syt ta voit tee see ni. (Vee ra)

Laulaminen ja yhdessäolo

Toi von, et tä pys tyi sin py sy mään sä ve les sä mu ka na ai na kin hel poim -
mis sa lau luis sa. …Ma ail ma on täyn nä kau nii ta lau lu ja, jot ka luo vat
tun nel maa kau niis sa ke säil las sa ja juh lal lis ta tun tua eri lai sis sa ti lai -
suuk sis sa. Se on myös so si aa lis ta ja tuo ryh män tun tua. Minä kin ha -
lu an ko kea sen ak tii vi ses ti, en kä vain kuun nel la ja tun tea olo a ni ul ko -
puo li sek si. (Anni)

…op pi si hal lit se maan ään tään si ten, et tä osaa esi mer kik si yh teis lau -
lu ti lan teis sa lau laa niin, et tei naa pu ri tö ni ”oo hil jaa”. (Vil le)

Tavoit teet vai kut ti vat opet ta jan nä kö kul mas ta jär ke vil tä ja mah dol li sil ta; ei tul lut
esiin suh teet to mia odo tuk sia, mut ta ei myös kään asi an vä hät te lyä. Osal lis tu jat tun -
tui vat mo ti voi tu neil ta, suo ras taan in nos tu neil ta, mi kä oli myös suu ri haas te pro -
jek til le: pys tyt täisiin kö etenemään niin et tä väl tet täi siin li sä haa vat lau lusuh tees sa? 
Ensim mäi sis sä ryh mä ta paa mi sis sa oli ais tit ta vis sa jän ni tys tä, jon ka tul kit sin joh -
tu van pait si uu des ta ti lan tees ta myös pe los ta, et tä pro jek tiin osal lis tu mi nen oli si
ris ki jou tua esi mer kik si nau runalai sek si. Pro jek tiin osal lis tu mi nen saat toi mer ki tä
uh kaa it se tun nol le, ku ten Roo sa to te si: Olen tot tu nut te ke mään asi oi ta, jois sa olen
hy vä. Sik si vä hän epäi lyt tää, et tä syö kö tä mä pro jek ti it se tun toa. On kyl lä iso kyn -
nys lau laa tois ten edes sä tai edes po ru kas sa.

Aikai sem pia var sinai sia yri tyk siä lau lu taidon ke hit tä mi sek si ei ol lut kel -
lään, min kä ole tan joh tu van val lit se vis ta kult tuu ri sis ta kä si tyk sis tä. Yksi lös tä voi
tun tua mah dot to mal ta läh teä rat kai se maan lau lu taidon puut teen on gel maa, jos on -
gel maa pi de tään ylei ses ti kin rat kai se mat to ma na. Kenen puo leen kään tyä, kun ko -
kee ole van sa lau la mis kult tuu rin ul ko puo lel la ei kä eh kä tun ne ke tään, jol ta oli si
luon te vaa edes tie dus tel la asi aa? Tilan net ta ei hel po ta, et tä asi aan liit tyy emo tio -
naa li ses ti epä miel lyt tä viä ko ke muk sia. Tavoit teis sa ku vas tu vat kui ten kin men nei -
syy den la tis ta vis ta ko ke muk sis ta huo li mat ta myön tei nen imu lau la mi seen, ”jos pa
sit ten kin voi si lau laa”. Niin pä rää tä löidyn opis ke lu ti lai suu den tar jo ami nen an toi
so pi van yl lyk keen tart tua mahdollisuuteen.
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11.3 Laulutaitoon liittyneitä attribuutioita ja
niiden muutoksia

Kou lu ym pä ris tö näyt ti ruok ki neen mus ta val kois ta kä si tys tä lau lu taidos ta yk si lön
si säise nä py sy vä nä omi nai suu te na, jo hon ei voi vai kut taa esi mer kik si har joit te lun
avul la. Opet ta ji en kä si tys vai kut ti siis ol leen ab so luut ti sen lau lu tai tous ko muk sen
mu kai nen: nuo til leen ja puh taas ti lau la mi nen il men tää syn nyn näis tä mu si kaa li -
suut ta, jo ta voi daan mi ta ta esi mer kik si lau lu ko keel la. Kaik ki ei vät osaa lau laa, ei -
kä lau lu tai to ole opit ta vis sa. (Ks. lu ku 3.2.5.) Useim mat ker to mus ten opet ta jat tus -
kin ovat ol leet eri tyi sen pa han tah toi sia ero tel les saan lap sia lau la viin ja ei-lau la -
viin. Kos ka ab so luut ti nen lau lu tai to kä si tys oli va kiin tu nut re sep ti tie dok si, so si aa -
li ses ti ob jek ti voi tuneek si tie dok si (Ber ger & Luck mann 1994, 78–79), opet ta jat
lie ne vät so vel ta neet ins ti tuu tios sa val lal la ole via asen tei ta ja käy tän tei tä mah dol li -
ses ti miet ti mät tä lain kaan nii den pe rus tei ta, jär ke vyyt tä tai seu rauk sia lap sen kan -
nal ta.

Abso luut ti nen lau lu tai tous ko mus oli koh ta lo kas osal lis tu ji en lau lusuh teen
kan nal ta, ja osal lis tu jat it se näyt ti vät omak su neen sen. Esi mer kik si Annin ku vaus
il men tää näh däk se ni im plisiit ti ses ti epä musikaa li suu teen ts. ky vyt tö myy teen att ri -
bu oin tia: … yk si ka ve ri soit taa viu lua, toi nen soit taa ki ta raa, lau laa kuo ros sa. Ne
on tie tys ti mu si kaa li ses ti hir veen lah jak kai ta. Joka ker ta saa vä hän kuul la, et tei se
[lau la mi nen] ihan noin mee…(12.3.1999) Anni näyt ti att ri bu oi van ta val la, jo ka
att ri buu tio teo rian mu kaan ai he ut taa hä pe än tun net ta, jos epä on nis tu mi nen att ri bu -
oi daan si säi siin te ki jöi hin (Wei ner 1986; Aus tin & Vis poel 1998, 28–29 tut ki -
musyh teen ve to).

Kun oli koet tu epä on nis tu mi sia lau la mis ti lan teis sa, mo ti vaa tio ja yrit tä mi -
nen oli vat vä hen ty neet tai lop pu neet. Esi mer kik si: Toi sel la luo kal la py rin kou lun
kuo roon, en kä pääs syt. Tämä sai ai kaan ajat te lun, et ten osaa lau laa ja lo pe tin kin
lau la mi sen lä hes tyys tin. (Iida) Useim mil le ta pah tunut ta lau la mi sen lak kaa mis ta
voi pi tää myös yri tyk se nä yl lä pi tää po si tii vis ta it sear vos tus ta va lit se mal la de fen -
sii vi nen stra te gia (ks. Aus tin & Vis poel, 1998, 29). Lau ra: … py rin vält te le mään
kaik kia ti lan tei ta, jois sa oli sin saat ta nut jou tua lau la maan. Kaik ki lau lu ti lan teet
ah dis ti vat jo etu kä teen, ja vaik ka mie li te ki kin lau laa, en ha lun nut jou tua no loon
ti lan tee seen lau lu taidot to muu te ni ta kia. Pro jek tiin mu kaan tu lo ai he ut ti kui ten kin
oras ta vaa toi veik kuut ta. Esi mer kik si: Ennen ajat te li, et tä lah jo ja ei ole ja tyy tyi ti -
lan tee seen. Nyt fii lis on se, et tä ha lu ai sin ke hit tää it seä ni. (Iida)

Attri buu ti ot ja kä si tys mi nä pys ty vyy des tä liit ty vät toi siin sa. Ihmi sel le tär -
keil tä hen ki löil tä ku ten opet ta jal ta, ver tai sil ta tai van hem mil ta saa tu pa laute luo
pe rus tan mi nä pys ty vyy del le (Ban du ra 1997, 14). Osal lis tu ji en kä si tyk set mi nä -
pys ty vyy des tä lau la mi sen suh teen vai kut ta vat ker to mus ten pe rus teel la ko vin al -
hai sil ta. Käsi tyk siin oli vat vai kut ta neet se kä opet ta jat, ver tai set et tä oma per he.
Esi mer kik si Roo sa to te si, et tä to ve rei den ne ga tii vi set kom men tit lau la mi ses ta ei -
vät ole kui ten kaan unoh tu neet. Anni ja Niko oli vat ko ke neet suo ranais ta pilk kaa:
…luok ka to ve rit re pesi vät nau ra maan (Niko). Täl lai set ko ke muk set voi vat ol la
hy vin kin pit kä vai kut tei sia ja haa voit ta via myös sik si, et tä ih mi nen her kis tyy to ve -
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rei den te ke mil le ver tai lul le si tä enem män, mi tä epä var mem pi hän on omas ta tai -
dos taan tai mi tä vä hem män hä nel lä on sii tä omia ko ke muk sia (ks. Pajares 2001, 7).

Myön tei nen kä si tys per heen jäsen ten mu si kaa li suu des ta liit tyy ta val li ses ti
att ri bu oin tiin mu si kaa li suu des ta py sy vä nä, syn nyn näise nä omi nai suu te na. Jos sen
si jaan per hees sä kä si tyk set mu si kaa li suu des ta ovat kiel tei siä, ei kä ko to na tue ta
mu siik kiin liit ty viä seik ko ja, ei to den nä köi ses ti odo te ta per heen jä sen ten suo riu tu -
van mu sii kil li sis ta teh tä vis tä eri tyi sen hy vin. (Aus tin & Vis poel 1998, 40, 41.)
Täl lai nen vai ku tus ket ju on mie les tä ni näh tä vis sä sel väs ti seu raa vis sa kom men teis -
sa: Koto na ei pal jon lau let tu; äi ti kyl lä lau laa koh ta lai ses ti, mut ta isä on lau la ma -
ton. (Niko) Vil len äi ti oli vä hän yrit tä nyt lau laa, mut ta [lau la mi nen] ei [ol lut] oi -
kein mei dän per heen jut tu. Eetu to te si äi din sa no neen, et tä Eetul la on isän lau lu ää -
ni, jo ta ei pi det ty hy vä nä. Emma ker toi saa neen sa jo hy vin var hain kuul la ko to na
sel lai sia kom ment te ja kuin et tä ”ää nel lään se ha rak ka kin raak kuu” tai suo ranai -
sia ke ho tuk sia ”oli sit hil jaa”. Eri tyi ses ti Eetun, Emman ja Vil len ko to na saa ma
pa laute oli näh däk se ni omi aan alen ta maan pys ty vyy den tun net ta lau la mi sen
suhteen.

Pys ty vyysus ko muk siin vai kut ta vat myös tie tys sä ti lan tees sa koe tut tun ne -
la tauk set. Lau la mis ti lan tei siin lii te tyt kiel tei set tun teet ku ten pel ko, ah dis tus, no -
lous jne. vai kut ti vat hy vin voi mak kail ta, mi kä tu li esiin pait si poh din nois sa myös
ke hon kie les sä ja hei ve röi ses sä ää nen käy tös sä pro jek tin al ku puo lel la (ks. lu ku
9.1). Pel ko ja jän nit tä mi nen epä miel lyt tä vi ne ja toi min taa hait taa vi ne fy sio lo gisi -
ne reak ti oi neen ovat omi aan vai kut ta maan kiel tei ses ti etu kä teisar vi oi hin sii tä,
kuin ka jos sain an ne tus sa teh tä väs sä tu lee on nis tu maan. Tämä li sää stres siä, mi kä
jäl leen hei ken tää mah dol li suuk sia hy vään suo ri tuk seen. (Paja res 2001, 7.) Var -
maan kin kou lu ti lan teis sa, jois ta mo net osal lis tu jat ker toi vat, jän nit tä mi nen on ol -
lut pait si epä miel lyt tä vää myös hai tan nut lau la mi sen fy sio lo gis ta suo ri tus ta (ks.
Lindén ym. 2000, 20–21) alen ta en osal taan mi nä pys ty vyy den tunnetta.

11.3.1 Laulutaidon osatekijöiden itsearviointi ja sen
muutokset projektin aikana

Esi tin osal lis tu jil le ar vi oi ta vak si ky sy myk siä, jot ka kos ki vat lau la mi seen ja ää nen -
käyt töön liit ty viä yk sit täi siä tai to ja. Laa din ky sy myk set in tui tii vi ses ti opet ta ja ko -
ke muk se ni poh jal ta. Kysy myk sil lä oli useam pi funk tio. Ensik si kin läh tö ti lan tees -
sa osal lis tu ji en ko ke muk set lau la mi ses ta oli vat vä häi siä ja mo nil ta osin puut teel li -
sia, ja heil tä puu tui yk si tyis koh tais ta tie toa sii tä, mil lai sia seik ko ja lau la mi seen
liit tyy. Kysy mys ten kaut ta opis ke li jat saat toi vat jä sen tää lau lu tai toa ja teh dä ha -
vain to ja sii hen liit ty vis tä osa te ki jöis tä. Näen ky sy myk set myös osa na att ri buu -
tiota van ha vait se mis ta ja poh ti mis ta: jos huo maa myön tei siä muu tok sia jois sain
osa te ki jöis sä, on vai ke aa att ri bu oi da ko ke mus taan lau lu taidot to muu des ta py sy -
väk si omi nai suu dek si. Toi sek si lau lu taidon ke hit tä mi nen on yleen sä hi taan lai nen
pro ses si. Kehi tyk sen ha vait se mi nen ja yk sit täi sen osa te ki jän hal lin nan tun teen li -
sään ty mi nen li sää vät luot ta mus ta ko ko pro ses siin (ks. Kinds vat ter 1988, 36–38).
Kol man nek si vas tauk set toi mi vat suun nan näyt tä ji nä opet ta jal le. Sain nii den kaut -
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11.3 Laulutaitoon liittyneitä attribuutioita ja niiden muutoksia

Tau luk ko 10. Muu tok set lau lu taidon osa te ki jöi den it sear vi oin nis sa

Lähtötilanne
lokakuu 1999

Lopputilanne
helmi–toukokuu 2001

1. Lauluäänesi
harjaantuneisuus

2,9 6,5

2. Pääsetkö matalalle? 4,3 7,2

3. Pääsetkö korkealle? 2,2 7,0

4. Kuuletko, jos laulat
väärin?

6,3 8,0

5. Kuuletko, jos toinen
laulaa väärin?

6,6 7,9

6. Pidätkö
puheäänestäsi?

6,1 8,4

Keskiarvo 4,7 7,5

Osal lis tu ji en it sel leen an ta mi en pis tei den kes kiar vo läh tö ti lan tees sa lo ka kuus sa 1999 ja lop -
pu ti lan tees sa hel mi-tou ko kuus sa 2001 (1 = ei lain kaan ja 10 = erit täin hy vin/pal jon). Kysy -
myk siin vas tat tiin yh teen sä nel jä ker taa, lo ka kuus sa ja jou lu kuus sa 1999, tou ko kuus sa
2000 ja hel mi-tou ko kuus sa 2001. Tau lu kos sa nä ky vät vain läh tö ti lan ne (lo ka kuu 1999) ja
lop pu ti lan ne (hel mi-tou ko kuu 2001), kos ka yleis suun ta oli eri ar vi oin ti ker ral la nou se va.

Kuvio 5. Tau luk ko 10 pyl väs diag ram mi na: Lau lu taidon osa te ki jöi den it sear vi -
oin nin muu tok set
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ta tun tu maa sei kois ta, joi hin ope tuk ses sa täy tyy kiin nit tää huo miota se kä sii tä,
ovat ko osal lis tu ji en kä si tyk set tai dois taan sa man suun tai sia kuin oma ni.

Kysy mys sar jal la näyt ti ole van liit ty mä koh tia myös mi nä pys ty vyy teen,
vaik ka ky sy myk set ei vät si tä suo ra nai ses ti pyr kineet kään mit taa maan. Osal lis tu ji -
en vas tauk set hei jas ti vat tie tyn lais ta me ta kog ni tii vis ta tie toa ja sen muu tok sia –
kä si tys tä omas ta tai dos ta, sii hen liit ty väs tä suo ri tuk ses ta ja suo ri tuk sen eri lai sis ta
osa-alu eis ta. Nie mi vir ran (2003) mu kaan kun ky sees sä on muu tos tai muu tok sen
sub jek tii vi nen ar vi oin ti (”olet ko edis ty nyt?”), voi täl lai sel la it sear vi oin nil la ol la
olen nai nen mer ki tys mi nä pys ty vyy den muo dos tu mi ses sa. On esi mer kik si hy vin
to den nä köis tä, et tä hen ki lö, jo ka ky sy mys ten va los sa voi to de ta edis tyneen sä, ko -
kee myös mi nä pys ty vyy ten sä vah vis tu neen. Kysy mys ten vas tauk si neen voi si ten
olet taa osal taan toi mi neen ra ken nus ai nei na mi nä pys ty vyy del le. Täl lä sei kal la voi
ol la mo ti va tio naa li sia vai ku tuk sia, kos ka kä si tys omas ta pys ty vyy des tä on yh -
teydes sä mm. sii hen, kuin ka pal jon yrit tä mi seen pa nos te taan ja kuin ka kau an jak -
se taan yrit tää vastoinkäymisissä.
Lop pu ti lan tees sa an ne tut pis teet oli vat sys te maat ti ses ti kor keam mat kuin läh tö ti -
lan tees sa. Ensim mäi sel lä ky sy myk sel lä lau lu ää ne n har jaan tunei suudesta py rit tiin
saa maan yleis kä si tys sii tä, mi ten hen ki lö ko kee muu tok set har jaan nuk ses sa. Lau -
la mi nen oli en nen pro jek tia ol lut sa tun nais ta ja vä häis tä. Pro jek tin ai ka na lau la mi -
nen li sään tyi kai kil la, ja he sai vat oh jaus ta. Siten ei ole yl lät tä vää, et tä lau lu ää nen
koet tiin lo pus sa huo mat ta vas ti har jaan tu neen al ku ti lan tee seen näh den.

Kysy myk sis sä 2 ja 3, Pää set kö ma ta lal le?”ja ”Pää set kö kor keal le?, ei tar -
koi tuk sel li ses ti täs men net ty, mi tä on ”kor keal le” ja ”ma ta lal le”. Kos ka osal lis tu ji -
en lau la mis ko ke muk set oli vat al ku ti lan tees sa var sin sup pei ta ei vät kä useim mat
myös kään osan neet ni me tä sä ve liä, pi din par haa na an taa jo kai sen miel tää ky sy -
myk set omal la ta val laan. Ero läh tö- ja lop pu ti lan tees sa oli sel vä, ts. ää nialan siis
koet tiin kas va neen. Eri tyi sen suu rek si edis ty mi nen koet tiin kor kei den sä vel kor -
keuk si en lau la mi ses sa, mi kä oli kin ol lut jo kai sen on gel ma ai kai sem min. Tulos on
tär keä ja tu kee to den nä köi ses ti mi nä pys ty vyy den tun net ta: mi tä enem män us koo
omiin mah dol li suuk siin lau laa joi ta kin vai keil ta kin tun tu nei ta ää niä, si tä op ti maa -
li sem min kur kun pää to den nä köi ses ti toi mii. Kor kea mi nä pys ty vyysus ko mus aut -
taa lä hes ty mään teh tä vää rau hal li ses ti (Pajares, 2001, 5).

Kysy myk sis sä Kuu let ko, jos lau lat vää rin? (ky sy mys 4) ja Kuu let ko, jos toi -
nen lau laa vää rin? (ky sy mys 5) oli mie len kiin tois ta ha vai ta muu ta man osal lis tu jan
ar vi oi van nel jät tä ky sy mys tä aluk si mel ko eri lail la kuin opet ta ja. Kol me vaa ti mat -
to man läh tö tason lau la jaa ar vi oi ni mit täin kuu le van sa mel ko hy vin, lau laa ko it se
vää rin, ja an toi 7 tai 8 pis tet tä tä hän ky sy myk seen. Heil lä oli kui ten kin aluk si suu -
ria on gel mia kuul la it se ään lau la es saan (ks. lu ku 10.1). Vaik ka he osoit ti vat kin asi -
an suh teen hie nois ta yli op ti mis mia, en ot ta nut si tä esiin. Asian esiin nos ta mi nen
oli si voi nut en ti ses tään alen taa muu ten kin vä häis tä pys ty vyy den tun net ta ja lan nis -
taa yrit tä mi sen ha lua ja oras ta vaa luot ta mus ta omiin ke hit ty mis mah dol li suuk siin.
Asi aan kiin ni tet tiin huo miota vas ta yk si tyis tun neil la, kun he al koi vat it se ol la han -
ka luu des ta tie toi sia, al koi vat op pia kuun te le maan it se ään lau la es saan ja opet ta jan
oli mah dol lis ta an taa heil le tark kaa yksilöllistä ohjausta.

Annin li säk si (ks. lu ku 10.1) eri tyi ses ti Vee ra ali ar vi oi täs sä ky sy myk ses sä
it sen sä an ta es saan sii tä vain 3 pis tet tä läh tö ti lan tees sa. Hänen ko ke muk sen sa, et tä
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on ko vin vai keata kuul la, jos lau laa vää rin, oli var mas ti to del li nen hä nen it sen sä
kan nal ta. Opet ta ja na tul kit si sin kä si tyk sen hei jas tuk sek si hei kos ta mi nä pys ty vyy -
des tä lau la mi sen suhteen.

Kysy myk sel lä 6, Pidät kö pu he äänes tä si?, ha lu sin tar kis taa, koet tiin ko jo -
tain ylei sem pää ää nen käyt töön liit ty vää han ka luut ta. Kysy mys sai kor keim mat
pis teet se kä läh tö- et tä lop pu ti lan tees sa, ei kä muu ten kaan tul lut esiin mi tään pu he -
ää neen liit ty viä vai keuk sia. On kui ten kin mer kil le pan ta vaa, et tä omas ta pu he ää -
nes tä ei ai na pi det ty. Jokai sen pu he ää ni oli kui ten kin mie les tä ni miel lyt tä vä ja nor -
maa li. Mah dol li ses ti lau lu vaikeudet sä vyt ti vät myös pu he ää neen suh tau tu mis ta,
mut ta mo ni puo li set har joit teet ja mo net myön tei set ää nen käyt tö ko ke muk set pro -
jek tin ai ka na vai kut ti vat myön teise si myös kä si tyk siin puheäänestä.

11.3.2 Muutos relativistiseen suuntaan laulutaito- ja
musikaalisuuskäsityksissä

Osal lis tu jat pi ti vät it se ään lau lu taidot to mi na – sik si pro jek tiin osal lis tut tiin. Lau lu -
taidot to muu teen tun tui useim mil la osal lis tu jil la im plisiit ti ses ti liit ty neen kä si tys
epä musikaa li suu des ta. Näh däk se ni vain Eetul la oli eri ti lan ne: hän soit ti pia noa,
mi kä tar jo si hä nel le luon te van mu sii kil li sen il maisun väy län. Ja si ten siis mu siik ki
on nuot tien puo les ta ai ka lail la hal lus sa, ku ten hän it se asi an il mai si.Sel vit tääk se ni
osal lis tu ji en lau lu tai toon ja mu si kaa li suu teen liit ty viä kä si tyk siä esi tin osal lis tu jil le 
nel jä ker taa pro jek tin ai ka na (lo ka- ja jou lu kuus sa 1999, tou ko kuus sa 2000 ja hel -
mi–tou ko kuus sa 2001) jou kon väit tei tä. Mata lat pis teet hei jas te le vat dua lis tis ta ja
kor ke at pis teet re la ti vis tis ta, op pi mi sen kan nal ta suo tuisam paa tie to kä si tys tä (ks.
Schom mer, 1990). Ole tin, et tä kos ka osal lis tu ji en ai kai sem mat lau la mis ko ke muk -
set oli vat syn ty neet tra di tio naa li sen dua lis ti sen ja ab so luut ti sen mu si kaa li suus kä si -
tyk sen maa il mas sa, kä si tyk set oli si vat pro jek tia aloi tet ta es sa mel ko dua lis ti sia.

Käsi tyk set oli vat pro jek tin alus sa dua lis ti sem mat kuin sen päät ty es sä, ja kä -
si tyk sis sä ta pah tui muu tos re la ti vis ti sem paan suun taan. Muu tos on tär keä: jot ta
myön tei siä muu tok sia lau la mi ses sa ta pah tui si, on alet ta va us koa, et tä ”mu si kaa li -
suu teen” ja lau lu tai toon voi daan har joit te lul la vai kut taa.

Voi mak kaim min ol tiin sa maa miel tä se kä läh tö- et tä lop pu ti lan tees sa väit -
teen ”Lau lu tai toa voi ke hit tää ko ko elä män sä ajan” (väi te 6) kans sa ja muu tos pis -
teis sä oli pie nin. Kun ker ran oli si tou dut tu lau lu taidon ke hit tä mi seen täh tää vään
pro jek tiin, on kin joh don mu kais ta olet taa, et tä si tä voi ke hit tää. Voi myös aja tel la,
et tä ko ko pro jek ti ole mas sa olol laan pu hui väit teen puo les ta.

Väi tet tä 3 ”Jos on mu si kaa li nen, op pii no peas ti lau la maan” pi det tiin kaik -
kein to den mu kai sim pa na ja suh tau tu mi ses sa väit tee seen ei ta pah tu nut suur ta muu -
tos ta. Voi ol la, et tä vas taa jat ovat pai not ta neet sa naa ”no peas ti”. Pro jek tin ai ka na
to den nä köi ses ti huo mat tiin, et tä lau lu taidon ke hit tä mi nen vie ai kaa. Ehkä se li tyk -
se nä täl le pi det tiin jos sain mää rin ”mu si kaa li suut ta”: mi tä mu si kaa li sem pi on, si tä
no peam min op pii lau la maan.

Väit teen 2 ”Lau lu tai to on lah ja, jon ka on jo ko saa nut tai sit ten ei” paik kan -
sa pi tä vyy teen us kot tiin alus sa mel ko vah vas ti, mut ta ei enää lop pu ti lan tees sa. Pis -
tei den ero tus oli suu rin tä män ky sy myk sen koh dal la (1,3 pis tet tä). Myös väit tee -
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11 Subjektiiviset laulamiskokemukset

Tau luk ko 11. Muu tok set kä si tyk sis sä lau lu taidos ta ja mu si kaa li suu des ta

Väite
Lähtötilanne
lokakuu 1999

Lopputilanne
helmi–toukokuu

2001

1. Musikaalisuutta voi kehittää. 3,9 4,8

2. Laulutaito on lahja, jonka on
joko saanut tai sitten ei (k).

2,7 4

3. Jos on musikaalinen, oppii
nopeasti laulamaan (k).

1,8 2,3

4. Kuka tahansa voi oppia laula -
maan, jos harjoittelee riittävästi.

3,3 4,3

5. Musikaalisuus on
synnynnäinen ominaisuus, johon
ei voi paljon vaikuttaa (k).

3,3 4,3

6. Laulutaitoa voi kehittää koko
elämänsä ajan.

4,6 5

Keskiarvo 3,3 4,1

Väit tei siin vas tat tiin yh teen sä nel jä ker taa, lo ka kuus sa ja jou lu kuus sa 1999, tou ko kuus sa
2000 ja hel mi-tou ko kuus sa 2001. Tau lu kos sa nä ky vät vain läh tö ti lan ne ja lop pu ti lan ne, kos -
ka yleis suun ta oli eri ar vi oin ti ker ral la sa ma, nou se va.
1= täy sin eri miel tä, 2 = jok seen kin eri miel tä, 3 = en osaa sa noa, 4 = jok seen kin sa maa miel -
tä, 5 = täy sin sa maa miel tä. Osiot 2, 3 ja 5 ovat kään net ty jä: eri mie li syys näi den väit tei den
kans sa nä kyy suu rem pi na pis tei nä.

Kuvio 6. Tau luk ko 11 pyl väs diag ram mi na: Muu tok set kä si tyk sis sä lau lu taidos ta
ja mu si kaa li suu des ta
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11.3 Laulutaitoon liittyneitä attribuutioita ja niiden muutoksia

Tau luk ko 12. Käsi tys ten muu tok set lau lu taidos ta ja mu si kaa li suu des ta hen ki löit täin

Opiskelija
Lähtötilanne
lokakuu 1999

Lopputilanne
Helmi-toukokuu

2001

Iida 22 23

Juho 13 27

Laura 15 24

Niko 18 20

Ville 27 28

Eetu 22 26

Emma 19 21

Roosa 25 26

Anni 19 27

Veera 16 25

Keskiarvo 19,6 24,7

Kuvio 7. Tau luk ko 12 pyl väs diag ra mi na: Käsi tys ten muu tok set lau lu taidos ta ja
mu si kaa li suu des ta hen ki löit täin
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seen 4 ”Kuka ta han sa voi op pia lau la maan, jos har joit te lee riit tä väs ti” pis teis sä il -
me ni huo mat ta va ero. Erois sa hei jas tuu si ten myön tei nen muu tos: alet tiin us koa,
et tä lau lu tai to on har joit te lun avul la pa ran net ta vis sa.

Väit tei den 1 ja 5 koh dal la ta pah tui myös mel ko suu ri muu tos läh tö- ja lop pu -
ti lan teen vä lil lä. Musi kaa li suut ta pi det tiin jo alun pe rin mel ko vah vas ti ke hi tet tä vis -
sä ole va na seik ka na väit teen 1 mu kai ses ti ja väit tee seen ”Musi kaa li suus on syn nyn -
näi nen omi nai suus, jo hon ei voi pal jon vai kut taa” us kot tiin lop pu ti lan tees sa vä hi ten.

Suu rim mat muu tok set kä si tyk sis sä on näh tä vis sä Juhol la (14 pis teen ero),
Lau ral la (9 pis tet tä), Vee ral la (9 pis tet tä) ja Annil la (8 pis tet tä). Tar kas te len hie -
man hei dän ti lan net taan.

Juho oli orien toi tu nut kaik kein dua lis ti sim min läh tö ti lan tees sa: hän pi ti mu -
si kaa li suut ta ja lau lu tai toa mel ko vah vas ti syn nyn näi si nä omi nai suuk si na, joi hin
ei voi pal jon vai kut taa. Mut ta myös muu tos kä si tyk sis sä oli hä nel lä suu rin. Juho
ker toi pro jek tin al ku puo lel la ol leen sa pes si mis ti nen sii nä vai hees sa, kun ta ju si, et -
tei kuu le vir hei tä. (Ks. lu ku 10.1.) Pro jek tin myö tä Juho ha vait si op pi van sa kuun -
te le maan ja oh jaa maan omaa ään tään, huo ma si edis ty vän sä lau lu taidos saan, jol -
loin hä nen kä si tyk sen sä mu si kaa li suu des ta ja lau lu taidos ta muut tui vat lä hes pää la -
el leen. Juho an toi oi val li sen ku vauk sen us ko muk sis saan ta pah tu neis ta muu tok sis -
ta maaliskuussa 2000.

Olen miet ti nyt, mik si nyt us kon, et tä lau la maan voi op pia. Ensi al -
kuun to te sin, et tä olen tie dol li ses ti omak su nut saa mas ta ni ope tuk ses -
ta sen ai nek sen, jo ka tu kee ko. väi tet tä. Se saat tai si siis ol la myös mi -
nul le kin mah dol lis ta. …Var sin kin vii me ker ran jäl keen olen ”jou tu -
nut” (so. saa nut) tun nus taa, et tä ke hi tys tä on ta pah tu nut mi nus sa kin.
Uskon nyt, et tä ää nes tä ni on jo hon kin. Posi tii vi nen yl lä tys on ol lut
myös se, et tä pys tyn pai koi tel len erot ta maan vir heet. Toki myös se, et -
tä jos kus me nee myös oi kein (lau la es sa). Sitä on ol lut vai kea hy väk -
syä. Mut ta kai se on pik ku hil jaa vain hy väk syt tä vä…(Juho)

Lau ra ja Vee ra oli vat kum pi kin pyr ki neet lap se na tu lok set ta mu siik kiopis toon. Kum -
pi kin oli kui ten kin ot ta nut pia no tun te ja, mut ta soit ta mis ko ke muk set ei vät ai na kaan
Vee ral la vai kut ta neet in nos ta vil ta. Vee ran mu kaan mu sii kinopis ton pää sy ko keis sa pi ti 
ta put taa, eh kä myös lau laa, en muis ta si tä… en pääs syt. Soi tin va jaa kol me vuot ta yk -
si tyi ses ti ja työ vä enopis tos sa ja sit ten lo pe tin, kos ka se oli niin kau hee ta. Yleen sä en
men nyt tun nil le, vaan pii lo tin nuot ti kir jan rap pu jen al le… En osaa kyl lä soit taa yh -
tään. Ehkä lan nis ta vat ko ke muk set mu siik kiop pi lai tok sen pää sy ko keis sa oli vat saa -
neet hei dät us ko maan en tis tä vah vem min ole van sa pait si lau lu taidot to mia myös epä -
musikaa li sia. Annin kä si tyk seen omas ta it ses tä vai kut ti ver tai lu ys tä viin: kun ys tä vät
ovat hir veen lah jak kai ta, näyt täy tyi oma osaa mi nen ”lah jat to muu te na”.

