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1. JOHDANTO 

 

Olen toiminut Laurin yläkoulun sekä Mynämäen lukion musiikin opettajana kymme-

nisen vuotta. Musikaalin toteuttaminen on kuulunut lukion musiikin opetussuunni-

telmaan jo 1990-luvulta alkaen. Omakohtaista kokemusta musikaalikurssien vetämi-

sestä minulle alkoi näin ollen karttua heti työni alusta lähtien.  

 

Käsittelen tässä tutkimuksessa vetämiäni musikaaliprojekteja yleisesti sekä ryhmäyty-

misprosessin että ryhmän ohjaajana saamieni kokemusten kannalta. Lähemmin tar-

kastelen vuosien 2007-2008 aikana suoritettua 16 kuukautta kestänyttä musikaalipro-

jektia nimeltä Perästä mallia, jonka viittä musikaaliryhmän jäsentä olen haastatellut tar-

kemmin. Käsittelen ryhmäteorioiden toimivuutta yleisesti suhteessa omiin kokemuk-

siini ja tarkemmin tarkasteltavana olevan musikaalin kannalta. Tutkin maisterintut-

kielmassani löytyykö yhteisiä tekijöitä teorian ja käytännön väliltä. 

 

Ryhmästä voidaan puhua silloin, kun siihen kuuluvilla toimijoilla on yksi yhteinen 

tavoite ja tuon tavoitteen saavuttamiseksi heidän tulee olla vuorovaikutuksessa kes-

kenään. Musikaaliprojektin ryhmä koostuu lukion toisen vuosikurssin opiskelijoista, 

jotka ovat valinneet henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaansa musikaalikurssin. 

Kurssin tavoitteena on säveltää, sanoittaa, käsikirjoittaa ja tuottaa sekä esittää musi-

kaali kurssin päätteeksi. Vuosien saatossa kiinnostuin pohtimaan vetämiäni musikaa-

liprojekteja ryhmäprosessin näkökulmasta. Milloin ryhmä toimii ja milloin ei? Mitkä 

tekijät vaikuttavat ryhmän toimintaan ja mikä merkitys ryhmänohjaajalla on ryhmän 

toiminnassa? Miten ryhmäteoriat tukevat omia havaintojani ja kokemuksiani suh-

teessa musikaaliprojektiryhmään? 

 

Toisessa luvussa käsittelen jonkin verran musiikin merkitystä yleensä sekä ylipäätään 

sen vaikutusta itseeni ja joihinkin oppilaisiini.  

 

Koska käytännössä olen itse osa tutkimaani ilmiötä, on näkökulmani tutkimuksessani 

fenomenologinen. Kyseessä on paitsi kuvaileva ja arvioiva tutkimus vetämistäni mu-

sikaaliprojekteista myös oman työn tutkimus. Musikaalikursseissa on kyse taiteellisen 

projektin integraatiosta muuhun koulutyöhön. Uudistuneissa opetussuunnitelmissa 

korostetaankin taiteen liittämistä muihin opintoihin. 

 

Kolmannessa luvussa kerron omasta musiikillisesta elämäkerrastani, koska se määrit-

tää minua paitsi ihmisenä myös musiikkikasvattajana sekä ryhmän ohjaajana. Neljäs 

luku esittelee Mynämäen lukion tähän vuoteen saakka voimassa olleen musiikin ope-

tussuunnitelman sekä koulun tarjoamat puitteet musikaalien järjestämiseen. Kerron 

myös yleisellä tasolla vetämistäni musikaaliprojekteista sekä keskityn kuvaamaan tar-

kemmin varsinaisena tutkimuskohteena olevaa Perästä mallia -musikaaliprojektia sekä 

siihen liittyviä työstämisvaiheita. 
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Ryhmää, ryhmän eri kehitysvaiheita ja ryhmän eri rooleja käsittelen viidennessä lu-

vussa. Tarkastelen musikaaliryhmän ryhmäprosessia kolmen eri kehitysvaiheteorian 

näkökulmasta.  

 

Bruce Tuckman jakaa ryhmän kehitysvaiheet neljään, ajallisesti etenevään vaiheeseen, 

jonka hän julkaisi jo vuonna 1965. Tuckmanin malli on ollut kuitenkin pohjana lukui-

sille uusimmille ryhmän muodostumisen kehitysvaiheita kuvaaville teorioille. Tuck-

man täydensi teoriaansa myöhemmin ottamalla siihen mukaan viidennen vaiheen.  

 

Susan Wheelanin mukaan ryhmän aikuisuus voidaan saavuttaa silloin, kun ryhmän 

jäsenet työskentelevät toistuvasti yhdessä. Aikuisuusvaihe edustaa ryhmän kehitys-

vaiheen tuotteliainta jaksoa, jolloin ryhmä voi parhaiten keskittyä yhteisen tavoitteen 

saavuttamiseen. Luottamus on tällöin saavutettu sekä sisäiset ongelmat ja ristiriidat 

on ratkaistu.  

 

Toisin kuin Tuckman ja Wheelan, Christel Brunow on jakanut ryhmäprosessin kah-

deksaan kehitysvaiheeseen. Brunowin malli sisältää kaksi epävakaata vaihetta ryh-

män elinkaaressa. Klikkiytymisvaiheessa epävakauden aiheuttavat lähinnä ryhmän 

sisäiset tekijät, kun taas kriisivaiheen aiheuttaa pääsääntöisesti ryhmän ulkopuolinen 

tekijä. Molempia vaiheita seuraa kuitenkin ryhmän tavoitetta eteenpäin vievä vakau-

tumis- ja tuottava vaihe. 

 

Työni kuudes ja seitsemäs luku käsittelevät mikrotutkimustani ja sen tuloksia. Tutki-

muksessani haastattelin viittä Perästä mallia -musikaaliprojektiin osallistunutta opiske-

lijaa. Tutkimuksella halusin selvittää miten musikaaliprojektiin osallistuminen kehit-

tää opiskelijoiden ryhmätyöskentelytaitoja ja vahvistaa heidän itsetuntemustaan. 

 

Maisterintutkielmani päättyy yhteenvetolukuun, jossa tuon vielä esille omien konk-

reettisten kokemusesimerkkieni kautta niitä paineita ja tilanteita, joihin ryhmänohjaaja 

joutuu niin suhteessa ryhmän jäseniin kuin ryhmän ulkopuolisiin sidosryhmiin. 

 

 

2. MUSIIKIN MERKITYKSESTÄ 

 

Vaikka tutkimustyöni ei suoranaisesti käsittele itse musiikin moninaisia merkityksiä, 

ei niitä voi sivuuttaa. Olenhan itsekin soittamisen kautta ymmärtänyt musiikin tärkey-

den itselleni. Musiikilla on voimaannuttava vaikutus. Se eheyttää ja rauhoittaa. Turhat 

epävarmuudet ja pelot jäävät pois, kun saa toteuttaa itseään musiikin avulla. Tätä sa-

maa olen huomannut oppilaissani. Erityisluokan epävarma epäonnistumisten ennä-

tysmies saattaa rumpuja soittaessaan muuttua itseensä luottavaksi bändin tukipila-

riksi. Tietoaineissa takelteleva tyttönen muuttuu laulaessaan tähdeksi, joka osaa kai-

ken. Tätä näen opetustyössäni viikoittain.   
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Musiikin vaikutuksista ja merkityksistä ihmiselle on tehty viime aikoina paljon tutki-

muksia. Tutkimustulosten mukaan musiikin kuuntelu aktivoi useita aivojen osia. Se 

muun muassa stimuloi motoriikkaa, tunteita ja luovuutta sääteleviä aivoalueita. Näin 

on todennut muun muassa Vinoo Alluri väitöskirjassaan "Acoustic, neural and per-

ceptual correlates of polyphonic timbre" (Alluri 2012).  

 

Musiikilla on todettu olevan myös parantavia ja positiivisia vaikutuksia esimerkiksi 

aivoinfarktipotilaiden kuntouttamisessa, keskosvauvojen kehittymisessä, kivun hal-

linnassa, masennuksen ja dementian hoitamisessa sekä nuorten tunnetilojen avaami-

sessa ja käsittelemisessä. Mielimusiikin kuuntelulla on siis useita parantavia vaikutuk-

sia. On todettu, että musiikkilajilla ei niinkään ole merkitystä. Tärkeää on se, että kuun-

telijalla on musiikkiin emotionaalinen suhde. Musiikin pitää siis herättää kuulijassa 

tunteita. (Särkämö 2011, 64-65; Maukonen 2012, 63-67; Jokela 2010, 54-60; 

http://www.uniarts.fi). 

 

Nykyinen teknologia on mahdollistanut sen, että musiikki on helposti saatavilla ja kul-

kee mukanamme ajasta ja paikasta riippumatta. Musiikki myös koskettaa laajasti mo-

nia ihmisen elämänalueita. Näin musiikin merkitys on laajentunut entisestään. Mu-

siikki tavoittaa tunnetiloja ja antaa elämyksiä.  Se myös toimii ihmisiä yhdistävänä 

voimana. Näin musiikilla on myös sosiaalinen aspekti. Musiikki antaa eväitä omalle 

pohdinnalle ja ajatuksille itsestä ja omasta identiteetistä - kuka minä olen. Musiikilla 

voi vaikuttaa myös ihmisen vireystilaan. Musiikin nopea tempo saa ihmisen pulssin 

kiihtymään, halusi hän sitä tai ei. 

 

Musiikkiterapiassa musiikin ominaisuuksia on hyödynnetty jo kauan. Ihmisen psyyk-

kisen hyvinvoinnin tukemisessa musiikkia käytetään terapiavälineenä. Musiikkitera-

peuttisessa tutkimuksessa on todettu musiikilla olevan eheyttäviä ja psyykkisen tasa-

painon hallintaa tukevia ominaisuuksia. 

 

Professori Kimmo Lehtonen on suomalaisen musiikkiterapian ja sen tutkimuksen 

uranuurtajia. Hänen väitöskirjansa ”Musiikki psyykkisen työskentelyn edistäjänä: 

Psykoanalyyttinen tutkimus musiikkiterapian kasvatuksellisista mahdollisuuksista” 

vuodelta 1986 on ensimmäinen alan väitöstutkimus pohjoismaissa.  Hän on määritel-

lyt musiikkiterapian seuraavasti:  
 

” Musiikkiterapia on inhimillistä kasvua ja kehitystä edistävää ammatillista vuorovaiku-

tusta, jossa musiikkia käytetään systemaattisesti asiakkaan psyykkisen työskentelyn käyn-

nistämiseen, ylläpitämiseen ja edistämiseen. Musiikkiterapia pyrkii minuuden maksimaa-

liseen tukemiseen (…) käytetään hyväksi musiikin kykyä liikuttaa, käynnistää ja ottaa 

käyttöön asiakkaan kehityspotentiaalit, jotka ulottuvat psyyken arkaaisista kehitystapah-

tumista kirkkaan tietoisiin, kognitiivisiin kokemuksiin.“ (Lehtonen 2011, 71.) 
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Lehtonen toteaa artikkelissaan ”Musiikki kasvun voimavarana”, että musiikki kehit-

tää tasapainoista tunne-elämää ja antaa lähtökohdat käsitellä ongelmia psyykkisellä 

tasolla. Musiikin avulla ihminen löytää ratkaisuja vaikeissakin tilanteissa. (Lehtonen 

2007, 21.) 

 

Lehtonen kiteyttää artikkelissaan sen mitä olen omassa työssäni musiikinopettajana 

todennut. Oppilaat kokevat voimaantuvansa musiikin vaikutuksesta. Moni muissa 

oppiaineissa häiriköksi leimautunut oppilas löytää itsensä laulun tai soiton avulla. 

Monet ovat itsearvioinneissaan kuvailleet esimerkiksi laulamista siten, että ”...tuntuu 

kuin hallitsisin koko maailmaa”. Eräs tyttö sanoi, että musiikki on ainoa asia, jossa hän 

on hyvä ja josta hän saa jotain positiivista. Joku taas opettelee kitaran soittoa sitkeästi, 

edistyy ja saa tarpeeksi kinuttuaan vanhemmiltaan ensimmäisen kitaran. Nämä ovat 

upeita hetkiä vierestä katsottuna.  

 

 

3. MUSIIKILLINEN ELÄMÄKERTANI 

 

3.1  Piano 

 

Elämä on pitkä tie. Minäkin voin nyt sanoa sen. Sen verran paljon on mennyt pelkäs-

tään aikaa, vuosia, puhumattakaan kaikesta siitä, mitä näihin menneisiin vuosiin on 

mahtunut. Kaikki, mitä olen kokenut, on muokannut minut sellaiseksi mitä nyt olen. 

Yhdestä asiasta olen kuitenkin aivan varma: ilman musiikin apua en olisi sitä mitä nyt 

olen, tuskin edes elossakaan.   

 

Perheeseeni kuuluivat äiti, isä, 1956 syntynyt isoveljeni ja minä. Veljeni vaikutus mu-

siikilliseen matkaani on ollut merkittävä. Kerron tästä hiukan edempänä. Aloitin pia-

non soittotunnit ala-asteen musiikinopettajan johdolla seitsemän vuotiaana. Muistan, 

kun kävin hänen kotonaan ja soittelin aloittelijalle sopivia kappaleita. Motivaatio ei 

ollut kohdallaan, ja kerran sanoinkin ihan nätisti: ”Voi p---a!”, kun piti alkaa harjoitella 

jotain uutta laulua tai kenties laiskanläksyä. No, tietysti tästä kerrottiin kotiin asti ja 

äiti päätti, että voin lopettaa tämän opettajan kanssa.  

 

Jämsä on paikka, jossa olen käynyt kouluni mutta en missään tapauksessa koe olevani 

jämsäläinen. Identiteetiltäni tunnen olevani pohjoiskarjalainen. Siellä olen syntynyt ja 

sieltä muutin perheeni kanssa Jämsään ollessani taaperoikäinen. Vanhempani olivat 

opettajia ja Jämsässä oli tarjolla virka molemmille.  

 

Sain uuden pianonopettajan, vanhempieni kollegan, joka toimi Jämsässä kyläkoululla 

miehensä kanssa opettajana. Vuorovaikutus välillämme toimi heti alusta lähtien, mikä 

vaikutti myös motivaatiooni. Aaronin kirjan kappaleetkin tuntuivat minusta kivoilta. 

Opiskelin pianonsoittoa hänen johdollaan kymmenen vuotta. Motivaatiooni saattoi 
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vaikuttaa myös se, että hän oli läheinen perhetuttavamme ja opetus tapahtui pääosin 

meillä kotonamme. Näin myös ylimääräiset jännitysmomentit jäivät pois. Keskuste-

limme musiikkiin liittyvästä tulevaisuudestani, Sibelius-Akatemiaan pyrkimisestä ja 

musiikinopettajan urasta. Pidin pianon soittamisesta muutenkin vapaa-ajallani, olihan 

äitini äiti eli mummini lahjoittanut meille pianon jo joskus 1970-luvulla. Harjoittelin 

serkkuni kanssa yksinkertaisia boogiekuvioita ja bluesiakin jonkin verran. Heti alusta 

pitäen tein jonkinlaisia omia sävellyksiä, renkutuksia ehkä enemmän mutta kuitenkin 

peilasin jotakin sisimmästäni musiikkiin.  

 

Musiikkikasvatuksen aineopintojen valintakokeessa säveltämäni ja soittamani piano-

kappale on lähtöisin jo tältä ajalta - toki paljon monimuotoisempana kuin silloin mutta 

perusajatus ja tunne ovat nuoruusvuosilta peräisin. Uskon, että olisin pianistina kehit-

tynyt paljonkin, ellen olisi ruvennut soittamaan bändissä. Pianon soitto jäi vähem-

mälle, kun bassokitaran soittaminen ja laulaminen alkoivat viedä enemmän aikaa.  Itse 

asiassa, kun lopetimme pianonsoiton opettajan kanssa yhteisellä päätöksellä piano-

tunnit ylioppilasvuonna 1981, meni varmaan yli kaksikymmentä vuotta ennen kuin 

aloin harjoitella pianonsoittoa uudestaan ja päämäärätietoisesti. Kyllähän minä toki 

soitin pianoa aina silloin, kun sellaisen ääreen pääsin mutta se oli enemmänkin niin 

sanottua pimputtelua. Kehitystä ei tapahtunut enkä sellaiseen kokenut tarvettakaan. 

Kaikki pätemisen tarpeeni ja musiikilliset nautinnot sain omasta bändistä ja lempibän-

dieni musiikista. 

  

Pianossa jouduin uuden haasteen eteen, kun aloitin opettajan urani 2003. Tuolloin oli 

hieman hankalaa ruveta soittamaan sointumerkeistä ja melodianuoteista lauluja mu-

siikin tunneilla alakoulussa. Pikkuhiljaa etenin asiassa ja toki monipuolisen taustani 

ansiosta tiesin suurin piirtein mitä tehdä.  

 

Vasta kuitenkin Markku Silanderin pianotunnit 2007 alkaen Turun yliopiston opetta-

jaopinnoissani auttoivat ymmärtämään pianonsoiton monipuolisuuden ja vapaan 

säestyksen hienoudet. Tässä instrumentissa olenkin edistynyt eniten viime vuosina. 

Muut instrumentit ovat menneet vanhalla pohjalla mutta piano on antanut haastetta 

vaikka kuinka paljon. Vuosien myötä olen oppinut kuitenkin sen, että tekemällä oppii 

parhaiten. Työ, harjoittelu, soittaminen ja taas soittaminen on kaiken alku ja juuri – 

tekemällä oppimista. Hyvänä esimerkkinä tästä on Jimmy Pagen Bron-Yr-Aur – kita-

rainstrumentaali, jonka soitin keväällä 2008 musiikkikasvatuksen aineopintojen pää-

sykokeessa. En olisi ikinä uskonut pystyväni siihen, mutta kun kuulin kuinka aine-

opintojen paikkoja vähennettiin ajattelin, että minun täytyy yrittää näyttää juuri nyt 

kaikki osaamiseni. 
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3.2 Rock 

 

Vuonna 1969 ilmestyi Led Zeppelin II. Veljeni Jarmo diggasi Zeppeliniä ihan alusta 

asti. En tietenkään saanut koskea hänen levyihinsä, sillä olin vasta ensimmäisellä luo-

kalla, ja hän sentään oppikoulun neljännellä. Joskus vuoden 1970 puolella sitten sain 

olla hänen huoneessaan, kun hän laittoi kyseisen albumin soimaan. Muistan sen tun-

teen, joka valtasi minut. Se riffi, se rumpalin biitti. Siinä oli jotakin alkukantaista voi-

maa, jotakin, joka vei minut ikuisiksi ajoiksi mukanaan. Kaiken päälle oli se laulaja. 

Muistan, kun kysyin Jarmolta: ”Kuka on tuo neekeri joka laulaa?” (tuolloin oli poliittisesti 

korrektia puhua neekereistä). Ilmeisesti se tapa ja se tyyli, jolla Robert Plant lauloi jo-

kaisen sanan niin kuin se olisi ollut viimeinen, tuntui minusta jotenkin ”mustalta”, 

vaikken tiennyt mustasta musiikista tuolloin mitään. 

 

Tulkinta, jossa jokaiseen ääneen ja iskuun on ladattava kaikki mitä on annettavana, 

tuli ohjenuorakseni. Musiikissa on oltava tunnetta ja jännitettä; siinä on oltava jänni-

tystä. Sen täytyy vedota sydämeen ja sisuksiin. Tekniikka on toisarvoista, jos en en-

simmäisellä kuuntelukerralla aisti eli tunne musiikissa mitään. Tällöin en yleensä jää 

sitä pidemmäksi aikaa etsimäänkään.  

 

Kuuntelin alusta asti monenlaista musiikkia: Earth, Wind and Fire ja Kool and The 

Gang, joiden mustassa sykkeessä oli jotakin vastustamatonta; Johnny Winter, jonka 

laulusta ja soitosta kuuli, kuinka ”hän muuttui kitaraksi” esityksensä aikana; Pirates 

ja Mick Greenin uskomaton komppaus paljain sormin ja, jonka rock and roll oli jotakin 

sellaista, mitä Hurriganes turhaan yritti saavuttaa; The Stranglers, jonka yksinkertai-

nen mutta progressiivinen röyhkeys (Jean-Jacques Burnelin basso) oli uutta aaltoa mi-

nun makuuni; Mahavishnu Orchestra, jossa virtuooseja riittää vaikka muille jakaisi 

mutta virtuooseja, jotka tekivät homman niin, että siinä oli voimaa; Frank Zappa, joka 

rienasi kaikkea paitsi sanoituksissaan myös biiseissään; The Sensational Alex Harvey 

Band,  jossa Alex Harvey yhdisti loistavat tulkinnat ja musiikkiteatterin yhdeksi par-

haista livebändeistä. Nämä kaikki ovat muokanneet minua musiikin tekijänä sekä 

kuuntelijana. 

  

 

3.3  Basso 

 

Bassokitaran soittamisen aloitin luokkatoverini ja hänen isoveljensä bändissä. Soitin-

valinta ei ollut sattuma, sillä kun kuulin basson ottavan muutaman vahvan äänen kes-

kellä Johnny Winterin soolon huipennusta kappaleessa Rolling across the country, olin 

basisti. Nyt tuo tuntuu aika vaatimattomalta syyltä mutta silloin se oli totta. Tarpeeksi 

kinuttuani isä ja äiti ostivat basson ja vahvistimen, ja treenit alkoivat. Aloitin basson-

soiton kesäkuussa 1976. Hurriganes, Zeppelin, Juice, Hector ja muutamat muut olivat 

ohjelmistoamme. Ensimmäinen keikkamme oli seuraavana keväänä koulun bileissä. 
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Tuolloin minäkin aloin laulaa (kitaristimme oli päälaulaja). Soitimme yhdessä pari 

vuotta. Treenipaikkana oli veljesten koti (heidänkin vanhempansa olivat opettajia). 

Yhteistyömme loppui, kun minusta tuntui, että he eivät kehittyneet, ja että minä olin 

jo aivan superbasisti.  

  

Bassonsoittoni oli jo alusta alkaen hyvin vaistonvaraista. En opetellut kovinkaan pal-

jon mitään hienouksia. Toki duurit ja mollit menivät ihan itsestään ja sujuvasti, mutta 

en tuntenut tarvitsevan soittotekniikkaani mitään kummempaa. Opettelin kaikki Zep-

pelin ja Sabbath –riffit; niissähän toistui blueskuviot moneen kertaan, joten ne kun hal-

litsin, niin hallitsin mielestäni valtaosan tarvittavista kuvioista hard rockissa. Sillä 

hard rockiahan se kai oli, mitä soitimme.  

 

Vuodet vierivät mutta minä en muuttanut linjaani bändisoittajana oikeastaan koskaan. 

Aloitin myös laulamisen ja sitä olen tehnyt tähän saakka. Basso ja laulu ovat minulle 

itsestäänselvyys. Basson soittaminen ja yhtaikainen laulaminen ei ole helppoa ja olen-

kin joutunut sovittamaan soittoni sen mukaan. Muutaman vuoden basson soiton jäl-

keen soitin sitä kuin John Entwhistlen ja John Paul Jonesin lehtolapsi. Sittemmin rupe-

sin vähentämään nuottien määrää ja pitämään yhä enemmän huolta perusrytmiikasta 

ja sointupohjasta. Bändini ovat yleensä olleet trioja, emmekä ole muita kaivanneet-

kaan. Soittamamme musiikki on ollut sellaista, jossa on aina välillä ollut mukavaa 

koko porukalla jammailla. Jammailla tai improvisoida. Minulle ne ovat bändissä 

yleensä sama asia. Triohan Zeppelinkin oli kuten myös Pirates ja Johnny Winterin bän-

dit yleensä. Jossain vaiheessa bändissä oli sekvenssereitä ja taustanauhasysteemejä, 

joita minä hoidin. Luovuimme niistä, koska ne eivät mahdollista vapaata bändisoittoa 

vaan sitovat ikävästi kappaleen muotoon ja rakenteeseen. 

  

 

3.4  Bändi, ryhmä 

 

Olen soittanut bändeissä käytännössä 40 vuotta. Se on pitkä aika. Se on myös pitkä 

aika saada kokemusta ryhmässä toimimisesta.  

 

Koko ajan olen kuitenkin etsinyt tuota tunnetta, minkä koin, kun kuulin ensimmäisen 

kerran Led Zeppelinin Whole Lotta Loven. Olen sen ajoittain löytänytkin. Ennen kaik-

kea olen tuntenut olevani jotakin ja joku, kun olen pystynyt soittamaan ja laulamaan 

yleisönkin edessä. Tämä on käytännössäkin muokannut minäkuvaani. En ole kokenut 

tarvetta päteä muilla elämänalueilla tai pönkittää egoani millään muulla tavalla. Mi-

nähän olen jotakin merkittävää jo - soittamisen ja esiintymisen kautta!   

 

Tuntuu varmaan liioittelulta mutta subjektiivisella tasolla se on totta. Jos olen onnis-

tunut treeneissä laulamaan ja soittamaan mielestäni hyvin ja samalla antanut kaiken 



8 
 

 
 

 

tunteen itsestäni ulos, niin oloni on täydellinen ja pursuan positiivista adrenaliinia pit-

kään. Ja jos bändikin on toiminut kokonaisuutena hyvin, niin sitä hienompi tunne. Jos 

ja kun näin tapahtui keikalla ja kuulijatkin sitä arvostivat, niin se oli täyttymys! Siinä 

tilanteessa ei ehkä ole niin suurta merkitystä sillä, oliko kyseessä oma biisi vai vaik-

kapa Billion Dollar Babies. Jos on antanut kaikkensa, se riitti. 

 

Omien biisien tekeminen on ollut minulle tärkeää koko musiikillisen elämäni ajan 

mutta se ei ole kuitenkaan ollut itsetarkoitus. Tason on oltava kova, ennen kuin biisi 

on mielestäni julkaisu- tai esityskelpoinen. Biisien työstäminen valmiiksi yhdessä bän-

din kanssa on minulle ollut kohtalaisen haastavaa. Kuulen biisin ”päässäni” kokonai-

suutena. Tämän kokonaisuuden kertominen ja näyttäminen bändin muille jäsenille on 

vielä helpohkoa, mutta kappaleen hiominen yhdessä sellaiseksi, että se on mielestäni 

oikeasti hyvä, on kovaa työtä. Samalla se on yksi parhaista puolista bändissä, ryh-

mässä. Uuden luominen, sovittaminen, soittaminen ja osasten muotoutuminen koko-

naisuudeksi on mahtavaa. Tietyllä tavalla se voi olla myös kaikkein turhauttavinta, 

sillä vaikka olisin ollut varma siitä, että kuulen musiikin päässäni oikein, niin ihmiset 

ovat ihmisiä ja tuovat oman persoonansa osuuteensa.  

 

Toimiva vuorovaikutus bändin jäsenien kesken erityisesti luovassa työskentelyssä yh-

teisen tavoitteen saavuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Bändissä on kyse ryhmästä, 

ei sooloprojektista. Jos kappaleen tekeminen yhteistyössä ei heti onnistu, kannattaa 

sen työstäminen keskeyttää. Myöhemmin se saattaa onnistua aivan toisella tavalla, 

kenties uutena sovituksena. Luovalle työskentelylle ja ajatuksille on annettava aikaa.  

 

Biisien sovituksessa ja bändisoittamisessa yleensäkin olen yrittänyt olla ennakkoluu-

loton ja avoin uusille kokeiluille. Joskus vaan tahtoo enemmän kuin pystyy. Sinä päi-

vänä, kun pystyn soittamaan kaiken minkä kuulen päässäni, olen soittajana mielestäni 

hyvä. En usko tämän tapahtuvan kovinkaan pian. Toisaalta tarvitseeko koskaan näin 

tapahtuakaan. Mikä minua sitten enää inspiroisi? 

 

Olen aina soittanut bändeissä omia lempikappaleitani. Levyjä kuunneltiin ja kopioi-

tiin. Transkriptiota käytännössä! Kuinka opettavaista tämä olikaan. Jos olisin katsonut 

tabulatuureja ”Guitar Pro’sta”, en usko, että olisin oppinut rakenteista ja sävelkuluista 

mitään verrattuna nykyiseen. Tätä yritän aina opettajanakin korostaa.  

 

Bändissä soittaminen on todellista tiimityötä. Siinä oppii tekemään kompromisseja 

sekä oppii olemaan myös itsepäinen. Kun on absoluuttisen varma esimerkiksi tietystä 

riffistä, se on vaan tehtävä siten kuin sen itse kuulee. Joskus on helppo taas taipua. 

Tekemällä biisejä yhdessä tulee paljastaneeksi itsestään ja sisimmästään enemmän 

kuin uskoisikaan. Tuolloin on oltava tarpeeksi kova kestääkseen mielipiteitä, kritiikkiä 

sekä tarpeeksi herkkä kuunnellakseen itseään. On tärkeää, ettei anna kaikessa periksi, 

sillä se turhauttaa aikaa myöten. Jos ei anna missään periksi, huomaa olevansa pian 
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sooloartisti. Kaiken kaikkiaan bändi opettaa monella tavalla ryhmässä ja ryhmänä toi-

mimisesta.  

 

Kitaraa aloin soittaa vähän basson jälkeen ja sillä olen useimmat biisini tehnytkin. Sii-

näkin olen täysin itseoppinut enkä mitenkään ihmeellinen soittaja ylipäätäänkään. 

Rumpuja olen myös soittanut nuoresta asti. En ehkä osaa hienouksia mutta pystyn 

kyllä reagoimaan tapahtumiin ja tunnelmiin laulun mukaan.  

 

 

3.5 Tieni musiikkikasvattajaksi 

 

Minähän olen koulutukseltani myös varatuomari. Tein vuosia töitä maistraatissa ja 

käräjäoikeudessa. Käräjätuomarina viihdyin, mutta kun sijaisuudet ja ylimääräisen 

tuomarin paikat loppuivat, hain virkaa maistraatista. Vuoden työskentelyn jälkeen 

jäin vuorotteluvapaalle varmana siitä, etten koskaan palaa. Enkä palannutkaan, sillä 

siinä missä käräjätuomari on taiteilija, jota sitoo vain lait ja asetukset, niin maistraatin 

henkikirjoittaja on hallintobyrokraatti, jonka työ oli mielestäni merkityksetöntä ja mie-

likuvituksetonta. Soitin vuorotteluvapaan ensimmäisenä päivänä OKL:n opintopääl-

likölle ja kysyin kuinka pääsee luokanopettajaksi. Halusin nimittäin olla enemmän 

nuorimman lapseni kanssa kuin olin aiemmin pystynyt olemaan. Hän oli juuri aloit-

tamassa koulutaivaltaan, joten vuorotteluvapaalla pystyin olemaan läsnä koululaisen 

arjessa. Nyt olen luokanopettaja sekä aineenopettaja paitsi musiikkikasvatuksessa 

myös maantieteessä. Olen siis sillä tiellä, mihin olin alun perinkin nuoruusvuosina 

ajatellut lähteväni.  

 

Kun aloitin Mynämäellä työt musiikinopettajana ja aloin vetää bändikerhoja, huoma-

sin kuinka monipuolisen koulun olinkin soittajana jo käynyt läpi. Minähän osasin pal-

jon kaikesta musiikkiin liittyvästä. Sen opettaminen oli paitsi helppoa myös äärimmäi-

sen palkitsevaa. Kuinka pienillä tehtävillä saattoikaan päästä alkuun soittamisessa ja 

yhteisöllisessä kokemuksessa. Luokasta löytyy yleensä aina laulajia, pari kitaristia, ba-

sisti ja rumpali, muutama kosketinsoittaja sekä rytmisoittajia. Kaikki ovat yhtä ja yksi 

on kaikki. Tällaiset yhdessä tekemisen ja – kokemisen hetket ovat lapsille ja nuorille 

hyvin tärkeitä.  

 

Olen aina pyrkinyt olemaan opettajana kannustava ja rohkaiseva. Opetukseni on op-

pilaslähtöistä, kokeilemalla ja tekemällä oppimista. Opettajalähtöisyyttä tarvitaan sil-

loin, kun on kyse teorianopetuksesta tai säveltapailusta. Suurimmaksi osaksi kuiten-

kin tekemällä oppiminen on ohjeenani musiikkikasvatuksessa. Kehotankin oppilaitani 

aina uteliaisuuteen eri instrumentteja kohtaan. Tunneillani on aina mahdollisuus ko-

keilla ja löytää se oma instrumentti. Tärkeintä on se, että luon miellyttävän, turvallisen 

ja innostavan ilmapiirin, jossa on mahdollisuus kokeilla ja epäonnistua ilman, että siitä 
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seuraisi traumoja kenellekään. Pienin askelin pääsee pitkällekin ja pienetkin onnistu-

miset kasvattavat rohkeutta taas yrittää enemmän.  

 

Muistan omat peruskouluaikaiset musiikkitunnit yksipuolisina. Ne koostuivat lä-

hinnä yhteislaulusta, levyjen kuuntelusta, musiikinhistoriasta ja –teoriasta. Ainoat 

soittimet, joita tunneilla kokeiltiin, olivat triangeli, kapulat ja nokkahuilu. Yksipuoli-

nen musiikinopetus ja kerran lukukaudessa tapahtuneet laulukokeet ovat olleet mo-

nelle oppilaalle siihenastisen elämänsä traumaattisin kokemus, joka jätti kokijaansa 

ikuisen muistijäljen ja vaikutti hänen musiikkisuhteeseensa ja itsetuntoonsa aikuisiälle 

asti (Numminen 2005, 90-91; Launonen 2012, 22).  

 

Minullakin on ollut oppilaita, jotka ovat mielestään epäonnistuneet laulamisessaan ja 

vakuuttuneet, ettei heidän kannata laulaa enää ikinä. Joku epäonnistui nokkahuilussa 

niin pahoin, että kuvittelee olevansa kykenemätön soittamaan mitään soitinta. Tuntuu 

hienolta, kun tällainen oppilas kokee onnistumisen tunteita musiikin tunnilla. Oppi-

laan onnistumisen tunne tukee hänen voimaantumistaan ja toisaalta myös opettaja ko-

kee voimaantumista onnistuessaan työssään. Vaikka voimaantuminen lähtee ihmi-

sestä itsestään eikä voimaa voi antaa toiselle, niin voimaantuminen on henkilökohtai-

suutensa ohella myös sosiaalinen prosessi. Voimaantumaton opettaja ei voi toimia 

opetustyössään voimauttavasti. (Siitonen 1999, 91-93.) 

 

Seitsemäsluokkalaiset ovat innokkaita ja haluavat kokeilla kaikkea uutta. Toki yksilö-

kohtaisia poikkeuksia löytyy mutta yleinen linja on tämä. Joku on rumpali, joku löytää 

itsestään kitaristin. Joku on onnellinen laulaessaan antaumuksella, joku rakastaa con-

gakomppia. Koulussamme tehtiin pienimuotoinen kysely lukuvuoden lopussa seitse-

mäsluokkalaisilla. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa heidän kokemuksiaan musiikin-

kurssista ja sen merkityksestä suhteessa omaan musikaalisuuteen. Suurin osa oppi-

laista oli sitä mieltä, että musiikinkurssi oli lisännyt heidän musikaalisuuttaan. Tulos 

vahvisti tuntemustani siitä, että olen oikeilla jäljillä. 

 

Kahdeksannella luokalla musiikin valitsee valinnaiseksi aineeksi 30-40% oppilaista. 

Kahdeksannelle luokalle tultaessa seitsemäsluokkalaisten innokkuus vaihtuu kasvu-

kipuihin ja osittaiseen ujosteluun mutta rakkaus musiikkiin näkyy silti. Yhdeksännellä 

luokalla musiikissa jatkavat oppilaat ovatkin jo vanhimpia koulussaan ja musiikilli-

sesti jo varsin taitavia.  Innokkuus ja taito ovat jalostuneet sopivassa suhteessa toi-

siinsa.  

 

Lukioikäiset oppilaat ovat erilainen mutta käytännössä helpompi haaste opettajalle. 

Opetussisältöjen huikeiden tavoitteiden ahdistamalle lukiolaiselle musiikin tärkeys ja 

merkitys on usein vielä korostuneempaa kuin peruskoulussa. Tällöin tulee selkeästi 

esille laulamisen ja soittamisen terapeuttinen merkitys. Ei ole sellaista aikaa eikä paik-

kaa, etteivät lukion tytöt ja jokunen poikakin haluaisi laulaa – tämän ikäisiä poikia 
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kiinnostaa kuitenkin enemmän soittaminen kuin laulaminen kuten minuakin aikoi-

naan. 

 

Kaikki erilaiset kokemukset ja tilanteet oppilaiden kanssa vuosien myötä ovat hienoja 

enkä niistä mitään vaihtaisi pois. Oppilaan kehitystä on hieno seurata. Parhaita hetkiä 

ovat ne, kun joku kysyy neuvoa kitaran tai basson ostoon, jopa vuosien päästä kou-

lusta lähdön jälkeen. Tällöin tietää antaneensa oppilaalle jotakin tärkeää, joka säilyy - 

uskoa itseensä ja rakkauden musiikkiin.  

 

 

4. MUSIKAALIT 

 

Musikaalit toteutetaan projektiluonteisina kolmen valtakunnallisen musiikinkurssin 

puitteissa. Vaikka musiikin tunteja on varattu kolmen kurssin verran lukujärjestyk-

seen, osa tunneista jätetään pitämättä ja ne ”säästetään” lähemmäksi esityksiä. Viikon 

tai jopa kahden yhtäjaksoinen harjoittelu ennen ensi-iltaa antaa mahdollisuuden hioa 

esitystä tiiviimmin ja näin mahdollistaa olosuhteisiin nähden paras lopputulos. 

 

Perästä mallia – musikaali toteutettiin kuitenkin kolmena musiikin kurssina siten, että 

keskimmäinen kurssi pidettiin alun perin ”palkkituntien” eli lukujärjestyksen ulko-

puolella.  Tämä johtui osin siitä, että halusin muuttaa musikaalien esittämisajankoh-

dan keväästä syksyyn ja opiskelijoiden toisen opiskeluvuoden alkuun. Olin nimittäin 

havainnut, että ennen niin ryhmätyötaitoisista oppilaista tulee lukion ja täysi-ikäisyy-

den myötä helposti yksilökeskeisemmin ajattelevia individualisteja, joiden kanssa pro-

jektityöskentelyn periaatteita ja ryhmäytymistä on harjoiteltava erikseen. Tämän 

vuoksi Perästä mallia toteutettiin harvinaisen pitkän aikajakson kuluessa. Projekti alkoi 

varsinaisesti elokuussa 2007 (tosin meillä oli lyhyt aktivointitapaaminen keväällä 

2007) ja se loppui jouluksi 2008. 

  

Yhteensä 22 opiskelijaa (17 tyttöä, 5 poikaa) valitsi musikaalikurssit, joista yksi lopetti 

ensimmäisen kurssin jälkeen. Jokaiselle tehtiin heti alusta pitäen selväksi projektin ras-

kaus. Monia viikonloppuja, iltoja sekä lomia tulisi menemään musikaalin esityskun-

toiseksi saattamisessa. Lisäksi jokainen joutuisi omalla ajallaan itsenäisesti työstämään 

käsikirjoitusta tai sanoituksia, säveltämään tai suunnittelemaan lavastuksia tai muuta 

vastaavaa. Missään tapauksessa laskennalliset 38 tuntia kurssia kohden eivät tulisi riit-

tämään. Kukaan ei silti halunnut jättää kurssia kesken; tuo yksikin lopettanut teki sen 

lähinnä täysin muista syistä, jälkikäteen tulkiten puutteellisten ryhmätyötaitojensa 

vuoksi. 

 

Jokainen osallistuja sai ohjeekseen kirjoittaa kurssipäiväkirjaa, johon oli tarkoitus pro-

sessoida omia tuntemuksiaan projektin edetessä. Kurssipäiväkirjat palautettiin tarkas-
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tusta varten kesken projektin ja ne piti lopullisesti palauttaa pari viikkoa projektin lop-

pumisen jälkeen. Merkintää suoritetuista kursseista ei voinut saada, ellei päiväkirjaa 

palautettu. 

 

 

4.1 Mynämäen lukion opetussuunnitelma 

 

Musikaali suoritetaan kolmena kurssina seuraavasti:  

 

MU3 Ovet auki musiikille - Musikaali I, valtakunnallinen syventävä   

Suorittaminen: suoritetaan kurssin MU2 jälkeen.  Sävellystä, sanoittamista, sovitta-

mista, kirjallinen analyysi. Itsenäinen suoritus mahdollinen. Numeroarviointi. Edelly-

tyksenä MU4:lle ja MU5:lle, voidaan suorittaa myös erikseen.   