Ole tan pro jek tin tar jon neen lau la mi sen har joit te lun, myön teis ten ko ke mus -
ten ja te ke mi sen kaut ta uut ta suh det ta mu siik kiin, mit kä sei kat se lit tä vät kä si tys ten 
muu tok sia re la ti vis ti seen suun taan. Emman huo mau tus pro jek tin lo put tua ku vaa
haus kas ti muu tos ta suh tau tu mi ses sa mu si kaa li suu teen ja lau la mi seen. Hän kir joit -
ti: Ei se [mu siik ki] enää pelk kää si be lius ta ole, ei kä ato mi fysiik kaa, vaan ihan
opit ta vis sa ole via asi oi ta. (20.2.2001)
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Nikon kä si tyk set mu si kaa li suu des ta ja lau lu taidos ta ei vät muut tu neet juu ri
lain kaan. Hän oli esi mer kik si jok seen kin sa maa miel tä se kä al ku- et tä lop pu ti lan -
tees sa väit teen ”Lau lu tai to on lah ja, jon ka on saa nut tai sit ten ei” kans sa. Myös ar -
vi oi des saan lau lu tai ton sa osa te ki jöi tä (lu ku 11.3.1) Niko ha vait si vain pien tä edis -
ty mis tä. Hän al koi ni mit tää it se ään pro jek tin ai ka na ”ge nuin non-sin ge rik si”.
Yleen sä hän käyt ti si tä hu mo ris tise na se li tyk se nä, kun jo kin ei lau la mi ses sa su ju -
nut: … se joh tuu sii tä kun mä ker ran oon ge nui ne…

Tam mi kuus sa 2000 huo mautin Nikol le, et tä vii me tun nil la sait erään lai sen
ahaa-elä myk sen. Kuu lit pia nos ta eh kä eri ta voin kuin aiem min sä vel kor keuk sia.
Pys tyit myös lau la maan hy vin. Miten ku vai li sit ta pah tu maa?

Niko vas ta si:

Joten kin vain lak ka sin us ko mas ta, et tä en osaa poi mia ää nen kor -
keuk sia ja so vit taa omaa ään tä ni an net tuun kor keuteen. Ja sit ten oli
– vä hän – hel pom pi lau laa… Tapauk sen jäl keen olen lau la nut vä hän
va pau tuneem min myös sil loin, kun olen huo man nut, et tä hom ma ei
me ne ai van koh dal leen. Enää ei pal jon hait taa, jos jo ku vä hän häi -
riin tyy. Saan han it se kin ol la kär si väl li nen mo nen muun lais ten tois ten 
heik kouk si en suh teen.

Puo li vuot ta myö hem min hän sa noi yli pään sä us ko van sa nyt, et tä ih mi sen on mah -
dol lis ta al kaa op pia asi oi ta, joi hin hän ei en nen ole juu ri pa neu tu nut. Vaik ka hän
ker toi kin la kan neen sa us ko mas ta, et tä en osaa poi mia ää nen kor keuk sia ja oli al -
ka nut us koa op pi mi sen ole van mah dol lis ta, luot ta mus omaan lau la mi seen jäi pro -
jek tin ai ka na hor ju vak si. Kui ten kin hän sel keäs ti edis tyi se kä opet ta jan et tä ul ko -
puo lis ten kirk ko kuoro lais ten ar vi oin nin pe rus teel la lau la mi ses saan. Pidän kin hä -
nen koh dal laan us ko mus tason on gel mia lau lu taidon ke hit ty mi sen kes kei si nä es -
tei nä. Hänen ai koi naan ko ke man sa lau la mi sen ko lauk set tun tui vat työn ty vän pro -
jek tin ai ka na tois tu vas ti esiin huo li mat ta mo nis ta uu sis ta myön tei sis tä lau la mis ko -
ke muk sis ta. Pro ses si tun tui eri tyi ses ti hä nel tä jää neen hie man kes ken.

Pro jek tin ai ka na ei eri tyi sem min kes kus tel tu esi mer kik si kä sit tees tä mu si -
kaa li suus. Har joi tin kui ten kin hie man tie tois ta asen ne muok kaus ta. Jois sain ti lan -
teis sa toin esiin nä ke myk se ni mu si kaa li suus tes tien heik kouk sis ta ja prob le ma -
tisoin kä si tet tä esi mer kik si ker to mal la ky vyt tö myy des tä ni hah mot taa in tia lai sen
klas si sen lau lun as teik ko ja (ks. ala vii te 22). Ker roin myös omis ta lau lu ää nen käyt -
tö vaikeuk sis ta ni ja nii hin liit ty neis tä hä pe än ja riit tä mät tö myy den tun teis ta.
Tavoit tee na oli va laa us koa sii hen, et tä edis tys tä ta pah tuu ko ko ajan, ei kä pi dä lan -
nis tua, jos muu tok set tun tu vat vä lil lä tus kas tut ta van hi tail ta. Ole tan tä män tyyp pi -
sen asen ne muok kauk sen ol leen yh teydes sä muu tok siin mm. att ri buu ti ois sa ja mi -
nä pys ty vyy den tun tees sa. Kos ka kä si tyk set omas ta pys ty vyy des tä vai kut ta vat
mm. sii hen, kuin ka pal jon yri tyk seen pa nos te taan ja kuin ka kau an jak se taan yrit -
tää epä on nis tut ta es sa (Ban du ra 1997, 3), al koi syn tyä po si tii vi nen kier re: se kä ha -
vain not omi en tai to jen li sään ty mi ses tä et tä kä si tys ten muut tu mi nen lau lu taidos ta
ja mu si kaa li suu des ta re la ti vis ti sem mik si edis ti vät mo ti vaa ti on ylläpitämistä ja
oppimistuloksia.
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11.4 Projektin ilmapiiri

Kuvai lin al ka vaa työs ken te lyä osal lis tu jil le poh dis ke le mal la si tä ää neen en sim -
mäi ses sä ko koon tu mi ses sa lo ka kuus sa 1999. Poh dis ke lu liit tyi pyr ki myk seen luo -
da sel lai nen työs ken te lyil ma pii ri, jo ka sal lii omaan ää neen tu tus tu mis ta ja eri lai sia 
lau la mis ko kei lu ja vail la ab so luut ti sia on nis tu mis kri tee rei tä. Jut te lin näin:

Tämä on toi min ta tut ki mus, jo ka tar koit taa si tä, et tä läh de tään yh des -
sä ko kei leen eri lai sia asi oi ta ja mä oon yh tä pal jon tut ki ja na, val -
men ta ja na ja opis ke li ja na. Tätä voi ku va ta myös tut ki mus mat kak si.
Me lä he tään nyt kul le kin just ikiomal la ai nut laa tui sel la ta val la it sel le 
tun te mat to mil le alu eil le. Me tar vi taan sii hen tois tem me tu kea… Tut -
ki mus mat ka eh kä niin ku omaan it seen, ää neen, omaan pu hu mi seen,
omaan lau la mi seen. Mil lais ta sul la on täs sä ryh mäs sä, ei voi tie tää.
Se on jän nit tä vää, ja mil lai nen esiin ty jä jo ku on, tai muu ta, ei voi tie -
tää, jol lei läh de täl le tut ki mus mat kal le, se on se point ti. Et se pro ses si 
on oleel li nen, lop pu tu los ta ei voi tie tää oi kees taan min kään suh teen.
Jos me voi tais, sa no taan ute li ain sil min ja kor vin ol la lii ken tees sä.
Tähän liit tyy myös se, et tä ihan tie toi ses ti ja tie dos ta mat to mas ti ope -
tel tais an ta maan en nen kaik kea it sel lem me hy vää ja kan nus ta vaa pa -
lautet ta. Ei ole oi ke aa ja vää rää ta paa teh dä näi tä jut tu ja. Jokai nen
ete nee sil lä tah dil la kun ete nee ja sii hen suun taan kun ete nee. Ja mä
hei tän ide oi ta il maan, et tä kan nat tai si ko keil la täl lai ja mi täs jos teh -
täis tol lai. Raken ne taan sil lai his sun kis sun vas ta vuo roi sek si pro ses -
sik si ja ka to taan, mi tä läh tee syn ty mään.

Yhden pu heen vuo ron vai ku tus työs ken te lyil ma pii riin on tie ten kin pie ni ja sa no jen 
mer ki tys si tä pait si konk re tisoi tuu vas ta vä hi tel len mat kan var rel la – mi kä li toi mi -
taan sa no tun mu kai ses ti. Ensim mäi sen ope tus pe riodin, jo ka koos tui ai no as taan
ryh mä ta paa mi sis ta, lop pues sa jou lu kuus sa 1999 tun tui, et tä oli pääs ty hy vään al -
kuun, mut ta et tä op pi mi nen jää ko vin kes ken, jos pro jek ti lop puu. Alun pe rin oli
suun ni tel ma na työs ken nel lä vain kym me nen viik koa ryh män kans sa. Kun tar jo sin
jat ko mah dol li suut ta, kaik ki oli vat sii hen ha luk kai ta. Kos ka kiel tei sen soit to tun nin
il ma pii rin on to det tu ole van erit täin mer kit se väs ti yh teydes sä ma ta laan opis ke lu -
mo ti vaa ti oon (Antti la 2000, iv, v), voi pää tel lä syk syn ko ke mus ten ol leen riit tä vän 
myön tei siä, jot ta ha lut tiin jat kaa työs ken te lyä. Itse olin ko ke nut il ma pii rin hy vä nä, 
mut ta voi han ol la, et tä opet ta jan ja tut ki jan roo leis sa ni en ta voit ta nut mui den tun -
te muk sia. Sik si tun tui tär keäl tä ky syä, mi tä osal lis tu jat pro jek tin il ma pii ris tä ajat -
te li vat.

Opis ke li jat kir joit ti vat va paa muo toi ses ti vuo den 2000 alus sa aja tuk si aan
sii tä, mi kä pro jek tin il ma pii ris sä oli hy vää tai huo noa, mit kä sei kat oli si vat voi neet 
hai ta ta tai pa ran taa il ma pii riä se kä mis tä il ma pii ris sä hei dän mie les tään on ky se.
Samas sa yh teydes sä he poh ti vat myös pa laut tee seen liit ty viä ky sy myk siä. (Ilma -
pii ri- ja pa laute kysely, lii te 10)
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11.4.1 Ajatuksia projektin ilmapiiristä ensimmäisen
opetusjakson jälkeen

Ensim mäi sen ope tus jak son ryh mä ta paa mis ten il ma pii riä pi det tiin ylei ses ti hy vä -
nä. Sitä ku vat tiin mm. luot ta muk sel li sek si, lep poisak si, kan nus ta vak si ja avoi mek -
si. Hyvää il ma pii riä se lit tä vä nä yk sit täise nä seik ka na mai nit tiin ylei sim min (kuu si
mai nin taa) osal lis tu ji en lau la mishis to ri an ja ta voit tei den sa man kal tai suus. Esi -
mer kik si: Uskon [hy vän il ma pii rin] joh tu neen sii tä, et tä kaik ki en osal lis tu ji en ta -
voit teet oli vat sa man kal tai sia ja myös lau la mat to muus taus ta sa man lai nen. (Lau -
ra) Epä on nis tu mi set ja no lauk set yh dis ti vät. (Juho) Tär keä nä pi det tiin myös, et tä
ryh mäs sä sai ol la oma it sen sä, kun tie tää tu le van sa hy väk sy tyk si lah joi neen ja
puut tei neen. (Roo sa)

Myös huu mo ria ja haus ko ja, mie li ku vi tus ta vaa ti via teh tä viäpi det tiin il ma -
pii riä luo vi na te ki jöi nä. Kol me hen keä huo maut ti, kuin ka vä sy mys pit kän kou lu -
päi vän jäl keen unoh tui ja ko koon tu mi set oli vat pi kem min kin ren tout ta via ener -
gian läh tei tä. Anni mai nit si, et tä vä lil lä tu li sel lai nen olo, et tä oli si ot ta nut osaa
hul lu jen huo neen viik ko ko kouk seen, kun teh tiin kaik kea jär je tön tä (pom pit tiin ym -
pä ri sa lia ja pääs tet tiin jär jet tö miä ää niä). Aina ei mi nul le oi kein val jen nut, mi kä
oli har joi tus ten tar koi tus, mut ta se ei me noa hai tan nut.

Pyrin tun ti ti lan teis sa vält tä mään lii kaa va ka vuut ta, mi kä ei tar koit ta nut si tä,
et ten kö oli si yrit tä nyt ot taa opis ke li joi ta va ka vas ti. Monet har joit teet si nän sä oli -
vat omi aan ir rot ta maan nau rua ja va pau tunut ta olo ti laa. Kos ka iloa ei voi pa kot taa
esiin, yri tin opet ta ja na suh tau tua ai na kin it see ni vä hem män va ka vas ti. Luke mat to -
mia vir hei tä sat tui: soi tin vää riä ää niä säes tä es sä ni, se koi tin sol misaa tios sa kä si -
merk ke jä, unoh din, mi tä olin sa no mas sa jne. Yri tin tie toi ses ti ol la vä lit tä mät tä
nois ta ai ka pie nis tä, mut ta har mit ta vis ta asi ois ta ja ol la it sel le ni mah dol li sim man
ar mol li nen. Ajat te lin, et tä ar mol li suus it seä koh taan voi hei jas tua ryh män jä seniin; 
ei saa ol la lii an an ka ra it sel leen. Lau la mi nen oli meil le kai kil le va ka va asia, ja sik si 
juu ri tun tui, et tä si tä pi tää lä hes tyä mah dol li sim man ren nos ti, ta val laan lei -
kinomai ses ti. Se te kee elä mäs tä hel pom man (ks. Vail lant 1997, 72–74). Ehkä pro -
jek tis sa ai na kin toi si naan to teu tui jo tain sii tä, mi tä Kur ke la (1993, 184) sa noo:
”Vapau tu nut nau ru ja ir to nai nen huu mo ri ovat mel ko luo tet ta via merk ke jä sii tä,
et tä ar kaa i nen mie len mai se ma on saanut keveämpiä värejä.”

Osal lis tu jat ei vät mai nin neet suo ra nai ses ti mi tään, mi kä oli si koet tu huo -
nok si il ma pii rin kan nal ta. Niko miet ti kui ten kin pa ran nuseh do tuk se na, et tä eh kä
oli si voi nut ol la enem män ti laa ren tou tu mi sel le, hil jen ty mi sel le ja ”le päi lyl le”.
Ilma pii riä oli si voi nut hai ta ta ”klik kiy ty mi nen”. Van hin osal lis tu ja Emma to te si,
ko keneen sa lie vä nä vie rau den tun tee na, kun en ihan ai na ole tuon opis ke li ja huu -
mo rin ta sol la.

Nel jä osal lis tu jaa pai not ti kan nus ta van pa laut teen ja us kal lus ta edis tä vän il -
ma pii rin yh teyt tä: Jos opet ta ja oli si kri tisoi nut ja kor jan nut ko ko ajan, il ma pii ri
oli si huo non tu nut ja tä tä kaut ta ih mi set oli si vat ol leet epä var mo ja. Siis pä yh tä
pal jon tu lok sia ei oli si tul lut. (Iida) Anni mai nit si, et tä il ma pii rin oli si voi nut pi la ta 
ryh män si säl lä esiin ty vä kil pai lu, jo ta ei mie les tä ni ol lut lain kaan. Kol me hen ki -
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löä mai nit si vi deo ka me ran tai vi de oi van hen ki lön hie man vai van neen miel tä en -
sim mäi sil lä ker roil la, mut ta et tä vi de oin tiin tottui.

Ilma pii ri koet tiin myön teise nä il mei ses ti ko ko pro jek tin ajan, ja opis ke li jat
osal lis tui vat ak tii vi ses ti tun neil le. Myös kään pro jek tin lo put tua ei tul lut esiin kiel -
tei siä seik ko ja. Vuo si pro jek tin lop pu mi sen jäl keen ke vääl lä ja ke säl lä 2002 ta pa -
sin opis ke li jat yk si tel len, ja he poh ti vat kir jal li ses ti pro jek tin jäl kei siä lau la mis tun -
te muk si aan. Kos ka opis ke li ja-opet ta jasuh de oli jo päät ty nyt, he oli si vat voi neet
vii meis tään tuol loin tuo da esiin ne ga tii vi sek si ko ke mi aan asi oi ta, mut ta sä vy ta -
paa mi ses sa ja kir joi tuk sis sa oli se kä luot ta muk sel li nen et tä myön tei nen. (Ks. luku
11.7.)

11.4.2 Kokemukset palautteesta ensimmäisellä
opetusjaksolla

Tar kas te len täs sä opis ke li joi den va paa muo toi sia vas tauk sia seu raa viin ky sy myk -
siin: Mil lais ta pa lautet ta sait en sim mäi sen pe riodin ai ka na opet ta jal ta, ryh mäl tä ja
it sel tä si? Oli ko pa laute riit tä vää? Mitä oli sit toi vo nut sen suh teen?

Palaute opettajalta

Kaik ki mai nit si vat saa neen sa kan nus ta vaa tai hy vää pa lautet ta opet ta jal ta. Esi mer -
kik si: Pidin ta vas ta, jol la saim me pa lautet ta opet ta jal ta. Neu vot oli vat eh do tuk -
senomai sia ja si ten op pi mis menetel mä oli ”ko kei le ja on nis tu” -tyy li nen. (Eetu)
Tai Opet ta ja an toi roh kaisevaa ja yrit tä mään pal kit se vaa pa lautet ta. Jon kin ver -
ran opet ta ja kor ja si. Se oli kui ten kin hy vin hie no va rais ta. Par hai ten muis taa po si -
tii vi sen pa laut teen tyy liin ”Huo ma sin, et tä lau loit ko ko lau lun lä hes oi kein”.
(Iida)

Kah dek san kym me nes tä osal lis tu jas ta oli si kui ten kin toi vo nut tar kem paa
pa lautet ta opet ta jal ta. Vee ra poh ti asi aa kriit ti sim min:

Palaut teen pi täi si saa da huo mio kiin nit ty mään har joi tus ta vaa ti viin
koh tiin ja toi saal ta sen pi täi si an taa on nis tu mi sen ko ke muk sia. [Mut -
ta] tun tui, et tä si nul ta oli vai kea saa da min kään lais ta kri tiik kiä. Jos
pa laute on ko ko ajan po si tii vis ta, sii tä me nee te ho. … Sain si nul ta
pal jon po si tii vis ta pa lautet ta. Sitä tar vit sin kin. Mut ta oli sin kai van -
nut myös tie toa niis tä sei kois ta, mi hin mi nun tu li si lau la mi ses sa ni
kiin nit tää huo miota. Ole tan, et tä tä män puo len oli si pi tä nyt pe la ta
myös it sear vi oin nin kaut ta.… Ilmei ses ti tä män kal tai set ta voit teet tu -
li si aset taa it se, mut ta se on ai ka vai ke aa.

Kol me osal lis tu jaa poh ti tot tu mus ta ne ga tii vi seen kri tiik kiin. Esi mer kik si:

… voi ol la, et tä kos ka on pal jon tot tuneem pi saa maan ne ga tii vis ta pa -
lautet ta, ei ai na edes kiin ni tä huo miota po si tii vi seen asi aan sil loin kun
si tä saa. Luu len myös suh tau tu va ni ne ga tii vi seen pa laut tee seen enem -
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män to sis sa ni kuin po si tii vi seen, vaik ka tie dän kyl lä po si tii vi sen pa laut -
teen kin voi van ol la ai van yh tä ra ken ta vaa kuin ne ga tii vi sen. (Lau ra)

Nega tii vi sen pa laut teen suh de opis ke li jan us kal luk seen on tär keä ky sy mys. Roo sa
poh ti näin:

Oli sin kai van nut vä lil lä opet ta jan ta hol ta suo rem paa ”mis sä men -
nään” -pa lautet ta… Toi saal ta kri tii kin ja ne ga tii vi sen kri tii kin suh de 
on kink ki nen, si tä kai paa jul muu teen as ti suo raa pa lautet ta, mut ta
säi käh tää myös sel lais ta hel pos ti. Jos kri tiik ki oli si ol lut tiuk kaa, oli -
si ko sit ten enää us kal ta nut lau laa. Suo ran kri tii kin ta kia han me kaik -
ki olim me pää ty neet Lau la mat to mi en lau lu kurs sil le.

Kak si van hin ta osal lis tu jaa oli vat tyy ty väi sim piä:

Palaute opet ta jal ta ja ryh mäl tä oli po si tii vis ta, kan nus ta vaa ja riit tä -
vää. Toi set tai si vat kai va ta enem män myös mah dol lis ta ne ga tii vis ta
pa lautet ta. Minä en oli si si tä ha lun nut. Kai pa si tä on saa nut tar peek -
seen ja tun tee omat puut teen sa muu ten kin. (Emma)

Ei moit tei ta tai vir hei den osoit te lua, mi kä on hy vä. Mä kyl lä tyk kään
enem män on nis tu mi sen vah vis ta mi ses ta kuin mo ki en osoit te lus ta,
”jot ta nii tä oli si hel pom pi vält tää”. (Vil le)

Ryhmältä ja itseltä saatu palaute

Ryh mäl tä saa tu pa laute koet tiin ylei ses ti myön tei sek si, mut ta vä hän lai sek si. Mie -
tit tiin myös, kuin ka yli pään sä kriit ti nen tark kai lu saat taa muut taa suh tau tu mis ta
toi siin. Tois ta ke hues sa tu lee hel pos ti mui ta ar vos tel tua. (Juho)

Tun neil la olin ko ros ta nut si tä, et tä on ope tel ta va ole maan kan nus ta va omaa
lau la mis taan koh taan ja huo mat ta va myön tei set muu tok set. Erääl lä ker ral la esi -
mer kik si ko ti läk sy nä oli an taa it sel leen kan nus ta vaa pa lautet ta omas ta lau la mi ses -
taan. Kir jal li sis sa poh din nois sa vii si osal lis tu jaa ker toi an taneen sa it sel len sä
myön teis tä pa lautet ta. Esi mer kik si Lau ra:

Itse it sel le ni an ta ma pa laute ko hen tui pro jek tin ai ka na. Aluk si oli
ka ma laa ja no loa lau laa mui den kuul len. …Mut ta kurs sin ede tes sä
jos kus jo pa yl lä tin it se ni lau la mas ta niin, et tä se kuu los ti it ses tä kin
hy väl tä.

Emma sen si jaan ko ki, et tä

omal ta kri tii kil tä ei voi nut vält tyä. Välil lä kyl lä oma huo nous nou si
pin taan. Minul le oli vai keim pia ne ”aa ria-ker ron nat” (ks. lii te 17,
koh ta 2). Nii tä oli oi kein haus ka kuul la tois ten esi tyk se nä, ei kä sil loin 
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tul lut ar vos te lu mie leen, mut ta omal la koh dal la tup pas jos kus hi ki
pin taan. Ehkä suu ri syy sii hen on myös se pint ty nyt esiin ty mis kam mo.

Eräs yk sit täi nen har joi tus, ni mit täin mie li ku vat toi sen lau la mas ta ”mai se mas ta”,
koet tiin eri tyi sen hy vä nä teh tä vä nä. Har joi tus oli seu raa va: sul je taan sil mät, ja en -
sim mäi nen lau la ja ha keu tuu mie les sään lem pi maisemaan sa. Hän al kaa hy räil len
tai lau la en il man sa no ja ku va ta asi oi ta, joi ta koh taa mai se mas saan. Toi set kuun te -
le vat ja ku vit te le vat nii tä vä re jä ja mai se mia, joi ta lau la mi nen it se kus sa kin he rät -
tää. Lau la mi sen lo put tua jo kai nen ker toi mie li ku vis taan ja ko ke muk ses ta kes kus -
tel laan. Jokai nen oli vuo rol laan lau la ja na. Lau la jan it sen sä ja kuu li joi den ker to -
muk set oli vat ver rat to man mo nisyi siä vä ri ko ke muk sia ja ta pah tu ma ket ju ja. Esi -
mer kik si Lau ra sa noi saa neen sa täs tä har joi tuk ses ta kaik kein mie leen painuvin ta
pa lautet ta. Oli to del la mie len kiin tois ta näh dä, mi ten eri ih mi set tul kit si vat kuu le -
maan sa ja myös huo ma ta, et tä it se kin loin huo maa mat ta ni mie li ku via kuu le mis ta -
ni ää nis tä. Ja Juho: Aja tel la, et tä mi nun kin ää nes tä ni jo ku voi sel lais ta (vä re jä,
tun nel mia, mai se mia) ta voit taa! Itse mer kit sin päi vä kir jaa ni, et tä har joi tuk sen tun -
nel ma oli kes kit ty nyt, kom men tit toi sis ta in nos tu nei ta! Tark ko ja kom ment te ja vä -
reis tä ja pal jos ta muus ta. Nau rua, kiin nos tus ta.

Har joi tus ta voi tul ki ta si ten, et tä ta pah tui op ti maa li nen kyt ken tä tai to-, tie to- 
ja tun ne vyöhyk kei den vä lil le (ks. lu ku 4.1.2). Kos ka tai to, lau la mi nen, oli jo kai sen 
sää del tä vis sä so pi vak si sä vel kor keuk si en, voi mak kuu den, sä vy jen jne. suh teen,
tie to- ja tun ne vyöhyk keel lä mie li saat toi va pau tua ha vain noi maan mie li ku vi tus -
maisemaa yk si tyis koh ti neen ja mie li ku vat ja tun nel mat ta val laan loi vat ään tä vail -
la oi kein suo rit ta mi sen pai net ta. Ei tar vin nut kes kit tyä lau la mi sen tai to puo leen.
Samal la tu li esiin oman ää nen kaut ta it ses tä jo tain, jo hon muut rea goi vat kiin nos -
tuk sel la ja omi en mie len mai se mien sa kaut ta. Koke mus oli hy vin yh teisöl li nen.

11.4.3 Opettajan näkökulma ja palaute

Ref lek tii vi sel lä ajat te lul la toi min nan pa ran ta mi sek si ja omi en us ko mus ten oi keu -
tuk sen tut ki mi sek si on kes kei nen osa toi min ta tut ki muk ses sa (Mezi row 1996, 8;
Carr & Kem mis 2002, 162–175). Opis ke li joi den voi sa noa ref lek toi neen ko ke -
muk si aan ko ko pro ses sin ajan niin kes kus te luis sa opet ta jan ja tois ten sa kans sa
kuin kir jal li sis sa poh din nois saan. Myös omaan ajat te luu ni ja toi min taa ni liit tyi jat -
ku va ref lek toin ti. Syk syn mit taan se kos ki ope tuk sen suun nit te lua, yri tys tä löy tää
ryh män tar pei ta vas taa via har joit tei ta jne. Ref lek toin nin apu na toi mi vat mm. ta -
paa mis ten vi de oi dut nau hoi tuk set ja opis ke li joi den tun ti pa laut teet lau lu päi vä kir -
jois sa. Päi vä kir jois sa he ar vi oi vat jo kai sen ta paa mi sen lo pus sa tun nil la teh dyt har -
joi tuk set as teikol la 1–10 (erit täin hyö dyl li nen–miel lyt tä vä) se kä kir joit ti vat va -
paa muo toi sia kom ment te ja. Saa toin kom men toi da pa laut tei ta seu raa val la ker ral la
ja osoit taa si ten, et tä otan pa laut teen va ka vas ti. Esi mer kik si en sim mäi sen ta paa mi -
sen ”Ihmet te ly lau lun” (ks. lii te 17, koh ta 2) enem mis tö ko ki hyö dyt tö mäk si ja/tai
epä miel lyt tä väk si. Se oli vai kea ja ei-ki va. Jat kos sa väl tin ”Ihmet te ly lau lun” kal -
tai sia teh tä viä tai yri tin oh jeis taa teh tä viä sel keäm min. Pro jek tin en sim mäi sil lä
tun neil la muu ta mat an toi vat joil le kin teh tä vil le ai van al hai sia nu me roi ta (2 tai 3),
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mut ta kurs sin lop pua koh den nu me rot nou si vat. Pidän si tä seik kaa, et tä opis ke li jat
an toi vat tun ti pa laut tees sa myös al hai sia nu me roi ta, yh te nä osoi tuk se na hy väs tä il -
ma pii ris tä; oli mah dol lis ta ky seen alais taa opet ta jan an ta mia teh tä viä. Se, et tä nu -
me ro ar vi ot pa ranivat lop pua koh den, voi joh tua sii tä, et tä työs ken te ly ta vat kä vi vät 
tu tuik si ja alet tiin oi val taa har joi tus ten yh teys lau lu tai toon sel keäm min. Tun neil la
käy tet tiin myös ai kaa ”mil tä tun tui” -ky sy myk seen ai na jon kin teh tä vän jäl keen,
mi kä koet tiin il mei ses ti kin hy väk si. Esi mer kik si Vil le kom men toi (3.2.2000)
”mil tä tun tui” -is tun to jen ol leen se kä ki vo ja et tä an toi sia, oli ti lai suus an taa ja
saa da pa lautet ta.

Omat tun te muk se ni oli vat syk syn mit taan vaih del leet in nos tu neis ta ja
myön tei sis tä vä sy nei siin ja epäi le viin. ”Oppii ko ku kaan mi tään?” oli ky sy mys, jo -
ka as kar rut ti mi nua pal jon. Jou duin vä hi tel len luo pu maan sii tä idealis ti ses ta ja hie -
man epä mää räi ses tä aja tuk ses ta, et tä pel käs tään lau la mis roh keut ta ja -ko ke mus ta
saa mal la osal lis tu ji en lau lu tai to pa rani si. Ensim mäi sen ker ran saa toin it se ha vai ta
vii den nel lä ta paa mis ker ral la jo kai sen lau lu tark kuu den ke hit ty neen, kun ta pa sin
opis ke li jat yk si tel len ryh mä tun nin ohes sa. Havain to oli it sel le ni opet ta ja na erit täin 
tär keä. Se aut toi us ko maan, et tä olem me oi keal la tiel lä. Seu raa vas sa ta paa mi ses sa
luot ta mus pro ses siin jäl leen vah vis tui, kun en sim mäi sen ker ran on nis tut tiin yh -
des sä lau la maan nuo til leen ”Ele fant ti mars sia” (ks. luku 10.1).

Ryh mä ti lan tees sa mo nia seik ko ja jäi opet ta jal ta var mas ti huo maa mat ta.
Eetu kir joit ti näin: Ehkä opet ta ja oli si voi nut neu voa enem män kin. Esi mer kik si it -
sel lä ni tu lee pit käs tä lau la mi ses ta kurk ku ki peäk si joh tuen jän ni tyk sis tä kur kus sa
ja kun ky syin täs tä, niin vas taus oli, et tä pi tää vain ren tou tua. No, si näl lään hy vä
neu vo, mut ta mi ten… Itsel lä ni ei ol lut min kään lais ta muis ti ku vaa asi as ta, mut ta
opis ke li jan kom ment ti oli var sin oi keu tet tu.

Kuten edel li sen lu vun al ku puo lel la to det tiin, Vee ra olet ti, et tä [sen] mi hin
lau la mi ses sa tu li si kiin nit tää huo miota, oli si pi tä nyt pe la ta it sear vi oin nin kaut ta.
En tie dä, mi hin Vee ran kä si tys it sear vi oi mi ses ta pe rus tui, en kä edel lyt tä nyt opis -
ke li joi den yk si nään pys ty vän esi mer kik si aset ta maan ta voit tei ta. Oli kui ten kin
pääs syt huo maa mat ta syn ty mään ti lan ne, jo ka saat tai si vai kut taa kiel tei ses ti op pi -
mi seen. Minun oli si pi tä nyt to den nä köi ses ti sel vem min ko ros taa si tä, et tä kai ken -
lai set epä var muut ta he rät tä vät ja miel tä as kar rut ta vat sei kat kan nat taa ot taa esiin,
vaik ka pa kah den kes ken. Kun toi set ryh män jä senet her käs ti kin ky se li vät asi oi ta,
tuu dit tau duin sii hen, et tä kaik ki te ke vät niin. Vee ran kom ment ti aut toi huo maa -
maan, et tä opis ke li joi ta pi tää sel vem min roh kais ta tuo maan ajatuksensa esiin.