Sisältö: musikaalin laulujen säveltäminen ja sanoittaminen; omien kappaleiden tekoa.  

Tutustutaan musiikin eri tyylisuuntiin erityisesti oman soiton, laulun ja sovittamisen 

keinoin.  Opiskelija myös tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri 

taidemuodoissa ja mediassa ja perehtyy musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, 

näyttämöllä, joukkoviestimissä ja internetissä sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, 

kuvaan ja liikkeeseen (näihin liittyen opiskelija tekee kirjallisen analyysin).  

  

MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa - Musikaali II, valtakunnallinen syventävä (musi-

kaali II & III paketissa)  

Suorittaminen: numeroarviointi  

Sisaltö : Laulu/bändiharjoituksia ja näytelmäharjoituksia, puvustus, lavastus, maskee-

raus, mainonta, äänentoisto, valot ja kappaleiden sovitukset.  

  

MU5 Musiikkiprojekti - Musikaali III, valtakunnallinen syventävä (musikaali II & 

III paketissa)  

Suorittaminen: numeroarviointi  

Sisältö: Laulu/bändiharjoituksia ja näytelmäharjoituksia, puvustus, lavastus, maskee-

raus, mainonta, äänentoisto, valot ja kappaleiden sovitukset, esiintyminen (musikaalin 

esitykset).  (Mynämäen lukion www-sivut 2016). 

 

Nämä kolme kurssia kietoutuvat käytännössä yhteen. Projektin aikana tulevat esille 

varmaankin kaikki opetussuunnitelman mukaiset asiat moneen kertaan. On opiskeli-

jasta kiinni, kuinka paljon hän eri osa-alueista saa oppia itsellensä tai kuinka paljon 

hän niihin syventyy. Se, mitä kurssisisällöissä ei kerrota, on se kaikkein tärkein. Musi-

kaali on ryhmäprojekti. Opiskelija oppii tärkeitä tietoja ja taitoja, jotka auttavat häntä 

tulevissa opiskeluissa ja työelämässä. Tästä enemmän myöhempänä. 

 

Perinteisesti musikaali on musiikinopettajan oma projekti ja käytännössä minkään-



13 
 

 
 

 

laista yhteistyötä ei ole muiden aineryhmien kanssa. Tämä antaa tietysti allekirjoitta-

neelle suuren vapauden hoitaa aikataulut, muodot ja sisällötkin parhaaksi katsomal-

laan tavalla. Toisaalta se tarkoittaa vastuun ja työtaakan kantamista täysin yksin, mikä 

saattaa joskus olla rasittavaa ja kuormittavaa. Mielestäni kuitenkin hyödyt ovat hait-

toja selkeästi suuremmat.  

 

 

4.2 Tekniikka 

 

Projektin yksi painopiste on tapahtuman tuotanto. Tähän kuuluu rahoituksen kerää-

minen paikkakuntalaisilta yrittäjiltä, jotka ovatkin selvästi tottuneet vuosittaiseen 

“kerjuuseen”.  Aiemmin “sponsoreilta” kerätyillä rahoilla olikin suuri merkitys, sillä 

esityksiä varten jouduttiin vuokraamaan ulkopuoliselta tapahtumanjärjestäjältä pa-

laitteisto miksaajineen ja valot. Kun tulin nykyiseen työhöni vuonna 2005 pidin tätä 

melko järjettömänä vuosittain tapahtuvana tuhlauksena ja puhuin molempien koulu-

jen rehtorit pa- ja valolaitteistojen hankintaan heti kevääksi 2006, jolloin esitettiin en-

simmäinen vastuullani ollut musikaali.  

 

Saavutimme toisin sanoen täydellisen omavaraisuuden sekä äänentoiston että valo-

laitteiston suhteen, mikä onkin osoittautunut onnenpotkuksi molemmille kouluille. 

Näitä laitteita voidaan käyttää bändikonserteissa ja luokkien sekä tukioppilaiden jär-

jestämissä diskoissa musikaaleista ja koulujen muista juhlista puhumattakaan. Niinpä 

varsin suuri ja kallis kertahankinta onkin jo maksanut itsensä takaisin. Näin suuren 

koneiston hallitseminen ja pystytys vaatii tietysti useamman henkilön työpanoksen. 

Onneksi ääni–ja valoteknikon tehtäviin on ollut jatkuvasti muutamia halukkaita oppi-

laita, jotka ovatkin kehittyneet tehtävissään varsin taitaviksi. Samalla olemme jatka-

neet tuota “sponsorirahan” keruuta, sillä laitteisto vaatii jatkuvaa päivitystä ja uusi-

mista. Myös musikaalin pääsylipputulot käytetään uusiin laiteinvestointeihin.  

 

Laitteisto on riittävä paitsi suuressa liikuntasalissa järjestettävän konsertin kuin jopa 

Mynämäen Laurin Markkinoilla ulkotiloissa tapahtuvan bänditapahtuman pitämi-

seen. Osa kalustosta on jatkuvassa käytössä musiikkiluokassa, osa varastoituna seu-

raavaa tapahtumaa varten. Tapahtumia kouluissa riittää, sillä laitteistoa käytetään ar-

vioilta noin 25 eri esityksessä vuosittain. 

 

 

4.3 Osallistujat 

 

Musikaaliprojekteissa olen pyrkinyt siihen, että kaikki tehdään itse: juonesta käsikir-

joitukseksi, sävelet ja sanat musikaalin lauluiksi, puvustus ja lavastus, tekniikka, mai-

nonta ja tuotanto yleensäkin. Kaikki tehdään opiskelijavoimin.  
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Suuri osa musikaaliin osallistuvista opiskelijoista on ollut oppilaanani jo Mynämäen 

Laurin koulun yläkoulussa musiikin valinnaiskursseilla ja bändikerhoissa. Näin ollen 

yhteistyö opiskelijoiden ja opettajan välillä on sujunut pääasiallisesti erittäin hyvin, 

sillä allekirjoittaneen toimintatavat ovat olleet jo valmiiksi tuttuja. 

 

Lisäksi musikaaliin on jo asiallisesti valmistauduttu ainakin henkisesti vuosia, kun 

olen oppilaiden kanssa keskustellut kulloisestakin, viimeksi nähdystä ja koetusta mu-

sikaalista. Innolla on visioitu myös sitä, minkälainen oma musikaali kullakin ikäluo-

kalla tulisi olemaan. Musikaalissa järjestetään paitsi yleisönäytöksiä myös oppilasnäy-

tökset kaikille Laurin koulun oppilaille ekaluokkalaisista yhdeksäsluokkalaisiin. 

Myös sävellystyötä harjoitellaan jo kahdeksannen luokan valinnaiskurssilta alkaen.   

 

Lukion MU2-kurssilla on harjoiteltu jo omien kappaleiden tekemistä paitsi improvi-

saation keinoin kuin myös tiettyjen lainalaisuuksin mukaisesti harjoittelemalla. Tar-

koitus on ollut osoittaa opiskelijoille, että musiikin luominen on mahdollista melko 

helpostikin ja että sovittamisen kautta ensin melko mitättömänkin tuntuinen sävel-

kulku voi muuttua aivan toisenlaiseksi teokseksi. MU2 on edellytyksenä musikaali-

projektiin osallistumiselle. Muuten minkäänlaista karsintaa ei suoriteta. Jokainen opis-

kelija voi silti löytää mielekkään ja tärkeän tehtävän itselle, vaikka ei laulaisi tai soit-

taisi lainkaan. Jokainen voi silti saada roolin näyteltäväkseen. Jos tätäkään ei halua, on 

mahdollista olla tanssijana tai käsikirjoittajana, puvustaja tai lavastaja tai esimerkiksi 

valomies.  

 

Kuten edellä totesin, on kouluissa jonkin verran oppilaita, jotka ovat erikoistuneet 

valo- ja äänitekniikkaan. Heitä on projektissa eri vaiheissa apuna kolmesta kuuteen 

oppilasta. Lisäksi varsinaiset perusroudaukset (kantaminen) tehdään musikaalipro-

jektin osallistujien kanssa. Projekti päättyykin yleensä lukiolaisille pidettävään näy-

tökseen iltapäivällä, minkä jälkeen tekniikan kasaaminen ja roudaus sekä musiikki-

luokan kuntoon saattaminen vie vielä useita tunteja.  

 

 

4.4 Yleistä musikaaliprojektien vaiheista 

 

Olen vuosien myötä hoitanut musikaaliprojektia hyvin vaihtelevasti. Ensimmäistä 

musikaalia hiottiin Laurin koulun liikuntasalissa monta viikonloppua ja iltaa ennen 

esityksiä. Tämä toistui myös seuraavana keväänä. Esitykset keskittyivät käytännössä 

viimeiseen viikkoon ja olin heinäkuuhun saakka aivan puhki.  

 

Seuraava musikaali toteutettiin kuitenkin kolmena musiikin kurssina siten, että kes-

kimmäinen kurssi pidettiin alun perin ”palkkituntien” eli lukujärjestyksen ulkopuo-

lella. Tämän vuoksi siirryttiin keväästä syksyn kursseihin ja sydäntalven esityksiin.  
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Tämäkin aiheutti ensimmäisellä kerralla ongelmia, kun esitykset jouduttiin purista-

maan tammikuun keskivaiheille juuri kevätlukukauden alkamisen jälkeen. Toisaalta 

se oli hyvä, sillä valitsin esiintymispaikaksi lukion salin, jossa oli perinteinen näyt-

tämö. Se taas takasi valojen ja savujen sekä äänen paremman hallinnan ja selkeyden 

myös näyttelijöiden suoritukseen. Tila oli helpommin hallittavissa, ja lavaa kiersivät 

huomaamattoman liikkumisen mahdollistavat verhot.  Myös joulujuhlaan valmiiksi 

pystytetty tekniikka palveli musikaaliesityksiä seuraavassa kuussa.   

 

Ongelmaksi muodostui siis harjoittelu. Koulu alkaisi loppiaisen jälkeen ja esitykset 

olisivat heti alkuviikolla, koska työväenopisto tarvitsisi liikuntasalia iltaisin. Illathan 

olivat parasta harjoitteluaikaa. Niinpä olin määrännyt harjoitukset uudenvuoden ja 

loppiaisen väliin ennen koulun alkua. Tämä oli todella vaikeaa näille nuorille. Osa tuli 

harjoituksiin päiviä myöhässä ”lasketteluloman” takia.  Osa ei vaan jaksanut muuten. 

Se oli painajaista! Jotenkin sekin kuitenkin klaarattiin ja lopputuloksena oli mielestäni 

ehkä kaikkein hauskin musikaali koskaan, ainakin yleisön naurujen määrällä mitat-

tuna. 

 

Musikaaliprojektit ovat aina erilaisia. Tämä on tietenkin selvää, sillä jokainen musi-

kaalin valinneista opiskelijoista muodostunut ryhmä on aina erilainen. Myös ryhmäy-

tymisprosessi on tämän myötä erilainen. Yritän kuitenkin saada projektin vauhtiin 

aina mahdollisimman pian.  

 

Kun tapaan ryhmän ensimmäistä kertaa kerron yleisluontoisesti, miten projektit ovat 

yleensä menneet ja aikataulutuksen uudelle projektille. Tämän jälkeen aloitamme ai-

voriihen porinaryhmissä, joissa on tarkoitus saada aikaan ensimmäinen idea musikaa-

lin juonesta. Tässä kohtaa on selvästi tullut muutosta vuosien saatossa eri ryhmien 

välillä.  

 

Olen saattanut alkutilasta esityksiin asti seitsemän musikaaliprojektia vuosina 2005-

2013. Tällöin jokainen ikäluokka sai lukiossa tehdyksi oman musikaalin. Vuonna 2013-

2014 lopetin musikaaliprojektin ensimmäiseen kurssiin. Samoin tapahtui lukuvuonna 

2015-2016.  

 

Ensimmäisissä projekteissa oli yhteistä se, että käsikirjoitus oli joko valmiina tai se val-

mistui hyvin pian. Ryhmät pääsivät yhteisymmärrykseen helposti ja varsinainen 

muokkaustyö saattoi alkaa. Roolitoiveet kuunneltiin ja tehtiin hahmoille "taustaa" roo-

lin syventämistä varten. Sitten käsikirjoittajatiimi pääsi työhönsä. Tämä vaihe oli odot-

telua, joka yleensä käytettiin soittoharjoituksiin ja joskus jopa säveltämiseen. Musikaa-

lin edistymisen kannalta käsikirjoitus on usein edellytys musiikin säveltämiselle, sillä 

musikaalin laulut vievät juonta eteenpäin ja musiikki on usein sävelletty sanoihin.  

 

Vuosien kuluessa jo yläasteella oli havaittavissa pientä vähenemistä bändikerhojen 
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osallistujamäärissä. Tämä näkyi selvemmin lukion bändiaktiivien määrässä, mikä ei 

tietenkään voinut olla vaikuttamatta musikaaleihinkaan. Kursseilla oli vähemmän 

osallistujia. Kaksi kesken jäänyttä kurssia, olivat näitä noin kymmenen hengen ryh-

miä. Musikaaliryhmäksi se on liian pieni, ellei ryhmässä sitten satu olemaan todellista 

intoa ja riittävästi soittajia. Sillä elävän musiikin esittämisestähän näissä projekteissa 

on myös kysymys.  

 

Kun projektit olivat aiemmin olleet selvästi käsikirjoituksen ympärille syntyneitä, oli-

vat taas viimeiset keskenjääneet kurssit alkaneet ilman ideaa. Joskus kävi myös niin, 

että kaikille sopiva idea saatiin aikaan, mutta käsikirjoittajaa ei löytynytkään. Nämä 

kurssit kärsivät myös uudesta ilmiöstä: peruskoulussa aktiivinen laulaja ja soittaja ei 

enää lukiossa jatkanutkaan harrastustaan. Tässä olikin suuri osasyy musikaalien hii-

pumiseen.  

 

Olen järjestänyt Laurin koulun tukioppilasohjaajana tukioppilaiden kanssa bileitä ylä-

koululaisille jo vuosia. Bileisiin osallistuvien oppilaiden määrä on laskenut jatkuvasti. 

Kun kymmenen vuotta sitten osallistujia oli pitkälti yli 100, oli maaliskuussa 2016 li-

pun ostaneita yläkoulun oppilaita vain parikymmentä! Mistä tämä kertoo? Sosiaalinen 

mediako vie nuoret nykyään omiin oloihinsa?  Onko tämä minäkeskeisen yhteiskun-

nan ja ajattelun tulos? Myös edellä mainittu bändikerhojen ja musikaaliprojektien 

pieni hiipuminen vuosi vuodelta on tämän saman ilmiön heijastumia. On sinänsä vai-

kea uskoa muiden harrastusten ja koulunkäynnin raskauden näkyvän ainakaan pe-

ruskoululaisen osallistumisaktiivisuudessa.  

 

 

4.5 Perästä mallia -musikaaliprojektin vaiheet 

 

4.5.1 Käsikirjoitus 

 

Aloitimme kurssin keväällä 2007 heti edellisen musikaalin tultua esitetyksi. Tuolloin 

toin esille kaikki hankaluudet ja vaikeudet, joita olisi odotettavissa ja kehotin kaikkia 

jaksamisestaan epävarmoja miettimään kahdesti kursseille osallistumistaan. Kaikki 

halusivat jatkaa. Sovimme käsikirjoitusten ideoinnista kesän aikana ja seuraavan ta-

paamisen elokuuksi 2007. Työ lähti kuten aiemmissakin projekteissa liikkeelle aivo-

myrskystä, jossa heiteltiin ideoita suuntaan jos toiseenkin, kunnes päästiin muutamiin 

ehdotuksiin musikaalin juoneksi ja käsikirjoituksen pohjaksi.  

 

Seuraavalla viikolla tavatessamme pääsimme äänestämään eri ryhmien juoniehdotus-

ten pohjalta parhaan ehdotuksen käsikirjoituksen pohjaksi. Muutaman vapaaehtoisen 

kirjallisesti ja verbaalisesti lahjakkaiksi tiedettyjen ryhmä alkoi työstää käsikirjoitusta. 

Kaikilta näyttelemään halukkailta (kaikki) kysyttiin, minkälaisen roolin he haluaisi-

vat.  
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Myöhemmässä vaiheessa roolijaon ja kohtausten selvittyä käsikirjoittajien tueksi täy-

tettiin roolihahmosta taustatietolomake, jossa luotiin hahmolle persoonaa lempiruo-

asta erilaisiin maneereihin. Tämä auttaa paitsi käsikirjoittajia myös näyttelijöitä löytä-

mään roolihahmolle syvyyttä. 

 

Kaikki sujui siis suunnitellun rennosti syksyn aikana, kunnes käsikirjoitustiimin pää-

vastuullinen jäsen totesi, ettei häntä enää huvitakaan koko homma yhtään. Tämä ta-

pahtui hieman ennen joulua 2007. Koko syksy oli siis tehty töitä turhaan, vaikka ta-

paamisia olikin harvoin.  

Aina kuitenkin jokaisessa ryhmässä on todellisia vastuunkantajia. Eräs opiskelijatyttö 

totesi, että hän katsoo vähän mitä valmistumattomasta käsikirjoituksesta voitaisiin 

käyttää ja jutellaan sitten joulun jälkeen tammikuussa 2008. Hänpä löi kaikki ällikällä 

iskiessään pöytään seuraavassa tapaamisessa valmiin painotuoreen käsikirjoituksen 

dialogeineen ja vitseineen kaikkineen. Ryhmässä lähti ihan uusi vaihde päälle, intoa 

riitti. 

 

 

4.5.2 Musiikki 

 

Musikaaliprojekteissa käsikirjoitus on yleensä ollut edellytyksenä musiikille, koska 

musikaalin laulut etenevät kohtauksittain vieden tarinaa omalta osaltaan eteenpäin. 

Nyt siis voitiin sopia laulujen tekovastuu ryhmittäin. Tehtävien jakaminen oli help-

poa, sillä tässä ryhmässä oli etukäteen arvioituna useita taitavaksi tiedettyjä soittajia 

ja laulajia, jotka olivat MU2-kurssilla tehneet sävellyksiä helposti. Yksi oli tehnyt lois-

tavan oman laulun jo 9.luokan valinnaiskurssilla ja esittänyt sen bändikonsertissa.  

 

Tapaamiset jatkuivat rauhalliseen tahtiin pitkin kevättä 2008 kohtausharjoitusten ja 

sävellysten sekä sanoitusten viimeistelyn merkeissä. Ilmeisesti ensi-illan päivämäärä 

ei ollut tarpeeksi lähellä, koska yllättäen vahvoiksi muusikoiksi tiedetyt nuoret naiset 

eivät saaneetkaan laulujaan valmiiksi sovitussa ajassa. Kesä tuli vastaan ja sovimme 

ryhmän tapaamisista kesän aikana.  

 

Ryhmän puheenjohtajaksi oli valittu eräs tyttö, joka hoiti työnsä ihan hyvin. Lähinnä 

hänen vastuullaan oli yhteyksien pitäminen ryhmän kesken. Varsinainen käskytys jäi 

opettajan vastuulle. Aina uuden projektin alkaessa totean, että täällä on vain “me” eli 

opettaja on yksi ryhmän jäsen. Raivonpurkaukset, kiroilu ja tunteiden näyttäminen on 

pääsääntö; mitään ei saa jättää sisälleen. Luova työskentely edellyttää mielestäni va-

paata ja rentoa ilmapiiriä. Olen toki myös huomannut, että joidenkin on tämän vuoksi 

vaikea toimia itseohjautuvasti, kun auktoriteetti jättäytyy tavallaan taka-alalle (ryh-

mänohjaajan tehtävistä kirjoitan tuonnempana). Jotkut jopa toivovat “joukoturkka-

maista” kurinpalautusta aika ajoin.  
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Yrityksistä huolimatta emme saaneet ryhmää kokonaisena kasaan kesän aikana ja ta-

pasimme seuraavan kerran elokuussa 2008 vain huomataksemme, että vieläkään osa 

lauluista ei ollut valmiina. Tähänhän ei ollut muuta selitystä kuin saamattomuus. Al-

kusyksyn aikana laulut sovituksineen alkoivat kuitenkin valmistua.  

 

 

4.5.3 Viimeistely 

 

Koska Laurin koululla on kahdet joulujuhlat ja lukiolla yhdet, käytettävissä kaksi salia 

ja yhdet laitteet, on joskus hieman vaikeaa sovittaa samaan aikaan musikaalin näytök-

siä saati harjoituksia etenkin, kun itsenäisyysjuhlatkin ovat aikatauluja sotkemassa. 

Niinpä pääsimme laittamaan laitteet saliin vasta viikkoa ennen esityksiä.  

 

Vasta tällöin todelliset harjoitukset alkoivat. Saatiin valmiiksi valot, äänet ja lavastuk-

set sekä puvut. Langattomat mikrofonit pätkivät, vuorosanat unohtuvat. Kaikilla on 

hieman painetta päällä, joten väkisinkin tunteet saattavat kuumeta. Kuitenkin ensi-

illan lähestyminen saa aikaan sen, että kaikki naksahtaa kohdalleen ajalleen ja esityk-

set onnistuvat. Niin tälläkin kertaa.  

 

 

4.5.4 Perästä mallia –synopsis 

 

Rokkibändi lentää kämpästään kadulle rahattomina ja vuokraisäntä takavarikoi lait-

teet vuokranmaksun vastineeksi. Aina myöhässä oleva basisti Topi (”naisissa se oli”) 

pyyhältää paikalle ja näyttää bändikilpailuilmoitusta, jossa päävoittona 10.000€. Ku-

kaan ei vaan tiedä, miten päästä kauas toiseen kaupunkiin rahattomina. Tällöin hämä-

rähommissa Vladivostokin mafiaan tutustunut kitaristi lainaa rahaa mafialta. Samalla 

muu bändi on jo hommannut katusoittajahipiltä kyydin. Kilpailupaikkakunnalla tör-

mätään ulkomusiikillisesti ansioituneeseen pissisbändiin, jonka kanssa tulee tiukka 

kilpa voitosta. Huippuhetkellä paikalle törmäävät myös mafia, joka virittelee giljotii-

ninsa (itse tehty, pahviterällä) valmiiksi, mutta kilpailun siihen osallistumatta voitta-

nut takahuoneessa Stairway to Heaveniä tapaillut hippi antaa voittorahat mafialle ja pe-

lastaa bändin kitaristin hengen. Erikoisiin asioihin mieltynyt mafiamies huomaa hi-

pillä palkintokukkana olevan Orchideus Mafioson, joka on “ainakin 20 tontun arvoi-

nen rehu”, ja kaikki pääsevät viimeiseen lauluun hengissä ja onnellisina (Perästä mallia 

–musikaalin julkaisematon käsikirjoitus 2008). 

 

Musiikki oli poppia ja rokkia tyylillisesti laidasta laitaan ja sitä käytiinkin äänittämässä 

OKL:n studiossa keväällä 2009. Osallistujille saatiin mukavat muistot, vaikka äänityk-

set eivät aivan putkeen menneetkään. 
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4.6 Kurssi 2011-2012  

 

Musikaaliryhmä oli pieni mutta erittäin taitava. He pystyivät hoitamaan musiikin ja 

näytelmän haasteet loistavasti. Tässä projektissa yhdistettiin elokuvan ja musikaalin 

keinoja, sillä osa näyttelijäsuorituksista oli kuvattu etukäteen ja ne lomitettiin osaksi 

elävää esitystä varsin taidokkaasti. Musiikki oli haastavaa ja hienosti toteutettua. Li-

säksi painiskellessani itse sairaslomalla kolme viikkoa kesken viimeistelyn, ryhmä 

saattoi ensimmäisenä ryhmänä koskaan musikaalin esityskuntoon käytännössä itse-

näisesti. Sivuhuomautuksena voisi mainita, että tästä ryhmästä kolme soittajaa soittaa 

nykyään puoliammattilaisena tanssibändeissä ja neljäs on mukana haastavissa teatte-

riproduktioissa valosuunnittelijana. 

 

 

4.7 Kurssi 2012-2013  

 

Musikaalikurssi aloitettiin heti ensimmäisellä kouluviikolla elokuussa 2012. Tuolloin 

toin jälleen esille kaikki hankaluudet ja vaikeudet, joita olisi odotettavissa ja kehotin 

kaikkia jaksamisestaan epävarmoja miettimään kahdesti kursseille osallistumistaan. 

Kaikki 17 halusivat jatkaa. Tiesin tämän ryhmän hyvin musikaaliseksi ja innokkaaksi, 

joskin varsinaisia soittajia ei olisi ainakaan liikaa. 

 

Aiemmista musikaaleista viisastuneina kerroin kurssit valinneille nuorille, että henki-

lökohtaisesti en tulisi käyttämään yhtään enempää tunteja musikaaliin kuin mitä kol-

messa kurssissa on. Tämä tekisi siis 3 x 38 tuntia eli 114 tuntia yhteensä. Samoin ilmoi-

tin tuntien ”säästämisestä” ja siirtämisestä tammikuun harjoituksiin. Tarkoitus oli 

viettää yksi viikonloppu ja muutamia iltoja ennen esityksiä salissa.  Ilmoitin myös 

alustavat esityspäivät ja harjoitusajat tammikuulle, jotta jokainen pystyisi orientoitu-

maan niihin. Tällä kertaa aioin pitää todella tiukasti kiinni aikatauluista ajatellen sa-

malla kuinka tässä käy. Muistan vieläkin kuinka itseni oli vallannut tietty välinpitä-

mättömyys lopputuloksen suhteen. Toisaalta juuri kiireisemmällä hetkellä edellisenä 

keväänä ilmenneet terveysongelmat saivat minut ensimmäistä kertaa ajattelemaan ter-

veen itsekkäästi: ”Mikä tässä elämässä on tärkeintä?” 

 

Musikaaliprojekteissa on käsikirjoitus ollut edellytyksenä musiikille, koska yleensä 

musikaalin laulut etenevät kohtauksittain vieden tarinaa omalta osaltaan eteenpäin. 

Usein ensimmäiset tapaamiset ryhmässä ovat ideoiden heittelyä, porinapataa ja aja-

tusten virtaa kunnes yleisidea alkaa hahmottua. Tässä ryhmässä oli selkeästi jo mie-

titty asiaa valmiiksi. Puhuttiin Selviytyjistä ja hieman myös bändikilpailuideasta. En 

itse tiennyt tuosta Selviytyjät-sarjasta paljon mitään, mutta muistan pitäneeni sitä tuo-

mittuna epäonnistumaan.  
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Sovittiin, että muuan Veksi tekee käsikirjoitusta. Hän on tottunut esiintyjä ja hyvä lau-

laja sekä kova Agatha Christie – fani. Uskon hänellä kaiken olleen jo pitkään valmiina, 

kun hän jakoi seuraavassa tapaamisessa käsikirjoituksen kaikille. Siinä oli pitkälti yli 

100 sivua! Aika uskomatonta. Niin, hän oli kirjoittanut myös dialogin valmiiksi. Usein-

han dialogi muotoutuu jokaisen näyttelijän suusta itselle sopivaksi hieman samalla 

tavalla kuin soittaja saattaa vähän improvisoida tuttua laulua itselleen sopivaksi. 

Veksi on kirjoittajanakin lahjakas ja hän oli kehittänyt Selviytyjät-kontekstin mukaisen 

Agatha Christie – tyyppisen murhamysteerin erilaisine hahmoineen kaikkineen. Täl-

laista ei ollut koskaan ennen tapahtunut.  

 

Tapaamiset jatkuivat normaalisti. Käsikirjoitusta muokattiin porukalle sopivaksi. 

Ketkä haluavat näytellä? Ketkä haluavat ison, ketkä pienen roolin? Lopulta saatiin teh-

tyä kronologinen tapahtuma-akseli, johon merkittiin kohtaukset ja laulut.  

 

Ryhmälle valittiin puheenjohtaja, joka piti huolta kaikkien harjoituksiin ilmestymi-

sestä ja työryhmien edistymisestä. Musikaalissa oli nimittäin yksi porukka laulujen 

säveltämistä varten. Nämä samat sitten olivat myös soittovastuussa. He työskentelivät 

läheisesti kanssani. Porukasta puuttui basisti, joten pyysimme tuttua ammattikouluun 

siirtynyttä ikätoveria soittamaan esityksiin bassoa. Hän tulikin mielellään, mutta 

koska hän ei opiskelujen takia päässyt muutamaan näytökseen, soitin basso-osuudet 

vasemmalla kädellä syntetisaattorilla samalla kun miksasin esitystä oikealla kädellä. 

Tämäkin oli uusi ja hauskakin kokemus. 

 

Musikaalissa oli myös lavastusryhmä, puvustusryhmä, erikoistehosteryhmä, mainos-

tusryhmä ja käsikirjoitus/sanoitusryhmä. Erikoistehosteryhmä mietti videoefektejä 

sekä savu- ja valotehosteita yhdessä vuotta nuoremman valoeksperttimme kanssa 

(tämä sama kaveri on siis jatkanut ”uraansa”). Sanoituksia liitettiin kohtauksiin tuossa 

käsikirjoitusryhmässä. Lisäksi jokaisen piti ottaa osaa joko säveltämiseen tai sanoitta-

miseen. Käytännössä näin tapahtuikin, kukaan ei päässyt läpi mitään tekemättä. Toki 

aina on niitä, jotka yrittävät päästä helpommalla, mutta näinhän se on kaikessa inhi-

millisessä toiminnassa. 

 

Olemme saaneet aiemmin mainittuun vuosittain tapahtuvaa keräykseen viranomai-

selta luvan sillä ehdolla, että se tapahtuu niiden kuntien alueella, jossa opiskelija asuu. 

Meillä oli opiskelijoita Mynämäeltä, Vehmaalta ja Taivassalosta. Tämä takasi laajan 

yrittäjäkunnan, joilta käydä ker(j)äämässä rahaa. Keräystä varten tehdään aina ryhmä-

kuvallinen A4-tiedote, joka annetaan henkilökohtaisesti yritykseen. Kaikki opiskelijat 

osallistuvat keräykseen. Kohteet jaetaan yhteisessä tapaamisessa. Yleensä keräykset 

tuottavat 500-2000 €. Tämä saattaa riippua usein myös siitä onko kenenkään vanhempi 

Lionsien tai vastaavien yhteisöjen jäsen. Nyt saimme reippaasti yli 1000 €. 
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Kehotin opiskelijoita perustamaan facebook-ryhmän, jossa he voivat reflektoida ide-

oitaan ja pitää yhteyttä myös aikataulutuksesta ja muista käytännön seikoista. Tämä 

musikaaliryhmä yllätti minut positiivisesti harjoittelemalla vapaa-ajallaan itsenäisesti 

lukion viereisen vanhan yhteiskoulun salissa aina silloin tällöin. Tavallaan tämä po-

rukka oli kaikesta loppuvaiheen pikku skismasta huolimatta ehkä yhtenäisin koskaan.  

 

Ryhmässä oli kaksi tyttöä, jotka eivät osallistuneet näyttelemiseen. Harmi ryhmän 

kannalta, sillä toinen heistä oli erinomainen pop-laulaja ja esiintyjä. Lukion jälkeen hän 

soitti minulle vielä kerran, ja kertoi päässeensä Turun konservatorion musiikkitekno-

logialinjalle. Hänen lisäkseen sinne otettiin vain yksi toinen opiskelija. 

 

Laulujen työstö jatkui pitkin syksyä. Kun päästiin harjoitteluvaiheeseen sanojen 

kanssa, esiteltiin saavutuksia useasti muille. Näin tehtiin myös sanoitusten osalta. 

Tällä tavalla palaute tulee välittömästi. Monelle tällainen projekti on hyvä harjoituk-

sen paikka tulevaa työelämää varten. Kritiikkiä on osattava antaa oikein. Sitä on myös 

osattava ottaa vastaan. Syksyn aikana yksi lopetti kurssin. Hänen oli usein vaikeuksia 

hyväksyä muiden näkemyksiä käsikirjoituksesta. 

 

Kohtauksia alettiin harjoitella johdollani marraskuussa ensimmäisestä kohtauksesta 

alkaen. Ensin treenattiin musiikin luokassa ilman lauluja. Sitten otettiin laulut mu-

kaan, kun saimme ne jollakin tavalla kuosiin. Harjoituksissa käsikirjoituksen löysät 

otettiin pois ja kiinnitettiin huomiota näyttelyn selkeyteen. Huomasin välillä Veksillä 

olevan vaikeaa, kun hänen ”lapseensa koskettiin”.  

 

Hioimme laulajien ja soittajien kanssa musiikin yksityiskohtia joulun alle asti. Kuiten-

kin vasta mikrofonien ja äänentoiston kanssa tulisimme saamaan kaiken toimimaan 

oikein. Jälleen kerran Laurin koululla oli kahdet joulujuhlat ja lukiolla yhdet, käytet-

tävissä kaksi salia ja yhdet laitteet, ja taas oli vaikeaa sovittaa samaan aikaan musikaa-

lin näytöksiä saati harjoituksia etenkin kun itsenäisyysjuhlatkin (lukiolla samalla yli-

oppilasjuhlat) ovat musikaalin aikatauluja "sotkemassa".  Joulujuhlan tekniikka suun-

niteltiin musikaalin esityksiä ajatellen. Joululoman jälkeen kaikki olisi valmiina harjoi-

tuksia varten. 

 

Vasta kun musikaaliryhmä pääsee näyttämölle alkavat todelliset harjoitukset: valot, 

äänet ja lavastukset sekä puvut. Langattomat mikrofonit pätkivät taas, vuorosanat 

unohtuvat kuten aiemminkin. Kaikilla on hieman painetta päällä, joten väkisinkin tun-

teet saattavat kuumeta.  Saimme harjoiteltua näyttämöllä muutaman kerran ennen 

joulutaukoa. Jostakin syystä erikseenkin harjoitellut ryhmä, joka toimi hyvin yhteen 

koko syksyn, muuttui epäyhtenäiseksi ja riiteleväksi. Muutamat pojat olivat todella 

passiivisia ja eivät olleet kaikissa treeneissäkään. Tämä aiheutti pahaa mieltä ja tur-

hautumia. Onneksi en ollut niitä facebook-viestejä lukemassa! Joululomalle mentiin 

epätietoisena projektin onnistumisesta. 
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Edellisenä vuonna olin joutunut siirtämään musikaalin tammikuulta loppukevääseen 

siksi, ettei sitä oltu saatu valmiiksi. Koska tilanne tuntui hyvästä alusta huolimatta sa-

manlaiselta, valmistauduin siirtoon.  

 

Koulun alun jälkeen tammikuussa meillä oli yksi viikonloppu ja joitakin iltoja aikaa 

treenata. Jotenkin kaikki kuitenkin loksahti kohdalleen, vaikka tässä vaiheessa minun 

piti ottaa lopullisesti vastuu viimeistelystä. Lopputulos oli kerrassaan erinomainen. 

Hienoja kohtauksia, jännitystä ja huumoria. Hauskaa ranskalaista tanssimusiikkia hai-

tarin säestyksellä, rajumpaa massiivista rokkia, hienoja stemmoja sekä paljon muuta-

kin. Valot ja lavastus onnistuivat hienosti.  

 

Tämä vaati tietenkin työtä ihan viime hetkiin saakka. Vasta näyttämöllä (tai itse asi-

assa miksauspöydän takaa) havaitaan mikä toimii mikä ei. Samoin kohtausten dialo-

gin toimivuus ja viimeinen editointi tapahtuvat ihan viime hetkellä. Jälkikäteen on 

helppo painaa villaisella se, että jotkut eivät todellakaan olleet suorittaneet velvolli-

suuksiaan ajoissa.   

 

 

5. RYHMÄ  

 

5.1 Ryhmän määritelmä 

 

Tieteen termipankin määritelmän mukaan: "Ryhmä muodostuu ihmisistä, joilla on yhteinen tavoite. 

Tämän saavuttamiseksi ryhmän jäsenet ovat riippuvaisia toisistaan ja sovittavat toimintojaan keskenään. Ryh-

mäksi voidaan kutsua myös tietyn ominaisuuden perusteella keskenään samanlaisia ihmisiä. Tällöin kyseessä on 

kategorinen ryhmä." (http://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:ryhmä) 

 

Ihminen toimii erilaisissa ryhmissä joka päivä. Nämä ryhmät voivat liittyä esimerkiksi 

perheeseen, harrastukseen, työhön, ikään tai sukupuoleen. Mutta mikä loppujen lo-

puksi on ryhmä? Miten se tulisi määritellä? Ryhmän määrittely ei ole helppoa, mutta 

asiantuntijoiden mukaan yksimielisiä ollaan siitä, että ryhmän keskeisiä ominaisuuk-

sia on vuorovaikutus; ryhmän jäsenten tulee olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa 

(Kauppila 2005, 85).  

 

Ryhmällä on myös kaksoistavoite. Sillä tulee ensinnäkin olla tehtävä – miksi ryhmä on 

olemassa. Toiseksi sen tulee pysyä koossa, mikä on siis tavallaan ryhmän elinehto. 

Ryhmä eroaa joukosta siinä, että ryhmä on pysyvämpi ja ryhmän jäsenet tietävät eril-

lään ollessaankin kuuluvansa ryhmään. (Kauppila 2005, 86.) 

  

Yhdysvaltalainen sosiologi George C. Homans määritteli ryhmän joukoksi ihmisiä, 

jotka kommunikoivat toistuvasti toistensa kanssa ja ryhmän jäsenten määrä on riittä-
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vän alhainen, jotta jokainen pystyy kommunikoimaan interpersoonallisessa eli kasvo-

tusten tapahtuvassa kontaktissa keskenään (Homans 1951, 82-86). Tosin nykyään so-

siaalisen median aikakaudella ryhmät voivat olla kasvokkaiskontaktuaalisia (face to 

face interaction) tai virtuaalisia; ryhmän jäsenet tapaavat harvoin tai eivät lainkaan, 

mutta ovat kuitenkin muutoin kontaktissa toisiinsa. (Kauppila 2005, 85.) Nykyään mu-

sikaaliryhmät perustavat myös facebook- tai instagram-ryhmän tai vastaavan, jossa he 

voivat prosessoida projektin eri vaiheita ja ylipäätään omia tuntemuksiaan ryhmässä. 

Tämä omalla tavallaan helpottaa ryhmän ohjaajan työtä, kun konfliktit tulevat ainakin 

jossain määrin käsitellyiksi ryhmän kesken.  

 

Musikaaliryhmällä oli yhteinen tavoite, päämäärä, jonka saavuttamiseksi ryhmän jo-

kaisella jäsenellä oli oma, yksittäinen ja samalla yhteinen merkityksensä. Kuitenkin 

musikaaliprojektin aikana ryhmän jokainen jäsen oli tietoinen myös keskinäisestä riip-

puvuudesta ryhmään. 

 

Voidaan myös sanoa, että ryhmä on ”yksilöstö”. Jokainen jäsen tuo ryhmään yksilöl-

lisen energiansa, josta yhdessä muiden ryhmäläisten energioiden kanssa muodostuu 

ryhmän kokonaisenergia. Sekä yksilön toiminta, ryhmäkokonaisuuden toiminta että 

ympäristö ovat keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Musikaaliprojektissa ryhmä oli 

siis 21 opiskelijan yksilöstö. (Jauhiainen & Eskola 1994, 14.) 

 

 

5.2 Ryhmädynamiikka 

 

Kun tutkimuksen kohteena on luova ryhmä, jonka päämääränä on taiteellinen loppu-

työ, esitys, ei voida jättää huomiotta ryhmädynamiikkaa ja sen merkitystä, kun tarkas-

tellaan ryhmää ja ryhmän toimintaa ylipäätään. Tosin mitään ryhmää ei voida tarkas-

tella ilman ryhmädynamiikkaa. Mutta mielestäni juuri tämän kaltaisessa luovassa pro-

sessissa ryhmädynamiikalla on erityisen suuri merkitys. Paitsi että opiskelijat ryhmä-

tilanteessa toimivat samassa fyysisessä ja organisatorisessa ympäristössä, he muodos-

tivat samalla myös toistensa psyykkisen ja fyysisen ympäristön (Jauhiainen & Eskola 

1994, 29). 