Opis ke li joi den toi vo ma tar kan pa laut teen tar ve oli tul lut sel väs ti esiin, mut -
ta ryh mä tun neil la tar kan pa laut teen an ta mi nen ei ol lut mah dol lis ta. Saa toim me
kyl lä et siä yh des sä lau lun aloi tus sä vel tä niin, et tä kier sin jo kai sen luo na oh jaa mas -
sa sä vel kor keut ta yk si löl li ses ti. Kos ka osaa mi nen oli useim mil la hor ju vaa, yh teis -
tä aloi tus kor keut ta ei yleen sä löy ty nyt; kun jo ku sai sen koh dal leen, toi sel la se jo
muut tui. Täl lais ten ko ke mus ten myö tä pää tös jat kaa pro jek tia en sim mäi sen syk -
syn ope tus jak son jäl keen ja aloit taa myös yk si tyis tun nit tun tui jär ke väl tä ja ai no al -
ta mah dol li sel ta.

Jos alun pe rin oli si hyö dyn net ty myös yk si tyis tun te ja, Eetun ja Vee ran ku -
vaa mil ta ti lan teil ta oli si ol lut hel pom pi vält tyä. Kun yk si tyis tun nit sit ten al koi vat,
myös siel lä oli mah dol lis ta kes kus tel la miel tä as kar rut ta vis ta asi ois ta. Yksi tyis tun -
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nit132 an toi vat myös tut ki muk sel li ses ti mah dol li suu den sel vit tää tar kem min lau la -
mishan ka luuk si en luon net ta.

Negatiivisen palautteen puuttuminen?

Oma ke hit ty mi nen as kar rut ti tie tys ti osal lis tu jia, ja jo en sim mäi sel lä ryh mä tun nil -
la lo ka kuus sa 1999 käy tiin seu raa va kes kus te lu:

Juho: Annaks sä pa lautet ta, an ne taaks me pa lautet ta, saa daks me pa lautet -
ta, ihan min kä lais ta vaan pa lautet ta [nau rua]?

Opet ta ja: Erit täin hy vä point ti… py rin sii hen, et tä ih mi set huo maa eri tyi ses ti,
mi ten ne on on nis tu neet. Olen si tä miel tä, et tä ne ga tii vi sen pa laut -
teen osuus nou see kes ki mää rin isom mak si suh tees sa po si tii vi seen pa -
laut tee seen saa jan mie les sä.

Juho: Halu ai sin ne ga tii vis ta pa lautet ta, et tä sai sin re aa li sen ku van, muu -
ten ku va voi vää ris tyä. Jos ko ko ajan saa hy vis tä puo lis taan po si tii -
vis ta pa lautet ta, niin kyl lä sii tä tu lee vä hän vää ris ty nyt ku va…et tä oi -
kees ti tie täs, mis sä lii ku taan.

Roo sa: Että ryh mäs sä me nee eteen päin ja us kal taa roh kees ti teh dä, niin se
po si tii vi nen pa laute on tär kee tä. Ois ko mah dol lis ta teh dä sil lai, et tä
esim. kurs sin lo pus sa sai si ly hy en ar vi on, et mi tä nyt ja mi ten täs tä
eteen päin…must tun tuu, et tä se oli si tär keäm pi kuin pro ses sin ai ka -
na.

Opet ta ja: Okei, noi on hy viä point te ja, mut ihan oi kees ti, en voi sa noa hir veen
pal jon en nen kuin alan tun tea tei tä. Enhän voi tie tää on ko jo kin jut tu
ai na näin, tai mi kä sen pai no ar vo on sul le tai jol le kin toi sel le. Mä lii -
kun hy vin no peas ti epä realis ti sil la ve sil lä sil loin, jos ru pe an sa no -
maan, et mi tä sä et osaa. Väi tän, et tä on hir veen pal jon asi oi ta, jois sa 
ei ole oi keata ja vää rää. Sor ry kai kil le, ihan oi kees ti ei oo si tä yh tä
oi kee ta ta paa teh dä! Sanon eh dot to mas ti, jos jo ku ki reäs ti [näy tin ki -
ris tä mäl lä kau laa] lau laa täl lai ja se te kee pa haa sen ää nel le. Mut
muu ten kan na tan läm pi mäs ti Roo san aja tus ta. Ehdo tan, et tä jo kai -
nen tun nis te lee omal la koh dal laan, et täl tä mus ta tun tuu… et tää oli
ki vaa, tää oli ihan mäl sää tai ihan simp pe liä. Sil lai pyy dän oleen
avoi min sil min ja kor vin lii ken tees sä it seem me näh den… Otan mie -
lel lä ni vas taan, kii tos, tän tyyp pi siä kom ment te ja. Palaa tä hän he ti
Juho, jos sul la on sel lai nen tun ne, et tä pi täis tul la enem män pa lautet -
ta. Mä sit taas pe rus te len, jos mä en voi…[nau rua].

Juho: [nau ra en] Just niin!
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Koin ai ka häm men tä väk si toi vo muk sen ”re hel li ses tä pa laut tees ta”, jol la tun nut tiin 
tar koi tet ta van en nen kaik kea ne ga tii vis ten seik ko jen suo raan sa no mis ta. Pyrin pu -
heen vuo ros sa ni hie man ym pä ri pyörein sa nan kään tein ko ros ta maan mah dol li sim -
man tiu kas ti, et tä pro jek tis sa on pa rem pi ede tä po si tii vi sin as ke lin yrit tä mäl lä vah -
vis taa si tä, mi kä toi mii, ei kiin nit tä mäl lä huo miota sii hen, mi kä ei vie lä toi mi. Hei -
jas tuu ko kiel tei sen pa laut teen toi vo muk sis sa mah dol li ses ti kou lu- ja yli opis to -
maa il mas sa ylei nen pa laute mal li vain kiel tei siin asi oi hin huo mi on kiin nit tä mi ses -
tä? Jos ei saa ne ga tii vis ta pa lautet ta, on kuin ei sai si pa lautet ta ol len kaan. Posi tii vi -
sel la pa laut teel la ja pa laut teen an ta jal la tun tui ole van us kot ta vuuson gel ma (ks.
Lon ka 2001, 131–133).

Se, et tä py rin pro jek tin al ku vai hees sa ryh mä tun neil la vält tä mään kiel tei -
sen/kriit ti sen pa laut teen an ta mis ta, oli täy sin har kit tua ja jo opet ta jan etiik ka vaa ti
si tä. Aloi tet ta es sa pro jek tia olim me toi sil lem me vie rai ta, vaik ka muu ta mat hen ki -
löt oli vat kin opis ke lu to ve rei ta. Itse en tun te nut hei tä ih mi si nä en kä myös kään lä -
hem min hei dän lau la mishan ka luuk si aan. Oli si ol lut mah dol lis ta, et tä pa laut tee ni
oli si osu nut täy sin har haan, jos lii an var hai ses sa vai hees sa oli sin ru ven nut mes ta -
roi maan jon kun lau la mis ta. Kos ka ih mi set kan toi vat mu ka naan lau lu haa vo jaan,
oli py rit tä vä kai kin ta voin sii hen, et tä nii tä ei ai na kaan tu le li sää. Roo san poh din ta
osui mi nus ta asi an yti meen: Jos kri tiik ki oli si ol lut tiuk kaa, oli si ko sit ten enää us -
kal ta nut lau laa. Suo ran kri tii kin ta kia han me kaik ki olim me pää ty neet Lau la mat -
to mi en lau lu kurs sil le. Valit sin tie toi ses ti pal jon sel lai sia har joit tei ta, jois sa lau la -
mis tark kuus ei ole pää asia ja jot ka pal ve le vat kui ten kin omaan ää neen tu tus tu mis -
ta. Oli myös an net ta va ih mi sil le ai kaa tutustua toisiinsa.

Opis ke li ja saat toi jos kus an taa it sel leen var sin huo noa pa lautet ta vaik ka pa
her mos tues san sa it seen sä, kun tun tui, et tä ”mi kään ei on nis tu”. Saa toin huo maut -
taa hä nen aset ta van it sel leen koh tuut to mia vaa ti muk sia ja sa noa: On epä rei lua sa -
noa it sel leen ”mi ten kau he an kuu lo nen ää ni mus ta läh ti!” Pitää ope tel la kuun te -
le maan ys tä väl li ses ti it se ään ja sa no maan päin vas toin, et tä tu li pas siel tä mu ka va
tai eri koi nen ää ni. ”Eri koi nen” tai ”mu ka va” jät tä vät enem män ti laa ym pä ril le,
mut ta ”kau heak si” ni mit te ly lan nis taa.

Opet ta jan on kui ten kin otet ta va to sis saan, kun opis ke li ja esi mer kik si moit tii 
it se ään osaa mat to muu des taan. Osaa mat to muu den ko ke mus on to si ja ta val li ses ti
tur haut ta va opis ke li jal le it sel leen. Opet ta jan oli si ko ko ajan luo ta va us koa pro ses -
siin, et tä op pi mis ta ta pah tuu, vaik ka se ei ai na ole sel väs ti ha vait ta vis sa. Oppi mi -
sen ryt miin kuu lu vat niin edis tysas ke leet, ta ka pa kit kuin su van to vai heet kin.
Hänen oli si au tet ta va asian tun te muk sel laan opis ke li jaa huo maa maan, mis sä edis -
tys tä on jo ta pah tu nut. Hänen oli si myös au tet ta va hän tä malt ta maan mie len sä,
kos ka op pi mi nen on jos kus op pi jan it sen sä kan nal ta tus kal li sen hi taan tun tuis ta.
Oppi mi sen tu ki te li neet ja lä hi ke hi tyk sen vyö hy ke tun ne ha vain to ko ke muk si neen
(ks. lu ku 7.3.3) ra ken tu vat juu ri tä män kal tai ses ta opet ta jan valmennusotteesta.

Täs sä pro jek tis sa on nis tuin var mas ti vaih te le vas ti sii nä, mi ten pys tyin va la -
maan us koa pro ses siin (ks. Kinds vat ter ym. 1988, 36–40). Aina kin jos sain mää rin
se on nis tui Vee ran an ta mas ta kom men tis ta pää tel len: Vetä jä loi sel lai sen tun teen,
et tä kyl lä hän tä mä al kaa su jua ja kai kil la on lau la mi sen suh teen toi voa… Hän oli
ko ko ajan iloi nen ja il mei sen in nos tu nut sii tä mi tä te ki. Kai se in nos tus tart tui mei -
hin ryh mä läisiin kin. Pro jek tin jat kues sa en sim mäi sen syk syn jäl keen pa laute kysy -
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mys rat ke si luon te vas ti. Yksi tyis tun neil la opis ke li jat sai vat oh jaa vaa pa lautet ta
(KR, Welch 1985), mi kä aut toi olen nai sel la ta val la lau lu taidon ke hit ty mis tä.

11.5 Laulaminen, itse ja itseluottamus

Minän kak si kes keis tä ulot tu vuut ta ovat mi nä toi mi ja na ja mi nän ky ky ar vi oi da
omaa toi min taan sa. Toi min ta ta val laan ul kois taa mi nää – il miö, jos ta Bru ner
(1996, 35–37) käyt tää ni mi tys tä ”ex ten ded self” – ja lä päi see niin tai to-, tie to- kuin 
tun ne vyöhyk keet kin (Kur ke la 1997a, 9–15). Toi min ta ta pah tuu jol la kin näyt tä -
möl lä jos sa kin mah dol li ses sa maa il mas sa, toi sin sa noen so si aa li sis sa ja kult tuu ri -
sis sa mer ki tys ver kois sa (Hol land ym. 2001, 14) – oli vat pa mer ki tyk set jul ki lau -
sut tu ja tai ei vät. Osal lis tu ji en ai kai sem mat useim mi ten var sin la tis ta vat ja it se tun -
toa haa voit ta vat lau la mis ko ke muk set liit tyi vät es teet tisab so luut ti sen mu si kaa li -
suus kä si tyk sen maa il maan. Lau le taan–pro jek ti oli ta val laan yri tys luo da uu si
mah dol li nen maa il ma, jos sa tut ki taan uu sia ja eri lai sia mer ki tyk siä lau la mi ses ta ja
omas ta lau lu taidos ta. Muo dos tim me käy tän töyh teisön (Wen ger 2003, 45–49),
jos sa oli mah dol lis ta teh dä mu siik kia, il mais ta it se ään ja opis kel la lau la mis ta. Kos -
ka yh teisös sä toi mi mal la ih mi nen jä sen tää pait si toi min taan sa myös it se ään, oli
tär ke ää ky syä, mi ten osal lis tu jat ko ki vat pro jek tin it se luot ta muk sen sa kan nal ta.

Tou ko kuus sa 2000, lu ku vuo den päät ty es sä osal lis tu jat vas ta si vat seu raa -
viin ky sy myk siin: ”Miten luon neh ti sit lau la mi se si ja it se luot ta muk se si suh det ta?
Ver tai le ti lan tee seen vuo si sit ten ja pro ses sin ai ka na ta pah tu nei ta muu tok sia.
Kuin ka tär ke ää it se luot ta mus on lau la mi sen suh teen? Mit kä sei kat ruok ki vat it se -
luot ta mus ta?” (Kyse ly lo ma ke II, liite 11)

Kai kis sa vas tauk sis sa to det tiin it se luot ta muk sen ole van erit täin tär keä ulot -
tu vuus lau la mi ses sa, ja et tä pro jek ti vai kut ti sii hen myön tei ses ti. Seit se mäs sä vas -
tauk ses sa eri tel tiin pro jek tin ai ka na syn tynyt tä myön teis tä ke hää: kun sai har jaan -
nus ta ja ha vait si lau lu taidon ke hit ty vän, sai on nis tu mi sen ko ke muk sia, mi kä pa -
ran si it se luot ta mus ta lau la mi sen suh teen. Tämä taas in nos ti har jaan tu maan li sää.
Ryh män ja opet ta jan po si tii vi sen pa laut teen to det tiin kan nus ta neen ja vah vis ta -
neen it se luot ta mus ta. Seu raa vas sa kom men tis sa hei jas tu vat mie les tä ni osal lis tu ji -
en ylei ses ti ja ka mat tun te muk set:

Pro jek ti on kyl lä vai kut ta nut it se luot ta muk seen po si tii vi ses ti kun
niin kin suu ri elä män alue kuin mu siik ki ja lau la mi nen, jo ka on ai na
ol lut no lou den ai he, ei enää ole niin vai ke aa kuin aiem min. (Lau ra)

Vaik ka kir joi tuk sis sa pu hut tiin it se luot ta muk ses ta, vas tauk sia voi tul ki ta myös
mi nä pys ty vyy den va los sa. Esi mer kik si Juho kir joit ti:

Itse luot ta mus on kas va nut hur jas ti ku lu neen vuo den ai ka na, siis suh -
tees sa lau la mi seen. Tus kin muu ten. Joten kin ajat te len lau la mi sen ja
it se luot ta muk sen suh teel li sen eril li sek si muus ta. Menes ty mi nen opin -
nois sa tai jos sain muul la elä män alu eel la ei tuo luot ta muk sen kas vua
suh tees sa lau la mi seen. Itse luot ta mus ta ovat ruok ki neet on nis tu mi sen 
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ko ke muk set, po si tii vi nen pa laute it sen ul ko puo lel ta ja tie ten kin oman 
edis ty mi sen ha vain noin ti.

Juhon aja tuk set voi si vat ol la pe räi sin suo raan mi nä pys ty vyy den op pi kir jas ta,
vaik ka hän ei käy tä kään kä si tet tä mi nä pys ty vyys. (Ks. Ban du ra 1997, 14; Paja res
& Schunk 21.)

Myös Niko erit te li mie len kiin toi sel la ta val la it se luot ta mus kä si tet tä:

”Perusit se luot ta mus” liit tyy elä mään yli pää tään. Eri asi oi den te -
ke mi seen liit tyy it se luot ta muk sen haa ra-alu ei ta. Lau la mi nen liit tyy
var mas ti ”lau la misit se luot ta muk sen” li säk si myös ”pe rus it se luot -
ta muk seen”. Perusit se luot ta muk seen pro jek ti on vai kut ta nut si ten,
et tä olen ”ir rot ta nut” lau la mi sen sii tä: en enää koe lau la mi sel la -
ni/lau la mat to muu del la ni ole van yh ty et tä ih misar voo ni. Ennen hä -
pe sin lau la mat to muut ta ni & lau lu taidot to muut ta ni. Tämä on pa ra -
dok si: lau lu tai to on ko hen tu nut, mut ta en enää pi dä si tä hau dan va -
ka va na asia na.

Kos ka ih mi sen it sesää te ly pe rus tuu pait si hen ki lö koh tais ten re surs si en yl lä pi tä mi -
seen ja kas vat ta mi seen, myös it sen hy vin voin tia uh kaa vi en te ki jöit ten tor ju mi seen 
(Boe ka erts & Nie mi vir ta 2000, 428), on luo ta va op pi misym pä ris tö, jos sa ei tar vit -
se ku lut taa ener gi aa it sen suo jaa mi seen. Tun ne ha vain to ko ke muk sen laa tu on tär -
keä ja vai kut taa myös op pi mis tu lok siin (Mahn & John-Stei ner 2002; Hak ka rai nen
ym. 2004, 209).

Tul kit sen seu raa vat poh din nat niin, et tä pro jek tin tun neil la ei it sen hy vin -
voin ti tun tu nut uha tul ta:

Lau lu kurs si oli tur val li nen ym pä ris tö us kal tau tua lau la maan. Kun
tie tää, et tä vir heet ei hait taa, voi käyt tää ään tään. Jän ni tys tuk kii
kur kun, mut ta kun ei tar vit se jän nit tää, ää ni kin kuu los taa pa rem mal -
ta…Itse luot ta mus ta kas vat taa se, et tä lau la mi nen on haus kaa, ja
vaik ka lau lai si vää rin kin, niin se voi kuu los taa hy väl tä. Vää räl lä sä -
ve lel lä kin lau la mi nen on lau la mis ta. Jos ei py sy sä ve les sä, voi teh dä
omia lau lu ja. (Anni)

Lau la mi sel la ja it se luot ta muk sel la on suo ra suh de – ai na kin mi nul le.
Täl le kurs sil le tu le mi nen on raot ta nut jo tain hy vin sy vää sul kua sie -
lus sa ni. …tä mä lau la mi nen on sy vim min tun ne tasol la ja liit ty en ni -
men omaan es toi hin. Avan ja ryh män kan nus tus oli man naa haa voil -
le. (Emma)

Virtauskokemuksia

Sekä ryh mä- et tä yk si tyis tun neil la koet tiin in ten sii vi siä toi min taan kes kit ty mi sen
het kiä. Nii den voi tul ki ta vai kut ta neen vir taus ko ke muk sen lail la. Vir taus ko ke -
muk sen ydin liit tyy psyyk ki sen ener gi an me nes tyk sel li seen koh dis ta mi seen, jol -
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loin aja tuk set, ai ko muk set, tun teet ja ha vain not suun tau tu vat sa maan pää mää rään.
Vir tauk sen ko ke mi nen tuot taa sy vää tyy dy tys tä ja on omi aan li sää mään it se luot ta -
mus ta. (Csiks zent mi ha lyi 1991, 33–42.) Näin ole tan ta pah tu neen toi si naan niin
yk si tyis tun neil la kuin ryh mäs sä kin sil loin, kun teh tä vä oli so pi va osaa mis tasoon
näh den ja pys tyt tiin kes kit ty mään toi min taan mi nän suo je le mi sen ase mes ta. Mie -
les tä ni vaik ka pa Juhon seu raa van ku vauk sen voi tul ki ta vir taus ko ke muk sen avul la 
ta pah tuneek si mi nuu den jä sen ty mi sek si: Käsi tys omas ta it ses tä on muut tu nut,
kos ka on voi nut tu tus tua en nal ta täy sin tun te mat to miin aluei siin… Tää on niin
suu ri jut tu, et tei si tä osaa sa noin edes ku va ta. Iki ai kai nen haa ve on pik ku hil jaa to -
teu tu mas sa!

Samoin Iidan teks ti vies tin, jon ka hän lä het ti ke säl lä 2000, voi aja tel la viit -
taa van vir taus ko ke muk seen: Edis tys tä ”lau lu-ural la ni”. Pidin ei len yk sin sa na ju -
ma lan pal ve luk sen ja lau loin li tur gi at! Vie lä pä sii tä sä vel la jis ta, jon ka kant to ri
an toi!

Emman ku vaus 29.11.2000 ker too rie muk kaas ta ko ke muk ses ta, jo ta myös
voi si tul ki ta vir tauk se na:

Täy tyy ker toa se per jan tain tun nel ma (ryh mä tun ti). Niin rät ti väsy nyt
kuin olin kin lau la maan tul les sa ni, niin läh din siel tä hy vin ko vin vir -
kis tynee nä. Se oli us ko ma ton muu tos. Muu ten kin koen vas ta nyt saa -
nee ni us kal lus ta tä hän ”ul koi seen lau la mi seen”; si säl lä soi usein kin, 
vaik ka se si säi nen ää ni on ol lut lä hes muu mi oi tunee na. Eilen tul les -
sa ni bus sis sa lau loin si säi ses ti sa mal la kun muis te lin per jan tain lau -
lu ja. Bus sin ja ko din vä lil lä lau loin jo puo li ää neen pi meydes sä pä -
lyil len. Sit ten ko to na tee tä keit tä es sä ni ka jautin ”Arvon me kin an -
sait sem me”, jo hon mies ys tä vä ni sa noi, et tä se hän me ni hy vin ja lau -
loim me yh des sä pa ri säet tä (ää nek kääs ti), kun nes poi ka ni kiel si me -
lu amas ta, kos ka hän tä kin ai na kiel le tään ko va ää ni ses tä. No, tä mä ei
jää tä hän…

Pro jek tin aloi tus syk sy nä 1999 tein sel ke än ar vi oin ti vir heen erääl lä ryh mä tun nil la: 
pyy sin Juhoa tuo lil la seis ten lau la maan ”Par tisaanivals sin” yk si nään. Hän te ki niin 
kuin käs ket tiin. Kos ka hän ei vie lä tuol loin pys ty nyt sää te le mään sä vel kor keuk sia, 
ei kä edes muis ta nut mi ten lau lu me nee, ei hä nel le ol lut mah dol lis ta lau laa lau lua
edes suun nil leen nuo til leen. Teh tä vä oli suh teet to man vai kea ja omi aan he rät tä -
mään ah dis tus ta; mi kä li haas teet ovat lii an suu ret, ih mi nen ah dis tuu ja jos taas lii an 
pie net, hän kyl läs tyy (Csiks zent mi ha lyi 1991, 74–76). Vir taus ko ke mus ten kan -
nal ta täl lai set ti lan teet ovat koh ta lok kai ta, ja pro jek tin myön tei nen il ma pii ri tus kin
oli si kes tä nyt mo nia täl lai sia opet ta jan vir hei tä. Taju sin jo ta pah tu man ai ka na, et tä
har kin ta ky ky ni pet ti, mi kä hä vet ti ko vas ti. Jäl keen päin pyy sin Juhol ta an teek si, ja
kes kus te lim me asi as ta. Hän va kuut ti, et tei saa nut haa vaa it se tun toon sa, ja asia on -
nek si saa tiin pois päi vä jär jes tyk ses tä.

Mie les tä ni pro jek tin työs ken te lys sä tu li sel väs ti esiin, et tä vir taus ko ke muk -
set ovat mah dol li sia muil le kin kuin huip puosaa jil le. Kun teh tä vä on so pi van haas -
teel li nen ja ih mi nen voi tur val li ses sa ym pä ris tös sä kes kit tyä sii hen, voi mil lä osaa -
mis tasol la ta han sa saa vut taa mer kit tä viä it seyt tä jä sen tä viä huip pu ko ke muk sia.
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11.6 Miten ajatukset laulutaidosta muuttuivat?

Pro jek tia aloi tet ta es sa lau lu tai toa ku vat tiin mel ko eh dot to min sa nan kään tein: pu -
hut tiin omas ta lau lu taidot to muu des ta ja sii tä ”et tä en osaa lau laa”. Käsi tyk set
edus ti vat tyy pil lis tä ab so luut tis ta lau lu tai to kä si tys tä – sen maa il mas sa han osal lis -
tu jat oli luo ki tel tu lau lu taidot to mik si. Pro jek tin myö tä osal lis tu jat lau loi vat luul ta -
vas ti enem män kuin ai kai sem min elä mäs sään. Jokai nen huo ma si, et tä muil la kin
oli ol lut ikä viä lau la mis ko ke muk sia. Ennen kaik kea he al koi vat ha vai ta edis ty mis -
tä se kä omis sa et tä mui den tai dois sa. Pro ses sin myö tä suh tau tu mi nen omaan lau la -
mi seen ja lau lu tai toon siis al koi muut tua. Luku vuo den päät ty es sä tou ko kuus sa
2000 ky syin opis ke li joil ta, mi tä he nyt ajat te li vat kuu lu vak si lau lu tai toon. Onko se 
nuo til leen eli ”oi kein” lau la mis ta vai voi ko se ol la esim. asen ne ”jo kai nen saa lau -
laa omal la ää nel lään, me ni oi kein tai vää rin” -tyyp pis tä (ky se ly lo ma ke II, lii te
11)? Vas tauk set il men si vät re la ti vis ti sem paa nä ke mys tä lau lu taidos ta: lau la mi nen
näh tiin nuo til leen lau la mi sen ohel la oman ää nen ja tun tei den il maisukanava na se -
kä ke hi tet tä vis sä ole va na mah dol li suu te na.

Seit se mäs sä kym me nes tä vas tauk ses ta ko ros tet tiin nuo til leen lau la mis ta,
kui ten kin hen ges sä, et tä pie net vir heet ei vät hait taa. Lau lu tai to na pi det tiin myös
roh keut ta tai us kal lus ta lau laa, iloa lau la mi ses ta se kä hen git tä mis tä ja ää nen käyt -
töä. Myös mai nit tiin pe rin tei sen kä si tyk sen ”oi kein” lau la mi ses ta ole van ra joit tu -
nut (Roo sa).

Vee ran ja Emman vas tauk set edus ti vat erään lai sia ää ri päi tä. Toi nen pai not ti 
oi kein lau la mis ta ja toi nen tun tei den mu kanaolon tär keyt tä. Vee ra: Lau la mi nen ei
mie les tä ni voi ol la pelk kä asen ne. Lau lu tai toon kuu luu myös se, et tä lau laa jo ta -
kuin kin oi kein. Toki jo kai nen lau laa omal la ää nel lään, mut ta jos hen ki lö tie tää
lau la van sa täy sin vää rin, voi hän kont rol loi da ää nen voi mak kuut ta ryh mä ti lan -
teis sa lau let ta es sa. Vee ran nä ke mys on hie man yl lät tä vä ei kä ko vin he del mäl li nen 
kan nus ta van il ma pii rin kan nal ta. Äänen voi mak kuu den kont rol loin ti ryh mä ti lan -
tees sa on epä var mal le lau la jal le vai ke aa, ja sii hen liit tyy to den nä köi ses ti no lou den 
tai hä pe än tun tei ta. Siten to tea mus sii tä, et tä jo kai nen lau laa omal la ää nel lään, tun -
tuu ku mou tu van kont rol loi mis ke ho tuk sen myö tä. Emma puo les taan kir joit ti: Kyl -
lä hän se tek niik ka hi oo puh taut ta, mut ta il man tun net ta, in tui tiota ja it sen sä an ta -
mis ta lau lu voi ol la kyl mää ei kä ta voi ta kuu li joi ta; eli mo lem pi pa rem pi.

Anni huo maut ti, et tä

jo kai nen saa lau laa omal la ää nel lä -asen ne ei ker ro mi tään lau lu -
taidos ta, vaan on su vait se vai suu den merk ki, jos se koh dis tuu toi siin
ih mi siin, ja it se var muu den merk ki, jos se koh dis tuu it seen sä. Type -
ryyt tä on ar vos tel la toi sia ih mi siä il keäs ti.

Alku tal ves ta 2001, kun pro jek ti oli jo lop pu nut, pyy sin osal lis tu jia ker to maan pro -
jek tin ul ko puo li ses ta lau luelä mäs tä: ”Olet ko lau la nut yh des sä mui den kans sa
esim. kir kos sa tai yh teis lau lu ti lan teis sa? Mil tä tun tui?”. Kysyin myös”Miten ku -
vaat kai ken kaik ki aan lau lu tai toa si ja lau la mis ta si nyt?” (ky se ly lo ma ke III, lii te 12)
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Kaik ki ker toi vat lau laneen sa jos sa kin, kir kos sa, ala-as teel la ope tus ti lan -
tees sa, su ku juh lis sa jne. Lau la mis ta ku vat tiin myön tei ses ti, se on ki vaa; oli roh jet -
tu lau laa ko vem paa; jos jo ku pää kään tyi kat so maan, se ei hai tan nut; oli us kal let tu
aja tel la, et tä osaan han mä lau laa; kuin suh de lau la mi seen oli si nor ma lisoi tu nut:
jos kus osaa, jos kus ei. Jokai sen mie les tä oma lau lu tai to oli pal jon pa rem pi pro jek -
tin lo pus sa kuin alus sa. Seit se män osal lis tu jaa kym me nes tä toi esiin ha lun sa ja
mah dol li suu ten sa edel leen ke hit tyä. Esi mer kik si Roo san sa nat ku vaa vat näi tä aja -
tuk sia hy vin: Olen tyy ty väi sem pi, mut ta ja no an li sä op pia. Ennen ajat te lin, et tä en
osaa en kä voi op pia. Nyt tie dän, et tä voin op pia, mut ta kai paan vie lä har joi tus ta.
En epäi le, et teivät kö lo put kin kol me hen keä oli si aja tel leet voi van sa ke hit tyä edel -
leen, he ei vät vain tul leet mai nin neek si si tä. Heis tä Anni ja Eetu ku va si vat it se ään
myön tei ses ti ”kes ki ver to lau la jik si”. Emman sa nois sa kai ku vat sy vem mät elä män -
kysymyk set. Hän sa noi: Lau la mi nen ei ole mi nul ta kaan kiel let ty. Ikään kuin osa
ih misar voa oli si pa lautet tu, hy väk syt ty.

Tul kit sen niin, et tä puo li tois ta vuot ta kes tä nyt pro jek ti oli avan nut jo kai sel -
le por tin lau la mi sen maa il maan. Pro jek tin ai ka na oli saa tu voit to puo li ses ti myön -
tei siä lau la mis ko ke muk sia. Oli tu tus tut tu omaan ää neen ja löy det ty sii tä ai kai sem -
min tun te mat to mia alu ei ta. Lau lu tai to oli pa ran tu nut ja oli syn ty nyt tie toi suus sii -
tä, et tä tai dos sa voi edel leen ke hit tyä. Aikai sem mat mu siik ki ko ke muk set oli vat ol -
leet etu pääs sä pas sii vi sia lä hin nä kuun te le mi seen pe rus tu via (poik keuk se na pia -
noa soit ta va Eetu). Nyt oli lau la mal la it se osal lis tut tu mu siik kiin ja pääs ty uu del la
ta val la osal li sek si sii tä, mi tä mu siik ki voi ih mi sel le tar jo ta ja mi ten se voi aut taa ih -
mis tä elä mään on nel li sem pa na. Lau la mi ses ta näyt ti tul leen väy lä hy vän mu siik -
kisuh teen (Kur ke la 1997b) mahdollistajaksi.

11.7 Mitä tapahtui laulamiselle projektin
jälkeen?

Run saat puo li tois ta vuot ta pro jek tin lop pu mi sen jäl keen ke säl lä ja syk syl lä 2002
osal lis tu jat ker toi vat kir jal li ses ti sii tä, mi tä hei dän lau la mi sel leen kuu luu (Seu ran -
ta kysely, lii te 13). Yleis sä vy vies teis sä oli po si tii vi nen. Kaik ki lau loi vat, ai na kin
jon kin ver ran. Iida, Anni ja Vee ra ker toi vat lau laneen sa opin toi hin liit ty vis sä li tur -
gi sis sa har joi tus ti lai suuk sis sa, ko ke neet on nis tuneen sa teh tä vis sä ja saa neet po si -
tii vis ta pa lautet ta. Vee ra ker toi, kuin ka Lau lu me ni lois ta vas ti. Oppo nent ti ni ky syi, 
olen ko har ras ta nut lau lua. Se oli mah ta vaa. Eetu oli lau la nut li tur gi na seu ra kun -
nan edes sä kaik ki vuo ro lau lut. Roo sa työs ken te li jo seu ra kun nas sa lau la en ju ma -
lan pal ve lus li tur gi oi ta ja nuor ten kans sa vir siä ja hen gel li siä lau lu ja. Hän mai nit si
hie noi sis ta suo ri tus pai neis ta ja sa noi naut ti van sa lau la mi ses ta eri tyi ses ti yk sin ol -
les saan. Lau la mi nen oli myös ru kouk sen vä li ne hä nel le.

Lau la mi nen koet tiin ylei ses ti po si tii vise na. Vil le ker toi, kuin ka lak ki ai sis sa
oli yl lät tä en käy nyt niin, et tä hän ikään kuin joh ti lau lua, kun muut ei vät muis ta -
neet sa no ja. Eetun ys tä vä oli pyy tä nyt hän tä aloit ta maan ruo ka vir ren, kos ka ”lau -
lat niin hy vin”. Hän ker toi, kuin ka po si tii vi nen lau su ma oli an ta nut hä nel le it se var -
muut ta niin, et tä hän sai py syt tyä nuo tis sa, vaik ka ys tä vä ei ihan py synyt kään.
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Myös Lau ra sa noi lau la mi sen ole van ny kyi sin oi ke as taan ai na po si tii vi nen ko ke -
mus. Hän toi voi, et tä oi ke an ää nen kor keu den löy tä mi nen muut tui si vä hi tel len hel -
pom mak si, mut ta ole van sa oi ke as taan san gen tyy ty väi nen sii hen lau lu tai toon, jo -
ka hänellä nyt on.

Ehdol li sim min omaan lau la mi seen sa suh tau tui vat Emma, Juho ja Niko.
Sekä Juhol la et tä Nikol la oli pa lau tu nut hie man va rauk sel li nen suh tau tu mi nen sii -
hen, et tä muut kuu le vat omaa lau la mis ta, mi kä ei kui ten kaan ai na hait taa. Niko sa -
noi lau la mi sen ym pä ril le liit ty vän kui ten kin

rop pa kaupal la kum mal li sia fii lik siä (epä var muus, hä peä yms.). Tie -
dän, et tä ää ni saat taa to tel la hy vin kin, mut ta em. fii lis ten val las sa
lau la mi nen ei on nis tu. Juho to te si, et tä po si tii vi set lau la mis ko ke muk -
set ra joit tu vat pro jek tin ai kai siin lau lu het kiin, jol loin sai opet ta jal ta
feed backiä. Ja eh kä joi hin kin ti lan tei siin ko to na, jois sa olen hoi lot ta -
nut täyt tä pää tä. Nega tii vi set ko ke muk set ovat si säi siä: kun ää ni tun -
tuu ole van pai nuk sis sa tai muu ten hal lin ta ky vyn ulot tu mat to mis sa ja
oi ke aa sä vel la jia ei tun nu löy ty vän mil lään. Emma sa noi, et tä kyl lä
mi nä aras te len vie lä kin omaa lau lu a ni, jou kos sa usein ”ää ni ka to -
aa” eli lau lu muut tuu si säi sek si.

Kak si ikä vää seik kaa tu li esiin. Roo sa mai nit si, kuin ka ju ma lan pal ve lushar joi tus -
ten oh jaa ja oli sa no nut, et tä Roo sa py syy kyl lä nuo tis sa, mut ta ei aloi ta lau lua sii tä
nuo tis ta, jo ka in tonaa tios sa jää vii mek si soi maan, ku ten pi täi si. Roo sa ker toi yrit -
täneen sä sel vit tää oh jaa jal le ti lan teen sa, et tä hän oli ol lut 20 vuot ta lau la mat ta ja
et tä hä nel le on suu ri as kel lau laa yk sin tois ten edes sä. Kah den päi vän ku lut tua oh -
jaa jan pa laute oli sa ma ja Roo sa to te si, et tä hän ei ym mär tä nyt! Onnek si muut ryh -
mä läisem me, jot ka oli vat näh neet, et ten kah ta vuot ta aiem min pys ty nyt lau la maan
ol len kaan, kan nus ti vat. Ohjaa ja ei il mei ses ti lain kaan kä sit tä nyt Roo san lau lu han -
ka luuk si en luon net ta, ja pa laute vain la tis ti Roo san lau lu ha lu ja ja -us kal lus ta.

Juho puo les taan ker toi, kuin ka oli men nyt tie de kun nas saan syk syl lä 2002
in nos tunee na en sim mäi seen har joi tuk seen kuo roon, jon ka mai nos tet tiin so pi van
kai kil le. Juhon ker to man pe rus teel la kuo ro pyr ki il mei ses ti toi mi maan ”Kör för al -
la” -pe ri aat tein (ks. lu ku 3.3.2). Kui ten kin en sim mäi ses sä ko koon tu mi ses sa alet -
tiin he ti lau laa kaa nonis sa suh teel li sen vaa ti via lau lu ja. Juho oli si kai van nut – ja
eh kä mo net muut kin – hi taam paa etenemis tä ja opas tus ta teh tä viin. Hän pois tui
pet tynee nä pai kal ta ja ker toi jäl keen päin huh ti kuus sa 2004 muis ta van sa sen sy vän
ah dis tuk sen ja pet ty myk sen sii tä, mi ten odo tuk set ei vät täyt ty neet, ja Lau le -
taan–pro jek tis sa syn ty neet on nis tu mi sen ko ke muk set tun tui vat ase tet ta van ky -
seen alai sik si (it se siis epä on nis tues sa ky seen alais tan ne). Kuo ron, jon ka mai nos -
te taan ole van kai kil le avoin, oli si myös käy tän nös sä toi mit ta va si ten, et tä lau la mi -
nen siel lä on kai kil le mah dol lis ta. Tämä edel lyt tää mm. hi das ta etenemis tä ja riit tä -
vän help poa oh jel mis toa (Lam pi nen, 2000). Muu toin teh dään to del li nen kar hun -
pal ve lus lau la mi ses saan epä var moil le henkilöille.

Sekä Roo san et tä Juhon ker to mas sa ta pauk ses sa oh jaa jil ta puut tui il mei ses ti 
se kä tie tä mys lau lu taidon ja -tai dot to muu den lu ke mat to mis ta vi vah teis ta et tä ky ky 
ja/tai ha lu aut taa vai keuk sis sa. Tämä ei si nän sä ole ih me tel tä vää, niin asia ton ta
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kuin se on kin. Kuten lau la mis kult tuu ria poh ties sa ni to te sin, mu siik ki kas va tusins -
ti tuu ti ois sa toi mi vil le mu sii kin am mat ti lai sil le ei ta val li ses ti muo dos tu ne kä si tys tä 
sii tä, mi tä lau la mi ses taan epä var moil ta voi vaa tia ja mi ten lau lu tai toa voi ke hit -
tää133.

Juho poh ti ku vaa maan sa ta paus ta vie lä näin:

Jos mu sii kinopet ta ja ni oli si vat edus ta neet sa mo ja nä ke myk siä kuin
si nul la on, voi si mu sii kil li nen his to ria ni ol la hy vin kin toi sen nä köi -
nen. Vaik ka eh kä lau la jak si en oli si kos kaan tul lut, niin oli sin voi nut
ke hit tää muu ta mu sii kil lis ta osaa mis ta ni ja ope tel la eh kä jon kin inst -
ru men tin soit ta mi sen. Nyt hän usein miel le tään, et tä jos ei osaa lau -
laa, ei ole mu si kaa li nen. Tämän ta kia jo aja tuk sen ta sol la luo vuin
aja tuk ses ta ope tel la soit ta maan jo tain soi tin ta. (28.4.2004)

Osal lis tu ji en lau lusuh de siis vaih te li, mut ta sen voi sa noa pää o sin ol leen myön tei -
nen tai jo pa erit täin myön tei nen myös puo li tois ta vuot ta pro jek tin jäl keen. Pro jek -
tia muis tet tiin ai no as taan po si tii vi sin sa noin. Esi mer kik si: [pi dän jäl keen päin yh -
teis tä työs ken te lyä] erit täin he del mäl lise nä, tar peel lise na ja an toisa na (Niko); ko -
ko pro jek ti on ol lut mi nul le iki muis toi nen ko ke mus (Lau ra); vuo den työs ken te ly oli
ai na kin mi nul le erit täin tär ke ää, ja se in nos ti mi nua pal jon lau lun suh teen (Eetu);
yh tei nen työs ken te ly tun tui kai ken kaik ki aan to del la an toisal ta (Iida).

Lisäk si ker rot ta koon, et tä Anni ai koi mar ras kuus sa 2003 aloit taa lau lu tun -
nit. Vil le on ot ta nut lau lu tun te ja ja aloit ta nut ki ta ran soit ta mi sen vuo si kym me nien
tau on jäl keen se kä osal lis tu nut vii te nä ke sä nä lau lu kurs sil le ni. Roo sa, juu ri äi dik si 
tul lee na, ker toi jou lu kuus sa 2003 teks ti vies til lä kuin ka vau va ra kas taa lau lua, eri -
tyi ses ti vir siä. Nämä kin esi mer kit ker to vat sii tä, et tä suh teel li sen ly hy es sä ajas sa
pys tyim me yh des sä avaa maan lau la mi sen mah dol lis ta maa il maa mer kit tä väl lä
tavalla.
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133 Toi saal ta on mah dol lis ta myös mu sii kin am mat tiope tuk sen yh teydes sä, et tä mu sii kin teo rian opet ta ja an taa
opis ke li jan vi hel tää sä vel ta pai lu teh tä viä, jos lau la mi nen ei opis ke li jal ta oi kein luon nu. Onnek seen täl lai -
nen opis ke li ja on to den nä köi ses ti luo ki tel tu sel lai sek si, jol la on ”hy vä sä vel kor va”, ja tie opin toi hin on
auen nut.



12 Laulamiskulttuurin
mahdolliset maailmat

Täs sä lu vus sa vas taan ko ko avas ti tut ki mus teh tä vään lau lu taidot to muu den il mi ön
sel vit tä mi ses tä: ”Mis tä lau lu taidot to muu des sa on ky sy mys?” se kä tar kas te len vii -
det tä ja vii meis tä tut ki mus kysymys tä: ”Miten nuo til leen lau la mis ta voi opet taa?”
Vii mei ses sä lu vus sa 12.4. hah mot te len ope tus mal lin ”Lau lu taidon tu ki tik kaat”
nuo til leen lau la mi sen pa ran ta mi sek si ja ke hit ty vän lau la jan avuk si.

Edel tä vis sä lu vuis sa olen tar kas tel lut tut ki mus ryh mään osal lis tu nei den lau -
lu taidon muu tok sia fy sio lo gi sis ta, kog ni tii vi sis ta ja ko ke muk sel li sis ta nä kö kul -
mis ta ja sel vit tä nyt näi den te ki jöi den yh teyk siä lau lu taidot to muu teen. Vas taan tut -
ki mus teh tä vään ko ko amal la nä mä kir jal li suu teen ja tut ki musha vain toi hin pe rus tu -
vat poh din nat ja esit tä mäl lä niis tä mal lin yh teen ve to ku vi on muo dos sa. Mal li on
abst rak tio to del li suu des ta, ja sen tar koi tuk se na on esit tää yk sin ker tais tet tu nä ke -
mys ko ko naisuu des ta tuo mal la esiin sen olen nai sia piir tei tä (Hirs jär vi ym. 2002,
134). Hah mot te len myös eh do tuk sen hy väk si lau lusuh teek si.

12.1 Laulutaidottomasta kehittyväksi laulajaksi

Esit te len aluk si kah tiaja on kah des ta lau la mi sen mah dol li ses ta maa il mas ta. Mah -
dol li set maa il mat ovat so si aa li sia ja kult tuu ri sia mer ki tys verk ko ja, jot ka mää rit tä -
vät ih miselä mää ja joi den va ras sa ih mi nen hah mot taa it se ään ja jot ka toi saal ta
muok kaan tu vat niis sä toi mi joi den kaut ta (Hol land ym. 2001, 40–42). Aivan sel -
laise naan maa il mat ei vät var maan kaan ole ole mas sa kuin kaa va mai ses sa kah tiaja -
os sa ni esi tän, mut ta niil lä on tut ki muk sen pe rus teel la kui ten kin vas tineen sa to del -
li suu des sa.

Tämän tut ki muk sen koh de lau lu taidot to muus on pe räi sin yh des tä mah dol li -
ses ta maa il mas ta, es teet ti sen mu siik ki kas va tuk sen maa il mas ta. Sen mer ki tys ver -
kos sa se kä mu sii kin asian tun ti jat et tä maal li kot mää rit te le vät lau lu taidon sel lai -
sek si luon tai sek si omi nai suu dek si, jo ka ih mi sel lä jo ko on tai ei ole.134 Usein mu si -
kaa li suu den ja lau lu taidon, en nen kaik kea ”sä vel kor van” kat so taan liit ty vän yh -
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134 Jos lap si tai ai kui nen sul je taan ak tii vi sen mu sii kin te ke mi sen ul ko puo lel le esi mer kik si lei maa mal la hä net
epä musikaa li sek si tai lau lu taidot to mak si, hä nen mah dol li suu ten sa ky seen alais taa saa man sa lei ma ovat to -
den nä köi ses ti pie net. Täs sä mie les sä mu siik ki kult tuu ri mää rit te lee mak ro tasol la yk si löi den liik ku ma-aluet -
ta. On to ki ih mi siä, jot ka saa mas taan lei mas ta huo li mat ta on nis tu vat rai vaa maan it sel leen väy län mu siik -
kiin. Mai ja la (2003, 83) ker too kol mes ta suo ma lai ses ta huip pu muu si kos ta, jot ka hy lät tiin ai koi naan mu -
siik kiopis ton pää sy ko kees sa. Näi den hen ki löi den lap suu denym pä ris tö kan nus ti kui ten kin vah vas ti mu sii -
kin pa riin, jo ten pää sy ko kees sa saa tu epä musikaa li sen mää re tai jän nit tä mi nen ei tu hon nut hei dän oras ta -
vaa myön teis tä mu siik kisuh det taan.



teen. Musi kaa li suut ta pi de tään syn nyn näise nä vain har vo jen va lit tu jen omi nai suu -
te na. Sitä voi daan mi ta ta, ja se il me nee esi mer kik si no pea na op pi mis ky ky nä, hy -
vä nä lau lu tai to na ja mu siik ki muis ti na tai mui na mu sii kil li si na val miuk si na
(Bränd ström 1997, 12–16). Musiik ki on en nen kaik kea teok sia, ja mu si kaa li suus
il me nee teos ten tra di tion mu kai ses sa esit tä mi ses sä (Regels ki 1998, 10–11). Hyvä
sä vel kor va ja hy vä lau lu tai to ovat osoi tus mu si kaa li suu des ta ja huo no sä vel kor va
ja huo no lau lu tai to epä musikaa li suu des ta. Lau lu tai toa voi daan mi ta ta esi mer kik si
lau lu koeti lan tees sa, jos sa pi tää lau laa lau lu oi kein ja puh taas ti. Kaik ki ei vät ole
riit tä vän lah jak kai ta pys ty äk seen lau la maan kuo ros sa, pääs täk seen mu siik ki luo -
kal le jne. Kos ka nuo til leen lau lu tai toa ei voi ke hit tää, ei ole jär keä yrit tää opet taa
si tä niil le, jot ka ei vät py sy nuo tis sa. (esim. Bränd ström 1997, ii, 11.) Kuva tun lais ta 
nä ke mys tä lau lu taidos ta kut sun ab so luut ti sek si uskomukseksi (luku 3.2.5).

Tut ki muk seen osal lis tu ji en ikä vaih te li vuon na 1945 syn ty nees tä vuon na
1979 syn ty nei siin. Riip pu mat ta opis ke li jan iäs tä hei dän lau lu taidot to mak si lei -
mau tu mi sen sa ta pah tui sa man tyyp pi sen ta pah tu ma ket jun pe rus teel la kuin mis tä
esi mer kik si Soi li ja Tv-do ku men tin ”Me lau lu taidot to mat” (1994) esiin ty jät ker to -
vat (lu vut 3.2.4 ja 3.2.5) tai mis tä Bränd ström (1997), Frit zell (2001) ja Welch
(2001) an ta vat esi merk ke jä. Luon teel taan dua lis ti nen (Schom mer 1990) ab so luut -
ti nen lau lu tai tous ko mus on ins ti tu tio na li soi tu nut ja ob jek ti voi tu nut us ko mus jär -
jes tel mäk si (ks. Ber ger & Luck mann 1994). Sen mer ki tys ver kos sa kä sil lä ole va
tut ki mus on vail la miel tä. Kos ka lau lu taidot to muu del le ei ole mi tään teh tä vis sä,
mik si edes poh tia, mi ten lau lu taido ton voi si oppia laulamaan?

Toi ses sa ää ri pääs sä es teet tis-ab so luut ti ses ta mu siik ki maa il mas ta si jait se -
vas sa mah dol li ses sa maa il mas sa lau lu taidot to muut ta ei ole ole mas sa. Siel lä tul -
kin ta ni mu kaan lau lu tai to ja -tai dot to muus näh dään suh teel li si na ja kon teks -
tisidon nai si na prak si aa lis-re la ti vis ti ses ti (lu vut 3.3 ja 3.3.1) ym mär ret tyi nä il mi öi -
nä.

Kos ka ih mi nen vuo ro vai ku tuk ses sa kult tuu rin kans sa luo it seän sä (ks. Hol -
land ym. 2001 171–173), se kum man lai sen mah dol li sen maa il man vai ku tus pii ris -
sä ih mi nen toi mii, mää rit tää pait si hä nen toi min taan sa ja ajat te lu an sa myös käy tet -
tä viä sa no ja. Sanat ei vät ole neut raa le ja, vaan läh töi sin kol lek tii vi ses ta ko ke muk -
ses ta ja kult tuu ri ses ta to del li suu des ta (Hol land ym. 2001, 171). Siten ei ole yh den -
te ke vää, mil lai sia sa no ja ja kä sit tei tä mer ki tys ver kois sa käy te tään – mer ki tys ver -
kot myös mää rit ty vät sa no jen avul la. Esteet tis-ab so luut ti ses sa mer ki tys ver kos sa
pu hu taan lau lu taidot to mis ta, mut ta toi sen lai ses sa mah dol li ses sa maa il mas sa,
prak si aa lis-re la ti vis ti ses sa mer ki tys ver kos sa, voi tai siin pu hua esi mer kik si ke hit -
ty vis tä lau la jis ta Wel chin (1996) ta paan. Täs sä mer ki tys ver kos sa tut ki mus on mie -
le käs, kos ka lau lu tai toa voi ke hit tää lä pi elä män riip pu mat ta lähtötasosta.

Kos ka lau lu tai to on mo ni mut kai nen, -ulot tei nen ja suh teel li nen il miö, mi -
kään yk sit täi nen kä si te ei ta voi ta si tä ko ko naan (ks. Lann fjäll 1998, 14). On kui -
ten kin olen nais ta, et tä py ri tään käyt tä mään il miös tä sel lai sia ni mi tyk siä, jot ka vas -
taa vat mah dol li sim man suu res sa mää rin asi ain to del lis ta ti laa. Käsi te lau lu taidot -
to muus on lii an yk siulot tei nen, ja sii tä puut tuu ke hi tyk sel li nen as pek ti ko ko naan.
Sik si on mie les tä ni eh dot to mas ti pa rem pi ja enem män to den mu kais ta pu hua ke hit -
ty väs tä lau lu taidos ta ja ke hit ty väs tä lau la jas ta kuin lau lu taidot to muu des ta ja lau lu -
taidot to mas ta.
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Olen tut ki muk sen ai ka na miet ti nyt pal jon oi kein lau la mi sen mer ki tys tä ja
nuo til leen lau la mi sen vaa ti muk sen oi keu tus ta yleen sä: pi tää kö osa ta lau laa nuo til -
leen? Tämän het ki nen kä si tyk se ni on ly hy es ti seu raa va. Kos ka lau la mi nen on
myös kult tuu ri nen ja yh teisöl li nen il miö, lau la mi nen yh des sä mui den kans sa koe -
taan ta val li ses ti tyy dyt tä väm mäk si, jos lau le taan sa mo jen nuot tien mu kaan. Lau -
lun ole mus, se mik si se imee mu kaan sa, to teu tuu il mei ses ti juu ri lau lun me lo di an
ku lus sa135. On si ten ym mär ret tä vää, et tä hen ki lö, jo ka ei osaa lau laa nuo til leen,
toi voi si ta val li ses ti op pi van sa juu ri tä män ulot tu vuu den lau lu taidos ta. Hän saat taa
ha lu ta osal lis tua täy sin rin noin yh tei seen lau la mi seen ja sen mu ka naan tuo miin
tun nel miin ja sä vel män mu ka naan kan ta miin muis toi hin. Myös yk sin ol les sa tyy -
dy tys omas ta lau la mi ses ta voi ol la suu rem pi, jos ko kee suu rin piir tein osaa van sa
lau laa nuo til leen, kos ka sil loin kin ih mi nen on osa kult tuu ri aan ja yh teisö ään. Siten 
ajat te len, et tä nuo til leen lau la maan op pi mi nen mah dol lis taa osal lis tu mi sen lau la -
mi sen kes kei seen ulot tu vuu teen. On myös toi saal ta il meis tä, et tä täy sin val lat to mi -
en sä vel kul ku jen il moil le pääs tä mi nen voi ol la erit täin ri kas tut ta vaa ja luo vaa
miel tä ruok ki vaa. Nuot tien ei tar vit se (aina) olla isäntinä.

12.2 Yhteenveto laulutaidon ulottuvuuksista

Koko an al la ole vaan ku vi oon yh teen ve don sii tä, mis tä tä män tut ki muk sen pe rus -
teel la lau lu taidot to muu des sa on ky sy mys. Kuvio kos kee lau lu taidon ulot tu vuuk -
sia, ja sii nä lau lu tai to näh dään Wel chin (1996, 2001) ta paan jat ku mo na. Perus te len 
eri ulot tu vuuk sia teo reet tis ta vii te ke hys tä ni vas ten ja käy tän esi merk kei nä tut ki -
muk ses sa esiin tul lei ta seik ko ja. Sys tee mi sen nä ke myk sen (Vuo ri nen 1995, 89;
Von Wright 1985) mu kai ses ti ym mär rän eri ta so jen ku ten esi mer kik si kur kun pään 
fy sio lo gi sen toi min nan ja lau la mis ti lan tees sa val lit se van il ma pii rin ole van yh -
teydes sä toi siin sa ja voi van vai kut taa toi siin sa. Myös kään yk si lön us ko muk set ja
att ri buu ti ot (Wei ner 1986; Aus tin & Vis poel 1998) ei vät ole vain yk si löl li siä, vaan 
ai na kiin nit ty nei tä ym pä röivän kult tuu rin mer ki tys jär jes tel miin. Jaot te lu kult tuu -
riin, lä hiym pä ris töön ja yk si löön on si ten jos sain mää rin kei no te koi nen, sa moin
kuin se, mit kä te ki jät on luo ki tel tu kul loisen kin ot si kon al le. Asi oi den esit tä mi sen
kan nal ta to del li suut ta yk sin ker tais ta va kaa va mai suus on kui ten kin vält tä mä tön tä.

Kuvi on nu me roin ti al kaa mak ro tasol ta kult tuu ris ta ja päät tyy mik ro tasol le
yk si lön lau lu ää nen fy sio lo gi siin te ki jöi hin. Nume roin ti ei viit taa tär keys jär jes tyk -
seen, kos ka eri ta pauk sis sa ulot tu vuuk sil la on eri pai no ar vo. Useam pi nuo li osoit -
taa kult tuu rin ja lä hiym pä ris tön vai ku tus ta yk si löön sik si, et tä tul ki tes sa ni lau la mi -
sen maa il maa kult tuu ri psy ko lo gi ses ti ole tan, et tä ih mi nen syn tyy näyt tä möl le, jos -
sa on jo näy tel mä kä si kir joi tuk si neen ja vuo rosanoi neen me nos sa (Bru ner 1995,
34). Näyt tä möt voi vat ih mi sen elä mäs sä vaih tua, mut ta ym pä röiväl lä kult tuu ril la,
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135 Myös sa nat voi vat ol la se, mik si tiet ty lau lu koe taan mer kit tä väk si.



näy tel män kä si kir joi tuk sel la, vuo rosanoil la ja la vas teil la on ai na pe rus ta van laa tui -
nen vai ku tuk sen sa yk si löön, vaik ka hän kin puo les taan vai kut taa näytelmään.

Miel län ku vi on mal lik si lau lu taidon ulot tu vuuk sis ta. Jos ku vi tel laan kaik ki
mal lin 20 ulot tu vuut ta yk si lön kan nal ta myön tei ses ti la tau tuneik si, hän saat taa yl -
tää lau la mi sen huip pu am mat ti lai sek si. Mitä enem män kiel tei ses ti la tau tu nei ta
ulot tu vuuk sia on, si tä epä var mem pi lau la ja hän on ja si tä hu te ram mak si käy yk si -
lön myön tei nen lau lusuh de. Mal lin mu kaan lau lu tai to koos tuu mo nis ta yk sit täi sis -
tä toi siin sa vai kut ta vis ta te ki jöis tä. Ei ole ole mas sa täy del lis tä lau lu taidot to muut -
ta, kos ka mi kään ulot tu vuus ei ole sel lai nen, jo ka puut tui si täy del li ses ti ja jo hon ei
voi tai si ai na kin jos sain mää rin myön tei ses ti vai kut taa.136 Kuvi on pe rus vies tin voi
ki teyt tää näin: kä si tyk set lau lu taidos ta ja -tai dot to muu des ta mää räy ty vät kult tuu -
ri ses sa kon teks tis sa. Lau lu taidot to muus ei ole py sy vä omi nai suus, vaan lau lu tai -
toa voi ke hit tää ko ko elä män ajan. Sik si on syy tä pu hua ”ke hit ty vis tä lau la jis ta” ei -
kä ”lau lu taidot to mis ta”.

Kuvio 8. Yhteen ve to lau lu taidon ulot tu vuuk sis ta

Kulttuurissa vallitseva käsitys

Ulot tu vuu det 1–6: Kun kult tuu ris sa ym mär re tään mu si kaa li suus ja lau lu tai to es -
teet tis-ab so luut ti ses ti, hen ki löt, jot ka ei vät suo riu du mu si kaa li suus tes teis tä tai ei -
vät lau la nuo til leen, jää vät usein soi ton- ja lau lunope tuk sen ul ko puo lel le. Esi mer -
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Lähiym pä ris tö

7. att ri buu ti ot mu si -
kaa lisuu den ja lau -
la mi sen suh teen

8. per heen ja ys tä vi -
en tu ki

9. ope tuk sen mää rä
ja laa tu

10. ta voi te ta so
11. lau la mis ti laisuu det

jne.

Yksi lö

12. lau la misko ke muk -
set

13. mo ti vaa tio lau laa
ja ope tel la lau la -
maan

14. il ma pii ri, pa laut -
teen mää rä ja laa tu

15. it se luot ta mus ja
pys ty vyy den tun ne 
lau la mi sen suh teen

16. jän nit tä mi nen
17. har joit te lun mää rä

ja laa tu
18. sä vel kor keuksien

kuu le mi nen
19. ää nen fy sio lo gi nen 

tuot ta mi nen
20. ää niala ja re kis te rit

jne.

Kult tuu ris sa
val lit se va  kä si tys

1. mu sii kis ta
2. mu si kaa li suu des ta
3. mu sii kinope tuk -

ses ta
4. lau lu taidos ta
5. lau la maan op pi mi -

ses ta
6. lau lunope tuk ses ta

jne.

136 Jot kut har vi nai set, esi mer kik si neu ro lo gi set vam mat tai sai raudet voi vat es tää jon kin ulot tu vuu den ke hit ty -
mi sen.



kik si on gel mat sä vel kor keuk si en kuu le mi ses sa tai pu he ään tä kor keam pi en sä ve li -
en käyt tä mi ses sä (ulot tu vuu det 18,19 ja 20) voi vat ai he ut taa lau lu taidot to man lei -
man. Jos sen si jaan mu si kaa li suut ta ja lau lu tai toa pi de tään suh teel li si na ja ke hi tet -
tä vis sä ole vi na il mi öi nä, ja ole te taan jo kai sen asi as ta kiin nos tu neen voi van pa ran -
taa nuo til leen lau la mis taan, on mie le käs tä jär jes tää lau la mis- ja op pi mis ti lai suuk -
sia kai kil le läh tö taidois ta riip pu mat ta. Täl löin on gel mia sä vel kor keuk si en kuu le -
mi ses sa tai kor keam pi en sä ve li en käyt tä mi ses sä ei tul ki ta py sy vik si hai toik si,
vaan nor maa lik si vaih te luik si tai dos sa, jo ka on ke hi tet tä vis sä har joit te lun avul la.

Tut ki mus pro jek ti mer kit si osal lis tu jil le toi sen lais ta mah dol lis ta maa il maa
kuin se maa il ma, jos sa he oli vat saa neet lau lu taidot to man lei man. Loim me pro jek -
tis sa es teet tis-ab so luut ti sis ta us ko muk sis ta poik keavan ta van aja tel la lau la mi ses ta
ja mu si kaa li suu des ta. Se, et tä osal lis tu jat ke hit tyi vät lau la mi ses sa osoit taa, et tä toi -
min tam me oli tu lok sel lis ta.

Jokai sel le osal lis tu jal le voi si ku vi tel la sel lai sen mah dol li sen maa il man, jos -
sa kult tuu ris sa val lit se vat kä si tyk set ja lä hiym pä ris tö oli si vat tu ke neet lau lu taidon
ke hit ty mis tä päin vas toin kuin to del li suu des sa ta pah tui. Esi mer kik si Iida ei ker to -
man sa mu kaan lau la nut nuo til leen lap se na kou lus sa. Ole te taan, et tä opet ta ja oli si
asen noi tu nut re la ti vis ti ses ti mu si kaa li suu teen (vrt. lu vut 3.3 ja 3.3.1) ja pi tä nyt si tä 
suh teel lise na il miö nä (ulot tu vuus 2). Hän oli si näh nyt lau lu taidon ja lau la maan op -
pi mi sen (4 ja 5) ke hi tyk sel li sen jat ku mon nä kö kul mas ta ja lau lunope tuk sen (6)
prak si aa li ses sa vii te ke hyk ses sä. Hän oli si att ri bu oi nut (7) Iidan lau la mison gel mat
esi mer kik si sel lai siin syi hin kuin vä häi seen har joit te luun (17) ja so pi van pa laut -
teen (14) puut tu mi seen. Per he ja ys tä vät oli si vat kan nus ta neet (8) Iidaa lau la maan,
opet ta ja oli si tar jon nut opas tus ta (9), jo ka oli si hel pot ta nut hä nen ää nialan sa laa -
jen ta mi seen ja re kis te rin vaih dok seen (20) liit ty viä on gel mia. Iida oli si har joi tel lut
lau la mis ta (17) ja hä nen it se luot ta muk sen sa lau la mi sen suh teen oli si py sy nyt hy -
vä nä (15). Hänen lau lu ää nen sä har jaan tu mi nen (17) oli si jat ku nut, ja eh kä in nos -
tus lau laa en ti ses tään kas va nut (13). Hän oli si saa nut mo ni puo li sia lau la mis ko ke -
muk sia (12). Täl lai ses sa mah dol li ses sa maa il mas sa Iidas ta tus kin oli si kos kaan
tul lut lau lu taido ton ta, vaan hy vän lau lusuh teen omaava nuori ja aikuinen.