 

Sosiaalipsykologi ja tieteenfilosofi Kurt Lewinin (1890-1947) kenttäteorian mukaan yk-

silön käyttäytyminen on persoonallisuuden ja ympäristön yhteisvaikutuksen tulos. 

Käyttäytyminen riippuu aina sekä hänen yksilöllisistä piirteistään että hänen suhtees-

taan kulloinkin käsillä olevaan tilanteeseen. Yksilön toiminnan muutos tapahtuu yk-

silön dynaamisessa kentässä, jota Lewin kutsuu elämäntilaksi. Se kertoo mikä on hä-

nelle juuri tällä hetkellä, juuri tässä tilanteessa merkityksellistä. Yksilön elämäntilaan 

vaikuttavat ryhmässä sekä juuri käsillä oleva tilanne että hänen henkilökohtainen, 

yleinen elämäntilanteensa. Näiden vaikutusta ei ole helppo pitää erillään ja olisiko se 

edes tarpeenkaan. Kaikkihan aina kuitenkin vaikuttaa kaikkeen ja mikään ei voi olla 
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vaikuttamatta mihinkään. (Lewin 1951.) 

 

Ryhmätilanteessa – ja tässä tapauksessa vielä luovassa prosessissa – toimii siis saman-

aikaisesti monta ihmistä ja joista kukin liikkuu omalla tavallaan elämäntilassaan. Ryh-

mätilanteen dynaaminen kenttä sisältää siis näiden monien rinnakkaisten ja jatkuvasti 

muuttuvien elämäntilojen tapahtumisen. ”Ryhmädynamiikka syntyy  jäsenten vaih-

tuvien elämäntilojen ja tilanteessa tapahtuvan vaikuttaessa koko ajan toisiinsa” (Jau-

hiainen & Eskola 1994, 32). Ryhmän jäsenen elämäntilassa tapahtuva muutos heijastuu 

hänen toimintaansa ryhmässä, mikä taasen muuttaa ryhmätilannetta. Ja kun näitä luo-

via, vielä ns. keskenkasvuisia yksilöitä, kukin omissa elämäntiloissaan on 21 kappa-

letta, haastaa se ryhmänohjaajan. Ohjaajan päätehtävä onkin säädellä ryhmädyna-

miikkaa siten, että yhdessä asetettu tavoite - tässä tapauksessa musikaaliesitys - saa-

vutetaan. (Jauhiainen & Eskola 1994, 32.) 

 

 

5.3 Vuorovaikutus 

 

Tärkein ryhmää luonnehtiva määritelmä on vuorovaikutus. Vuorovaikutus on ryh-

mässä tapahtuva näyttämö. Kaikki se, mitä ryhmässä tapahtuu, näkyy nimenomaan 

vuorovaikutuksessa. Voidaan puhua tässä yhteydessä kehä-tai ikiliikkuja-ilmiöstä: 

muutokset vuorovaikutuksessa muuttavat muita tilanteen dynamiikkaan vaikuttavia 

tekijöitä, joiden muutokset taas puolestaan vaikuttavat vuorovaikutukseen. Ryhmän 

vuorovaikutus muodostuu osallistujien vuorovaikutusteoista, jotka voivat olla sanal-

lisia ilmaisuja (kirosanat) tai vaitioloa, eleitä (keskisormi), liikkeitä, tekoja tai somaat-

tisia reaktioita (punastuminen, vapiseminen, äänen värinä jne.). Myös hiljaisuus ja ve-

täytyminen ovat vuorovaikutustekoja siinä missä esimerkiksi sanallinen ilmaisu. (Jau-

hiainen & Eskola 1994, 71.) 

 

Vuorovaikutus edellyttääkin aina jatkuvaa tulkintaa, merkitysten antamista vuorovai-

kutusteoille. Vuorovaikutustilanteessa ihmiset eivät reagoi toistensa tekoihin vaan tul-

kitsemiinsa merkityksiin. Ryhmän vuorovaikutusprosessissa pyritään sovittamaan 

yhteen erilaisia merkityksiä, mikä edellyttää kunkin ryhmänjäsenen yksilöllisten mer-

kitysten ymmärtämistä. Voidaan siis ajatella, että ryhmässä toimiminen vahvistaa yk-

silön sosiaalisia taitoja. (Jauhiainen & Eskola 1994, 76-77.) Sosiaalisen median maailma 

tuonee tähän ryhmän keskinäiseen vuorovaikutukseen aivan oman ulottuvuutensa. 

Se olisi varmaan oiva tutkimuskohde jossakin tilanteessa. 

 

 

5.4 Prosessi 

 

Kulkeminen, lähteminen, edistyminen, liike… kaikki sanoja, jotka kuvaavat prosessia. 

Prosessi on jatkuvassa liikkeessä. Prosessi etenee, jos ryhmän jäsenten vuorovaikutus 
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tukee toimintaa eivätkä ole ristiriidassa keskenään. Prosessi pysähtyy, kun ryhmäti-

lanteen dynaamiseen kenttään tulee este. Prosessi on hajaantunut silloin, kun ryh-

mässä tapahtuminen ei ole yhteistä. Tällöin syntyy alaryhmiä ja ristikkäisiä tavoitteita. 

Yhteinen kokemus ja yhdessä kokeminen katoaa. Jotta ryhmä voi jatkaa toimintaansa, 

täytyy esteet kohdata ja poistaa. (Jauhiainen & Eskola 1994, 81- 83.) 

 

Ryhmäprosessissa tapahtuu siis jatkuvaa liikettä, kehittymistä ja muutosta. Muutos-

prosessi, joka ohjautuu yhteisestä toiminnan tarpeesta, on tarkoituksenmukaista lii-

kettä ja ilmenee järjestyneinä, asteittaisina muutoksina. Prosessin koetaan olevan hal-

linnassa. Mutta entä, kun hallinta menetetään; mitä silloin tapahtuu ryhmässä, ryhmä-

dynamiikassa, mikä hajoamisen sai aikaan? Äkillinen muutos alkaa usein yhden ryh-

män jäsenen poikkeavasta toiminnasta tai joidenkin ryhmän jäsenten tunteiden pur-

kautumisista. Ryhmän ohjaajan onkin tärkeää jatkuvasti havainnoida jäsenten reakti-

oita, tunnetiloja tai elämäntiloja. (Jauhiainen & Eskola 1994, 83-85.) 

 

Prosessiongelmat estävät prosessin etenemistä. Ongelmat syntyvät yleensä tehtä-

väsuoritusten vaatimusten aiheuttamista ristiriidoista, jännityksistä ja ahdistuksista. 

Ryhmän jäsenet pyrkivät ratkaisemaan prosessiongelman: 1) pakenemalla, mikä voi 

ilmetä esimerkiksi laskemalla leikkiä tai poistumalla tilanteesta; 2) taistelemalla, mikä 

saattaa ilmetä aggressiona ohjaajaan tai muihin ryhmän jäseniin; 3) riippuvuudella, 

jolloin vedotaan resurssien puutteeseen aikaisempaan toimintatapaan tms. tai 4) liit-

tymällä toisiin, mikä ilmenee esimerkiksi myöntymisellä, toisten huomioon ottami-

sena. (Bion 1979, 122-137; Jauhiainen & Eskola 1994, 88-89.) 

 

Prosessiongelmat koskevat koko ryhmää ja sen toimintaa, minkä vuoksi ne tulee käsi-

tellä yhteisesti. Prosessiongelmia ei ole yhtä helppo havaita kuin esimerkiksi konkreet-

tisia tehtäväongelmia. Järjestys ja epäjärjestys kuuluvat ryhmän elämään, häiriöiden 

ja poikkeamien kautta innovaatiot ja luovuus pääsevät esiin ja pitävät ryhmän elävänä. 

Toimivan ryhmän on kohdattava myös hajottavia tekijöitä ja muodostettava niitä vas-

taan yhtenäinen toimintatapa. (Jauhiainen & Eskola 1994, 89.) 

 

Ryhmän on kehityttävä eli ryhmän tulee saavuttaa toimintansa tarkoitus. Tätä toimin-

taa kutsutaan ryhmän kehitysprosessiksi. Tässä prosessissa tapahtuu ryhmäytyminen 

eli ryhmä kiinteytyy ja jokainen ryhmän jäsen löytää paikkansa ryhmässä. Yhteisön 

kehitysprosessi on usein pitkäkestoinen, vaikkakin usein ajatellaankin, että ryhmäy-

tyminen ja luottamuksellinen ilmapiiri saavutetaan muutamilla alkukerran ryhmäy-

tymisharjoituksilla. (Jauhiainen & Eskola 1994, 91-92.) 
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5.4 Teorioita ryhmien kehitysprosessista ja niiden todettu yhteys käytäntöön 

 

5.4.1 Aluksi 

 

Ihmiset ovat luonnostaan "laumaeläimiä", nuoret ihmiset ehkä vieläkin enemmän. He 

hakeutuvat toistensa seuraan. Ryhmähenki ja yhteenkuuluvuuden tunne ovat erittäin 

vahvoja joissakin ryhmissä. Esimerkiksi samassa joukkueessa pelaavat tai muuten sa-

moja asioita harrastavat voivat muodostaa siteiltään erittäin vahvan ryhmän. Jotkut 

opiskelijoista ovat paitsi voineet olla samalla luokalla koko ikänsä mutta myös esimer-

kiksi samassa sählyjoukkueessa pitkän aikaa. Tällaiset nuoret viettävät tietysti paljon 

aikaa keskenään vapaa-aikanaankin.  

Samoin musikaaliryhmä muodostuu toisilleen tutuista saman lukion opiskelijoista. 

Jotkut ovat ehkä vain olleet joskus samoilla kursseilla mutta ovat muuten aivan eri 

kaveripiiristä. Toiset taas ovat jo valmiiksi saman ryhmän jäseniä muissa yhteyksissä. 

Olen huomannut musikaaliryhmien tavallaan kärsivän tällaisesta epätasaisesta taus-

tasta. Osa porukasta - alaryhmä - puhaltaa yhteen hiileen koko ajan ja on keskinäisiltä 

siteiltään niin vahva, että jotkut muut voivat jäädä täysin ulkopuolisiksi ainakin mu-

sikaaliprojektin alkuvaiheissa. Nämä muut voivat olla vaikka kuinka vahvoja musi-

kaalisesti tai verbaalisesti, mutta ovat tavallaan yksin tällaisen "joukkovoiman" edessä. 

 

En usko, että tuollainen toiminta sinänsä on tahallista. Nuoret ovat vaan rohkeampia 

heittämään ideoitaan, kun ympärillä on ainakin osin tuttu ryhmä. Tavallaan ryhmä on 

eri kehitysvaiheessa heti alusta alkaen. Ei ehkä ryhmän tavoitteen kannalta, vaan kes-

kinäisessä vuorovaikutuksessaan. Koska musikaaliryhmä lähtee kohti tavoitettaan eli 

valmista musikaalia aivan nollatilanteesta, ovat ideoiden heittely ja aivoriihi tärkeitä 

työskentelytapoja työskentelyssä vauhtiin pääsemiseksi. Olen havainnut tässä alku-

vaiheessa jonkin verran ongelmia yhteiseen ja kaikkien hyväksymään tarina- tai käsi-

kirjoitusideaan pääsemiseksi. Jotkut alaryhmät ovat saattaneet "juntata" oman näke-

myksensä läpi. 

 

Olen valinnut lukuisista ryhmäprossia kuvaavista teorioista lähempään tarkasteluun 

kolme erilaista teoriaa. 

 

 

5.4.2 Bruce Tuckmanin kehitysteoria 

 

Yhdysvaltalaisen psykologi Bruce Tuckmanin mukaan ryhmän kehitysprosessi voi-

daan jakaa ajallisesti eteneviin vaiheisiin: 

 

1) Muotoutumisvaihe eli forming, jota leimaa epävarmuus ja turvattomuus sekä riip-

puvaisuus ohjaajasta. Muotoutumisvaiheessa kuitenkin haetaan jo yhteisiä toiminta-

tapoja ja selvitetään ryhmälle annetun tehtävän luonnetta. (Jauhiainen & Eskola 1994, 
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93-94; Kopakkala 2005, 48-51.)  

 

Ensimmäisillä kerroilla sovitaan aikataulut ja yhteydenpitotavat. Ryhmän jäsenet ja 

mahdolliset alaryhmät ovat aluksi melko tasapäisiä. Alku on ohjaajavetoista. Kun ta-

rinan ideointi lähtee käyntiin, saattaa ryhmän toiminta olla joko muotoutumisvai-

heessa tai vahvojen alaryhmien myötä muistuttaa kuohunta-vaihetta. 

 

2) Kuohuntavaihetta (storming) leimaa testaaminen. Jäsenet ”ottavat mittaa” toisistaan 

ja ryhmän ohjaajasta ja he uskaltavat ilmaista henkilökohtaisempia mielipiteitään sil-

läkin uhalla, että saattavat aiheuttaa ristiriitoja, erimielisyyksiä ja välien selvittelyä. 

Kuohuntavaiheessa syntyy helposti ns. alaryhmiä ja alaryhmien välisiä ristiriitoja. 

(Jauhiainen & Eskola 1994, 93-94; Kopakkala 2005, 48-51.)  

 

Kaikissa työskentelyyn orientoituvissa musikaaliryhmissä päästään tähän vaiheeseen 

melko nopeasti. Ohjaajana se on myös tavoitteeni, sillä on helpompi saada ristiriidat 

esille pysymällä itse hieman taka-alalla. Muutenkin tapani toimia opettajana on väli-

tön ja rento. Tämä yhdessä sen kanssa, että korostan me-henkeä ja itseni roolia osana 

ryhmää, auttaa ryhmää pääsemään tilaan, jossa työskentely on mahdollisimman va-

paata.  

 

3) Normienluomisvaiheessa (norming) ryhmän jäsenet luovat yhteisiä toimintanormeja 

ja asettavat ryhmälle tavoitteita (Jauhiainen & Eskola 1994, 93-94; Kopakkala 2005, 48-

51). 

 

Työskentely pääsee kunnolla käyntiin ja ryhmän sisäisen kontrolli alkaa toimia. Ryh-

män paine antaa työskentelyyn ryhtiä aivan itsestään. 

 

4) Toteuttamisvaiheessa (performing) ryhmän jäsenet kykenevät ratkaisemaan sisäisiä 

ongelmia, ovat vastuuntuntoisia ja toimivat rakentavasti yhteisen päämäärän saavut-

tamiseksi. Keskinäiset suhteet ovat luottamukselliset. (Jauhiainen & Eskola 1994, 93-

94; Kopakkala 2005, 48-51.) 

 

Musikaalin Perästä mallia -ryhmä oli tässä vaiheessa todella yhtenäinen. Viimeisellä 

viikolla ennen ensi-iltaa harjoituksia oli paljon, osa jopa kouluaikana. Mynämäen lu-

kion hyvät tulokset eivät tule sattumalta. Opiskelijoilta vaaditaan paljon ja heitä myös 

tuetaan paljon. Niinpä lehtoreiden suunnasta alkoi kuulua vaatimuksia harjoitusten 

vähentämisestä ja tunneilta poissaolojen lopettamisesta. Tilanne oli tavallaan dramaat-

tinen, sillä ryhmällä oli hyvä vauhti päällä ja itse pidin tätä lopun alkuna, sillä musi-

kaalin menestyksellinen esittäminen vaati kaiken mahdollisen ajan.  

 

Kerroin harjoitusten lopettamisvaatimuksista aamuharjoituksissa ryhmälle. He rai-

vostuivat. Siltä samalta istumalta koko ryhmä eli kaikki 21 opiskelijaa päättivät lähteä 
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lukiolle (joka sijaitsee eri rakennuksessa 500 metrin päässä) sanomaan kaikille suorat 

sanat. He ahtautuivat rehtorin kansliaan, jossa rehtori (joka ei muuten itse ollut näiden 

vaatimusten takana) rauhoitteli porukan ja lupasi kertoa viestiä eteenpäin: vaikka tun-

neilta ollaan poissa, niin läksyjä tehdään silti. Tilanne laukesi ja harjoitukset jatkuivat. 

Jälkeenpäin he nauroivat, kuinka he olivat kuin talonpoikia, jotka lähtivät talikoiden 

ja sauvojen kanssa epäreilua esivaltaa vastustamaan. Mahtavaa ryhmähenkeä.  

 

5) Ryhmän lopettamisvaihe (adjourning) (Jauhiainen & Eskola 1994, 93-94; Kopakkala 

2005, 48-51). 

 

Ryhmä loppuu työn tultua tehdyksi. On jäähyväisten aika. Tunteet ovat pinnassa ja 

voivat olla hyvinkin voimakkaista.  

 

Musikaaliprojekteissa esitysten jälkeen tapahtuu loppuroudaus eli paikkojen siistimi-

nen ja teknisen laitteiston purkaminen. Joskus on käyty koko porukan kanssa syö-

mässä ja katsottu musikaali yhdessä isolta kankaalta. Joskus tämä on jäänyt tekemättä. 

Olen usein miettinyt, jos tämä muutamien viikkojen tai kuukausien jälkeen tapahtuva 

musikaaliryhmän viimeinen kokoontuminen ei toteudukaan, onko ryhmä sittenkään 

ollut niin yhtenäinen kuin viimeisten viikkojen tapahtumat antoivat olettaa. Vai onko 

kysymys vaan siitä, että koulu ja harrastukset vievät kaiken ajan? Onko projekti ollut 

liian raskas ja muiden naamat tulleet jo liiankin tutuiksi?  

 

 

5.4.3  Susan Wheelanin kasvuteoria 

 

Susan Wheelan puhuu teoriassaan ryhmän aikuisuudesta. Se voidaan saavuttaa vain 

ryhmän jäsenten toistuvan yhdessä työskentelyn kautta. Ryhmäteoriassa on viisi eri 

vaihetta. (Wheelan & McKeage 1993, 60-83.) 

 

1) Ryhmäytyminen ja riippuvuussuhteiden muotoutuminen  

 

Ensimmäisessä vaiheessa ryhmä on selvästi riippuvainen ryhmän johtajasta. Jäsenet 

saattavat kyseenalaistaa työn tarkoituksenmukaisuutta. Tämä saattaa aiheuttaa kes-

kittymistä epäolennaisuuksiin ja toissijaisten tehtävien suorittamiseen. (Wheelan & 

McKeage 1993, 60-83.) Tämä vaihe on käytännössä sama kuin Tuckmanin muotoutu-

misvaihe. Projekti on alkuvaiheessaan ja selkeästi opettajajohtoinen. 

 

2) Sooloilu ja riitely  

 

Jäsenet käyvät kriittisesti keskenään läpi ryhmän tavoitetta ja keinoja sen saavutta-

miseksi. Riitely on väistämätöntä ja välttämätöntä, samoin alaryhmissä toimiminen. 
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Tällä tavalla ryhmä saavuttaa keskinäisen luottamuksen. (Wheelan & McKeage 1993, 

60-83.)  

 

Klikkiytyminen, alaryhmät ja riitely ovat tämän vaiheen tyypillisiä tapahtumia musi-

kaaliprojektissa. Jos opiskelija on luonteeltaan hiljainen ja sovitteleva, jää hän helposti 

muiden jalkoihin, ja pitää mieluummin mielipiteensä ominaan. Vasta jälkikäteen saat-

taa selvitä kuinka hän olisi halunnut tehdä musikaalin aivan toisenlaisesta aiheesta.  

 

3) Luottamus  

 

Edellisessä vaiheessa luodaan edellytykset ryhmäprosessin tulokselliselle etenemi-

selle. Positiivisuus ja keskinäinen luottamus mahdollistavat projektin onnistumisen. 

(Wheelan & McKeage 1993, 60-83.) 

 

Tähän vaiheeseen pääseminen on ollut joissain ryhmissä selvempää kuin toisissa. Mi-

käli sooloilu- ja riitelyvaiheessa ei päästä kunnolla käymään läpi ryhmän sisäisiä risti-

riitoja saattaa pinnan alla kyteä epäluottamus toisiin, mikä yleensä on näkynyt moti-

vaation puutteena. Joinakin kertoina on tapahtunut yllättäviä ryhmästä eroamisia, 

mikä on ilmeisesti johtunut tyytymättömyydestä valittuihin teemoihin ja tarinoihin 

musikaalin käsikirjoituksessa. Riidat ja omiin alaryhmiin päin vetäminen saattavat 

helposti syntyä uudestaan. 