Jois sa kin yh teisöis sä, joi ta esit te lin lu vus sa 3.3.2, lau la mi nen kuu luu kai kil -
le, mut ta nä mä yh teisöt toi mi vat pe rin teis ten mu sii kin kas va tusins ti tuu ti oi den ul -
ko laidoil la. Pel kään pa hoin, et tä niin kau an kuin ins ti tuu ti ois sa ku ten kou luis sa ja
mu siik kiop pi lai tok sis sa opet ta vi en asen teet py sy vät dua lis ti si na ja ab so luut ti si na,
ne, joi den lau la mis ke hi tys kul kee eri tah dis sa kuin enem mis tön, jää vät edel leen il -
man ope tuk sel lis ta tu kea ja lei ma taan edel leen her käs ti yk siulot tei ses ti lau lu -
taidot to mik si.137
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137 Eräs tun te ma ni pe rus kou lun ja lu ki on opet ta ja oh ja si yk si löl li ses ti muu ta maa kou lun sa kuo ro lais ta, jot ka
ei vät lau la neet nuo til leen – täl lai sia opet ta jia löy tyy var mas ti mui ta kin. Kysei nen opet ta ja hyö dyn si mm.
tark kaa pa lautet ta (TP, lu ku 12.4). Kos ka oh jaus ta pah tui vä li tun neil la, har joit te lu jäi vä häi sek si ja epä -
sään nöl li sek si ei kä joh ta nut mer kit tä vään lau lu taidon pa ran tu mi seen. Kehit ty vä lau la ja tar vit si si to den nä -
köi ses ti yk si löl li sen oh jauk sen li säk si mui den kans sa lau la es saan apua sii nä, et tä hän on nis tui si aloit ta maan 
sa mas ta läh tö ää nes tä kuin muut. Täl löin on tie tys ti myös vaa ra jou tua mui den sil mä ti kuk si. Vaik ka pa har -
moni sen lau lun (ks. lu ku 3.3.2) ja ää ni-imp ro visaa ti oi den (esi merk ke jä liit tees sä 17) avul la opet ta ja voi si



Lähiympäristö

Ulot tu vuu det 7–8: Tut ki muk seen osal lis tu ji en lä hiym pä ris tön kä si tyk set mu si kaa -
li suu des ta ja lau lu taidon ke hit tä mis mah dol li suuk sis ta hei jas te li vat ab so luut tis ta
lau lu tai tous ko mus ta, ja pro jek tin al ku puo lel la lä hes jo kai nen it se kin suh tau tui
epäil len mah dol li suuk siin sa op pia lau la maan. Attri buu tiota pa na (Wei ner 1986)
niin ins ti tu tio naa li ses ti kuin per heen ja ys tä vi en kes kuu des sa lau lu tai toa se li tet tiin
si säi sil lä, py sy vil lä te ki jöil lä, jot ka ei vät ole kont rol loi ta vis sa. Kun osal lis tu jat
saat toi vat to de ta tai to jen sa har joit te lun avul la kui ten kin ke hit ty vän, kä si tyk set lau -
la mi ses ta ja mu si kaa li suu des ta muut tui vat re la ti vis ti sem mik si (ks. lu ku 11.3.2) ja
vä hem män dua lis ti sik si (ks. Schom mer 1990). Myös it se luot ta mus ja tun ne omas -
ta pys ty vyy des tä lau la mi sen suh teen kas voi vat. Se mi ten lä hiym pä ris tö, opet ta jat,
per he ja ys tä vät att ri bu oi vat lau lu tai toa, vai kut taa luon nol li ses ti yk si lön omiin kä -
si tyk siin (ks. Ban du ra 1997; Paja res 1996).

Ulot tu vuus 9: Kaik ki en Lau le taan–pro jek tin opis ke li joi den lau lu tai to ke hit -
tyi huo mat ta vas ti, vaik ka ope tuk sen mää rä pro jek tis sa jäi var sin vä häi sek si (ks. lii -
te 16). On sik si syy tä olet taa, et tä op pi mis tu lok set oli si vat ol leet lap suu des sa hy -
vät, mi kä li lap si oli si saa nut opas tus ta ja roh kaisua lau la mi ses saan lä hi ke hi tyk sen
vyö hyk keen (Vygots ky 1978) ide aa lin mu kai ses ti. Kos ka tai don ke hit ty mi nen pe -
rus tuu har joit te luun (Schmidt 1982, 438–440; Welch 1985), oli si vat osal lis tu jat
eh ti neet ai kuisikään men nes sä har jaan nut taa mo ni puo li ses ti ään tään lau la vi en lap -
si en tapaan.

Ennen pro jek tia osal lis tu jil le ei ol lut tar jot tu lau la mi sen ope tus ta, ei kä ku -
kaan ol lut muu ten kaan in nos ta nut hei tä ke hit tä mään lau lu tai to aan, päin vas toin
lau la mis ta oli lan nis tet tu. Sen si jaan muis sa mi tä eri lai sim pien elä män alu ei den
har ras teis sa on ta pa na jär jes tää al keis kurs se ja tai to jen pe rushar joit te lua var ten.
Sitä, et tä osal lis tu jat oli vat lap se na il mei ses ti epä on nis tu neet jois sain kou lun lau la -
mis ti lan teis sa, ei oli si pi tä nyt tul ki ta ky vyt tö myy dek si op pia yleen sä lau la mis ta.
Vygots kyn (1978, 85–87) mu kaan lap sen ak tu aa li nen ke hi tys ta so, se jol la hän
pys tyy suo riu tu maan it se näi ses ti teh tä väs tä, ei ker ro lap sen po ten ti aa li sis ta ke hi -
tys mah dol li suuk sis ta. Lisäk si Vygots kyn mu kaan ai kui sen tu ki lap sen sen het ki -
seen osaa mis tasoon näh den lii an vaa ti vas sa teh tä väs sä käyn nis tää lap sen si säi siä
ke hi tys proses se ja. Niin pä lap sen ky vyt tö myys lau laa nuo til leen lau lua, jon ka suu -
rin osa esi mer kik si luok ka to ve reis ta osaa, ei tar koi ta, et tei kö hän pys tyi si op pi -
maan si tä so pi vaa apua saa des saan. Apu voi kos kea esi mer kik si si tä, et tä au te taan
las ta suun taa maan tark kaa vai suu ten sa sä vel kor keuk siin ei kä esi mer kik si ää nen
vä riin (ks. Leont jev 1969; Moo re 1994, 45–46). Tilan ne on nu rin ku ri nen: lau -
lunope tus ta on run saas ti tar jol la hen ki löil le, jot ka ovat lau lu tai toi sia. Ne, jot ka eni -
ten opas tus ta kai pai si vat, ei vät näy tä si tä var muu del la saa van. Olen sa maa miel tä
kuin Lann fjäll (1998, 13), jo ka ky syy, ket kä sit ten opet tai si vat hei kos ti lau la via,
jos ei vät koulutetut laulunopettajat.
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oh ja ta kaik kia op pi lai ta kes kit ty mään ää nen mo niin ulot tu vuuk siin. Nii hin voi vat kaik ki osal lis tua riip pu -
mat ta lau lu taidos ta, ja sa mal la ää nen käyt tö saa har jaan nus ta. Samal la alet tai siin miel tää, et tä oi kein ja vää -
rin lau la mi sen vä lil le ei ole syy tä aset taa jyrk kää ra jaa ja et tä vää rin lau la minen kin kuu luu nor maa liin ke hi -
tyk seen (ks. lu ku 2.3).



Ulot tu vuus 10: Epä var mal la lau la jal la ei vält tä mät tä ole kä si tys tä sii tä, mit -
kä teh tä vät ovat so pi via ja mi hin ta voit tei siin kan nat taa täh dä tä. Nämä sei kat sel -
viä vät vä hi tel len opet ta jan avus tuk sel la. Kos ka lii an vai ke at teh tä vät lan nis ta vat
epä var maa lau la jaa, on erit täin tär ke ää op pi mi sen ja pys ty vyy den tun teen kan nal ta, 
et tä ta voi te ta so on so pi va (ks. Csiks zent mi ha lyi 1991, 74–76; Lam pi nen 2000).
On hyö dyn net tä vä sel lai sia ak ti vi teet te ja, jot ka edesaut ta vat on nis tu mis ta. Opet ta -
jan on ol ta va jous ta va, kos ka jot kut teh tä vät tai toi min not ovat toi sil le lii an vai kei -
ta ja toi sil le lii an help po ja. (Kinds vat ter ym. 1988, 38; O’Connor & McDer mott
1996, 2.)

Ulot tu vuus 11: Epä var mat lau la jat tar vit se vat lau la mis ti lan tei ta, jois sa he
voi vat luot taa sii hen, et tä hei dän lau la mis taan ei kom men toi da lan nis ta val la ta val -
la tai an ne ta hei dän jo ten kin muu ten ym mär tää tai don ole van puut teel li nen. Lau la -
mi seen liit ty neet no laus ti lan teet ovat sul ke neet mo nen lau lusuun, niin et tä edes
yh teis lau lu ti lan teis sa ei roh je ta lau laa. Näin lau lu ää nen käyt tä mät tö myys en ti ses -
tään hei ken tää lau lu tai toa. Kuu luu hy viin ta poi hin, et tä ih mis ten ul konäköä ei ar -
vos tel la. Saman pi täi si kos kea ih mi sen ään tä, hä nen per soonal li suu ten sa kes keis tä
il men ty mää. Myös puo li huoli mat to mat hei tot ku ten ”ei se lau lu ihan noin mee…”
vie res sä lau la val le to ve ril le voi vat haa voit taa sy väs ti ja lo pet taa vä häiset kin lau la -
misyri tyk set.138

Yksilö

Vaik ka lau lu tai to koos tuu ta vat to man mo nis ta ulot tu vuuk sis ta (myös Welch,
2001), tut ki muk seen osal lis tu jat oli lei mat tu lau lu taidot to mik si il man, et tä oli si
yri tet ty sel vit tää lau la mis vaikeuk si en tar kem paa luon net ta. Osal lis tu jil la it sel lään -
kään ei ol lut kä si tys tä nii den vai keuk si en luon tees ta tai as tees ta en nen pro jek tiin
mu kaan tu loa. Kui ten kin on gel mat ja nii den pai no ar vo vaih te li vat huo mat ta vas ti
hen ki lös tä toi seen. Joil la kin pää on gel ma oli ää nen tuoton fy sio lo gi sel la puo lel la,
esi mer kik si re kis te rin vaih ta mi nen ei on nis tu nut. Joil la kin oli to del li sia vai keuk sia 
hah mot taa sä vel kor keuk sia, kun taas toi sil la vah va us ko mus omas ta lau lu taidot to -
muu des ta ai he ut ti sä vel kor keuk si en hah mot ta mi se pä var muut ta.

Ulot tu vuu det 12–13: Kai kil le osal lis tu jil le yh teis tä oli vat la tis ta vat lau la -
mis ko ke muk set, ja lau la mis ta jän ni tet tiin ja ol tiin epä var mo ja omas ta mu si kaa li -
suu des ta. Yhteis tä oli myös vah va toi ve op pia lau la maan. Osal lis tu ji en ta voit teet
liit tyi vät it se tun te muk seen, it se luot ta muk seen ja it seil maisuun, am ma til li siin tar -
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138 Moniin pu he työn am mat tien opis ke luun liit tyy pu he te ra peutin suo rit ta ma usein vain pa rin kym me nen mi -
nuu tin pi tui nen ää nen tar kas tus. Sil loin täl löin jon kin pi tä mä ni ää nen käy tön kou lu tus ti lai suu den osal lis tu ja
ker too, kuin ka pu he te ra peut ti ly hy en ta paa mi sen yh teydes sä mää rit te li ker to jan hen git tä vän vää rin tai hä -
nen ää nen sä vaik ka pa vuo ta van. Mitään oh jei ta ei an net tu, mi ten ede tä ”on gel man” kans sa. Kui ten kin ker -
to jan pu he ää ni oli toi mi nut työ ti lan teis sa ja vai kut ti nor maa lil ta. Toi voi si, et tä pu he te ra peut ti oli si eri tyi sen
va ro vai nen, et tei tu li si lei man neek si ih mi sen ään tä ke vyin pe rus tein puut teel li sek si. Ovat ko pu he ää nen laa -
tu kri tee rit asian tun ti joi den mää rit te le mi nä ko vin ka pe at sa maan ta paan kuin mo ni en lau lu am mat ti lais ten
mie les tä lau lu ää nen täy tyy ol la tie tyn lai nen kel va tak seen har ras tus mie les sä lau la mi seen? Samoin kuin lau -
lu ää neen, myös pu he ää neen lyö dyt lei mat voi vat vai va ta miel tä ja ka peut taa it seil maisua.



pei siin ja lau la mi seen yh des sä olon muo to na. Ole tan, et tä sa man tyyp pi siä ta voit -
tei ta on muil la kin lau lu ha lui sil la ih mi sil lä. Tut ki muk ses sa tu li esiin, mi ten lau la -
mi nen tar jo aa rik kaan ka na van esi mer kik si it sen il maisul le, yh teisöl li siin ko ke -
muk siin ja an taa ener gi aa. Lau la mi nen avaa mah dol li suuk sia it seyt tä jä sen tä viin
vir taus ko ke muk siin (Csiks zent mi ha lyi 1991), mui hin hen ki lö koh tai sen kas vuun
vai kut ta viin seik koi hin (ks. Elliott 1995, 130) ja luo yh des sä lau let ta es sa yh teis -
hen keä ja luot ta mus ta ym pä ril leen (Anshel & Kip per 1988). Täl lai set sei kat ovat
myös vah vo ja mo ti vaa tio naa li sia te ki jöi tä laulamaan oppimisessa.

Ulot tu vuu det 14–15: Se, mil lai nen il ma pii ri opis ke lu ti lan tees sa val lit see,
rat kai see pit käl ti myös op pi mis tu lok sia (Antti la 2000, iv, v; myös Ruis mä ki 1991,
236–239). Mikä li tun ne ha vain to ko ke muk set (Mahn & John- Stei ner 2002, 49)
lau la mis ti lan tees sa ai he ut ta vat hä pe än ja ah dis tuk sen tun tei ta, opis ke li ja voi kes -
kit tyä säi lyt tä mään kas von sa ja suo jaa maan it se tun to aan sen si jaan, et tä kes kit tyi si 
esi mer kik si mal li ää nen seu raa mi seen ja lau la mi seen (ks. Boe ka erts & Nie mi vir ta
2000, 427–430, 443). Myös täs sä tut ki muk ses sa tu li sel väs ti esiin, mi ten hy vä ja
luot ta muk sel li nen il ma pii ri on suo ras taan on nis tu mi sen ja op pi mi sen edel ly tys.
Yhden osal lis tu jan eli Vil len sa nat luon neh ti vat osal lis tu ji en kä si tys tä asi as ta ylei -
ses ti: Ilma pii ri vai kut taa olen nai ses ti ha luun ot taa ris ke jä – epä on nis tu mi sen ja
mo kaa mi sen ris ki täl lai ses sa ”uu des sa ju tus sa” on kum min kin mu ka na. Hyvä ja
kan nus ta va il ma pii ri aut taa ni men omaan us kal ta maan ja yrit tä mään ja et si mään
tä tä uut ta il maisua. Kos ka il ma pii ri ja sen osa te ki jä nä pa laute ovat yh teydes sä it -
se luot ta muk seen, pys ty vyy den tun tee seen ja lau la mi sen kog ni tii vi siin ja fy sio lo -
gi siin ta pah tu miin, sen merkitystä ei voi liioitella.

Tämä tut ki mus tu kee Wel chin (1985) skee ma teo rian mu kais ta nä ke mys tä
sii tä, et tä ul ko puo li sen an ta ma tark ka pa laute on ai na kin jos sain har joit te lun vai -
hees sa to den nä köi ses ti vält tä mä tön tä lau lu tark kuu den ke hit tä mi sek si. Edel tä vis sä
lu vuis sa esi tän esi merk ke jä har joit te lu ti lan teis ta, jois sa on kuul ta vis sa tar kan pa -
laut teen lau la mis ta kor jaa va vai ku tus. Pelk kä tark ka pa laute il man op pi mi sen ko -
ko naisuut ta tu ke vaa il ma pii riä voi kui ten kin kään tyä it se ään vas taan ja suo ras taan
hei ken tää op pi mis tu lok sia. Sik si pai no tan ope tus mal lis sa (lu ku 12.4.) se kä opis ke -
luil ma pii rin et tä tar kan oh jaa van pa laut teen mer ki tys tä. On muis tet ta va, et tä op pi -
mi nen ei ole ai no as taan ra tio naa li nen vaan ko ko nais val tai ses ti ih mi sen ek sis ten ti -
aa li seen ole mi seen ja iden ti teet tiin liit ty vä asia (myös Varila 1999).

Pro jek tis sa opit tu ei vält tä mät tä kes tä val lit se van ab so luut ti sen lau lu tai tous -
ko muk sen pai nei ta. Lau la misit se luot ta mus voi järk kyä ja lau lu tai to taan tua, jos
ym pä ris tö ei tue lau lu ää nen käyt tä mis tä ja ke hit tä mis tä. Eri tyi sen ikä viä ovat Roo -
san ja Juhon ker to mat ta pauk set, jois sa mu sii kin am mat ti lai set hor jut ti vat Lau le -
taan–pro jek tin jäl keen luot ta mus ta omaan lau la mi seen (ks. lu ku 11.7).

Ulot tu vuus 16: Pro jek tin al ku puo lel la oli sel väs ti näh tä vis sä, kuin ka lau la -
mi sen jän nit tä mi nen nä kyi ke hon kie les sä ja kuu lui ää nes sä. Lau la mi seen liit tyi
no lou den ja hä pe än tun tei ta, mi kä lie nee yh teydes sä ko ko nais val tai siin lau la mi sen 
kan nal ta var sin kiel tei siin ke ho reak ti oi hin: ar ti ku laa tio elin ten liik keet oli vat sup -
pei ta ja jäyk kiä, kur kun pää vai kut ti ki reäl tä ja hie man ko hon neel ta ja hen gi tys kat -
ko nai sel ta (ks. Sund berg 1986, 60; Boo ne & McFar la ne 1994, 3; Lauk ka nen &
Lei no 1999, 98). Täl lai set reak ti ot ovat omi aan myös vä hen tä mään pys ty vyy den -
tun net ta (Ban du ra 1997, 14). Lau la mis roh keu den kas va mi sen ja mo nen lais ten
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ren tou tus- ja ak ti vaa tiohar joi tus ten myö tä saa tiin ko ke mus ta lau lu ää nen eri ulot tu -
vuuk sis ta. Lau la mi sen jän nit tä mi nen vä he ni ja tu li ha vait ta vis sa mää rin hal lit ta -
vam mak si se kä kog ni tii vi sel la et tä fysiologisella tasolla.

Ulot tu vuus 17: Lau la mi nen ku ten muu kin mu siik ki on toi min taa, siis ole -
muk sel taan pro se du raa lis ta (ks. Elliott 1996, 8–9). Lau la maan op pi mi nen ta pah -
tuu lau la mal la ku ten vie raan kie len pu hu mis ta op pii pu hu mal la. Hak ka rai nen ym.
(2004, 228–230) ker to vat esi mer kin Jaa nas ta, jol le vie rai den kiel ten op pi mi nen oli 
ol lut vai ke aa. Kie li taidon puu te ah dis ti Jaa naa ul ko mais ten jat ko-opis ke lu jen ai -
ka na, kos ka hän ei pys ty nyt juu ri kaan osal lis tu maan kes kus te lui hin – täl lai sis sa ti -
lan teis sa ih mi nen hy vin kin au to maat ti ses ti kes kit tyy hel pos ti suo jaa maan it se tun -
toa. Kos ka jat ku vas ti tu li kui ten kin vas taan ti lan tei ta, jois sa vain oli alet ta va pu hua 
vie raal la kie lel lä, hän vä hi tel len ko ke muk sen kart tues sa op pi pu hu maan su ju vam -
min. Vies tin tää oli ra joit ta nut en nen kaik kea pel ko kie liop pi vir hei den te ke mi ses tä. 
Mut ta kun Jaa na on nis tui edes ti la päi ses ti ma dal ta maan kri tii kin ta soa, pu hu mi nen 
al koi su jua ja myös vir heet kor jaan tua. Kult tuu ri psy ko lo gi an en sim mäi sen pe rus -
lain (Hak ka rai nen ym. 2004, 125) mu kai ses ti op pi mi nen ja osaa mi nen niin vie raan 
kie len kuin lau lu taidon omak su mi ses sa ovat pi kem min toi min nan tulos kuin sen
edellytys.

Ulot tu vuus 18: Abso luut ti nen lau lu tai tous ko mus nos taa sä vel kor keuk si en
kuu le mi sen lau lu taidon kriit ti sim mäk si te ki jäk si. Jos käy il mi, et tä hen ki lön on
vai kea hah mot taa eri sä vel kor keuk sia, hä net to den nä köi ses ti lei ma taan sä vel kor -
vat to mak si. Tämän tut ki muk sen osal lis tu ji en suo ri tuk set Kar man mu si kaa li suus -
tes tis sä osoit ta vat kui ten kin, et tä nuo til leen lau la mis vaikeudet ei vät lii ty tes tis sä
me nes ty mi seen (ks. lu ku 10.5). Toi saal ta tes tis sä hei koim min me nes ty nei den lau -
lu tai to ke hit tyi sii nä mis sä pa rem min tes tis sä me nes ty nei den kin. Lisäk si tut ki mus
osoit ti, et tä sä vel kor keuk si en ha vait se mis ky kyä voi lau la mal la ke hit tää, jo ten sä -
vel kor keuk si en kuu le mi sen vai keudet ei vät oi keu ta sä vel kor vat to mak si lei maa -
mis ta. Tämä tu los oli sa man suun tai nen kuin esi mer kik si Leont je vin (1969), Jone -
sin (1979) ja Mit chel lin (1991) tu lok set. Se, et tä sä vel kor vaa on mah dol lis ta jos -
sain mää rin ke hit tää myös ai kuise na, vie poh jan ta val ta att ri bu oi da sä vel kor va
syn nyn näi sek si, ei-ke hi tet tä vis sä ole vak si omi nai suu dek si. Vaik ka ih mis ten vä lil -
lä epäi le mät tä on luon tai ses ti ero ja ky vys sä ero tel la sä vel kor keuk sia, ei ole pe rus -
tei ta sil le, et tä oli si ole mas sa jo kin ab so luut ti nen ra ja, jos sa sä vel kor van ja/tai lau -
lu taidon ke hit tä mi nen ei oli si har joit te lun avul la mah dol lis ta. Myös mui ta lau la mi -
sen kog ni tii vi siin pro ses sei hin liit ty viä te ki jöi tä ku ten to naa li sen jär jes tel män ta -
jua ja sä vel kul ku jen muis ta mis ta voi har joit te lul la pa ran taa. Kos ka ni mit täin lau la -
mis tark kuus osan ot ta jil la pa ra ni, voi olet taa muo dos tu neen ää nen tuoton sää te lyä
oh jaa via skee mo ja, joi den puo les taan voi olet taa ole van yh teydes sä esi mer kik si
ka te go ri sen kuu le mi sen (ks. Sie gel & Sie gel 1977a; Burns & Ward 1978; Zator re
& Hal pern 1979; Burns 1999) ja mah dol li ses ti sä vel mäsanakir jan (Peretz 2001,
213–223) vahvistumiseen.

Ulot tu vuu det 19–20: Kun lau lu ään tä oli käy tet ty vä hän ja aras ti, tun tui vat
ää nen tuot ta mis me kanis mit ole van ikään kuin ruos tees sa Lau le taan–pro jek tia aloi -
tet ta es sa. Äänen fy sio lo gi ses sa tuot ta mi ses sa opis ke li joi den vai keudet oli vat joh -
tu neet en nen kaik kea ma ta las ta ja ka peas ta ää nialas ta ja ky vyt tö myy des tä siir tyä
pää re kis te rin puo lel le. Äänen tuot to me kanis min li has toi min to ja ja nii den kog ni tii -
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vi sia oh jaus me kanis me ja oli käy tet ty en nen pro jek tia kor kei den sä vel kor keuk si en
tuot ta mi seen to den nä köi ses ti vä hän, jos ol len kaan. Jot ta me kanis mit py sy vät toi -
min ta kun nos sa ja ke hit ty vät, tar vi taan toi min taa, lau la mis ta ja sen har joit te lua
mah dol li sim man laa jal la ää nialal la. Har joi tus ten on hy vä ol la mo ni puo li sia ja
myös sel lai sia, et tä tiet ty jä tark ko ja sä vel kor keuk sia ei lain kaan tar vit se ta voi tel la
(ks. liite 17).

12.3 Hyvä laulusuhde

Yri tän hah mo tel la eh do tuk senomai ses ti, mi tä hy vä lau lusuh de voi si tar koit taa.
Hah mot te lun in noit ta ja na on pait si Kur ke lan (1997b, ks. lu ku 4.4) aja tuk set hy -
väs tä mu siik kisuh tees ta myös Lau le taan–pro jek tin ko ke muk set ja osal lis tu ji en
aja tuk set omas ta lau la mi ses taan ja lau la mi ses ta yleen sä. Lau la mi sen ja lau la mi sen
opis ke lun ta voit tee na ylei sel lä ta sol la voi daan pi tää hy vän lau lusuh teen muo dos -
tu mis ta.

Hyvä lau lusuh de tar koit taa si tä, et tä ih mi sel lä on myön tei nen kä si tys omas -
ta ää nes tään. Hän lau laa ja hän tie tää voi van sa ke hit tyä lau la mi ses saan, mi kä li hän
ko kee sen tar peel li sek si. Lau la mi nen mer kit see ih mi sel le mah dol li suut ta il mais ta
it se ään, tut kia it se ään ja hy väk syä it sen sä. Lau la mi nen tar jo aa myös mah dol li suu -
den yk sin ja yh des sä mui den kans sa ko kea ja il mais ta elä mää kan ta via tun te muk -
sia, ilo ja ja su ru ja, pet ty mys tä ja on nea. Lau la mi nen on osa mu sii kil lis ta to del li -
suus ko ke mus ta, oma koh tais ta osal lis tu mis ta mu siik kiin. Se on osa it seä ja osa ih -
mise nä ole mis ta. Hyvän lau lusuh teen kan nal ta ei ole kes keis tä, lau laa ko ih mi nen
nuo til leen tai puh taas ti. Kes keisin tä on hä nen oma ko ke muk sen sa oman ää nen ar -
vos ta, ja tä män ko ke muk sen sy venemis tä mu siik ki kas va tuk sen tu li si kai kin ta voin 
tu kea. Jokai sel la on ol ta va va paus il men tää ja to teut taa hy vää lau lusuh det taan
oman lau la mi sen avulla.

12.4 Pedagoginen malli ”Laulutaidon
tukitikkaat”

Tar kas te len lo puk si vii det tä ja vii meis tä tut ki mus kysymys tä ”Miten nuo til leen
lau la mis ta voi opet taa?” hah mot te le mal la ope tus mal lin ”Lau lu taidon tu ki tik kaat”
nuo til leen lau la mi sen pa ran ta mi sek si ja ke hit ty vän lau la jan avuk si.

Mal li koos tuu yh teen ve to ku vios ta, jon ka tuek si esi tän ope tus kä si tyk se ni
pää piir teet fi lo so fis tyyp pis ten oh jenuori en muo dos sa. Mal li pe rus tuu lu vus sa 7.3
esit tä mii ni ope tusin ter ven ti on taus tal la vai kut ta viin te ki jöi hin se kä tä män tut ki -
muk sen teo reet ti siin poh din toi hin ja em pii ri siin tu lok siin, siis ref lek tii vi seen vuo -
ro vai ku tuk seen eri te ki jöi den vä lil lä. Aja tus tu ki tik kais ta juon taa juu ren sa kä si -
tyk seen opet ta jas ta ja op pi jois ta op pi mis tuen ra ken ta ji na (Bru ner 1996, 21, 37),
mi kä on su kua myös lä hi ke hi tyk sen vyöhyk keen (Vygots ky 1978) aja tuk sel le.

Pyrin käyt tä mään mal lis sa sel lais ta kiel tä, et tä se oli si myös nii den hah mo -
tet ta vis sa, jot ka ei vät ole pe reh ty neet taus tal la vai kut ta viin teo ri oi hin ja kä sit tei -
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siin. Käy tän kä si tet tä tuot ta mi nen tar koit ta es sa ni ää nieli mis tön fy sio lo gis ta toi -
min taa, kä si tet tä hah mot ta mi nen vii ta tes sa ni mu sii kil li sen ma te ri aa lin kog ni tii vi -
siin pro ses sei hin, kä si tet tä tun teet tar koit ta es sa ni tun ne ko ke mus ta, jon ka osa te ki -
jöi tä ovat ai na kin kog ni tii vi nen mer ki tys struk tuu ri, mo ti voiva vai ku tus ja fy sio lo -
gis pe räi set tun te muk set (Nää tä nen ym. 1995, 56–61). Usko muk sil la viit taan tai -
don ke hit ty mi sen kan nal ta myön tei siin tai kiel tei siin att ri buu ti oi hin (Wei ner
1986). Ne ovat luon teel taan kult tuu ri sia kä si tyk siä op pi mi ses ta, lah jak kuu des ta ja
niin edespäin.

Mal li on aja tel tu se kä ryh mä- et tä yk si tyisopis ke lua var ten, mut ta si tä voi
so vel taa myös pel käs tään jom mas sa kum mas sa. Kui ten kin ”tark kaa pa lautet ta”,
pa laute 2, on vai kea an taa ryh mä ti lan teis sa.

Kuvio 9. Mal li ”Lau lu taidon tu ki tik kaat”

Laulutaidon tukitikkaiden filosofiset ohjenuorat

Puran mal lin ot si kot ope tus fi lo so fis ten oh jenuori en muo toon, vaik ka täl lai set oh -
jeis tuk set jää vät ai na kal peik si to del li suu teen näh den. Jokai nen ti lan ne ja sii nä toi -
mi vat ih mi set luo vat ai nut laa tui sen yh dis tel män, jo ta on sa nal li sel la ku vauk sel la
vai kea ta voit taa. Opis ke li jan osaa mis tasol le so pi vat teh tä vät, ajan ja ti lan an ta mi -
nen opis ke li jal le, opet ta jan luot ta mus op pi mi seen se kä hä nen in nos tuk sen sa ovat
avain te ki jöi tä, joi ta jo kai nen to teut taa omal la per soonal li sel la ta val laan.

Ilmapiiri

Tur val li nen ja ren to il ma pii ri on edel ly tys lau lu taidon ke hit ty mi sel le. Hyvä il ma -
pii ri ruok kii luo vuut ta ja op pi mis ta. Pää vas tuun il ma pii ris tä kan taa opet ta ja. Opet -
ta jan on asen noidut ta va myön tei ses ti opis ke li joi den mah dol li suuk siin riip pu mat ta
hei dän sen het ki sis tä ky vyis tään, taus tas taan tai ai kai sem mis ta saa vu tuk sis taan.
Vir hei den vah ti mi nen on te ho kas ta pa pi la ta il ma pii ri. ”On mah dol lis ta” -il ma pii -
ris sä val lit se va tun nel ma ja yh teis toi min ta luo vat toi si aan ruok ki van pro ses sin,
jos sa ale taan us koa op pi mis mah dol li suuk siin. Toi min ta läh tee opis ke li joi den tar -
peis ta, aja tuk sis ta ja toi veis ta.
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"On mah dol lis ta" -il ma pii ri:
tur val li suus, ren tous, opis ke li ja läh töi syys jne.

Kartoitus:
tuottaminen,

hahmottaminen,
tunteet ja

uskomukset

Monipuoliset
harjoitteet

Palaute 1:
luottamuksen
rakentaminen
Palaute 2: TP



Jot ta opis ke li ja al kai si luot taa omiin mah dol li suuk siin sa op pia lau la maan,
on läh det tä vä sii tä, et tä jo kai nen saa lau laa omal la ää nel lään riip pu mat ta sen voi -
mak kuu des ta, soin nis ta tai sii tä, su juu ko lau la mi nen nuo til leen. Ope tuk sen en sim -
mäi nen as kel on si ten roh kais ta ih mis tä käyt tä mään ään tään mo ni puo li sil la ta voil -
la ja tu tus tu maan oman ää nen sä ulot tu vuuk siin. Samal la opet ta jan on kuun nel ta va
opis ke li jan toi vei ta ja otet ta va ne yh teis työn läh tö koh dak si. Kun opis ke li jat op pi -
vat lau la es saan ren tou tu maan pe lok kuu den ja jän nit tä mi sen ase mes ta, he pys ty vät
kes kit ty mään lau la mi seen, ei oman mi nän suo je le mi seen.

Opis ke li joil la on ol ta va tun ne sii tä, et tä opet ta ja ja ko ko yh tei sö tu ke vat ja
kan nus ta vat op pi mi ses sa. Roh kai se opis ke li joi ta ver tai le maan lau la mi sen sa ke hi -
tys tä omiin ai kai sem piin suo ri tuk siin mui den suo ri tuk siin ver tai le mi sen ase mes ta.
On tär ke ää, et tä opet ta ja tie dos taa pu he ta pan sa ja ke hon kie len sä muo dos ta van
vies tiä myös sii tä, mi ten hän ar vi oi op pi lai ta.

Työs ken te le tut ki val la ja luo val la mie lel lä. Jos jo kin lä hes ty mis ta pa ei
toi mi, muu ta si tä. Jokai nen opet ta ja – tai opis ke li ja – urau tuu her käs ti tois ta maan
sa mo ja oh jei ta, teh tä viä tai toi min taa. Jos ne ei vät jon kun koh dal la tuo ta op pi mis -
tu lok sia, on vaa ra, et tä tul ki taan opis ke li jan ole van huo no, sen si jaan et tä tul kit tai -
siin oh jeen tai teh tä vän ole van ky sei ses sä ti lan tees sa huo no. Urau tues saan tiet tyi -
hin toi min ta ta poi hin opet ta jal ta voi unoh tua, et tä mui ta kin mah dol li suuk sia on ai -
dos ti ole mas sa. Yhdes sä opis ke li jan kans sa et si tään uu si har joi tus, toi nen lä hes ty -
mis ta pa tai an net taan asi al le kyp sy mis ai kaa. Opet ta jan on it se osoi tet ta va ute li ai -
suut ta, tut ki vaa asen net ta ja ai toa kiin nos tus ta pro ses siin. Pro ses si on tut ki mus -
mat ka, luo via ky sy myk siä ja löy tö jä tuot ta va seik kai lu.