 

4) Työ/tuottavuus  

 

Ryhmän koheesio on vahva, työtä tehdään ja tuloksia saadaan aikaan. Sisäiset normit 

toimivat, ryhmän yhtenäisyys on suuri. Sisäiset ristiriidat ja ongelmat on ratkaistu. 

(Wheelan & McKeage 1993, 60-83.)  

 

Musikaaliryhmien tulee päästä tähän vaiheeseen, muuten riskit projektin epäonnistu-

miselle ovat olemassa. Tässä vaiheessa ryhmän koheesio on suuri ja sisäinen normisto 

ohjaa käyttäytymistä siten, että motivaatio ja ryhmän paine pitävät kaikki mukanaoli-

jat motivoituneena mukana. Toki kaikissa ryhmissä on sooloilijoita, jotka saattavat olla 

vähemmän sitoutuneita kuin muut. Yleensä kuitenkin ryhmä pitää itse huolta ongel-

mista siten, että ohjaajan eli opettajan ei käytännössä tarvitse puuttua asioihin kurin-

pidollisesti. 

 

5) Toiminnan lopettaminen  

 

Joskus toiminnan lopettaminen saattaa nostaa pinnan alle jääneet konfliktit pintaan. 

Yleensä lopetus tapahtuu kuitenkin haikeissa ja positiivisissa tunnelmissa. (Wheelan 

& McKeage 1993, 60-83.) 
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Musikaalin valmistuminen ja esitykset ovat projektin päämääränä. Projektin aikana on 

riidelty ja sovittu, sopeuduttu ja purtu hammasta. Joillekin omista mielipiteistä ja nä-

kemyksistä periksi antaminen on voinut olla vaikeaa. Se on saattanut aiheuttaa katke-

ruutta ja eräänlaista revanssihalua. Muutamina kertoina musikaaliprojektin loppuessa 

on tullut yllättäviä katkeruuden purkauksia joko kirjallisessa itseprosessoinnin muo-

dossa tai vaikkapa suoranaisena raivokohtauksena ja jo esitetyn projektin lyttyyn lyö-

misenä ja haukkumisena.  

 

Kuitenkin vaikka ryhmän tie valmiiseen musikaaliin olisi ollut kivinen ja vaikea, mu-

sikaaliesitykset ovat paras palkkio tehdystä työstä. Ryhmän lopettaminen tapahtuu 

haikeana ja ikään kuin itsestään. Usein yhteiset illanvietot ja isolta kankaalta musikaa-

lin katsominen yhdessä ovat tärkeä osa lopettamisrituaaleja. 

 

 

5.4.4  Christel Brunowin vaiheteoria 

 

Christel Brunow on työelämää tutkinut psykologi, joka on tutkinut ryhmäproses-seja. 

Hän jakaa ryhmäprosessin kahdeksaan osaan. (www2.amk.fi.)  

 

1.  Uusi ryhmä 

 

Uudessa ryhmässä kaikki käyttäytyvät aluksi arastellen ja etsivät itselleen roolia ryh-

mässä. Muita ryhmän jäseniä ei ärsytetä, jolloin aroiksi koettuja aiheita vältellään. 

Ryhmässä pikemminkin ollaan kuin tehdään. Tässä tilanteessa on tärkeää päästä ryh-

mäytymiseen kiinni ja muodostamaan ryhmäidentiteettiä. Usein tämä voisi tarkoittaa 

helppoa avaustehtävää. (www2.amk.fi.) 

 

Tämä on tyypillinen uuden ryhmän alkutilanne. Kuten aiemminkin olen maininnut 

saattaa tässäkin vaiheessa jo valmiin alaryhmän muodostavat lähteä rohkeasti vetä-

mään keskustelua omien valmiiden ideoidensa suuntaan. Ryhmäytymisprosessin al-

kuun saaminen on tärkeää ryhmän yhteisen toiminnan alkamisen aikaansaamiseksi. 

Olen joskus tehnyt musikaaliryhmien kanssa samanlaisia ryhmäytymisharjoituksia 

kuin tukioppilaatkin tekevät uusien seitsemäsluokkaisten kanssa.  

 

2.  Toimintamuotojen selkiytyminen 

 

Toimintamuodot selkiytyvät töiden aloittamisen myötä. Suoritetaan ryhmän sisäisen 

työn organisointia. Joskus ryhmä kokee ulkoiset olosuhteet ja tekniikan esteinä. Ryh-

mässä syntyy kuitenkin halu tässä vaiheessa osoittaa, että ryhmä on todellinen. Tässä 

vaiheessa asioista usein äänestetään. Ohjaajan vaikutus on tässäkin vaiheessa merkit-

tävä ja tämän on varmistettava, että ryhmän työ lähtee hyvin käyntiin. (www2.amk.fi.) 
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Ryhmässä suoritetaan tehtävienjako melko aikaisessa vaiheessa. Valitaan niin sanottu 

musikaalin puheenjohtaja, sihteeri, "kymppi" tai vaikkapa tsaaritar, kuten kerran. Tä-

hän tehtävään valitun tulee toimia kokoavana voimana etenkin projektin alkuvai-

heessa, kun hajaannusta ja motivaation puutetta löytyy. Myös muita tehtäviä jaetaan, 

joskin ne ovat ajankohtaisempia ryhmäkoheesion kasvaessa.  

 

3.  Vakautuminen 

 

Kolmannessa vaiheessa jäsenet tuntevat toisensa paremmin ja ryhmän sisäiset roolit 

ovat jo muodostuneet. Myös ryhmänormit kehittyvät ja ilmapiiri ryhmän sisällä alkaa 

vapautua. (www2.amk.fi.) 

 

Ohjaajan tulee varmistaa ryhmänormien sopivuus suhteessa virallisiin normeihin, 

tässä tapauksessa koulun eli lukion järjestyssääntöjen kanssa. Ohjaajana olen aina teh-

nyt selväksi, että vaikka kyseessä onkin luova projekti ja kaikki ovat ohjaaja mukaan 

lukien ryhmän jäseniä, on tiettyjä rajoja, joita ei voi ylittää. Kyseessä on koulun pro-

jekti, ja on olemassa poissaolosäännökset sekä järjestyssäännöt, jotka koskevat kaikkia, 

vaikka ryhmätapaamisia on vapaa-ajalla ja viikonloppuisinkin. 

 

Joskus ryhmät ovat edenneet näennäisen vakauden tilaan mutta ovat sitten kuitenkin 

kuohuneet pinnan alla (ks. edellä esittämäni). Tällöin vakautumisen ja klikkiytymisen 

välillä ailahdellaan koko ajan. 

 

4. Klikkiytyminen 

 

Ryhmän kriittisimmät jäsenet löytävät toisensa. Ryhmän yhteistyöhalu alkaa laskea, 

syntyy kilpailuasetelmia ja valtataistelua. Alaryhmät eli eri klikkiytymät korostavat 

omia tapojaan ja reviiriään. Tämän vaiheen ehkäisyssä on tärkeää keskustella avoi-

mesti kaikista ongelmista ryhmässä ja etsiä ongelmiin syyt. (www2.amk.fi.) 

 

Klikkiytyminen saattaa olla koko projektin alusta mukana vaikuttamassa ryhmäyty-

misprosessin sujumista hidastavana tekijänä. Avoin riitely ja ohjaajan objektiivinen 

mutta jämäkkä asenne ja fokuksen pitäminen lopputuloksessa ovat yleensä auttaneet. 

 

5. "Onnellinen perhe" 

 

Ryhmä toimii ja pyrkii sovintoon vaikka hinnalla millä hyvänsä. Ryhmän sisällä ym-

märretään erilaiset arvot, vaikkei niitä hyväksyttäisikään. Ryhmässä vallitseva ilma-

piiri on näennäisen ystävällinen ja turvallinen. Ryhmä tavallaan rakentaa ympärilleen 

muurin. (www2.amk.fi.) 
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Tämä on lähellä Tuckmanin toteuttamisvaiheen ja Wheelanin työ- ja tuottavuus-vai-

heen mukaista ideaalitilannetta ryhmän toiminnan kannalta. Ryhmä toimii käytän-

nössä kuin itsestään. Kuitenkin pinnan alla kuohuu, sillä ilmapiiri todellakin usein on 

"näennäisen ystävällinen ja turvallinen". Hyvän koheesion ryhmässä kaikki toimii niin 

luonnollisesti, ettei mitään muuriakaan tarvita ympärille. 

 

6. Kriisivaihe 

 

Kriisivaiheen laukaisee usein ulkopuolinen tekijä. Tällöin ryhmän tasapainon horju-

minen on luultavaa. Kriisivaiheessa on tyypillistä, että ryhmän "epäilijät" ja "jälkivii-

saat" löytävät toisensa ja yhdistävät voimiaan. Myös ympäristön vaikutus ryhmän toi-

mintaan voimistuu. Kriisivaihe johtaa joko ryhmän lopulliseen kiinteytymiseen eli vai-

heeseen seitsemän mutta joskus kriisi voi aiheuttaa ryhmän hajoamisen (vaihe 8). 

(www2.amk.fi.) 

 

Katso edellä "talonpojat-esivalta" -vertaus. Ulkopuolinen uhka johti ryhmän lujittumi-

seen. Olen usein myös huomannut, että ryhmän sisäiset ongelmatekijät saattavat ai-

heuttaa kriisejä, jotka aina parantavat lopulta ryhmän toimintaa. Tekemättömät työt, 

velvollisuuksien laiminlyönti ja egoistinen käyttäytymismalli joillain opiskelijoilla pa-

rantavat lopulta ryhmän toimintaa. Kriisin ratkaisu puhumalla asiat selväksi siten ettei 

jätetä kiveäkään kääntämättä johtaa ilman puhdistumiseen. Ryhmän paine vaikuttaa 

jäseniinsä entistä enemmän positiivisen kannustavasti. 

 

7. Joustava, tehokas ryhmä 

 

Seitsemännen vaiheen ryhmä on joustava ja tehokas. Se toimii avoimesti sisään- ja 

ulospäin. Ryhmän yhteistyö on joustavaa ja tarkoituksenmukaista kuten sen viestin-

täkin. Ryhmän roolit ja normit ovat väljiä ja siihen on helppo liittyä. Ryhmällä on myös 

yhteyksiä ryhmän ulkopuolelle runsaasti. Ryhmän jäsenet luottavat sekä omiin että 

muiden jäsenten voimavaroihin. Tästä seuraa, että työt tehdään ryhmässä yhteisvas-

tuullisesti. (www2.amk.fi.) Tämä vaihe on ohjaajan unelma. Kaikki sujuu kuin itses-

tään.  

 

 

8. Ryhmän työ päättyy 

 

Jos ryhmä on liian jäykkä ja se ei ole edistynyt ryhmäytymisessään, se hajoaa. Ryhmä-

dynamiikka ei pelaa, ryhmässä ei ole koheesiota. Ei ole ryhmää koossapitäviä tekijöitä, 

jolloin se hajoaa. Jatkaminen onnistuu usein pelkästään ulkopuolisen avun kanssa.  

Ryhmän työ loppuu myös, kun päämäärä tulee toteutetuksi. Molemmissa tilanteissa 

on tärkeää tehdä "surutyötä". (www2.amk.fi.) Tämä vaihe muistuttaa Susan Wheela-

nin ryhmän kasvuteorian viidettä vaihetta. 
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5.4.5 Havaintoja  

 

Edellä esittämäni perusteella voi sanoa, että musikaaliprojekteja voidaan helposti ku-

vailla erilaisten ryhmäteorioiden avulla. Jokaisesta löytyy vaiheita, jotka kuvaavat mu-

sikaaliryhmän toimintaa kohti valmista musikaalia. On kuitenkin muistettava, että jo-

kainen ryhmä muodostuu yksilöistä, joiden kautta ryhmän toiminta saa oman muo-

tonsa. Vuorovaikutussuhteet yksilöiden välillä vaihtelevat paitsi eri ryhmissä myös 

samassa ryhmässä projektin eri vaiheissa. Jokaisen ryhmän jäsenen ryhmäytymisen 

vaihe voi olla erilainen joka päivänä. Keskimäärin edistystä ryhmässä kokonaisuutena 

sen jäsenten välillä tapahtuu, mutta joskus jonkun jäsenen huono päivä riittää saa-

maan muutkin ryhmän jäsenet pois tolaltaan. Ei ole täydellistä maailmaa.  

 

Musikaalia työstettäessä ryhmäprosessin rinnalla kulki koko ajan myös luova pro-

sessi. Luovaa prosessia on usein kuvattu ”kamalan ihanaksi”. Luova prosessi synnyt-

tää luovan tuotteen. Luovan prosessin yhteydessä puhutaan usein flow-tilasta. Siinä 

tilassa työskentely on keskittynyttä ja tavoitteellista, käsitys ajan kulumisesta katoaa 

ja kadonnut minuus palaa entistä vahvempana. Luova prosessi tarvitsee aikaa. Tämä 

täytyy ottaa huomioon myös musikaalikurssien toteutusvaiheen suunnittelussa. Myös 

oppilaiden taitojen ja tehtävänannon vaikeustason täytyy olla tasapainossa; liian vai-

kea tehtävä aiheuttaa ahdistusta kun taas liian helppo tehtävä aiheuttaa oppilaissa tur-

hautumista. Mietinkin, voisiko yhden musikaalikurssin keskeyttäneen ja yhden haas-

tateltavistani (T5) ahdistuskokemuksen johtuneen tästä epätasapainosta. Ryhmänoh-

jaajan täytyy muistaa, että luova prosessi edellyttää turvallista ilmapiiriä, joka sallii 

myös epäonnistumisen, erehtymisen sekä uskalluksen riskin ottamiseen. Luova toi-

mintaympäristö haastaa tekijänsä, se on avoin, toisia arvostava ja se sallii eriävät mie-

lipiteet. Ryhmänohjaajalla on tässä tehtävässä tärkeä ja haastava roolinsa. 

 

 

5.5  Ryhmän normit 

 

Ryhmän yhteisiä sääntöjä ja vakiintuneita toimintatapoja kutsutaan normeiksi. Ne 

ovat tärkeitä sekä ryhmän tehokkuuden että sen koheesion eli kiinteyden kannalta. 

Niiden avulla ryhmä myös pyrkii yhdenmukaistamaan jäsentensä toimintaa ja arvioi-

maan sen hyväksyttävyyttä. (Niemistö 2007, 126-128.) 

 

Normit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään, julkilausuttuihin ja piilonormeihin. 

Virallisemmat eli julkilausutut normit ovat ryhmän yhteisesti sopimia, ääneen lausut-

tuja tai ylös kirjattuja sääntöjä. Piilonormit taas ovat epävirallisempia ja niihin kuulu-

vat esimerkiksi kulttuurin ja kasvatuksen pohjalta periytyvät tavat, perinteet ja usko-

mukset. Yleensä piilonormit ohjaavat ryhmän toimintaa vähintään yhtä vahvasti kuin 

julkilausututkin normit. (Niemistö 2007, 126-128.) 
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Normien noudattamista valvotaan rangaistusten eli sanktioiden ja palkkioiden avulla. 

Sanktiona voidaan käyttää esimerkiksi aseman laskemista ryhmässä. Usein julkilau-

suttujen normien noudattamista on valvomassa virallisessa asemassa oleva henkilö tai 

instituutio, esimerkiksi poliisilaitos. Piilonormien noudattamista valvovat ryhmän jä-

senet itse. Piilonormin rikkojaa rangaistaan yleisellä paheksunnalla tai arvostelulla. 

(Niemistö 2007, 126-128.) 

 

Normien päätehtävänä on ehkäistä ryhmän toimintaa häiritsevää käyttäytymistä ja 

auttaa näin tavoitteiden saavuttamisessa. Joskus ryhmään saattaa kuitenkin kehittyä 

täysin päinvastaisia normeja, jotka estävät tai ainakin vaikeuttavat tavoitteiden saa-

vuttamista (Niemistö 2007, 126-128). Esimerkki tällaisesta voi olla vaikkapa koulu-

luokkaan kehittynyt normi, jonka mukaan koulumenestys ei ole suotavaa. Tällöin hy-

viä oppilaita saatetaan syrjiä, ja tavoite hyvätasoisesta koulutuksesta vaarantuu. Olen 

kuullut monta tarinaa siitä, kuinka opiskeluun orientoituneet opiskelijat vapautuvat 

lukiossa, kun he saavat viimeinkin olla aktiivisia tunneilla. Heidän koenumeronsa pa-

rantuvat, kun ei tarvitse enää alisuorittaa koulukiusaamisen pelossa.  

 

Kypsässä hyvin työskentelevässä ryhmässä on vahva koheesio. Ryhmän normisto pi-

tää itsestään huolta työmotivaatiosta sekä ehkäisee poissaoloja. Ryhmän paheksunta 

tai joukkopaine tukevat jokaisen työskentelyä. (Niemistö 2007, 126-128.) 

 

 

5.6 Roolit ryhmässä 

 

Ryhmässä muotoutuu erilaisia rooleja. Ryhmän toimintaa eteenpäin vieviä rooleja 

ovat aloitteentekijä, mielipiteenilmaisija, äänestäjä, muistiinmerkitsijä, selventäjä, täs-

mentäjä jne. Ryhmän toimintaa helpottavia rooleja ovat mm. rohkaisija, tunteiden il-

maisija, välittäjä, sovittelija, jännityksen laukaisija ja erotuomari. Ryhmän toimintaa 

häiritsevinä rooleina koetaan taas väittelijä, itsensä alentaja, huomiontavoittelija, klik-

kiytyjä ja vetäytyjä. (Niemistö 2007, 107-111.) 

 

Roolit muodostuvat yleensä ihmisten toisiinsa kohdistamista odotuksista. Jos jotakin 

ihmistä pidetään tietynlaisena, hän alkaa pikkuhiljaa tulla sellaiseksi. Ja jos joltakulta 

odotetaan esimerkiksi häiritsevää käyttäytymistä, hän suurella todennäköisyydellä al-

kaa häiritä. Voidaankin sanoa, että rooli on omalla toiminnalla hankittu ja toisten odo-

tuksillaan asettama. (Niemistö 2007, 107-111.) 

 

Vaikuttavina tekijöinä yksilön roolin ottoon ovat yksilön omat, persoonalliset taipu-

mukset sekä ne yksilöön kohdistuvat odotukset, jotka tulevat ryhmän muilta jäseniltä.  

Yksilöllä voi olla erilaisia ryhmärooleja eri ryhmissä. Ryhmärooli ilmentää yksilön ase-

maa ja statusta ryhmässä. Toisaalta rooli aktivoituu lähinnä silloin, kun ryhmä ja ti-
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lanne antaa sen aktivoitua. Yksilön omaksuma rooli tarvitsee toimiakseen roolin hal-

tijaa tyydyttävällä tavalla vasta silloin, kun rooli löytää (tai on vuorovaikutuksessa) 

ryhmästä itselleen vastapari-roolin. Niemistö kuvaa tilannetta roolien ”puhuja – kuun-

telija” vastaparien kautta. Samoin määräilevä tyyppi ei voi dominoida ryhmässä, ellei 

ryhmä ota kyseisen roolin haltijan dominointitaipumusta vakavasti. (Niemistö 2007, 

107-111.) 

 

Perästä mallia -musikaalissa oli haastateltujen tyttöjen mukaan useita eri rooleja. Oli 

esimerkiksi Mikko, joka heittäytyi kaikkeen rohkeasti täysin häpeää tuntematta. Hän 

oli myös useiden ideoiden alullepanija ja tämän lisäksi niiden innokkaimpia toteutta-

jia. Oman kokemukseni mukaan ryhmissä on usein opiskelijoita, jotka hakeutuvat näi-

hin projekteihin, koska niissä saa toteuttaa omaa luovuuttaan aivan eri tavalla kuin 

lukion opiskelussa yleensä.  

 

Valitsin haastateltavani heidän melko perinpohjaisten ja reflektoivien musikaalipäivä-

kirjojensa perusteella. Haastatteluissa nimettiin myös huomiontavoittelijoita. Näistä 

todettiin, että he hakivat isoa roolia ja osa myös sai sellaisen. Todettakoon, että jokai-

nen haastateltu oli mielestäni koko projektin ajan aktiivinen ja tunnollinen sekä tavoit-

teiltaan realistinen. 