Kuun te le opis ke li jan nä ke myk siä ja kun ni oi ta nii tä. Opet ta jan ei tar vit se 
ol la kaik ki tie tä vä osaa ja, vaan pro ses si ete nee yh teis työs sä opis ke li jan kans sa ky -
sy mys ten ja kes kus te lun avul la. Opis ke li ja tie tää it se par hai ten, mil tä hä nes tä tun -
tuu, mi tä hän ko kee ja ajat te lee. Opet ta jan pi tää kuun nel la, teh dä eh do tuk sia ja
luot taa sii hen, et tä op pi mis ta ta pah tuu en nem min tai myö hem min. Kyse on yh teis -
työs tä. Opet ta ja pys tyy kun ni oit ta val la ja myön tei ses ti ky se le väl lä asen teel la oh -
jai le maan op pi jaa myös op pi jal le it sel leen ai kai sem min tun te mat to mil le alu eil le,
eh kä koh taa maan pii los sa ol lei ta tun tei ta ja aja tuk sia. Anna ti laa opis ke li joi den
aja tuk sil le ja eh do tuk sil le.

Yllä pi dä luot ta mus ta op pi mi seen. Opet ta jan teh tä vä on yl lä pi tää luot ta -
mus ta op pi mi seen ja et siä käy tän nöl li siä eväi tä opis ke li jan avuk si. Jos opet ta ja
edes ali ta jui ses ti vies tit tää, et tä ei us ko on nis tu mi seen, opis ke li ja vais to aa sen, mi -
kä voi joh taa op pi mis proses sin tuk keu tu mi seen. Kos ka opis ke li ja on hel pos ti
malt ta ma ton ja voi tus kas tua mie les tään hi taa seen etene mi seen sä, opet ta jan on au -
tet ta va hän tä työs tä mään niin tur hau tu mis taan kuin toi vei taan kin.

Epä on nis tu mi nen on osa pro ses sia. Kos ka epä on nis tu mi set ovat vält tä -
mät tö miä as ke lei ta op pi mi ses sa, il man nii tä ei edis ty. Epä on nis tu mi nen ei mer kit -
se kos kaan kas vo jen me ne tys tä, ja si tä voi ope tel la pi tä mään osa na pro ses sia. Epä -
on nis tu mi sen sie to ky ky vaih te lee ti lan tees ta toi seen, ja opet ta jan tu li si vais to ta,
on ko vii saam paa siir tyä seu raa viin teh tä viin vai vie lä jat kaa sa maa har joi tus ta.
Usein on pa ras ta ky syä asi aa suo raan opis ke li jal ta, ha lu aa ko hän ko keil la uu des -
taan vai vaih taa teh tä vää. Kum pi kin mah dol li suus on hy vä, kos ka pro ses sin myö tä 
asi at jo ka ta pauk ses sa ker tau tu vat. Sävy, jol la opet ta ja ky syy, vai kut taa rat kai se -
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vas ti sii hen, us koo ko opis ke li ja ai dos ti va lin ta mah dol li suuk siin sa se kä sii hen, mi -
ten hän ti lan net ta kai ken kaik ki aan tul kit see.

Jos opis ke li ja ko kee epä on nis tuneen sa, opet ta jan on otet ta va ko ke mus to -
des ta. Mut ta se on suh teutet ta va ko ko naisuu teen – usein op pi mis proses sis sa men -
nään kak si as kel ta eteen päin ja yk si taak se päin. Opet ta jan tu lee aut taa opis ke li jaa
tie dos ta maan, et tä tai don op pi mi nen ja sen au to ma tisoi tu mi nen vie ai kaa ja vaa tii
ta val li ses ti kym me nien tai sa to jen tun tien har joit te lua. Opis ke li ja voi her mos tua
it seen sä, kun tun tuu, et tä mi kään ei on nis tu. Muis tu ta opis ke li jaa sii tä, mi tä on jo
opit tu, ja et tä ih mi nen ei on nek si ole nap pia pai na mal la toi mi va ko ne. Jokai nen
ete nee omas sa tah dis saan, jo ta ei voi vä ki sin nopeuttaa.

Myön nä omat ereh dyk se si. Opet ta juu teen liit tyy hel pos ti vaa ti mus, et tä
opet ta jan on tie det tä vä ja osat ta va kaik ki. Kaik ki voi pai suu den ku lis sin yl lä pi tä mi -
nen vie kui ten kin ener gi aa ja iloa työs tä, kos ka ai na tu lee vas taan ti lan tei ta, jois sa
te kee vir hei tä tai ei toi mi vii saas ti. Vir hei den pai no las ti pie ne nee, kun pyr kii mah -
dol li sim man pian kä sit te le mään ne mah dol li sim man avoi mes ti asi an osais ten kans -
sa.

Huu mo ri. Nau ra mi nen ja lei kin las ke mi nen tuo ke veyt tä työs ken te lyyn.
Kos ka iloi suus ei syn ny pa kot ta mal la, on pa ras ta, et tä opet ta ja ei ota it se ään lii an
va ka vas ti: ”Joka osaa it sel leen nau raa, sil tä ei tu le elä mäs sä hu pia puu tu man”.
Nau ru ei kos kaan saa koh dis tua osal lis tu jiin tai hei dän te ke misiin sä mi tä töiväs sä
sä vys sä.

Ryh män ho mo geeni suus. On hy vä, jos ryh män osaa mis ta so on suh teel li sen 
sa man kal tai nen. Jos mu ka na on lau la jia, joil la ei ole var si nai ses ti on gel mia nuo til -
leen lau la mi ses sa, toi set voi vat ko kea osaa mat to muut ta ja toi set eh kä tur hau tua.

Kartoitus

Kun työs ken te lee opis ke li jan kans sa kah des taan, saa vä hi tel len tar kem min kuin
ryh mä ti lan tees sa sel koa sii tä, mil lai sis ta vai keuk sis ta hä nen koh dal laan on ky se.
Kar toi tus kos kee alus ta al ka en pait si on gel mia myös vah vuuk sia.

Kar toi tus teh dään yh des sä opis ke li jan kans sa ky se le mäl lä hä nen aja tuk si -
aan ja tun te muk si aan sa mal la kun ko keil laan eri teh tä viä. Kar toi tus on sa mal la lau -
la mi sen har joit te lua ja viit taa sii hen, et tä opet ta ja ak tii vi ses ti opis ke li jan har joi tel -
les sa kar toit taa opis ke li jan osaa mis ta: mi kä su juu, ja mi kä ei vie lä su ju. Kar toi tus
jat kuu ta val laan ko ko ajan, ja vä hi tel len opis ke li jas ta it ses tään tu lee pa ras kar toit -
ta ja: hän al kaa tun nis taa omia vah vuuk si aan ja ke hi tys koh tei taan.

Tuot ta mi sen han ka luu det. Jos ky sees sä ovat lä hin nä ää nen fy sio lo gi sen
toi min nan han ka luu det, au ta nii den pur ka mi ses sa. Läh de ai na liik keel le niis tä sä -
ve lis tä, jot ka opis ke li ja pys tyy lau la maan. Ääni alue kat taa alus sa eh kä vain kol me
tai nel jä sä vel tä. Vähi tel len voi har joi tel la esi mer kik si pää re kis te rin löy tä mis tä
vaik ka pa fal set to ää nil lä. Mikä li opis ke li ja ei löy dä fal set to ään tä, voi si tä et siä esi -
mer kik si eri lai sin ujel lusäänileikein (ks. lii te 17). Fal set to ää nen löy tä mi nen ei ole
kui ten kaan kyn nys kysy mys – ei kä mis sään yk sit täi ses sä teh tä väs sä epä on nis tu mi -
nen ole osoi tus opis ke li jan ky vyt tö myy des tä op pia lau la maan.

Hyväk sy ja au ta myös opis ke li jaa hy väk sy mään, et tä lau lu ää ni voi ol la hy -
vin hen to ja sä vyl tään huo koi nen. Äänen laa tu pa ra nee lau la mal la.
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Ohjaa opis ke li jaa tun nis ta maan ja pur ka maan esi mer kik si nis kan tai leu an
alu een jän ni tyk siä ja et si mään hy vää ryh tiä il man lau la mis ta. Kehit ty vä lau la ja ei
opis ke lun alus sa luul ta vas ti pys ty kiin nit tä mään huo miota esi mer kik si nis kan jän -
nit ty mi seen sa maan ai kaan kun lau laa.

Hah mot ta mi sen han ka luu det. Jos opis ke li jal la on vai keuk sia kuul la sä -
vel kor keuk sia, yk si tyis tun nil la on hy vä läh teä liik keel le näin:

Pyy dä opis ke li jaa lau la maan mi tä ta han sa ään tä esi mer kik si a-vo kaa lil la.
Pyy dä hän tä lau la maan ään tä hie man kau em min. Ei hait taa, vaik ka sä vel kor keus
muut tui si hen gi tysil man vä hen ty es sä tai esi mer kik si si sään hen gi tyk sen jäl keen.
Tavoi te on lau laa mah dol li sim man pit kiä ää niä.

Pyy dä opis ke li jaa taas lau la maan jo kin ää ni. Pyy dä hän tä kuun te le maan si tä 
lau la es saan. Soi ta ja/tai lau la se it se hä nen kans saan. Ohjaa opis ke li jaa kuun te le -
maan aluk si omaa ään tään ja vä hi tel len omaa ään tä yh des sä opet ta jan tai soit ti men
kans sa. Ei hait taa, vaik ka opis ke li ja ei pys tyi si aluk si yl lä pi tä mään sa maa sä vel -
kor keut ta. Tai to ke hit tyy.

Vähi tel len voi teh dä toi sin päin: opet ta ja lau laa tai an taa soit ti mes ta ää nen ja
opis ke li ja koet taa lau laa sa man ää nen. Ohjaa tar vit ta es sa sa nal li ses ti tai kä del lä
”ylös päin” tai ”alas päin”. Aloi ta ai na niis tä sä vel kor keuk sis ta, jot ka tie dät opis ke -
li jan pys ty vän lau la maan. Auta opis ke li jaa ha vain noi maan ään tään sil loin, kun
hän lau laa oi kein: mil tä ään ten yh des sä soi mi nen hä nes tä kuu los taa ja tuntuu?

Vähi tel len voi siir tyä lau la maan yh des sä esi mer kik si ters sin – kvin tin suu -
rui sia in ter val le ja se kä noin vii den sä ve len as teik ko kul ku ja opis ke li jal le mah dol li -
sim man mu ka val ta ää ni alu eel ta. Usein on hy vä ede tä erit täin hi taas sa tem pos sa,
ää ni ker ral laan.

Kun opis ke li ja jo hie man pys tyy hah mot ta maan ja lau la maan sä vel kor keuk -
sia, on mah dol lis ta, et tä hän kui ten kin ek syy tu tus sa kin lau lus sa sä vel ku lus ta yk -
sin lau la es saan. Jos hä nen ta voit teen sa on lau laa yh des sä mui den kans sa, asia ei
hait taa, kos ka hän saa tu kea ym pä ril lä lau la vis ta ih mi sis tä. Roh kai se hän tä lau la -
maan yh des sä opet ta jan tai mui den kans sa.

On mah dol lis ta, et tä opis ke li ja ei it se tie dä aluk si lain kaan, lau laa ko hän
nuo til leen vai ei, tai et tä mi kään edel lä mai ni tuis ta har joit teis ta ei oi kein su ju. Täl -
lai nen ei hait taa. Anna hä nel le tark kaa pa lautet ta teh tä vis tä ja ko ros ta nii tä seik ko -
ja, jot ka jo su ju vat. Hänen tai ton sa ke hit ty vät.

Tun teet ja us ko muk set. On ta val lis ta, et tä sä vel kor keuk si en hah mot ta mis- 
ja tuot ta mison gel miin liit tyy vah vo ja kin epä on nis tu mi sen ja epä var muu den tun -
tei ta. Mah dol li ses ti it se ää nen käy tös sä ei ole suu ria on gel mia, vaan on gel mat ovat
lä hin nä tun ne tasol la. Aikai sem mat lau la mi sen la tis tus ko ke muk set as sosioi tu vat
her käs ti uu siin lau la mis ti lan tei siin ja voi vat ikä väl lä ta val la hei jas tua uu siin lau la -
misyri tyk siin. Jän nit ty neen tai pe lok kaan ih mi sen hen gi tys voi kat keil la ja ää ni
sor tua, ei kä hän vält tä mät tä pys ty kuun te le maan it se ään tai ää ni mal lia tark kaa vai -
ses ti.

On myös mah dol lis ta, et tä opis ke li ja on va kuut tu nut omas ta lau lu taidot to -
muu des taan riip pu mat ta to del li ses ta lau lu taidos ta. Se, mi ten opet ta ja ajat te lee ja
pu huu mu sii kis ta, mu si kaa li suu des ta tai lau la mi ses ta ja lau la maan op pi mi ses ta,
vah vis taa tai vä hen tää opis ke li jan us koa omiin mah dol li suuk siin sa op pia lau la -
maan. Opet ta jan on ruo kit ta va opis ke li jan lau la misit se luot ta mus ta ja omi en asen -
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teiden sa, sa no jen sa ja ke hon kie len sä avul la vies ti tet tä vä, et tä lau lu taidon ke hit tä -
mi nen on mah dol lis ta iäs tä ja ai kai sem mas ta osaa mis tasos ta riippumatta.

Mikä li pys ty tään luo maan riit tä vän tur val li nen il ma pii ri, opis ke li ja us kal -
tau tuu löy tö ret kel le omaan ää neen sä ja lau la mi seen sa. Opet ta jan teh tä vä on so pi -
vin har joi tuk sin kan nus taa hän tä eteen päin. Kun opis ke li ja al kaa luot taa sii hen, et -
tä mis sään lau la mis ti lan tees sa ei me ne tä kas vo jaan, al kaa hä nel le syn tyä myön tei -
siä lau la mis ko ke muk sia, jän nit tä mi nen ja pel ko vä hene vät ja al kaa ke hit tyä myön -
tei siä ko ke muk sia tuot ta va op pi mi sen kehä.

Palaute 1 ja 2

Jaot te len pa laut teen kah teen osaan, jois ta en sim mäi nen luon neh tii il ma pii riin ja
pys ty vyy den tun tee seen liit ty vää ta paa an taa pa lautet ta. Toi nen pa laute kos kee
tiet tyä yk sit täis tä seik kaa. Kum paa kin pa lautet ta voi käyt tää ra ken ta vas ti tai tu ho -
avas ti – ja vas tuu on opet ta jal la. Opis ke li jal le on tun nin päät ty es sä jää tä vä pääl -
lim mäi sek si tun ne sii tä, et tä lau lu taidos sa on ta pah tu nut ke hi tys tä ja tu lee edel leen
ta pah tu maan.

Palaute 1 viit taa opet ta jan ko ko nais val tai seen asen noi tu mi seen si ten, et tä
hän ruok kii luot ta mus ta op pi mi seen ja op pi mis proses sin etene mi seen se kä myön -
teis ten pys ty vyysus ko mus ten syn ty mis tä. Sitä, mi tä täl lai nen pa laute kul loin kin
on, ei voi tar kas ti etu kä teen tie tää. Palaute on nis tuu tai epä on nis tuu sen myö tä, us -
koo ko opet ta ja it se pro ses siin. Palaute 1 ra ken tuu hy vän il ma pii rin va raan ja taas
puo les taan ruok kii hy vää il ma pii riä.

Palaute 2, TP eli ”tark ka pa laute” on oh jaa vaa pa lautet ta, jol la viit taan Wel -
chin (1985) skee ma teo rias saan esit tä mään aja tuk seen tar kas ta pa laut tees ta (know -
led ge of re sults, KR). Palaute on tyy pil li ses ti sa nal li nen tai kä del lä vii tat tu oh je
”ylem mäk si” tai ”alem mak si” esi mer kik si sil loin, kun har joi tel laan lau la maan yk -
sit täi siä sä ve liä mal lin mu kaan. Tar kan oh jaa van pa laut teen op pi mis ta edis tä vä
vai ku tus pe rus tuu luot ta muk sel li seen työs ken te lysuh tee seen.

”Se me ni vää rin” -tyyp pis tä pa lautet ta opet ta jan ei ole yleen sä syy tä käyt -
tää. Jos opis ke li ja to te aa näin it se, on opet ta jan tie tys ti myön net tä vä se to dek si, jos
se on ai heel lis ta. Mut ta opet ta ja voi jat kaa ky sy mäl lä: ”Mis tä tie sit, et tä se me ni
vää rin? Kuu lit ko vai tun sit ko sen [et tä se me ni vää rin]?” Samal la opet ta ja voi teh -
dä kor jauseh do tuk sia: ”Kokeil laan ko näin?” ”Ihan oi kein” ja ”mel kein oi kein”
-tyyp pis tä pa lautet ta kan nat taa an taa ai na, kun sii hen on vä hän kin ai het ta. Samal la
voi tar kis taa, ha vait si ko opis ke li ja it se asi an. Jos ei, kan nus ta hän tä kes kit ty mään
kuun te le mi seen ja li has tun to ais tin her kis tä mi seen. Anna hä nel le ai kaa kom men -
toi da havaintojaan.

Monipuoliset harjoitteet

Jot ta op pi mis ti lan ne koet tai siin tur val li sek si, opis ke li jan ei ole pak ko osal lis tua
mi hin kään har joi tuk seen. Anna opis ke li jal le mah dol li suus päät tää osal lis tu mi ses -
taan. Koke muk se ni mu kaan har joit tei siin ta val li ses ti osal lis tu taan eh kä juu ri sik si,
et tä voi ol la myös osal lis tu mat ta.
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Omien tun tei den ja tun te muk si en tun nis ta mi nen on osa op pi mis ta. On an -
net ta va ai kaa ke hol lis ten ta pah tu mi en ku ten hen gi tyk sen tark kai luun tai vaik ka pa
omi en mie li ku vi en poh din taan.

Valit se pal jon sel lai sia har joi tuk sia ja teh tä viä, jois sa ei ole oi kein tai vää rin
-ulot tu vuut ta. Täl lai sia har joi tuk sia ovat mm. eri lai set imp ro vi sa to ri set teh tä vät,
jois sa ei lau le ta ol len kaan tai nuo til leen lau la mi nen ei ole ta voit tee na. Har joi tuk set 
tar jo a vat mah dol li suu den tu tus tua ää nen eri ulot tu vuuk siin: voi mak kuu teen, sä -
vel kor keuk siin ja eri sä vyi hin. Vaik ka lau la mi nen ei su jui si lain kaan nuo til leen,
voi daan har joi tel la mui ta seik ko ja ku ten voi mak kuu den vaih te lua, sel ke ää ar ti ku -
laa tiota, lau lun sanoja jne.

Yhdis te le lii ket tä ja ään tä. Käy tä myös eri ais ti pii re jä hy väk si; ää niä ja lau -
la mis ta voi näh dä, tun tea, hais tel la tai mais tel la ja syn ty nei tä mie li ku via voi muo -
ka ta. Täl lai set teh tä vät ovat usein omi aan va paut ta maan il maisua ja an ta maan uu -
sia nä kö kul mia omaan ää neen ja omaan ko ke muk seen.

Roh kai se opis ke li joi ta vä hi tel len tu le maan esiin omal la ää nel lä myös yk si -
nään il man ryh män tu kea, mut ta ei en nen kuin opis ke li ja on it se sii hen val mis.
Anna ai kaa. Kysees sä on pro ses si; jos jo tain ei ta pah du nyt, se ei tar koi ta si tä, et tei -
kö kos kaan ta pah tui si.

Käy tä liit teen 17 har joit tei ta ti lan tee seen so pi val la luo val la ta val la. Luo it se
ryh män kans sa uu sia har joi tuk sia, teh tä viä ja leik ke jä. Mitään har joi tus ta ei pi dä
teh dä lo put to miin.

Yhteenveto

Edel lä olen luon nos tel lut oh jenuoria osit tain var sin ylei sel lä ta sol la ja mo net neu -
vois ta ovat to den nä köi ses ti so pi via mi hin ta han sa ope tus ti lan tee seen. Mikä sit ten
on oleel lisin ta epä var mo jen lau la ji en kans sa työs ken nel tä es sä, jot ta ke hit ty mis tä
nuo til leen lau la mi sen tai dos sa ta pah tui si? Kysy mys on ai heel li nen, mut ta sii hen
on vai kea, el lei mah do ton vas ta ta mi ten kään yk siselit tei ses ti. Opis ke li jan tai dot,
hä nen kä si tyk sen sä tai dois taan ja op pi mis mah dol li suuk sis taan, ai kai sem mat ko -
ke muk sen sa jne. vai kut ta vat olen nai ses ti sii hen, mil lai sel la ta val la ja mil lai sin har -
joi tuk sin hä nen kans saan kan nat taa ede tä. Esi mer kik si liit tees sä 17 esi tet ty jä har -
joi tuk sia ja aja tuk sia on si ten so vel let ta va luo vas ti. Nii den pai no ar vo ja hyö dyl li -
syys vaih te lee sen mu kaan, mil lai sis ta han ka luuk sis ta kun kin ke hit ty vän lau la jan
koh dal la on ky se. Luon nol li ses ti myös opet ta jan omat miel ty myk set sa ne le vat si -
tä, min kä tyyp pi set har joit teet hän ko kee luon te vim mik si. On siis to det ta va, et tä ei
ole ole mas sa yleis pä te vää oh jet ta ”kun näin teet, opit lau la maan”! Mal lis ta voi
poi mia kui ten kin muu ta mia seik ko ja, joi den mer ki tys ke hit ty vi en lau la ji en kan -
nal ta on to den nä köi ses ti eri tyi sen tär keä. Täl lai sia seik ko ja ovat:

Tuot ta mi sen han ka luuk si en voit ta mi ses sa eri lai set ää ni leikit (imp ro visaa ti -
ot) vail la nuo til leen lau la mi sen vaa ti mus ta (ks. lii te 17) aut ta vat ää nialaa laa -
jenemaan. Nii den avul la lau la ja op pii tuot ta maan ja kuun te le maan ää nen sä eri lai -
sia kor keuk sia ja sä vy jä.

Hah mot ta mi sen han ka luuk si en lie vene mi sen kan nal ta on tär ke ää, et tä aluk -
si har joi tel laan si ten, et tä opet ta ja yh tyy lau la maan tai soit ta maan opis ke li jan lau -
la maa sä vel tä. Opis ke li ja op pii vä hi tel len tun nis ta maan, mil tä tun tuu ja kuu los taa,
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kun sä vel kor keudet (edes het kel li ses ti) ovat sa mat. Vas ta seu raa vas sa vai hees sa
teh dään toi sin kin päin: opis ke li ja koet taa lau laa opet ta jan an ta man ää nen. Tar kan
pa laut teen, pa laut teen 2, saa mi nen on ta val li ses ti vält tä mä tön tä hah mot ta mi sen
han ka luuk si en voittamisessa.

Jot ta lau la mi seen liit ty vät tun teet ja us ko muk set tu ki si vat lau la maan op pi -
mis ta, on luo ta va tur val li nen op pi misil ma pii ri, jos sa voi rau has sa vail la no la tuk si
tu le mi sen pel koa tu tus tua omaan ää neen sä ja har joi tel la lau la mis ta. Palaute 1 on
oleel li nen osa kan nus ta vaa ja luot ta muk sel lis ta il ma pii riä.

Var sin kin alus sa kan nat taa va li ta riit tä vän yk sin ker tai sia ja ää nialal taan
sup pei ta lau lu ja (esi merk ke jä lii te 17, koh ta 6). Kui ten kin lau lu jen on ol ta va op pi -
jan mie les tä mu ka via! Opis ke li jan mie les tä ikä viä tai epä kiin nos ta via lau lu ja ei
pää sään töi ses ti kan na ta lau lat taa.

On otet ta va huo mi oon mo nin eri ta voin opis ke li joi den eri lai set lä hes ty mis -
ta vat op pi mi seen ja lau la mi seen. Esi mer kik si toi set ha lu a vat tie tää lau la mi sen fy -
sio lo gi seen pe rus taan liit ty viä seik ko ja, toi set ei vät koe nii tä tär keik si. Toi set ha lu -
a vat op pia lu ke maan nuot te ja, kun taas toi sil le riit tää, et tä he esi mer kik si hah mot -
ta vat nuo teis ta me lo di an kaar rok set. Lähes ty mis- ja hah mo tus ta vat voi vat myös
muut tua op pi mi sen myö tä. Opet ta jan tu li si pyr kiä ruok ki maan si tä, mi kä kul loin -
kin kiin nos taa ja mo ti voi oppijaa.

On hy vä, jos opet ta ja osaa it se käyt tää ään tään mo ni puo li ses ti ja omaa val -
miuk sia mo nen lais ten lau lu tyy li en tuot ta mi seen. Mut ta kos ka opet ta ja työs ken te -
lee oman per soonan sa va ras sa, tär kein tä on se, et tä hän on ai dos ti in nos tu nut ke hit -
ty vi en lau la ji en kans sa työs ken te lys tä. Jos näin on, opet ta ja op pii ko ke muk sen
kart tues sa löy tä mään mi tä eri lai sim piin ih mi siin, vai keuk siin ja ti lan tei siin so pi via 
lä hes ty mis ta po ja.
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13 Kokoava arviointi ja
suuntaviivoja tulevaan
tutkimukseen

Läh ties sä ni sel vit tä mään lau lu taidot to muu den il miötä ja luo maan ope tus mal lia
niil le, joil la on on gel mia lau laa nuo til leen, tar tuin mie len kiin toi seen ja mie les tä ni
tär ke ään ai hee seen. Tut ki mus mat kan ai ka na ai heen kiin nos ta vuus on vain kas va -
nut ja tut ki mus koh teen mo niulot tei suus tul lut en tis tä sel vem mäk si.

Mitä it se opin lau lu taidot to muu des ta tut ki mus proses sin ai ka na? Ensin nä kin 
tut ki mus ken tän laa juus konk re tisoi tui, ja sai ku van sii tä, mi ten ta vat to man mo net
sei kat voi vat liit tyä lau la maan op pi mi seen. Ymmär sin, et tä eri ulot tu vuuk sis ta
pys tyin raa paisemaan vain pin taa ja jo kai sel la osa-alu eel la riit täi si lä hes lo put to -
mas ti tut ki mis ta. Ehkä oman ym mär ryk sen kan nal ta kes kei sim mäk si sei kak si nou -
si nä ke mys, et tä op pi mi nen on yh teydes sä so sio kult tuu ri seen ym pä ris töön ei kä
op pi mis ta tai osaa mis ta voi pel kis tää vain yk si lön si säi sek si omi nai suu dek si.
Kysei nen so sio kult tuu ri nen nä kö kul ma ta val laan loi tut ki muk sen keh key tyes sä
pe rus tan ajat te lul le ni, jo ka oli aiem min ol lut enem män kiin nit ty nyt yk si lö kes kei -
seen omi nai suusajat te luun.

Tut ki muk sen läh tö ti lan tees sa olin yli ar vi oi nut ryh mä ope tuk sen mah dol li -
suu det nuo til leen lau la mi sen tai toa ope tel ta es sa, mi kä pi tää si säl lään, et tä pi din
lau lu taidot to muut ta pe rus tal taan lä hin nä tun ne tason on gel ma na ja sa mal la ali ar vi -
oin fy sio lo gi sia ja kog ni tii vi sen ta son vai keuk sia. Tut ki mus opet ti ym mär tä mään,
mi ten mo nis ta te ki jöis tä lau lu taidon lu kois sa voi ol la ky se ja et tä se kä ryh mä- et tä
yk si lö ope tuk sen so pi va yh dis te le mi nen tar jo aa par haim mat op pi mis mah dol li suu -
det.

Lau lu tai tois ten ja -tai dot to mi en jyrk kä erot te lu esi mer kik si kou luis sa ja mu -
siik kiop pi lai tok sis sa häm mäs tyt tää mi nua nyt tut ki muk sen pe rus teel la eh kä vie lä
enem män kuin aiem min – pysyviin ky vyk kyyseroi hin liit ty viä pe rus te lu ja erot te -
lul le ei ole löy det tä vis sä. Kos ka erot te lu käy tän nöt pe rus tu vat vah voi hin tra di ti oi -
den muok kaa miin käy tän tei siin, nii den kult tuu ri psy ko lo gi nen tut ki mus oli si ta vat -
to man tar peel lis ta ja kiin nos ta vaa – pe rin tei nen yk si lö kes kei nen dif fe ren ti aa li psy -
ko lo gia ei pys ty tä män tyyp pi siin ky sy myk senaset te lui hin vastaamaan.

13.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua

Olen edel tä vis sä lu vuis sa pyr ki nyt ku vaa maan toi min ta tut ki muk sen etene mi sen
suun nit te lun, toi min nan, ar vi oin nin ja uu del leen suun nit te lun syk leis sä. Teo reet ti -
nen vii te ke hys sai lo pul li sen muo ton sa tut ki muk sen ede tes sä ken täl tä ke rää mä ni
ai neis ton ja kir jal li suu den vuo ro pu he lus sa. Se, mi ten esit tää ai neis tos ta ve tä mä ni
joh to pää tök set, on ol lut mo ni pol vi nen ja haas ta va pro ses si. Jokai nen tut ki ja on
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huo lis saan sii tä, on ko hä nen ta pan sa kom munikoi da sel keä ja va li di (Sta ke 2003,
147), niin myös mi nä.

Kysy mys tä sii tä, mi ten jä sen nel lä ai neis toa, jot ta tut ki mus toi saal ta on luo -
tet ta va ja et tä se toi saal ta on pi tuu del taan koh tuul li nen ja mah dol li sim man luet ta -
vas sa muo dos sa, jou duin poh ti maan ko ko kir joi tus proses sin ajan. Tut ki mus ra -
port ti koos tuu mo nin ker tai ses ta va li koi mi ses ta ja tul kin nas ta. Tut ki muk seen osal -
lis tu jat ker toi vat ko ke muk sis taan en nen pro jek tia, sen ai ka na ja sen jäl keen. Vali -
koi mal la ja jä sen tä mäl lä näi tä ker to muk sia olen luo nut tul kin nan niis tä. Oppi mis -
ti lan tei den ja nau hoi te tun ma te ri aa lin ha vain noin ti ei myös kään ole tul kit se ma ton -
ta, kos ka tut ki ja toi mii ai na omi en en nak ko kä si tys ten sä ja vii te ke hyk sen sä suun -
taa ma na. Sta ke (2003, 144) huo maut taa kin, et tä vaik ka kuin ka pyr ki si to tuu den -
mu kai suu teen esi mer kik si osal lis tu ji en ker to mus ten vä lit tä mi ses sä, tut ki ja vii me
kä des sä päät tää, mi kä osuus ker to muk ses ta ra por toi daan. Mate ri aa lia on enem män 
kuin saa daan nä ky viin ja vä hem män ra por toi daan kuin opittiin.

Kysy mys va li di tee tis ta on ky sy mys to tuu des ta. Vali di teet ti voi daan mää ri -
tel lä sen mu kaan, kuin ka hy vin va li tut lä hes ty mis ta vat to del la tut ki vat si tä, mi tä
oli tar koi tus tut kia, ts. kuin ka us kol li ses ti ha vain not hei jas ta vat to del lis ta il miötä.
(Kva le 1996, 238.) Kos ka kä si te va li di teet ti on läh töi sin po si ti vis ti ses ta tie teen pe -
rin tees tä, pu hu taan kva li ta tii vi sen tut ki muk sen pii ris sä us kot ta vuu des ta tai vas taa -
vuu des ta (Tuo mi & Sara jär vi 2002, 133–137). Kva le käyt tää kui ten kin va li di tee -
tin kä si tet tä ja jaot te lee sen kä si työ läis mäi seen tar kas ta mi seen, ky sy mi seen ja kä -
sit teel lis tä mi seen, jot ka tar jo a vat mie les tä ni hy vän nä kö kul man. Tar kas ta mi nen ei 
tar koi ta tuo te kont rol lia tuot teen val mis tut tua, vaan jat ku vaa us kot ta vuu den ja to -
den mu kai suu den pro ses sin tar kis ta mis ta (Kva le 1996, 242). Kos ka kä vin ke rää -
mää ni ma te ri aa lia jat ku vas ti lä pi ko ko pro ses sin ajan, he rä si ma te ri aa lis ta, suo raan 
tun ti ti lan teis ta ja kir jal li suu des ta aja tuk sia ja ky sy myk siä, joi den paik kan sa pi tä -
vyyt tä saa toin tes ta ta osal lis tu ji en kans sa ryh mä- tai yk si tyisope tus ti lan teis sa.
Myös tut ki muk sen kir joi tus vai heen alet tua kä vin ai neis toa lä pi edes ta kai sin lu ke -
mat to mia ker to ja eri nä kö kul mis ta luo dak se ni siitä mahdollisimman selkeän
kuvan.

Kysy mi nen va li di tee tin ta kaa mi se na (Kva le 1996, 243) tar koit ti täs sä tut ki -
muk ses sa esi mer kik si si tä, et tä lä he tin jo kai sel le osal lis tu jal le te ke mä ni hen ki lö -
koh tai sen yh teen ve don pro jek tin tu lok sis ta tal vel la 2004. Yhteen ve dos sa oli opis -
ke li jan omia ku vauk sia mm. hä nen lau la mis men nei syy des tään ja op pi mis ta voit -
teis taan, opet ta ja-ar vio ni hä nen läh tö tasos taan ja ke hi tys kaa res taan se kä hä neen
liit ty nei tä pro jek tin ai kai sia ta pah tu mia, har joi tuk sia, kes kus te lu ja ja tul kin to ja ni
niis tä. Yhteen ve don pi tuus vaih te li kol mes ta kuu teen si vuun. Hen gel tään tut ki -
mus ra port ti on näi den yh teen ve to jen mu kai nen, vaik ka kaan en nii tä sel laise naan
tois ta ja käy tän täs sä lo pul li ses sa ra por tis sa tut ki mus ai neis toa yh teen ve to ja laa -
jem min hy väk si. Pyy sin opis ke li joi ta yh teen ve don luet tu aan kom men toi maan si tä
kriit ti ses ti, mi kä li sii hen oli ai het ta. Kukaan ei ky seen alais ta nut yh teen ve toa, ja
sain jo kai sel ta lu van kir joit taa tut ki mus ra por tin suun ni tel mie ni poh jal ta eteen -
päin. Olen myös tar kis ta nut säh kö pos til la osal lis tu jil ta joi ta kin epä sel vik si jää nei -
tä seik ko ja. Siten voin olet taa tul kin to je ni te ke vän oi keut ta ai na kin osal lis tu ji en
sub jek tii vis ten kokemusten kuvaukselle.

13.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua
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Kva le pu huu va li doi mi ses ta teo re tisoin nin avul la: ky sy mys sii tä, tut kii ko
tut ki mus juu ri si tä, mi tä se väit tää tut ki van sa, pi tää si säl lään teo reet ti sen kä si tyk -
sen sii tä, mi tä tut ki taan (Kva le 1996, 244). Tämä tut ki mus on pää asias sa ai neis to -
läh töi nen, kos ka loin ana lyyt ti siä tul kin to ja ai neis tos ta pro ses sin ajan, mi kä jäl -
leen suun ta si ai neis ton ke ruu ta ja teo reet tis ta tar kas te lua (ks. Char matz 2003). Voi
aja tel la, et tä jos te ke mil le ni ha vain noil le ei oli si löy ty nyt tut ki mus kir jal li suu des ta
vas tinet ta, ha vain to jen luo tet ta vuus oli si ko vin vä häi nen. Näin ei käy nyt, vaan
saa toin liit tää ha vain to ja hy po teesinomai ses ti mo niin ää ni fysio lo gis ten ja kog ni -
tii vis ten pro ses si en teo ri oi hin ja mal lei hin. Kävin tut ki muk sen ai ka na lä pi myös
kriit tis tä ref lek tiota, jos sa tut ki ja jou tui ky seen alais ta maan en nak ko kä si tyk si ään
(Mezirow 1996).

Kos ka ky sees sä on kva li ta tii vi nen, so si aa li seen ja kult tuu ri seen maa il maan
liit ty vä tut ki mus, sii hen ei voi da suo raan so vel taa to tuu den kor res pon dens si vaa ti -
mus ta, si tä et tä väit teel lä on ol ta va vas tineen sa to del li ses sa maa il mas sa. Sen si jaan 
luo tet ta vuut ta voi daan var men ta maa osoit ta mal la, et tä ei ole ky se vaik ka pa tut ki -
jan toi veajat te lus ta tu lok sia tul ki tes saan, vaan et tä jon kin lai nen kon sen sus voi -
daan saa vut taa mui den ih mis ten ar vi oin nin kans sa (ks. Tuo mi & Sara jär vi 2002,
132).

Omien ha vain to je ni mu kaan kai kil la tut ki muk seen osal lis tu jal la oli on gel -
mia nuo til leen lau la mi ses sa ja kaik ki en lau lu tai to pa ra ni har joit te lun an sios ta. Se,
et tä myös 35 ul ko puo li sen ha vain noit si jan, kirk ko kuoro lai sen, ar vi ot oli vat sa -
man suun tai sia, vah vis taa tut ki muk sen luo tet ta vuut ta; voi to de ta osal lis tu jil la ol -
leen aloi tet ta es sa to del li sia nuo til leen lau la mi sen on gel mia ja to del li suu des sa he
op pi vat ai na kin jos sain mää rin lau la maan nuo til leen. Näh däk se ni erää nä tut ki -
muk sel lise na vah vuu te na voi daan pi tää si tä, et tä ää ninäyt tei tä ar vi oi tiin ni men -
omaan suh tees sa osal lis tu jia kos ket ta viin to del li siin ti lan tei siin. Yhteis laulu ti lan -
teet muo dos ta vat kai kil le ja pa pin lau la mis teh tä vät useim mil le osal lis tu jil le sen
kon teks tin, jo ka liit tyy suo raan hei dän lau la mis ta voit tei siin sa. Voi olet taa, et tä
kirk ko kuoro lai sil la oli val miudet ar vi oi da näyt tei tä oman ak tii vi sen lau la mishar -
ras tuk sen sa ta kia pa rem min kuin har jaan tu mat to mi en hen ki löi den (ks. lu ku 5.6 ja
5.7). Muu toin hei dän asen teis saan tai tai dois saan ar vi oin ti ti lan tees sa ei ol lut ha -
vait ta vis sa sel lai sia seik ko ja, joi den voi si olet taa vai kut ta neen sys te maat ti ses ti ar -
vi oin tei hin jollain tietyllä tavalla.

Myös lu vuis sa 9.2, 9.3., 10.1, 10.2 ja 10.3.1 esit tä mä ni esi mer kit ää ninäyt -
tei neen mah dol lis ta vat ul ko puo lis ten ar vi on esi merk ki en ja tul kin to je ni vas taa -
vuu des ta. (Joi ta kin ää ninäyt tei tä on kuul ta vis sa väi tös kir jan verk ko ver sios sa.)

Prag maat ti sen to tuus teo rian (Kva le 1996, 248) mu kaan voi daan aja tel la, et -
tä kos ka opis ke li joi den lau lu tai to ke hit tyi, pro jek tin ope tus menetel mät edis ti vät
lau la maan op pi mis ta. Kysy mys siir ret tä vyy des tä (Tuo mi & Sara jär vi 2002, 136),
kos ket taa mm. si tä, ovat ko teo lo gi an opis ke li jat koh de ryh mä nä jo ten kin muus ta
val ta vä es tös tä poik kea va. Saat taa ol la, et tä ni men omaan teo lo gi an opis ke li joil la
on erään lai nen ke hit tyneem pi it se re flek ti on ky ky kuin esi mer kik si vaik ka pa tek ni -
sen alan hen ki löl lä. Ei voi kui ten kaan olet taa, et tä täl lai nen yk sit täi nen te ki jä nou -
si si rat kai se vak si sei kak si lau la maan op pi mi ses sa. Ehkä kui ten kin se, et tä pa pin
am mat ti-iden ti teet tiin liit tyy lau la mi nen, vai kut ti myön tei ses ti osal lis tu ji en mo ti -
vaa ti oon ja op pi mi seen. Siten voi si olet taa myös eräi den mui den am mat tien edus -
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ta ji en ole van eri tyi sen kiin nos tu nei ta lau la maan op pi mi ses ta (esi mer kik si mo net
opet ta jat ja näyt te li jät). Toi saal ta lau la mi nen voi pal vel la ih mi ses sä sel lai sia mi -
nuu den ker ros tu mia, joil la ei ole vä li tön tä yh teyt tä työn maa il maan. On siis hy vin
yk si löl lis tä, kum pu avat ko mo ti vaa tiote ki jät enem män hen ki lö koh tai sis ta kuin
työn maa il man lä heis tä. Näin ol len ole tan, et tä tut ki mus tu lok set ei vät koh dis tu
spe si fis ti vain teo lo gi an opis ke li joi hin – ja oli han tut ki muk ses sa mu ka na myös
kak si ei-teo lo gia – vaan tu lok set ovat siir ret tä vis sä tie tyin eh doin toi seen kon teks -
tiin. Yleis tys ten suh teen on ol ta va so si aa li sen to del li suu den mo ni muo toi suu den
ta kia kui ten kin ää rim mäi sen va ro vai nen (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 136).

Se, voi daan ko ke hit tä mää ni ope tus mal lia ”Lau lu taidon tu ki tik kaat” so vel -
taa me nes tyk sel li ses ti jos sain uu des sa kon teks tis sa, jää tu le vai suu des sa näh tä väk -
si. Asia riip puu mm. sii tä, kuin ka olen nai sia op pi mi seen ja opet ta mi seen liit ty viä
piir tei tä olen on nis tu nut mal liin si säl lyt tä mään ja kuin ka on nis tunees ti nii tä pys ty -
tään uu sis sa elä vis sä ti lan teis sa so vel ta maan.

Eräitä kriittisiä näkökohtia

Tavoit tee ni oli sel vit tää lau lu taidot to muu den il miötä. Mie les tä ni va lit se ma ni ho -
lis ti nen useam man nä kö kul man tar kas te lu ta pa on jär ke vä pe rus kar toi tuk sen te ke -
mi sek si alu eel la, jon ka tut ki mus tie to on ha jaan tunee na mo nen tie teen alu eel le.
Tie dos sa ni ei ole mui ta tut ki muk sia, jois sa oli si tut kit tu pit kän ajan jak son ku lues sa 
ai kuis ten lau lu taidon ke hit ty mis tä useis ta eri nä kö kul mis ta. Samal la kun ho lis ti -
nen ote on näh däk se ni tut ki muk sen vah vuus, se on myös sen heik kous. On vaa ra -
na, et tä ko vin mo net eri lai set kä si te jär jes tel mät fe no meno lo gi ses ta tra di tios ta kult -
tuu ri seen, kog ni tii vi seen ja fy sio lo gi seen ei vät vii me kä des sä ole koot ta vis sa ko -
he ren tik si ja riit tä vän joh don mu kai sek si ku vak si. Oli sin hy vin voi nut sel vit tää yh -
den nä kö kul man yh tä osa te ki jää mah dol li sim man pe rus teel li ses ti, mi kä var mas ti
myös aut tai si li sää mään tie tä mys tä lau lu taidos ta. On kui ten kin sel vää, et tä esi mer -
kik si pel käs tään haas tat te le mal la suo ri tet tu tut ki mus ei oli si an ta nut niin pal jon tie -
toa lau lu taidon ulot tu vuuk sis ta kuin nyt oli mah dol lis ta saa da. Kun tut ki muk sel li -
nen tie tä mys nuo til leen lau la mi sen on gel mis ta on vie lä al ku te ki jöis sään ja sil le on
tyy pil lis tä pirs ta loi tunei suus, oli mie les tä ni tar ve juu ri mah dol li sim man laa ja-alai -
sen kat sauk sen te ke mi seen. Koen teh nee ni mo ni pol vi sel la tut ki mus mat kal la löy -
tö jä, joi ta toi vot ta vas ti jat ko tut ki muk set pys ty vät hyö dyn tä mään.

Tut ki mus ra por tin muo to ra ken teen kan nal ta ei lie ne ai van luon te vaa, et tä
esit te len tut ki mus me to dis ta lä hes ty mis ta paa kos ke vas sa osas sa III pi kem min kin
vii te ke hyk seen liit ty viä kä sit tei tä, ku ten ’ratkaisukeskeisyys’, ’NLP’ ja ’lä hi ke hi -
tyk sen vyöhyke’ (lu ku 7.3.). Rat kaisua voi näh däk se ni kui ten kin pe rus tel la kah -
del la sei kal la. Ensin nä kin, vaik ka ky sei set kä sit teet kos ke vat te ke mä ni ope tusin -
ter ven ti on luon net ta, ne ei vät ole ir ral laan tut ki mus me to dis ta, kos ka täl lai set op pi -
mi sen dy naa mi suut ta ja po ten ti aa lis ta ke hi tys tä ko ros ta vat nä ke myk set so pi vat
mie les tä ni hy vin juu ri toi min ta tut ki muk sel li seen ref lek toivaan tut ki musot tee seen. 
Toi sek si tut ki mus ra por tin vii te ke hys ra ken tui suh tees sa tut ki mus kysymyk siin.
Tämä mah dol lis ti näh däk se ni koh tuul li sen joh don mu kai sen ta van kä si tel lä laa jaa
vii te ke hys tä ja ai neis toa. Siten en näh nyt jär ke vä nä yrit tää kä si tel lä ky sei siä ope -
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tusin ter ven ti oon liit ty viä kä sit tei tä lau la mis kult tuu rin, sub jek tii vis ten ko ke mus -
ten, kog ni tii vi sen toi min nan tai ää nen tuoton fy sio lo gi sen perustan yhteydessä.

Yhte nä heik koute na tut ki muk ses sa pi dän erään lais ta ad hoc -toi min taa ni.
Jou duin rea goi maan ken täl lä eli ope tus työs sä vas taan tul lei siin il mi öi hin jos sain
mää rin val mis tau tu mat to ma na. Huo lel li sem pi etu kä teis pe reh ty mi nen ai kai sem -
piin tut ki muk siin oli si an ta nut vie lä pa rem pia tut ki muk sel li sia eväi tä ja tuo nut vie -
lä enem män suun ni tel mal li suut ta toi min taan. Oli si ol lut esi mer kik si jär ke vää mi -
ta ta osal lis tu ji en lau lu tai to läh tö- ja lop pu ti lan teis sa si ten, et tä lau let tu jen teh tä vi -
en sä vel kor keudet oli si tar kas ti ana lysoi ta vis sa tie to ko neel la. Nyt tut ki mus pe rus -
tui pel käs tään kuu lon va rai seen ha vain noin tiin. Jäl ki viisaas ti var mis tai sin myös
tun ti ti lan teit ten nau hoi tus ten tek ni sen ta son. Nyt osas sa ma te ri aa lia on jos sain
mää rin kuu le mis ta han ka loit ta vaa hä lyä. Häly tai ää ni tys tason heik kous ei kui ten -
kaan ole es tä nyt nau hoi tus ten ana lysoi mis ta, mut ta nii den kuun te le mi nen oli si
miel lyt tä väm pää ilman näitä ongelmia.

Ehkä eni ten ad hoc -toi min ta nä kyy ai neis ton ke ruus sa. Kerä sin ikään kuin
var muu den vuok si run saas ti ma te ri aa lia, jo ka tut ki muk sen kir joit ta mis vai hees sa
te ki pro ses sin erit täin työ lääk si. Esi mer kik si ky se ly lo mak keis sa I–III on koh tia,
joi ta en ole suo ra nai ses ti kä si tel lyt tu lok sis sa. Ne ovat kui ten kin toi mi neet taus tal -
la ai neis ton tul kin nal lise na apu na, kos ka olen mo neen ker taan lu ke nut lä pi ky se ly -
lo mak kei den vas tauk set poh din toi neen. Kai ken ma te ri aa lin ulos kir joit ta mi nen
oli si kas vat ta nut nyt kin mit ta vak si käy nyt tä si vu mää rää. Lau lu taidon osa te ki jöi -
den it sear vi oin nis ta otin tu lok siin mu kaan vain kuu si mie les tä ni mer kit tä vin tä ky -
sy mys tä. Kysy myk set kä si tyk sis tä lau la mi ses ta ja mu si kaa li suu des ta oli upo tet tu
alun pe rin 29:n op pi mis ta kos ke van väit teen jouk koon. Tämä hei jas taa ha pui lua
tut ki muk sen al ku tai pa leel la sii tä, mi tä oi ke as taan olen tutkimassa.

Myös seu raa va seik ka ku vas taa si tä, et tä tie tä myk se ni ja ym mär ryk se ni lau -
lu taidon on gel mi en luon tees ta ja si ten eväät suun ni tel la tut ki mus ta tar koin, oli vat
tut ki muk sen al ku met reil lä ai ka vaa ti mat to mat. Olin suun ni tel lut, et tä tär ke än ver -
tai lu ai neis ton tar jo ai si lu ke mi sen ja lau la mi sen vi de oin ti (ks. lu ku 7.2.2), jos sa
osal lis tu jat yk si tel len lu ki vat tie tyn ru non ja lau loi vat va lit se man sa lau lun vi deol le 
yk si nään il man säes tys tä en nen en sim mäi sen ope tus pe riodin al ka mis ta ja sen pää -
tyt tyä. Oppi mis tu los ten osoit ta ja na teh tä vä osoit tau tui huo nok si, kos ka teh tä vä oli
lii an vaa ti va, jot ta lau la mis ke hi tys oli si ol lut ha vait ta vis sa. Kui ten kin mui den syk -
syn mit taan te ke mie ni ha vain to jen pe rus teel la tie sin, et tä lau lu taidos sa oli jo ta -
pah tu nut edis ty mis tä ai na kin joil lain osa-alu eil la jon kin ver ran. Edis tys ei vain tul -
lut esiin täs sä teh tä väs sä sil loin ei kä edes kah dek san kuu kau den har joi tus jak son
jäl keen seu raa van ke vään lo pus sa (ks. lu ku 10.3.1). Kat son kui ten kin täl lais ten ko -
ke mus ten opet ta neen ”kan ta pään kaut ta” nöy ryyt tä elä vän elä män ti lan teis sa, jot -
ka ei vät suos tu nou dat ta maan tut ki jan ennakkokäsityksiä.

Toi saal ta on to det ta va, et tä edel lä ku vaa ma ni sei kat kuu lu vat ta val laan väis -
tä mät tö mäs ti tut ki mus proses siin; tut ki muk sen ta voi te han on op pia ym mär tä mään
il miötä yhä pa rem min tut ki muk sen ede tes sä, ja ym mär rys ku mu loi tuu pro ses sin
myö tä. Kun tut kii ri kas ta il miötä vuo ro vai ku tuk sel li sis sa ja to del li sis sa opis ke lu ti -
lan teis sa, työn eks plo ra tii vi seen luon tee seen kuu luu tiet ty me ne tel mäl li nen avoi -
muus ja jous ta vuus (ks. Lon ka 1997). Siten voi sa noa ku vaa ma ni kal tai sen ad hoc
-toi min nan jo pa tie tys sä mää rin liit ty vän toi min ta tut ki muk sel li seen ot tee seen.
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Tut ki mus proses si on luon teel taan vält tä mät tä mo ni ääni nen sii nä mie les sä kuin
Sava (1997) huo maut taa. Hän to te aa, et tä tai de pe da go gis ten pro ses si en si säi nen
mo ni ääni syys näyt tää har voin tyy dyt ty vän sel keydes tä ja ”yk sin ker tai suu des ta”.
Ka oot ti sim mil laan tut ki mus proses si on, kun me nee tai de ope tus ti lan tee seen avoi -
min mie lin ja yrit tää ha vain noi da ja ke rä tä kai ken, mi tä nois ta pro ses seis ta on
mahdollista saada.

13.2 Suuntaviivoja tulevaan

Tut ki mus ava si mo nia kiin nos ta via suun tia niin pe da go gi sil le uu dis tuk sil le kuin
jat ko tut ki muk sil le kin jo kai sen tar kas te lun koh tee na ol leen vii te ke hyk sen kan nal ta.

Tähän tut ki muk seen osal lis tu nei den kou lu- ja lap suu den ko ke muk set oli vat
omi aan hei ken tä mään it se luot ta mus ta mu sii kin suh teen ja yl lä pi tä mään kä si tys tä
omas ta epä musikaa li suu des ta. Gem bris (1997, 17–21) erit te lee, kuin ka mu si kaa li -
suus on ym mär ret ty eri ta voin eri ajan jak soi na. 1800-lu vun al ku puo lel la esi tet tiin
mu sii kil li sen lah jak kuu den il men ty vän hy väs sä mu sii kil li ses sa maus sa. 1900-lu -
kua hal lit si psy ko met ri nen mit taus pyr ki mys, kun nes vuo si sa dan lop pua koh den
on nous sut yhä voi mak kaam min esiin mu si kaa li suu den ym mär tä mi nen mu sii kin
mer ki tyk sen kan nal ta. Päin vas toin kuin psy ko met ri nen kä si tys mer ki tyk seen liit -
ty vä nä ke mys ko ros taa sub jek tii vis ta ko ke mus ta. Kysy myk seen, mik si mu siik kia
kuun nel laan ja har joi te taan, se vas taa yk sin ker tai ses ti: mu siik ki an taa mie lek kyyt -
tä elä mään ja li sää ole mas sa olon mer ki tyk sel li syyt tä (ks. myös Kur ke la 1993,
1997a ja 1997b).

Tämän tut ki muk sen va los sa mer ki tyk seen kyt key ty vä mu si kaa li suus aja tus
on ai noa mie le käs. Mer ki tyk set ovat luon teel taan muut tu via, ei kä nii tä voi kyt ke tä
jo hon kin syn nyn näi seen, muut tu mat to maan omi nai suu teen, jol laise na psy ko met -
ri nen mu si kaa li suus nä ke mys es teet tis-ab so luut ti ses sa maa il mas sa yrit tää mu si -
kaa li suu den esit tää. Tut ki mus vah vis ti kä si tys tä, et tä mu sii kil li sia tai to ja voi ke hit -
tää ja et tä lau la mi nen voi ava ta mer kit tä viä yk si löl li siä ja yh teisöl li siä elä mää ri -
kas tut ta via ko ke muk sia. Jat ko tut ki mus ten myö tä oli si toi vot ta vaa ana lysoi da tar -
kem min yk si löl li siä, lä hiym pä ris töön ja kult tuu ri siin te ki jöi hin liit ty viä seik ko ja
ja nii den vuo ro vai ku tus ta ope tuk sen ja op pi mi sen kan nal ta. Pidän ope tus mal lia
”Lau lu taidon tu ki tik kaat” si ten vain läh tö koh ta na tu le val le pe da go gi sel le
kehitystyölle.

Lau la mi nen näyt tää suo ma lais ten las ten ja nuor ten maa il mas sa ole van hii -
pu mas sa, var maan kin mo ni en te ki jöi den vai ku tuk ses ta.139 Eräät ta hot ovat huo -
man neet lau lu taidon uhanalai suu den kou lus sa. Kon sert ti kes kus ry on tuot ta nut pe -
rus kou lunopet ta ji en käyt töön cd-ma te ri aa lin, jos sa on se kä lau let tu na et tä säes tys -
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139 Yksi te ki jä, jo ka vai kut taa vä hen tä väs ti tai muu ten kiel tei ses ti oma eh toi seen lau la mi seen ja mu sii kin te ke -
mi seen, lie nee kor keatasoi set ää nit teet, jois ta ta val li ses ti on puh dis tet tu tek ni sil lä kei noil la kaik ki vir heet ja 
sä röt. Moit teet to mat ää nit teet luo vat mie li ku vaa täy del li sis tä suo ri tuk sis ta, joi hin on vai ke aa tai mah do ton -
ta elä vän elä män ti lan teis sa yl tää.



muo dos sa joi ta kin kym meniä suo ma lai sil le kes kei siä lau lu ja. Aja tuk se na on kan -
nus taa opet ta jia ja op pi lai ta opet te le maan oman tra di tiom me lau lu ja ja voi da suo -
rit taa lau lu jen tai to merk ki. Tämän erin omai sen hank keen taus tak si oli si opet ta ji en
saa ta va ope tuk sel li sia vä li nei tä tu ke maan kaik ki en lap si en lau la mis ke hi tys tä.
Perus kou lunopet ta ja on luul ta vas ti vai ke an teh tä vän edes sä, kos ka voi toi saal ta
ko kea omaa van sa hei kot mu sii kinopet ta mi sen tai dot ja toi saal ta ol la si säis tä nyt
mel koi set mu sii kin suo ri tus vaa ti muk set (ks. Teres ka 2003; myös Huh ta nen 2004). 
Opet ta ja kou lu tuk ses sa oli si ol ta va mah dol lis ta vä hin tään kin eri kois tu mis kurs si na
pe reh tyä pait si omaan ää neen ja lau la mi seen myös nii den lap si en oh jaa mi seen, jot -
ka ovat epä var mo ja lau la jia ja joil la on vai keuk sia lau laa nuo til leen. Työs ken te ly
hei dän kans saan voi ol la erit täin pal kit se vaa, kos ka tai don ke hit ty es sä oi val luk set
ja op pi mi nen sä tei le vät val ta vas ti ener gi aa ja iloa ym pä ril leen. Oli si ko mah dol lis -
ta, et tä prak si aa li sen mu siik ki kas va tuk sen kä si tyk sen (Regels ki, 2002) al la lau la -
mi nen ko ki si kou luis sa uu den re nes sans sin? Lau la mi nen voi si osal taan edus taa
tai de kas va tuk sen de mo kra tisoi tu mis ta de weylai ses sa hen ges sä (ks. Väke vä, 2004, 
330). Kos ka mu siik ki on te ke mis tä, läh tö koh dan voi si muo dos taa omaan ja mui -
den ää neen tu tus tu mi nen esi mer kik si ää ni-imp ro visaa ti oi den ja liik kei den avul la,
min kä jäl keen edet täi siin vä hi tel len mo niulot tei seen lau lu taidon hal tuunot toon.
Näin ke hit tyi si esi mer kik si ää nen fy sio lo gi nen toi mi vuus yh des sä il maisul lis ten
ulot tu vuuk si en kans sa. Nekin, joil la on vai keuk sia lau laa nuo til leen, voi si vat ol la
täy si pai noi ses ti mu ka na ja sa mal la ke hit tää ää nen käyt tö ään. Läh tö koh ta voi si ol la
va paut ta vaa myös opet ta jan oman lau la mi sen kan nal ta, kun hä nel lä kin oli si mah -
dol li suus työs tää ään tään imp ro visoivas sa hen ges sä vir heet tö män suo ri tuk sen
vaa ti mus ten ase mes ta.140

Omaan ää neen tu tus tu mi sen ja imp ro visoi mi sen li säk si kou lus sa oli si ol ta va 
mah dol li suus tu kiope tuk seen niil le lap sil le, joil la on han ka luuk sia nuo til leen lau -
la mi ses sa. Oli si ym mär ret tä vä, et tä lau lu taidon ke hit ty mi nen voi ede tä eri ta voin
ja eri ai kai ses ti il man, et tä ky sees sä oli si jo kin eri tyi nen ”vam ma”. Onhan ta -
vanomais ta jär jes tää tu kiope tus ta, kun vaik ka pa lu ke mi ses sa tai las ke mi ses sa on
han ka luuk sia. Tähän toi min taan opet ta jat tar vit se vat val miuk sia, kos ka yk si kin
vää rän lai nen kriit ti nen kom ment ti voi tu ho ta oras ta van us kal luk sen har joi tel la
lau la mis ta. Tukiope tus vaa ti si tie tys ti jos sain mää rin re surs soin tia.141 Ajat te len
kui ten kin niin, et tä toi min taan si joi te tut va rat mak sa vat it sen sä ta kai sin: jos ale -
taan ym mär tää lau la mi sen myön tei siä vai ku tuk sia it se tun non, tun tei den il maisun
ja ener gi aa se kä yh teis yyt tä tuo vi en ko ke mus ten kaut ta, lau la mi nen voi si aut taa
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140 Elliott (4.8.2004) huo maut taa, et tä on tär ke ää, et tä opet ta ja on it se pä te vä ja osaa lau laa nuo til leen, mut ta et -
tä en nen kaik kea hä nen tu li si osa ta oh ja ta ja in nos taa op pi lai ta ää nel li seen il maisuun. Mikä li nuo til leen lau -
la mi ses ta tu lee luo kas sa kes kei sin ta voi te, työs ken te ly on hel pos ti luon teel taan vain tek nis tä ei kä enää pal -
ve le it seil maisua tai mui ta mie lek käi tä elä män ko ke muk sia. Olen sa maa miel tä Elliot tin kans sa, mut ta ko -
ros tan, et tä pi dän opet ta jan in nos tunei suut ta ja ky kyä käyt tää ään tään luon te vas ti ja mo nin eri ta voin tär -
keäm pä nä kuin vir hee tön tä suo ri tus ta si nän sä.

141 Myös so pi vat tek ni set vä li neet voi si vat osal taan tu kea ope tus ta. On ole mas sa esi mer kik si ”Soit to pe li”-ni -
mi nen lap sil le suun nat tu vi deo pe li, jos sa pe laa ja voi lau laa pe lin säes tä mä nä ja seu ra ta vi su aa li sen pa laut -
teen avul la lau la mis tark kuut taan.



esi mer kik si kes kit ty mishäiri öis sä, kou lun käyn nin jak sa mi ses sa se kä mie len vi rit -
tä mi ses sä myös tiedolliselle ainekselle.

Lau la mi sen mah dol li suuk sia ei kou lus sa ole osat tu ko vin hy vin hyö dyn tää
– ei kä tul la osaa maan kaan, mi kä li opet ta mi nen ei läh de sii tä, et tä lau la maan op pii
har joit te le mal la lau la mis ta ja jo kai nen voi ke hit tää lau lu tai toan sa. Kysees sä on
pait si pe da go gi nen myös tut ki muk sel li nen haas te. Oli si sel vi tet tä vä mu siik ki-ins -
ti tuu ti oi den toi mi joi den kä si tyk siä mu si kaa li suu des ta ja lau lu taidos ta ja kan nus -
tet ta va hei tä eri lai siin ope tus ko kei lui hin. Näh däk se ni opet ta jia kou lut ta vis sa ins ti -
tuu ti ois sa tar vit tai siin ki peäs ti täs sä kin tut ki muk ses sa esiin tul lut ta tie toa, jot ta us -
ko muk set ja asen teet lau lu taidon ke hit ty mis mah dol li suuk sis ta muut tui si vat enem -
män to del li suut ta vas taa vik si kuin tra di tio naa li ses ti es teet tis-ab so luut ti ses ta nä kö -
kul mas ta on ym mär ret ty. Vähi tel len oli si luo ta vis sa sel lai nen asen neil mas to, jos sa 
lau lu taidon ke hi tys tason ja -no peu den vaih te lu ja pi de tään luon nol lise na il miö nä.
Jos kä sil lä ole va tut ki mus edis tää edes jos sain mää rin si tä, et tä lau lu tai to ale taan
näh dä suh teel lise na ja ke hi tet tä vis sä ole va na tai to na, tutkimus ei ole ollut turha.

On pa ra dok saa lis ta, et tä sa mal la kun vir ko ja ei ole saa ta vil la lä hes kään kai -
kil le lau lunopet ta jik si val mis tu vil le, ke hit ty vi en lau la ji en on vai ke aa el lei mah do -
ton ta saa da opas tus ta lau lu tai ton sa ke hit tä mi sek si. Uskon, et tä työ maa ke hit ty vi en
lau la ji en pa ris sa tar jo ai si pal jon mie len kiin toi sia haas tei ta ja mie lek kään teh tä vä -
ken tän lau lunopet ta jil le. Mut ta roh kais taan ko nuo ria alal le tu le via opet ta jia ha -
keu tu maan ope tus työ hön, jo ka vaa tii toi sen lais ta osaa mis ta ja asen noi tu mis ta kuin 
pe rin tei ses ti aja tel laan? Men ta li teet ti on am mat ti lais kou lu tuk ses sa ol lut, et tä se jo -
ka osaa soit taa tai lau laa it se hy vin (ja hal lit see laa jan oh jel mis ton), osaa myös
opet taa (Huh ta nen 2004, 110). Huh ta nen (2004, 109) esit tää tär ke än ky sy myk sen
poh ties saan mu sii kin am mat ti lais kou lu tus ta: suos tu taan ko kou lu tusins ti tuu ti ois sa
nä ke mään ym pä röiväs tä, muut tu vas ta maa il mas ta nousevia tarpeita.

Tämä tut ki mus vah vis ti nii tä ai kai sem pia tu lok sia, joi den mu kaan lau lu -
taidon ke hit ty mi nen ke hit tää sä vel kor keuk si en erot te lu ky kyä. Musii kil li sen ma te -
ri aa lin pro ses soin tiin ja eri tyi ses ti tuot ta mi seen liit ty vä tut ki mus on kui ten kin vas -
ta al ku te ki jöis sään. Moto ris ten as pek tien yh teyt tä tark kaa vai suus-, erot te lu ky ky-
ja muis ti proses sei hin tun ne taan huo nos ti. Kent tä, jos sa yh dis tyy neu ro bio lo gis ten, 
ää ni fysio lo gis ten ja psy ko lo gis ten pro ses si en vuo ro vai ku tuk sen tut ki mus, tar jo aa
haas tei ta var mas ti vuo si kym menik si eteenpäin.