 

 

5.7 Ryhmän ohjaaja 

 

5.7.1 Yleistä 

 

Jokainen ryhmä tarvitsee ohjausta; ohjaaja on loppujen lopuksi vastuussa siitä, että 

ryhmän kaksoistavoite saavutetaan. Hänen on hienovaraisesti tulkittava ryhmädyna-

miikan vaiheita ja –tiloja, ryhmän tunneilmaisuja sekä puututtava ohjauksellisesti asi-

aan, jos näyttää siltä, että ryhmän kaksoistavoite on vaarassa (Kauppila 2005, 86). 

Koska musikaaliprojekti oli myös oppimistehtävä, niin pyrin itse ohjaajana toimimaan 

niin, että oppilaat työskentelisivät mahdollisimman itseohjautuvasti.  

 

Ryhmän elinkaaren alkuvaiheessa ohjaajan ja yksittäisten ryhmän jäsenten väliset suh-

teet ovat avainasemassa. Se, millaiseksi nämä suhteet muotoutuvat määrittää koko 

ryhmän toimintaa myöhemminkin. Ryhmän jäsenten tulee määritellä ensin suhteensa 

ohjaajaan ennen kuin he pystyvät luomaan keskinäisiä, ryhmän jäsenten välisiä suh-

teita (Lewin 1951).  Kaikki musikaaliryhmän jäsenet tunsivat minut ja toimintatapani 

jo entuudestaan, mikä nopeutti ryhmän keskinäisten suhteiden luomista. Ja toisaalta 

musikaaliprojekti on aina oma, yksittäinen prosessinsa, johon jokainen – myös ohjaaja 

– tuo sen kulloisenkin oman sen hetkisen elämäntilansa. Kohtaamiset voivat olla siis 

aina jollakin tapaa uusia itse kullekin.  
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Kokemuksellinen oppiminen edellyttää kuitenkin reflektiota, koetun ja eletyn syste-

maattista läpikäymistä ja arviointia. Myös tässä on ohjaajalla tärkeä merkityksensä. 

Ohjaajan tehtävänä on ottaa yhteisen tutkimisen kohteeksi ryhmän toimintaan liitty-

vät tunteet, ajatukset ja teot. Reflektoinnin tulee sisältää 1) mieleen palauttaminen, 2) 

ryhmän jäsenten tunteiden huomioonottaminen ja erittely sekä 3) kokemusten uudel-

leenarviointi ja niiden liittämisen ryhmän jäsenten aiempiin käsityksiin ja kokemuk-

siin. (Suojanen 1992, 32). 

 

Jauhiaisen ja Eskolan mukaan prosessin edistäminen edellyttää ohjaajalta kyselevää, 

tutkivaa suhtautumista tilanteessa tapahtuvaan (Jauhiainen & Eskola 1994, 83-86, 159). 

Ohjaajan tulee jatkuvasti tehdä tulkintoja ja oletuksia dynamiikasta ja niistä tulisi kes-

kustella ryhmän kanssa.  

 

Kopakkala käsittelee kirjassaan ohjaajan tehtäviä ryhmässä. Ryhmässä täytyy olla 

suunnan näyttäjä, päätösten tekijä ja visioiden luoja. Jos tällaista henkilöä ei ole, hajoaa 

ryhmäkin tai sitä ei muodostu lainkaan. (Kopakkala 2005, 89-91). 

 

 

5.7.2  Omat kokemukset ohjaajana 

 

Musikaaliprojekti on lukion kolmen kurssin mittainen. Päämääränä on musikaali-esi-

tyksen tuottaminen. Selkeästä päämäärästä huolimatta musikaali ei voisi valmistua, 

ellen opettajana, ryhmän ohjaajana, veisi ryhmää tiettyyn suuntaan eli kohti tavoitetta. 

Olen usein projektin eri vaiheissa jättäytynyt passiivisemmaksi kuin ehkä on ollut tar-

peenkaan. Olen kuitenkin usein havainnut, että vaikka ryhmässä on selviä johtajahah-

moja, niin pitkällä tähtäimellä ryhmä ei kuitenkaan toimi tavoitteellisesti ilman ryh-

mänohjaajaa. 

 

Haluan korostaa, että ryhmäprosessissa eivät pelkästään opiskelijat, vaan myös oh-

jaaja kehittyvät monialaisesti. Reflektoimalla aiempia ryhmäkokemuksiani ja liittä-

mällä niitä uusiin kokemuksiini kehitän samalla ohjaajan taitojani ja opin uutta itses-

täni.  

Muistan, kun eräs musikaaliryhmän jäsen kertoi pitkästä harjoituspäivästä ilman opet-

tajaa: " No, kyllähän me jotain tehtiin, mutta ei siitä oikein tullut mitään ilman ulko-

puolista auktoriteettia." Olisiko asia kenties myös niin, että nuoret ovat tottuneet ta-

vallaan liikaa opettajajohtoiseen toimintaan? Ovatko metakognitiiviset taidot jääneet 

kehittymättä? Nämä taidothan ovat tarpeellisia omien kykyjen arvioinnin ja haasteista 

suoriutumisen kannalta (Hakkarainen – Lonka & Lipponen 1999, 170-171). 

 

Ryhmän ohjaajan täytyy osata suorittaa ryhmän sisäinen työnjako oikein. Ilman si-

säistä organisointia ryhmän jäsenet eivät välttämättä saa omien vahvuuksiensa mu-
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kaista vastuuta ryhmän tehtävistä (Kopakkala 2005, 89). Ohjaajan on annettava pa-

lautetta, jotta sisäinen työnjako pysyy hyvänä. Ilman palautetta ryhmän jäsenet eivät 

voi tietää toimivatko he työnjaon mukaisesti (mts., 89). 

 

Ryhmä tarvitsee resursseja. Ilman niitä ryhmä ei pysty toimimaan pitkäjänteisesti, jol-

loin se hajoaa (mts., 89). Ohjaaja eli opettaja hoitaa resurssit viran puolesta sen mu-

kaan, miten koulussa ne ovat saatavilla. Käytännössä siis musikaalin toteuttamiseen 

liittyvät asiat: tekniikka, harjoitustila, esiintymispaikka, tiedotus tai varainhankinta. 

Osa näistä ovat itsestäänselvyyksiä lukion resursseina mutta esimerkiksi varainhan-

kinta, vaikkapa ylimääräisten tarvikkeiden kuten puvustuksen tai erikoistehosteiden 

hankkimiseksi vaatii koko ryhmän panosta varainkeruun merkeissä.  

 

Ohjaajan tehtäviin kuuluu myös tiedonvälitys sekä ryhmän sisäisestä tilanteesta että 

projektin ulkoisista olosuhteista (mts., 89). Ryhmädynamiikka elää ja vaihtelee päivit-

täin. Ohjaajana olen tottunut siihen, että kaikenlaisista asioista saa puhua lähes jokai-

sella tapaamiskerralla. Ulkoiset seikat ovat projektissa yleensä stabiileja, ja ne aiheut-

tavat harvoin ongelmia. 

 

Kopakkalan mukaan tiimin tai ryhmän johtaminen on erilaista kuin perinteinen johta-

minen. Perinteiset johtamistyylit ovat etukäteen tehtyjen selkeiden päätösten ilmoitta-

mista alaisille. Ryhmässä kysellään, keskustellaan ja valmennetaan (mts., 91). Voisi sa-

noa, että ryhmä osallistutetaan osaksi ryhmän johtamista, päätöksen tekoa ja vastuun-

kantoa. (mts., 91).  

 

Edellä mainittu työskentelytapa on mielestäni ainoa oikea tiiviin ryhmän ohjaami-

sessa. Mitä sitoutuneempi ryhmän jäsen on, sitä motivoituneemmin ja paremmin hän 

toimii yhteisen päämäärän puolesta. Yksi tapa saada ryhmän jäsen sitoutumaan on 

antaa hänelle vastuuta. Tämä on ollut helppo havaita myös työelämässä. Mitä enem-

män vaikutusvaltaa työntekijällä on oman työpaikkansa asioihin tai omaan työhönsä 

sitä helpompi tämän on ajatella siitä "meidän" työpaikkana.  

 

Opiskelija on musikaaliprojektissa mukana saadakseen kokemuksia ja elämyksiä 

paitsi ryhmässä toimimisesta mutta myös esiintymisestä. Motivaatio on valmiiksi kor-

kealla. Silti ryhmätyötaidot ovat usein puutteellisia osin opettajajohtoisen opiskelu-

kulttuurin vuoksi. Ryhmässä toimiminenkin edellyttää harjoitusta kuten jo aiemmin 

on todettu.  

 

Edellä todetun mukaisesti asioista keskustelu, mielipiteiden kysely sekä ylipäätään jo-

kaisen opiskelijan sitouttaminen osaksi ryhmää on ohjaajan tehtävä. Tämä vaatii herk-

kyyttä ihmistuntemuksessa ja tarkkaa silmää sekä hyviä empatiataitoja, jotta kukaan 

ei jäisi yksin. Ulkopuolisuuden kokemus on ihmiselle ikävä tunne. Jos ryhmässä jolle-

kin käy näin, on motivaation lasku luultavaa ja ryhmästä eroaminen todennäköistä. 
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Uskon, että työkokemukseni etenkin käräjäoikeuden tuomarina eri oikeustapauksista 

ja tuomioiden harkitsemisesta on opettanut minut ehdottoman objektiivisuuden vaa-

timukseen. Hyvän ryhmän ohjaajan pitää pystyä olemaan tasapuolinen suhteessa 

kaikkiin ryhmän jäseniin.  

 

Jokainen ryhmä tarvitsee ohjausta; ohjaaja on loppujen lopuksi vastuussa siitä, että 

ryhmän tavoite saavutetaan. Koska musikaaliprojekti on myös oppimistehtävä, niin 

itse pyrin ohjaajana toimimaan niin, että oppilaat työskentelisivät mahdollisimman it-

seohjautuvasti. Tiedostamatta olen ilmeisesti valinnut oikean tavan ohjata ryhmää.  

 

Metakognitio korostuu tietoyhteiskunnassa (Hakkarainen – Lonka & Lipponen 1999, 

170). Metakognitiolla tarkoitetaan lyhyesti sanottuna itsearvioinnin taitoja. Se on edel-

lytyksenä oman toiminnan tarkastelulle (mts., 165). Opiskelijoille tulisi antaa enem-

män vastuullisia, projektiin kuuluvia tehtäviä, jotta heidän itseohjautuvuutensa ja me-

takognitiiviset taitonsa kehittyisivät. (mts., 173).  

 

Voisi ajatella, että omien tietojen, taitojen ja suorituskyvyn realistinen arviointi edel-

lyttää kehittynyttä metakognitiota. Kun opiskelija ymmärtää omat rajoituksensa ja 

mahdollisuutensa, hän pystyy orientoitumaan ja suoriutumaan velvollisuuksistaan 

paremmin. 

 

Venäläinen Lev Vygotski on kehittänyt ajatuksen lähikehityksen vyöhykkeestä. Lähi-

kehityksen vyöhyke kuvaa henkilön muodostumassa olevia taitoja. Tämän vyöhyk-

keen alaraja määräytyy sen mukaan, miten itsenäisesti kyseinen henkilö suoriutuu an-

netuista tehtävistä. Yläraja muodostuu sen mukaan, miten henkilö suoriutuu ulkopuo-

lisen tuen avulla tai taitavamman henkilön ohjauksessa. Vygotski lähtee ajatuksesta, 

että toiset oppivat käyttämään taitojaan ja pystyvät parhaimpaansa vasta vuorovaiku-

tuksessa ja yhteistyössä esimerkiksi ikätovereidensa kanssa. (Vygotski 1982, 184-186.) 

 

Olen vastaavaa huomannut eri bändeissä ja musikaaliprojekteissa. Soittajat ja laulajat 

pääsevät ryhmässä parhaisiin suorituksiinsa. Käytännössä voi puhua itsensä ylittämi-

sestä. Itse koen soittavani parhaiten muiden kanssa. Voisi myös kuvitella, että mitä 

parempien muusikoiden kanssa soittaa sitä parempiin suorituksiin kykenee. Ryhmän 

merkitys suorituksia parantavana voimana on todellinen. 

 

 

5.8  Ryhmän lopettaminen 

 

Ryhmäprosessin alku ja loppu ovat vaativia vaiheita. Lopettamisvaiheessa ryhmän jä-

senen tulisi irtaantua ryhmästä ja kyetä hyödyntämään ryhmässä kokemaansa. Lopet-

tamisvaiheessa yhteinen kokemus tulisi purkaa kaksitasoisesti: mitä tapahtui ja mitä 

se itse kullekin merkitsi. (Jauhiainen & Eskola 1994, 149-150, 156) 
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Aiemmin musikaalikursseille osallistunut oli velvoitettu pitämään musikaalipäiväkir-

jaa, jota kirjoittamalla oli tarkoitus prosessoida ja reflektoida omia kokemuksiaan ja 

tuntemuksiaan projektin aikana. Päiväkirjan viimeinen osa oli esitysten jälkeen tapah-

tuvaa yhteenvedon kirjoittamista. Tällä tavalla jokainen sai miettiä tykönään kokonai-

suuden onnistumista ja omaa osuuttaan siinä. Monet tilittivät pahaa ja hyvää oloaan 

projektin aikana mutta samalla korostivat sen olleen lukioaikojensa parhaita koke-

muksia.  

 

Lopetin tämän päiväkirjan pitämisen, sillä samalla kun toiset kuvailivat sisäisiä mie-

lenmaisemiaan todella laajasti ja purkivat sivukaupalla ahdistustaan, niin toiset ker-

toilivat yhdellä sivulla ulkokohtaisesti aikataulun ilman omaa prosessointia. Ehkä on-

kin tavallaan parempi, että prosessointi siirtyy esimerkiksi vertaisryhmään. Se on luul-

tavasti ainakin yhtä antoisaa kuin opettajalle kirjoittaminen. 

 

Musikaaliprojektin tarkoitus ei ole pelkästään tuottaa musikaaliesitystä. Ryhmässä 

työskentelyn kokemus kehittää oppilaiden itsetuntemusta, sosiaalisia ja yhteistoimin-

nallisia taitoja. Yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyyden kokeminen on aina suurin yk-

sittäinen positiiviseksi koettu asia, jonka opiskelijat nostavat keskusteluissa jälkikä-

teen esille.  

 

Heti Perästä mallia -musikaaliesitysten jälkeen kävimme pääsylippurahoilla yhdessä 

syömässä ja keväällä vielä katsoimme musikaalin valkokankaalta musiikkiluokassa. 

Tämä oli tavallaan ryhmän viimeinen yhteinen tapaaminen, sillä myöhemmin tapah-

tuneet studioäänitykset tehtiin pienemmissä ryhmissä. Musikaalista valmistettu dvd 

on sittemmin jaettu kaikille ryhmän jäsenille. Ryhmän lopettaminen tapahtui siis suh-

teellisen hitaasti. 

 

 

6. TUTKIMUKSESTA 

 

6.1 Tutkimusongelma  

 

Tarkoitus oli selvittää mitä pitkäkestoiseen, yli 16 kuukauden pituiseen musikaalipro-

jektiin osallistuneet opiskelijat oppivat ryhmätyöskentelystä projektin aikana. Oletuk-

sena on, että opiskelijat ovat saaneet ryhmätyöskentelyn kautta uusia sosiaalisia val-

miuksia ja taitoja. Uskon haastattelujen pohjalta nousevan esille teemoja ryhmän toi-

minnasta, kehityksestä ja dynamiikasta. Näiden pohjalta haen yhteyttä ryhmäteorioi-

hin. 
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6.2  Haastattelut 

 

Aineisto on kerätty haastattelemalla viittä Mynämäen lukion Perästä mallia –musikaa-

liprojektiin osallistunutta opiskelijaa. Kaikki haastateltavat olivat tyttöjä, jotka on mer-

kitty tunnuksin T1 – T5. Haastattelut tehtiin alkuvuodesta 2010. Neljää opiskelijaa 

haastattelin henkilökohtaisesti. Viides haastateltava ei päässyt sairauden vuoksi pai-

kalle, joten lähetin hänelle taustatietolomakkeen ja haastattelukysymykset sähköpos-

titse ja kysyin vielä häneltä muutamia tarkentavia kysymyksiä. 

 

Haastattelut tehtiin musiikkiluokassa Zoom H4 –moniraitanauhurilla. Pisin yksittäi-

nen haastattelu, jossa oli kaksi opiskelijaa yhtä aikaa kesti 26 minuuttia ja lyhyin 10 

minuuttia. Kysymykset olivat kaikille samat ja niitä oli yhtä paljon. Haastattelujen pi-

tuuserot aiheutuivat haastateltavien vastaustyylien erilaisuudesta ja vastausten pituu-

desta. Haastateltavat viisi opiskelijaa oli valittu heidän musikaalipäiväkirjoissaan 

esille tulleiden teemojen perusteella; kaikki olivat käyneet läpi ryhmätyöprosessia ku-

vaillen sitä raskaaksi mutta opettavaiseksi sekä hyödylliseksi omien sosiaalisten taito-

jen karttumisen kannalta. Etukäteen ajattelin viiden opiskelijan olevan riittävä otos 

tutkimusongelman selvittämiseksi, minkä haastattelut sitten vahvistivatkin. 

 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuudesta 

 

Haastattelut tehtiin noin vuosi projektin päättymisen jälkeen. Jokainen haastateltava 

(T5 ei) sai luettavakseen oman musikaalipäiväkirjansa, jossa oli melko yksityiskohtai-

sesti reflektoitu ja prosessoitu projektia sen aikana ja esitysten jälkeen. Tämä palautti 

haastateltaville selkeästi omat tuntemukset mieleen, joten haastattelussa he kertoivat 

varmasti omista ajatuksistaan ja tunnoistaan. Jo ennen haastattelua kerroin opiskeli-

joille, että he pysyvät anonyymeinä ja vain haastattelija kuuntelee nauhoitetun mate-

riaalin. Tämäkin saattoi omalta osaltaan lisätä haastateltavien avoimuutta, mikä mie-

lestäni näkyi ainakin siinä, että he nimesivät kriittisessä merkityksessä muutamia ryh-

män jäseniä. 

 

Oma roolini jo kokeneena musikaaliprojektien vetäjänä ja aina myös ryhmän jäsenenä 

saattaa aiheuttaa tutkimukseen pientä subjektiivista väritystä huolimatta siitä, että yri-

tin tulkita tutkimustuloksia mahdollisimman objektiivisesti.  

 

 

6.4  Haastattelukysymyksistä 

 

Jokaiselle haastateltavalle jaettiin ensin taustatietolomake täytettäväksi. Lomakkeessa 

kyseltiin lähinnä tietoja musiikkiharrastuksesta, mahdollisesta musiikillisesta koulu-

tuksesta ja suosikkimusiikista. Varsinaisessa haastattelussa kysyin ensiksi ennakko-
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odotuksista musikaalin suhteen ja syitä siihen, miksi he ylipäätään halusivat lähteä 

mukaan raskaaksi tiedettyyn projektiin. 

 

Eniten käsiteltiin musikaaliprojektia ryhmän kannalta. Aiheina olivat ryhmäytyminen 

ja roolit ryhmässä sekä ryhmäprojektista päällimmäiseksi jääneet positiiviset ja nega-

tiiviset seikat. Omalta osalta piti arvioida sitä, kehittikö ryhmässä toimiminen joitakin 

taitoja. Saiko projektista jotain sellaista, jota voi hyödyntää tai joka auttaa jatkossakin 

vaikkapa työelämässä? Täyttyivätkö omat tavoitteet? Mikä jäi päällimmäiseksi mie-

leen? 

 

 

7. TUTKIMUSTULOKSET 

 

7.1  Taustatietoja 

 

Kaikki haastatellut olivat tyttöjä ja he pääsivät ylioppilaiksi vuonna 2009, T3 syksyllä, 

muut keväällä. Musikaaliprojektin alkaessa he olivat 17 vuotiaita ja lukion toisella 

vuosikurssilla. Haastattelujen aikaan he olivat 19-20 vuotiaita.  

 

Kaikki haastatellut olivat harrastaneet musiikkia pienestä pitäen. Osa oli suorittanut 

instrumentti- ja teoriaopintoja musiikkiopistossa. Kaikki olivat olleet musiikin valin-

naisilla kursseilla jo yläkoulussa sekä myöhemmin lukiossa.  

 

He olivat ainakin jossakin vaiheessa käyneet myös soittotunneilla T5:ttä lukuun otta-

matta, joka hänkin osasi soittaa huilua kohtalaisen hyvin. T1 ja T2 olivat opiskelleet 

musiikkiopistossa, jossa T1 opiskelee nykyäänkin pop-jazz – laulua. 