Tut ki mus tie to ei-am mat ti lais ten vä hän lau la vi en ja ke hit ty vi en lau la ji en
me lo di an muis ta mis me kanis meis ta oli si puo les taan mer ki tyk sel lis tä niin kog ni tii -
vis ten ha vait se mis- ja muis ti proses si en pe rus tut ki muk sen kuin pe da go gis ten so -
vel lus ten kan nal ta ja voi si va lais ta osal taan myös amu sia-il miötä. Kysy myk set
liit ty vät myös ala ti kiin nos ta vaan kiis taan ky ky jen ge neet ti sen pe rus tan ja ym pä -
ris tö vai ku tus ten suh tees ta. Tut ki mus toi si li sä va lais tus ta mm. sii hen kult tuu ri psy -
ko lo gi seen väit tee seen, jo ta tä mä tut ki mus tu ki, et tä op pi mi nen ja osaa mi nen ovat
pi kem min kin toi min nan tu lok sia kuin sen edellytyksiä.

Äänen fy sio lo gi sen toi min nan alu eel la tut ki mus he rät ti myös lu kui sia ky sy -
myk siä: Oli si ko mah dol lis ta, et tä sup peas ta ää nialas ta joh tu vat nuo til leen lau la mi -
sen on gel mat se lit tyisi vät jos sain mää rin re kis te rin vaih doson gel mil la? Entä mil -
lai nen vuo ro vai ku tus ket ju liit tyy hen gi tyk sen, jän nit tä mi sen ja sä vel kor keuk si en
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sää te lyn vä li seen yh teyteen? Mil lai sin har joit tein voi si op pia käyt tä mään lau la mi -
sen kan nal ta tär kei tä fal set to ää niä?

Tur val li sek si ja myön tei sek si koet tu il ma pii ri ja kan nus ta van pa laut teen
saa mi nen vai kut ti vat olen nai ses ti op pi mis tu lok siin täs sä tut ki muk ses sa. Tut ki -
mus tie to ih mi sen tun ne ha vain to ko ke muk si en yh teyk sis tä op pi mi seen on vas ta al -
ka mas sa ja tar jo aa mie len kiin toi sia nä kö alo ja tu le vai suu des sa.

Lopuk si ha lu an kiin nit tää huo miota sii hen, et tä lau la mi sen ter veydel li siä
vai ku tuk sia tun ne taan huo nos ti. Ajat te len, et tä lau la mi nen voi si lie ven tää ma sen -
tunei suut ta ja stres siä eh kä sa maan ta paan kuin tie de tään lii kun nan vai ku tuk ses ta
ta pah tu van. Yhtei söl lise nä ko ke muk se na lau la mi nen voi si hel pot taa ny kyih mis tä
usein vai vaa vaa yk sinäi syy den tun net ta. Lau la mi sel la lie nee kin pait si mie len ter -
vey den myös fyy si sen ke hon kan nal ta myön tei siä vai ku tuk sia ja lau la mi nen saat -
tai si ol la avuk si joi den kin sai rauk si en ku ten ast man hoi dos sa. Lau la mi sen mah dol -
lis ten mo niulot teis ten psy ko fyysis ten ter veys vai ku tus ten tut ki mus vaa ti si mo ni tie -
teel li sen ot teen ja voi si ava ta lu paa via nä kö alo ja jo pa kan san ter vey den kan nal ta.
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5 Kirje osallistujille kesällä 1999

6 Kyselylomake I

7 Käsitykset laulamisesta ja musikaalisuudesta

8 Puolimatkan krouvin mietteet

9 Onnistunut laulamiskokemuspohdinta

10 Ilmapiiri- ja palautekysely

11 Kyselylomake II

12 Kyselylomake III

13 Seurantakysely

14 Ohjeistus cd-näytteiden arvioimiseksi

15 Kirkkokuorolaisille esitettyjen cd-näytteiden

esitysjärjestys ja nauhoitusajankohta

16 Osallistuminen opetukseen lokakuusta 1999

joulukuuhun 2000

17 Lauletaan-projektin harjoitteita

18 Lista tulososion ääninäytteistä

19 Keski-Suomen kotiseutulaulun ja Elefanttimarssin

nuotinnukset

20 Cd: kirkkokuorolaisille esitetyt näytteet*

21 Cd: tulososion ääninäytteet*

* Joi ta kin ää ninäyt tei tä on kuul ta vis sa väi tös kir jan verk ko ver sios sa.
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Liite 1 Äänielimistön rakennekuvia

Kur kun pää va sem mal ta kat sot tu na

Läh de: Aal to Anna-Lii sa & Par vi ai nen, Kati 1987: Auta ään tä si. Ota va. Hel sin ki.
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Vasen ku va: Ske maat ti nen ku va pu he-eli mis tös tä.
Oikea ku va: Kur kun pään ja muun ää nieli mis tön ra ken tei ta. (Shea rer, 1963)

Läh de: Sund berg, Johan 1986: Röst lä ra. Fak ta om rös ten i tal och sång. Prop rius För lag.
Stock holm.

Ske maat ti nen ku va kur kun pää hän
liit ty vi en ul kois ten li has ten vai ku tuk -
ses ta ää ni huul ten toi min taan.
M = leu ka luu
H = kie li luu
T = kil pi rus to
A = kan nu rus to
C = ren gas rus to
S = sel kä ran ka

Läh de: Son ni nen, Aat to & Hur me, Pert ti &
Lauk ka nen Anne-Maria 1999: The Exter -
nal Fra me Func ti on in the Cont rol of Pitch,
Regis ter, and Sin ging Mode: Radiog raphic 
Obser va tions of a Fema le Sin ger. Jour nal
of Voi ce, Vol 13, No. 3, 319–430.
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Liite 2 Sävelkorkeudet frekvensseinä pianon
koskettimilla ja sävelniminä.

Klas si sen lau lu ta van ää ni tyy pit ää nialoit tain. Täs sä tut ki muk ses sa käy te tään
alem paa eu roop pa lais ta ni mi tys ta paa sä vel kor keuk sis ta.

Läh de: Hira no, M. 1981 kir jas sa Lauk ka nen & Leino. 1999: Ihmeel li nen ihmisääni. Gau dea -
mus. Hel sinki.
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Liite 3 Ilmoitus, jolla hain osallistujia Lauletaan-
 projektiin
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Liite 4 Taitotesti
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Liite 5 Kirje osallistujille kesällä 1999
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Liite 6 Kyselylomake I
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Liite 7 Käsitykset laulamisesta ja
musikaalisuudesta142

289

142 Kyse ly muo kat tiin opis ke li joi den epis tee mis tä ke hi tys tä kos ke va ky se lyn (Lon ka ja Lind blom-Ylän ne,
1996) poh jal ta. Vain lau la mis ta ja mu si kaa li suut ta kos ke vat ky sy myk set ana lysoi tiin.
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Liite 8 Puolimatkan krouvin mietteet

Liite 9 Onnistunut laulamiskokemuspohdinta

Liite 10 Ilmapiiri- ja palautekysely
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Liite 11 Kyselylomake II
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Liite 12 Kyselylomake III
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Liite 13 Seurantakysely
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Liite 14 Ohjeistus cd-näytteiden arvioimiseksi
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Liite 15 Kirkkokuorolaisille esitettyjen cd-näyt -
teiden esitysjärjestys ja nauhoitusajankohta

Näyte Laulaja Näyte Nauhoitusajankohta

1 Emma Taitotesti 4.10.1999

2 Roosa Illan rauha hiipii * 15.12.2000

3 Laura Joulupuu on rakennettu * 22.12.2000

4 Iida Taitotesti 4.10.1999

5 Veera Taitotesti 4.10.1999

6 Ville Kuubalainen serenadi 22.5.2001

7 Iida Tule rauhan henki 7.3.2001

8 Anni Taitotesti 4.10.1999

9 Eetu Varpunen jouluaamuna 18.12.2000

10 Emma Kuubalainen serenadi ** 24.11.2000

11 Juho Lähtevien laivojen satama 24.11.2000

12 Niko Taitotesti 5.10.1999

13 Anni En etsi valtaa loistoa 18.12.2000

14 Laura Taitotesti 5.10.1999

15 Juho Taitotesti 4.10.1999

16 Eetu Taitotesti 5.10.1999

17 Roosa Taitotesti 5.10.1999

18 Veera Päivänsäde ja menninkäinen 19.3.2001

19 Niko Suutarin emännän kehtolaulu 3.4.2001

20 Ville Taitotesti 5.10.1999

Loka kuu 1999 edus taa läh tö ti lan net ta ja muut ajan koh dat lop pu ti lan net ta.
* Opet ta ja lau loi yh des sä opis ke li jan kans sa.
** Emma lau loi mik ro foniin.
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Liite 16 Osallistuminen opetukseen lokakuusta
1999 joulukuuhun 2000

Opiskelija
syntymävuosi

Ryhmäopetus Yksityisopetus

Vaatimaton
lähtötaso

Iida
1978

28 tuntia
11 kertaa

5 tuntia
6 kertaa*

Juho
1978

50 tuntia
20 kertaa

10 tuntia
13 kertaa

Laura
1979

40 tuntia
16 kertaa

11 tuntia
14 kertaa

Niko
1970

35 tuntia
14 kertaa

10 tuntia
13 kertaa

Ville
1951

40 tuntia
16 kertaa

12 tuntia
16 kertaa**

Kohtalainen
lähtötaso

Eetu
1977

48 tuntia
19 kertaa

6 tuntia
8 kertaa

Emma
1945

28 tuntia
11 kertaa

6 tuntia
8 kertaa

Roosa
1976

33 tuntia
13 kertaa

8 tuntia
10 kertaa

Hyvä lähtötaso Anni
1978

38 tuntia
15 kertaa

3 tuntia
4 kertaa

Veera
1979

33 tuntia
13 kertaa

4 tuntia
5 kertaa

Yksi ryh mä tun ti kes ti kes ki mä rin 2,5 tun tia ja yk si yk si tyis tun ti kes ki mää rin 45 mi nuut tia. Ajat 
on pyö ris tet ty ko ko tun neik si.
* Iida opis ke li ul ko mail la syys lu ku kau den 2000.
** Vil le on pro jek tin ul ko puo lel la osal lis tu nut kol mi päi väi sel le ”Oma ää ni esiin” - ke sä kurs sil -
le ni vuo si na 2000–2004.
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Liite 17 Lauletaan-projektin harjoitteita

Liit tee seen on koot tu har joi tuk sia en sim mäi sel tä ope tus pe riodil ta lo ka–jou lu kuu
1999. Työs ken te ly ta pah tui ryh mäs sä. Myös myö hem min pro jek tis sa teh tiin sa -
mo ja ja sa man tyyp pi siä har joit tei ta, mut ta pai no pis te oli enem män lau lu jen lau la -
mi ses sa.

1 Lämmittelyjä

Tavoite:

Ren tout taa ke hon jän ni tyk siä, läm mit tää ää nieli mis töä, koo ta aja tuk sia, saa da
kon tak tia it seen ja toi siin ruu miil li sen te ke mi sen kaut ta.

Tär keä pe ri aa te on, et tä läm mit te lyt ovat niin yk sin ker tai sia, et tä jo kai nen
pys tyy ne te ke mään ei kä ää nel le ase te ta es teet ti siä kri tee rei tä esi mer kik si ää nen
tark kuu den suh teen. Ei ole pa hit teek si, jos har joit teet ovat haus ko ja. Kokoon tu mi -
set aloi te taan ai na läm mit te lyl lä.

Perustelu:

Äänen läm mit te lyä voi daan ver ra ta ver ryt te lyyn en nen ur hei lusuori tus ta: ve ren -
kier to ku dok sis sa vil kas tuu, ku dok sen läm pö ti la ko ho aa, li has ten suo ri tus ky ky pa -
ra nee ja ku dos vaurioris ki pie ne nee. Ääni huu li en li maneri tys li sään tyy ja ku dok -
sen kit ka pie ne nee. Tämä puo les taan las kee kyn nys painet ta; ää ni huu let läh te vät
vä räh te le mään pie nem mäl lä pai neel la, ja sa mal la il man pai neel la saa daan ai kaan
laa jem pi ää ni huu li vä räh dys ja suu rem pi ää nen voi mak kuus. (Lauk ka nen & Lei no
1999, 197.)

Esimerkkejä:

• Var ta lon ja raa jo jen ve nyt te lyä ja hyt kyt te lyä, ar ti ku laa tio elin ten voi mis te -
lua ku ten kie len kier tä mis tä ja ve ny tys tä, leu an au ko mis ta, kas vo jen vään te -
lyä ja hau kot te lua

• Kaik ki liik keet teh dään ns. al ku ään tä a:n kal tai sel la vo kaa lil la pääs tä en.
Alku ää ni tun tuu läh te vän sy väl tä var ta los ta ikään kuin omal la pai nol laan.
Liik kei tä teh dään myös jol tain it sel le mu ka val ta kor keudel ta hy räil len.

• Leik ke jä ku ten esi mer kik si ”Kani kanika ni” ja ”Käki kel lo”.
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2 Improvisaatioita

Tavoite:

Kehit tää ää ni leikein ky kyä heit täy tyä te ke mi seen spon taanis ti vail la en nal ta mää -
rät ty jä ta voit tei ta tai suo ri tuk sen on nis tu mis kri tee rei tä.

Perustelu:

Impro visaa tiohar joi tuk set an ta vat mah dol li suu den toi min taan vail la tiet tyä oi -
keata tai vää rää ta paa teh dä. Kun ei ole vaa raa teh dä vää rin ja epä on nis tua, us kal -
tau tuu laa jen ta maan omaa il maisuas teik ko aan ja saa myön tei siä ko ke muk sia esiin -
ty mi ses tä ja esil lä olos ta. Yhtei nen hul lut te lu imp ro visoi den on omi aan edis tä mään 
yh teis työ tä ja kan nus ta vaa il ma pii riä (ks. Johns to ne, 1996). Impro visoim me vain
neut raa leis ta tai leik ki sis tä ai heis ta. Ole tin, et tä imp ro visaa ti on avul la saa dut hu -
mo ris ti set ko ke muk set myö tä vai kut ti vat po si tii vis ten miel leyh ty mi en syn ty mi -
seen ää nen käyt töön ja lau la en esiin ty mi seen.

Esimerkkejä:

• Lei ki tään syök sy viä len to ko nei ta juos ten kä det au ki ujel ta en tai pääs tel lään
tans si en ”in ti aanisota huu to ja”.

• Har monia lau lu: Rin gis sä is tuen jo kai nen tuot taa yh tä ai kaa mui den kans sa
mu ka val ta kor keudel ta pit kiä ää niä eri ää nil lä. Kaik ki sä vel kor keudet ovat
yh tä hy viä, ei kä ole vä liä, so pi vat ko ää net yh teen har moni ses ti vai ei vät.

• Ihmet te ly lau lu: Käys ken nel lään sa lis sa ku kin it sek seen, hy räil lään ”ih me -
tel len” sa lia, toi siam me, kuu lu via ää niä jne.

• Tv-mai nos ja ra diokuun nel ma ”Luon to ää niä”: kol men hen gen ryh mis sä
suun ni tel laan ja esi te tään mai nos ja kuun nel ma pu het ta, lau lua ja ää niefek -
te jä hyö dyn tä mäl lä.

• Kale va lan ru non lu ke mi nen pa reit tain muun nel len no peut ta, voi mak kuut ta
ja sä vy jä. Har joit te lun esit tä mi nen imp ro visaa tio na.

• Simul taaninume roi ta ja si mul taani lau lua: Toi nen pa ris ta on joh ta ja ja toi nen 
mat ki ja. Joh ta ja sa noo hi taas ti jon kun nu me ron, ja mat ki ja yrit tää sa noa sa -
man nu me ron yh tä ai kaa joh ta jan kans sa. Osien vaih to. Seu raa vak si joh ta ja
lau laa jo tain sä vel tä ja mat ki ja yrit tää tuot taa sa maa sä vel tä yh tä ai kaa se kä
seu ra ta joh ta jaa tä män muu tel les sa sä vel kor keuk sia. Osien vaih to. Teke mi -
nen on tär keäm pää kuin seu raa mis tark kuus.

• Oop pe ra resita tii vi: Esi mer kik si ko ti läk syn kuu lus te lu aa ria na. Opet ta ja ky -
se lee läk syyn liit ty viä asi oi ta re si toi den mo der nia atonaa lis ta oop pe ra-aa ri -
aa muis tut ta val la ta val la ja opis ke li ja vas taa sa mal la tyy lil lä re si toi den.
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• Mai se man lau la mi nen: Seis tään rin gis sä. Kaik ki sul ke vat sil män sä. Ensim -
mäi nen lau la ja ha keu tuu mie les sään lem pi maisemaan sa. Hän al kaa hy räil -
len tai lau la en il man sa no ja ku va ta asi oi ta, joi ta koh taa mai se mas saan. Toi -
set kuun te le vat ja ku vit te le vat nii tä vä re jä ja mai se mia, joi ta lau la mi nen it se
kus sa kin he rät tää. Koke muk ses ta kes kus tel laan. Jokai nen on vuo rol laan
lau la ja na.

3 Hengitysharjoituksia

Tavoite:

Tark kaa vai suu den kiin nit tä mi nen hen gi tyk seen.

Perustelu:

Syvän hen gi tys ta van kat so taan ta val li ses ti liit ty vän kur kun pään alu een jän ni tys -
ten vä hene mi seen ja hel pot ta van ää nen käyt töä (ks. lu ku 6.1). Huo mi on kiin nit tä -
mi nen hen gi tyk seen vai keut ti kui ten kin nuo til leen lau la mis ta pro jek tin al ku puo -
lel la, jo ten hen gi tyk seen kiin ni tet tiin huo miota lä hin nä eril lis ten har joi tus ten avul -
la. Hen gi tyk sen yh teydes sä har joi tel tiin myös hy vän ryh din yh dis tä mis tä ren toon
ole muk seen.

Esimerkkejä:

• Lat tial la läm pö alus tal la se läl lä maa ten nos te taan hi taas ti vuo ron pe rään raa -
jo ja si sään- ja uloshen gi tyk sen tah dis sa.

• Pääs te tään pit kiä, ma ta lia ”huo kausääniä” se läl lä maa ten kä det vat san peit -
teel lä. Samal la tun nis tel laan vat san peit teen liik ku mis ta.

• Antau muk sel li nen hau kot te le mi nen sa mal la ve ny tel len voi aut taa tun te -
maan sy vää hen gi tys ta paa ja ren tout taa kur kun pään aluet ta se kä ke hoa.

• Kokeil laan mie li ku vaa ää nen ”si joit tu mi ses ta” sy vän, vä hem män sy vän ja
pin nal li sen hen gi tyk sen kaut ta. Uloshen gi tyk seen lii te tään ään tä ja käy te -
tään mie li ku vi na sak so fonimais ta (pal lea), kla rinet ti mais ta (ala rin ta ke hä) ja 
hui lu mais ta (ylä rin ta ke hä) ää nen laa tua. Har joi tus pe rus tuu Voi ce Move -
ment The ra py -me to diin (New ham 1994, 155–162).
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4 Mielikuvien hyödyntäminen

Tavoite:

Hel pot taa lau la mis ta ja he rät tää myön tei siä lau la mis miel leyh ty miä

Perustelu:

Lau luope tuk ses sa mie li ku vat esi mer kik si hy väs tä tuok sus ta si sään hen gi tyk sen
yh teydes sä vai kut ta vat usein myön tei ses ti ää nen laa tuun. Kun tark kaa vai suus
suun na taan myön tei siin mie li ku viin, voi esi mer kik si lau la mi seen liit ty nyt jän nit -
tynei syys lie ven tyä. Mie li ku vi en avul la voi myös her kis tää li has tun to ais tia. Eri
ais ti pii re jä ak ti voi mal la voi saa da uu sia nä kö kul mia ko ke muk siin (NLP-lä hes ty -
mis ta pa, ks. lu ku 7.3.1). Tär ke ää on, et tä kan nus te taan opis ke li jaa mie li ku va työs -
ken te lyyn vä lit tä mät tä sii tä, lau laa ko hän nuo til leen vai ei.

Esimerkkejä:

• Istu taan rin gis sä ja tun nis tel laan kä sin ke hon myö tä vä räh te lyä kun lau le -
taan ma ta lal ta ja hil jaa pit kiä vo kaa lei ta yk si ke ral laan: ”a – o – u – aum”.

• Kokeil laan kä sin pa rin ke hon vä räh te ly jä, kun tä mä pääs tää eri kor kui sia ää -
niä eri voi mak kuuk sil la. Eläy dy tään pa rin ää neen ja mie ti tään myös, ”mis tä
koh taa ke hoa” hän pääs tää eri ää niä.

• Istu taan tuo leil la ja lau le taan yh des sä tut tua lau lua ja ku vi tel laan ää ni huu li -
en siir ty vän vä räh te le mään var pais sa, rei sis sä, se läs sä, kä sis sä jne.

• Lii ku taan ym pä ri sa lia ja lau le taan yh des sä tut tua lau lua ja ku vi tel laan, et tä
oma ke ho suu re nee, kun harp poo raa jat le väl lään tai pie ne nee, kun men nään 
mah dol li sim man pie nel le ke räl le lat tial le.

• Onnis tu mis ta ri nan ker to mi nen: Jokai nen ker too jos tain ko ke muk ses taan,
jos sa ko ki on nis tuneen sa. Koke muk sen ei tar vit se liit tyä lau la mi seen, vaan
se voi kos kea mi tä muu ta myön teis tä ko ke mus ta ta han sa.*

• Oman lau la mi sen piir tä mi nen: Jokai nen piir tää ja vä rit tää ”oman lau la mi -
sen sa” tar vik kei na A3-pa pe ri ja vä ri lii tu ja. Tee maa saa kä si tel lä niin kuin
par haak si nä kee. Esi tel lään piir ros muil le.*

• Jokai nen piir tää ku van sii tä, ”mi tä ta pah tui, sa not tiin tai teh tiin, kun lak ka si
lau la mas ta” ja ”mi tä po si tii vi sia ko ke muk sia lau la mi ses taan on tä hän men -
nes sä saa nut”. Tar vik kei na on A3-pa pe ria ja vä ri lii tu ja. Esi tel lään piir ros
muil le ja kes kus tel laan piir ros ten poh jal ta.*

• Onnis tu nut lau la mis ko ke mus poh din ta. Jokai nen kir joit taa ly hy en se los tuk -
sen ti lan tees ta (ks. lii te 9).*

* Har joit teet poh jau tu vat FM, kou lut ta ja Lau ri Heik ki län ide oi hin.
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5 Solmisointiharjoituksia

Tavoite:

Antaa vi su aa lis ta ja ki nes teet tis tä tu kea in ter val li en hah mot ta mi sek si.

Perustelu:

Jokai sel la as teikon lau lunimel lä (do, re, mi, fa, so la, ti, do) on oma kä si merk kin sä.
Inter val lin laa juus, esi mer kik si pie ni ters si so-mi, konk re tisoi tuu ja as sosioi tuu
lau lunimiin ja kä si merk kei hin. Sol misoin ti aut taa to den nä köi ses ti in ter val lin si -
säis tä kuu le mis ta ja muis ta mis ta (Hon gis to-Åberg ym., 1994, 112).

Esimerkkejä:

• Lau le taan yh des sä lau lunimil lä ja kä si merk ke jä käyt tä en so–mi, so–mi–do,
do–re–do, do–(ala)ti–do.

• Astel laan ri vis sä ta sa pi tui sin as ke lin ja lau le taan sol misaa tionimil lä; as kel
hei jas taa in ter val li hyp pyä.

• Lau le taan as teik koa ylös- ja alas päin sol misoi den.

• Lau le taan yk sin ker tais ta lau lua ku ten ”Konk kis Koi ra” sol misoi den se kä
lau la en lau lun sa noil la ja kä si merk ke jä käyt tä en.

6 Laulujen laulaminen

Tavoite:

Saa da us kal lus ta lau la mi seen ja op pia lau la maan tut tu ja lau lu ja nuo til leen yh des sä
mui den kans sa. Alus sa lau let tiin mah dol li sim man help po ja sä vel miä yh des sä.
Vähi tel len alet tiin lau laa vaa ti vam pia lau lu ja ja myös yk si nään mui den kuul len.

Esimerkkejä:

• Ollaan pa reit tain ja kum pi kin lau laa toi sel le jo tain. Kuun te li ja kiit tää lau lus -
ta sa noen ”Kii tos, kuu lin Sinun lau la van” kom men toi mat ta sen enem pää.1

• Lau le taan yh des sä tut tu ja lau lu ja eri sä vyin, iloi ses ti, su rul li ses ti jne.
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• Lau le taan yh des sä tut tu ja lau lu ja mat ki en eri tyy li la je ja ku ten rok kia, klas -
sis ta lau lua, jod laus ta jne.

• Hei te tään her ne pus sia rin gis sä. Se, jo ka saa pus sin, aloit taa ha lu aman sa lau -
lun, jo hon muut yh ty vät.

• Puo let ryh mäs tä pu huu, puo let lau laa sa maa lau lua sa mal la tem pol la.

• Lau lu leikit ja nii den ve tä mi nen.

• Lau le taan pie nis sä ryh mis sä tai kaik ki yh des sä pia non säes tyk sel lä osal lis -
tu ji en eh dot ta mia lau lu ja.

• Kara oke lau luil ta erääs sä ka ra oke baa ris sa. Mel kein kaik ki esiin tyi vät pa reit -
tain tai kol men hen gen ryh mäs sä.

• Esi merk ke jä lau luis ta:
Konk kis koira; Tui ki, tui ki täh tö nen; Osta kaa mak ka raa; Aa-aa Heik ki;
Maijal’ oli ka rit sa; Jaak ko-kul ta; Jänis is tui maas sa; vir si 494; Tule rau han
hen ki; Kuul kaa kei tä mes ta ri; Toi ve lau lu kir jois ta osal lis tu ji en va lit se mia
lau lu ja.

7 Tiedon jakaminen

Tavoite:

Antaa tie toa lau la mi seen liit ty vis tä ana to mis-fy sio lo gi sis ta sei kois ta.

Perustelu:

Osal lis tu jil la oli hy vin vä hän, jos lain kaan tie toa ää nen toi min ta me kanis meis ta.

Esimerkkejä:

• Perus te lu ja, mik si ke hon ja ää nen läm mit te ly on tär ke ää

• Lihas tun to ais tin mer ki tys

• Ryh din ja ren tou den mer ki tys

• Kie len (anat.) liik ku vuu den ja ren tou den tär keys lau la mi ses sa

• Rekis te ri-il miö

• Esi tet ty jen ky sy mys ten poh din ta, ku ten ”mik si ää ni ei nou se ylös?”
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8 Asennemuokkausta

Tavoite:

Aut taa opis ke li joi ta miel tä mään lau la mi nen tai to na, jo ta voi ke hit tää har joi tus ten
avul la. Aut taa hei tä pilk ko maan tai toa pie niin osa-aluei siin ja ha vain noi maan
edis tys tä eri osa-alu eil la.

Perustelu:

Oppi misin nos tuk sen yl lä pi tä mi sek si tai don har jaan tu mi nen on hy vä ym mär tää
pro ses sik si, jos sa te ke mi nen it ses sään on tär ke ää. Joil la kin osa-alu eil la ta pah tuu
edis tys tä no peam min kuin joil lain toi sil la. Lau la maan op pi mi nen vie ai kaa, ja
edis ty mi nen on suh teel lis tet ta va mm. har joit te lun mää rään.

Esimerkkejä:

• Ker roin omis ta lau la mis vaikeuk sis ta ni ku ten ver tai le mi sen ai he ut ta mas ta
riit tä mät tö myy den tun tees ta, kor kei den ään ten vai keuk sis ta, ke hon jän ni tys -
ten pur ka mi sen han ka luuk sis ta, kie li luu hun kiin ni ty vi en li has ten jän nit ty -
mi sen ai he ut ta mis ta on gel mis ta jne. Kan nus tin us ko maan, et tä sit keä har -
joit te lu kan nat taa.

• Eri lai suu den ko ros ta mi nen: kaik ki har joi tuk set ei vät so vi ai na kai kil le, ja
rik kaus on juu ri oman lai ses sa te ke mi ses sä. Kokei le mal la eri lai sia lä hes ty -
mis ta po ja ja har joit tei ta, ky se le mäl lä ja poh ti mal la on mah dol lis ta edis tyä.

• Pro ses sin ko ros ta mi nen: op pi mi nen voi ty reh tyä, jos odot taa lii an no peas ti
tu lok sia. On an net ta va työ rauha it sel le ja huo mat ta va myös pie net edis -
tysas ke leet. Omaan ää neen tu tus tu mi nen ja lau la maan op pi mi nen ei ta pah -
du yh des sä päi väs sä.

• ”Puo li mat kan krou vin miet teet”: Puo les sa vä lis sä en sim mäis tä pe riodia
osal lis tu jat vas ta si vat kir jal li ses ti muu ta miin op pi mis ta ja ryh män työs ken -
te lyä kos ke viin ky sy myk siin (ks. lii te 8).
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9 Keskustelua

Tavoite:

Saa da esil le ky sy myk siä, ha vain to ja, epäi lyk siä jne.

Perustelu:

Pyr ki mys avoi meen aja tus ten vaih toon edesaut taa toi siin tu tus tu mis ta, luot ta muk -
sel li sen il ma pii rin syn ty mis tä ja työs ken te lyn lä pinäky vyyt tä. Pyrin ak tii vi ses ti
aut ta maan kes kus te lu jen syn ty mis tä esi mer kik si esit tä mäl lä kom ment te ja tai vas -
ta kysymyk siä opis ke li joi den aja tuk sis ta.

Esimerkkejä:

• Spon taanis ti syn ty vis tä aja tuk sis ta ja ky sy myk sis tä kes kus te lu.

• Jokai sen tun nin lo pus sa lis ta sin tun nil la teh dyt har joit teet pa pe ril le. Jokai -
nen ar vi oi har joi tus ten hyö dyl li syyt tä ja miel lyt tä vyyt tä it sen sä kan nal ta as -
teikol la 1–10. (1 = hyö dy tön, epä miel lyt tä vä, 10 = hyö dyl li nen, miel lyt tä -
vä). Seu raa van tun nin alus sa ar vi ois ta kes kus tel tiin ja käy tiin lä pi edel lis tä
ker taa kom men toi mal la, mi tä op pi, ajat te li ja mil tä tun tui. Toi si naan eri lai -
set mie li pi teet sai vat ai kaan vil kas ta aja tus ten vaih toa.

10 Kotiläksyjä

Tavoite:

Akti voi da op pi mis proses sia ta paa mis ten vä li ai koi na ja roh kais ta osal lis tu jia lau la -
maan enem män.

Perustelu:

Oli tär ke ää, et tä ko ti läk syt oli vat sel lai sia, et tä jo kai nen var mas ti pys tyi ne te ke -
mään. Perin tei siä lau lu tun ti läk sy jä, ku ten tie tyn lau lun opet te le mi nen, ei an net tu.

Esimerkkejä:

• Lau la jon kun sel lai sen hen ki lön kuul len, jon ka kuul len et ole ai kai sem min
lau la nut.

• Hyräi le ”ren tou tus lau lu” ja ”ener gia lau lu” it sel le si päi vit täin.

• Lau la mu ka na ra di on tai te le visi on kans sa.

• Kur laa ja lau la.

• Anna it sel le si kan nus ta vaa pa lautet ta lau la mi ses ta si.

• Poh di, mi kä as kar rut taa, mi tä ha lu ai sit vie lä op pia.
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Liite 18 Lista tulososion ääninäytteistä

Ääninäyte Nimi Laulu ajankohta

1 (raita 21) Roosa Illan rauha hiipii 15.5.2000

2 (raita 22) Eetu Keski-Suomen kotiseutulaulu 10.3.2000

3 (raita 23) Laura Taitotesti 5.10.1999

4 (raita 24) Niko Sävelaskelkulkuharjoittelua 7.4.2000

5 (raita 25) Laura Taitotesti 5.10.1999

6 (raita 26) Juho Elefanttilaulu 24.3.2000

7 (raita 27) Laura Prinsessa Ruusunen 20.3.2000

8 (raita 28) Ville Jaakko Kulta 9.12.1998
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Liite 19 Keski-Suomen kotiseutulaulun ja
Elefanttimarssin nuotinnukset
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