 

T4:ää lukuun ottamatta jokainen oli harrastanut musiikkia alle kymmenvuotiaasta eli 

jo toistakymmentä vuotta. Useimmat olivat myös pienestä pitäen esiintyneet eri tilai-

suuksissa koulussa ja vapaa-aikanaan. 

 

7.2  Opiskelijoiden ennakko-odotuksista 

 

Edellä esitetyn perusteella ei tunnu ihmeelliseltä, että haastatellut olivat halunneet 

osallistua lukion musikaalikursseille, sillä sehän on haastavin ja suurin musiikillinen 

produktio, mihin kouluaikana voi päästä mukaan. 

 

Haastatellut kertoivat halunneensa osallistua musikaaliin jo pitkän aikaa ennen sen 

alkamista. T1 kertoi nähneensä kaksi sisarustaan aikaisemmissa musikaaleissa ja hä-

nestä tuntui itsestään selvältä osallistua projektiin. Hän kertoi jopa valinneensa lukion 

ammattikoulun sijasta juuri musikaalin takia. 
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T2 kertoi vanhojen esitysten innoittaneen mukaan (niitä siis nähdään alakoulusta lu-

kioon mentäessä noin 10 erilaista). T2 totesi vielä:  

 

”…halusi päästä porukan kanssa…siitä tulee sellainen fiilis, kun pääsee lavalle!” (2.20) 

T2 kertoi pitäneensä jo etukäteen yhteishenkeä ja porukkaa tärkeänä. 

 

T3 sanoi innostuneensa musikaalista vanhempien opiskelijoiden musikaalien innoit-

tamana, Hänkin kertoi pitäneensä yhdessä tekemistä ”porukassa” etukäteen tärkeänä. 

 

T4 innostui musikaalista vanhojen musikaalien innoittamana. Häntäkin innosti yh-

dessä tekeminen mutta erityisesti: 

 

” …oppis pitämään malttinsa ja kuuntelemaan muitakin!” (1.10) 

 

Hän lähti selkeästi hakemaan parannusta sosiaalisiin taitoihinsa. 

 

Kaikki tytöt halusivat kertomansa mukaan myös ennen kaikkea soittaa ja/tai laulaa, 

mitä he olivatkin jo vuosien varrella tehneet eri tilaisuuksissa. 

 

7.3  Opiskelijoiden oma osuus musikaalissa 

 

T1 oli etukäteen arvioituna kokenein esiintyjä ja kenties lahjakkain soittaja, joka pystyi 

ottamaan itselleen paljon sävellysvastuutakin. Hän ei pettänyt odotuksia vaan teki ta-

sokkaat sävellykset ajallaan stemmoineen, soitti useassa kappaleessa koskettimia ja 

lauloi mitä tahansa stemmaa tai soolo-osuutta. Lisäksi hän näytteli Pissis-bändin Bel-

laa, joka oli pinnallisuudessaan omaa luokkaansa. 

 

T2 oli etukäteen ajateltuna myös vahva soittaja, laulaja ja säveltäjä, joista tehtävistä 

hän suoriutuikin varmasti ja aikataulussa. Hänen roolinsa oli rokkibändin pianisti-

laulaja. 

 

T3 oli kokenut esiintyjä, pianisti ja laulaja. Hän suoritti osuutensa hyvin ja sävelsi so-

pimuksen mukaisesti laulun Pissis-bändille, jossa hän näytteli yhtä bändiläistä. 

 

T4 tuli hakemaan musikaalista parannusta ryhmätyötaitoihinsa. Hän osallistui laulu-

jen sanoituksien kirjoittamiseen ja käsikirjoitusryhmään. Hänellä oli isohko tanssikoh-

taus kahden muun tanssijan kanssa ja laulurooli Pissis-bändissä. 

 

T5 osallistui käsikirjoitustiimiin alusta pitäen ja hänellä oli myös laulajan rooli Pissis-

bändissä. 

 

Kaikki musikaaliin osallistuneet saivat siis käytännössä haluamansa roolin (suuri tai 
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pieni), kaikki halukkaat pääsivät laulamaan ja soittamaan. Näiltä osin ei ryhmässä ko-

ettu olevan epäoikeudenmukaisuutta.  

 

Musikaalipäiväkirjoissaan ja haastatteluissaan tytöt toivat esille ajatuksiaan omasta 

osuudestaan. T1 piti sävellyksiään ja laulu- ja soitto-osuuksiaan onnistuneina; tämä-

hän olikin jo etukäteen hänen vahvaa osaamisaluettaan. Mieleenpainuvinta hänelle oli 

kuitenkin oma roolityönsä, sillä näytteleminen oli hänelle uusi kokemus, jossa hän on-

nistui erinomaisesti. ”Puheroolin esittäminen, toiseksi heittäytyminen oli hauskaa, yllättä-

vän kivaa. ” (6.08) 

 

T2 onnistui perusalueellaan (laulu, soitto, sävellys) mielestään hyvin, mutta hän ih-

metteli sitä, että kun ”…pelkäsin jännittäväni liikaa, jolloin ääneni ei toimisi…jännitykseni 

katosi asuessani lavalle…minä joka jännitän välillä luokan edessä pidettäviä esitelmiäkin pys-

tyin jopa nauttimaan esiintymisestä!” (13.00) 

 

T2 on aina ollut hiljainen ja ”kiltti” tyttö, joka ei tuo itseään äänekkäästi esille. Joku 

voisi sanoa häntä jopa ujoksi. Hän on ”syttynyt” laulaessaan ja soittaessaan. Videolta 

voi havaita, kuinka hän on lavalla eri ihminen kuin muutoin: puhe on kuuluvaa ja 

artikulointi selkeää, ujoudesta ei ole jälkeäkään.  

 

T3 piti myös Pissis-bändin osana näyttelemistä hienona kokemuksena mutta piti erit-

täin arvokkaana musiikillista panostaan. 

 

T4: ”…todella tyytyväinen lopputulokseen…yllätyin ihan siitä miten kivaa esiintyminen 

oli…en esiintymisestä yleensä välitä…” (2.25) 

 

T5: ”…se oli stressaavaa…keskeneräisyys ahdistaa…olen erittäin tyytyväinen että osallis-

tuin…omalta osaltani mukiinmenevästi.” 

 

T5 kertoo stressaavansa kaikkia pitkiä projekteja, jollainen musikaalikin oli. Lopussa 

kuitenkin: ”…lukioaikani parhaita kokemuksia.” 

 

7.4  Haastateltavien ajatuksia ryhmän toiminnasta 

 

T1:  

 

"Alussa oli vaikeampaa, tuli semmoinen katastrofiolo, kun porukka ryhmäytyi siten, että oli 

kolme ryhmää jotka oli ihan erilaisia, joku halus ihan eri asioita kuin toiset ja tuli sellainen olo, 

että saadaanko tästä ikinä sovittua..." (2.12) 

 

" Erilaiset ihmiset, tuli erilaisia ideoita. " (3.09) 

 



44 
 

 
 

 

" Musiikillinen osaaminen oli hyvää. " (3.21) 

"Yksi ryhmäläinenhän lähti kokonaan projektista...ihan hyvä...ei tullut sellaista että olis ollu 

koko ajan vastaan..." (3.56) 

 

”Ei jääny mitään negatiivista mieleen"(4.22) 

 

" Kun siit tuli yks ryhmä niin sit siitä esiintymisestäkin tuli helpompaa. Yllättävän helposti 

sitä kumminki tuli sit niiku siihen mukaan. "(8.15) 

 

”Näytteleminen paransi hänen mielestään yleistä esiintymistaitoa.” (7.37)    

 

”Soittaminen ja laulaminen ei oo koskaan jännittänyt. Roolinäyttely käsikirjoituk-sessa meni 

hyvin…ei jännittänyt.” (9.06) 

 

T2:  

 

”…pienempi ryhmä on parempi…siinä on tiivimpi henki…” (9.58)  

Hän tuli musikaalista hakemaan myös yhteisöllistä kokemusta, yhteishenkeä.  

 

Oli selvää, että vaikeuksia tulisi olemaan: ”…kun tiesi keitä ryhmässä on.” (5.05) 

 

Negatiivista ryhmän toiminnassa oli alkuvaiheessa tapahtunut klikkiytyminen. Pikku 

hiljaa ryhmä alkoi toimia, ”puhaltaa yhteen hiileen…" (5.48)  

 

Positiivista "...spontaanit jutut joita ei ollu käsikirjoituksessa...jotka vaan tuli..." (6.12) 

 

" ...kaveria ei jätetä, tsempattiin toisiamme!” (6.36) 

 

Negatiivista "...samoja ihmisiä näki viikosta toiseen..." (7.15) 

 

”...yhteistyötaidot karttuivat, auttoi työskentelemään vieraiden kanssa.” (11.25) 

 

Hän on huomannut, että ”puhe-esiintyminen on tullut varmemmaksi”. (12.51) 

 

 

T3:  

 

”…alussa hajanaista. Etukäteen pelotti miten noidenkin kanssa tulee toimeen…aika hajanaista 

oli.” (9.20)  

 

T3 tunnisti ryhmästä paljon erilaisia rooleja: ”…ZZ oli johtaja, Å äitihahmo, leipoi pullia-

kin. Ikävämpiäkin oli...G+Q oli yhdessä ilkeä äitipuoli mutta kun Q lopetti oli G okei.” (14.46) 
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Lopussa ryhmä alkoi toimia, kun ”yhteenhitsautuminen” tapahtui. "...kuinka hyvin me sit 

tultiin toimeen... se oli yhtenäinen ryhmä..."(11.50) 

 

Tärkeintä ja parasta hänen mielestään musikaalissa oli se, kun ”ryhmä itse kokonaan teki 

sen! Sain olla mukana siinä…ei se ollut se että mä vaan olin mukana vaan mä olin mukana 

siinä RYHMÄSSÄ. Me tehtiin se ryhmänä!” (26.45) 

 

T3 oli sitä mieltä, että tämä kokemus auttaisi häntä toimimaan vastaavassa projektissa 

toisella tavalla: ”…on päässyt toteuttamaan itseään ja harjoitella ryhmässä toimimista ja että 

ottaa myös muut huomioon…loistava vaikka olikin epätoivon hetkiä. Mahtava kokemus, kelpaa 

vanhempanakin muistella…loistava fiilis…tietää että pystyy toimimaan ryhmässä. Että se on-

nistuu vaikka tuntuu vaikeelta.” ( päiväkirjamerkintä). 

 

T4 

 

"...me oltiin alussa hajanainen porukka...miten me luokkaankin asetuttiin...me tuolla nurkassa, 

pojat jossain takana..."(5.30) 

 

"...oltiin tosi yhtenäinen ryhmä...lopussa oli vaikea sanoa hei hei!" (6.07) 

 

" Oli tosi hauskaa kun meillä oli tosi erilaisia persoonia...jokainen toi jotain erilaista siihen 

ryhmään..." (7.02) 

 

Ryhmässä oli parasta hänen mielestään "...räiskyvät ja erilaiset persoonat..." (7.08)  

 

Myös se, että ”todella vähän selän takana puhumista.” (12.50) 

 

Negatiivista oli etu- ja jälkikäteen ajateltuna ”…M+A, joista ainakin M:stä tiesi jo etukä-

teen, että omanlaisensa…” (15.50)  

 

Ryhmä eteni hajanaisesta yhtenäiseksi, kun ”rooleja harjoiteltiin”. Ryhmäprojekti antoi 

mitä halusikin: ”…osasi tuoda itseään paremmin esille.”(päiväkirja) 

 

”Pitkä projekti mutta huomas että kärsivällisyyttä löytyy…uudestaan tällaisessa projektissa 

suhtautuis positiivisemmin ja osais sovitella. ” (22.50)  

 

Hänen mielestään projekti ”oli kyllä kieltämättä todella raskas…osannu odottaa näin ras-

kasta juttua…nautin kyllä todella paljon tästä…mielettömän ihana kokemus. En ikinä unohda. 

" (päiväkirja). 
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T5 

 

T5 piti ryhmää toimivana. Alun hajanaisuuden jälkeen joka ”johtui henkilökohtaisista 

syistä” ryhmä kasvoi kiinteäksi, ”yhteishenki kasvoi, kun kaikki tajusivat että yhteinen ta-

voite oli hyvä musikaali”.  

 

” Jossain vaiheessa tuntui, että tekemistä on vielä niiiiiiin paljon, että motivaatio alkoi kär-

siä…kun oli muutama kuukausi aikaa…” 

”Loppumetreillä oli pieniä kahinoita ja selän takana puhumista varmaankin stressistä joh-

tuen.”  

 

T5 nimesi useita rooleja ryhmässä: ”xx oli melkoinen joka paikan höylä, mutta ihan positii-

visella tavalla. Häneltä idea musikaalin aiheestakin taisi alun perin tulla. Häneltä tuli ideoita 

kuin apteekin hyllyltä, ja hän myös pisti itsensä likoon itse esitystilanteessa monessa roolissa. 

Häntä voisi kuvata roolilla jännityksen laukaisija, sillä hän oli aina iloinen ja hauska ja sai 

ryhmän nauramaan.” 

 

”yy:n rooli ryhmässä oli hieman ristiriitainen…yksi näkyvimmistä väittelijöistä ja mielipitee-

nilmaisijoista…hyötyä ja haittaa…sanoi juuri oikeat asiat, mutta toisinaan hänen suorasukai-

suutensa ilmeni myös negatiivisilla tavoilla…hieman huomiontavoittelija…” 

 

”zz on huomiontavoittelija…loukkaantuikin kun ei saanut isompaa roolia…suuri osa ryhmästä 

piti huomiontavoittelijana, eikä siksi halunnut hänen saavan isoa roolia…joskus on muidenkin 

vuoro olla esillä.” 

 

”...oli huomiontavoittelijoiden vastakohtia…suostuvat mihin vaan.” 

 

”…joitakin tehokkaita ihmisiä…eivät pitäneet melua itsestään, mutta saivat paljon aikaan…” 

T5 totesi keskeneräisyyden ahdistavan häntä: ”musikaali ei auttanut keskeneräisyysahdis-

tukseen…koko projektin ajan enemmän kunnes se oli ohi…luonteeltani sellainen”.  

 

T5 katsoo olleensa ryhmässä ”sovittelija, sillä en mene pahansuopaan juoruiluun mu-

kaan…yritän ottaa kaikki huomioon. Pahin ongelmani ryhmässä…olen erittäin itsepäinen aina 

kun luulen/tiedän olevani oikeassa.”  

 

T5 kertoi vielä: ”sain huomata, että oma idea ei aina ole se paras tai suosituin”. 

 

”Sanon aika helposti mielipiteeni…välitän toisten tunteista…etten pysty sanomaan ilkeästi.” 
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7.5 Päätelmiä 

 

Vaikka tutkimusotokseni oli pieni, käy siitä kuitenkin hyvin ilmi ryhmän ja ryhmässä 

työskentelyn merkitys nuoren sosiaalisen kasvun tukena. Kullakin haastateltavalla 

opiskelijalla oli oma elämäntilansa ryhtyessään musikaaliprojektiin. Heillä oli myös 

omat ennakko-odotuksensa, käsityksensä omista heikkouksistaan ja vahvuuksistaan 

niin taiteellisen osaamisen kuin ryhmässä toimimisenkin kannalta.  

 

Tutkimustulokset osoittavat, että ryhmässä työskentely – erityisesti kun ryhmällä on 

yhteinen tavoite (tässä tapauksessa musikaaliesitys) – vahvistaa nuoren sosiaalisia tai-

toja. Tavoitteellisessa ryhmässä halutaan ponnistella yhteisen tavoitteen saavutta-

miseksi. Tällöin, jos ja kun prosessiongelmia ilmenee, yhteisesti ponnistellen opitaan 

poistamaan ongelmat rakentavasti, jotta lopputulos saavutetaan.  

 

Ryhmätyöskentelyssä opitaan hyväksymään erilaisuutta ja samalla erilaisuus näh-

dään myös voimavarana. Ryhmässä opitaan tunnistamaan omia heikkouksia ja opi-

taan hyväksymään ne suhteessa toisiin; oma idea ei välttämättä olekaan se paras tai 

suosituin. Ryhmässä työskentely opettaa hyväksymään epävarmuutta ja hitautta. Kun 

on monta toimijaa, niin asiat eivät aina etene tai mene niin kuin itse haluaisi. Tämän 

hyväksyminen ja sietäminen on tärkeä kasvun paikka ajatellen pitkälle työelämään 

asti. 

 

Sen lisäksi, että ryhmätyöskentely vahvisti opiskelijoiden sosiaalisia taitoja, musikaali-

projekti vahvisti opiskelijoiden esiintymis- ja ilmaisutaitoja. Esiintymisjännitys vä-

heni, uskallus ja rohkeus esiintymiseen kasvoi. Heittäytyminen rooleihin ja roolin ot-

taminen valoi uskoa omiin kykyihin: ”minä uskalsin, jee”.  

 

Musikaalia dvd:ltä katsoessani voin todeta T2:n lisäksi muidenkin muuttuvan roolinsa 

myötä. Joskus koulussa puheissaan takelteleva nuori puhuu humoristisesti, selkeästi 

ja rohkeasti sekä heittäytyy näytellessään eri tilanteisiin.  

 

Onnistumisen kokemukset vahvistivat opiskelijoita ja rohkaisivat heitä tuleviin, vas-

taaviin tehtäviin. Tässä mielessä taideaineprojektit ovat erittäin merkittävässä ase-

massa nuoren kasvun ja kehittymisen kannalta. 

 

Neljä viidestä haastatellusta harrasti musiikkia aktiivisesti koko kouluajan. Koko 21 

hengen ryhmästä yli puolet oli mukana erilaisissa bändiprojekteissa jo ennen musi-

kaalia. Haastatteluissa ei tullut suoranaisesti esille mitään erityisestä musiikin merki-

tyksestä, en tosin sitä erikseen kysynytkään. Kuitenkin seuratessani ryhmän musikaa-

lisesti aktiivisia oppilaita jo joitakin vuosia, olen vakuuttunut heidän rakkaudestaan 

musiikkiin. Lukemattomat treenauskerrat monina vuosina eri bändikonsertteihin tai 
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muihin koulun tilaisuuksiin laulajana tai soittajana ovat tapahtuneet vapaaehtoisuu-

den pohjalta. On selvää, että musikaaliin hakeutuvat ainakin ne opiskelijat, jotka ko-

kevat musiikin itselleen merkitykselliseksi. Tämä on mielestäni ollut onnistuneiden 

musikaaliprojektien yhdistävä tekijä: musiikkia rakastavat nuoret, jotka haluavat itse-

ään sen voimalla ilmaista. 

 

 

8. PÄÄTÄNTÖ 

 

8.1  Perästä mallia -ryhmän kehitys 

 

Ryhmän kehitys noudatti pääpiirteissään Tuckmanin ajallisesti eteneviä vaiheita. 

Alussa oli epävarmuutta ja turvattomuutta, yleistä neuvottomuutta ja päämäärättö-

myyttä, jotka kaikki kuuluvat muotoutumisvaiheeseen. Ryhmä ei kerta kaikkiaan toimi-

nut ilman selkeää ohjausta.  

 

Kun työnteko saatiin lopulta käyntiin ja asioita puitiin esimerkiksi pienryhmissä, alkoi 

tulla ristiriitoja. Esimerkiksi asiat, joista oltiin oltu aiemmin yhtä mieltä, kyseenalais-

tettiin ja tavallaan testattiin muita pienryhmiä: kuohuntavaihe. Tämä vaihe kesti valta-

osan ensimmäisestä syksystä aina siihen saakka, kun uusi käsikirjoitus valmistui.  

 

Kuten aiemmin jo mainitsinkin, käsikirjoituksesta alkoi ryhmän toteuttamisvaihe lähes 

suoraan eli päämäärätietoisuus ja vastuunottaminen alkoivat leimata ryhmän toimin-

taa. Tuckmanin mainitsema normienluomisvaihe meni ilmeisen huomaamattomasti 

siinä sivussa ensimmäisen syksyn ja kevään aikana siten, että sitä on vaikea jälkikäteen 

huomata.  

 

Myös Wheelanin kasvuteorian vaiheet sopivat musikaaliryhmän kehitykseen keski-

määrin. Brunowin kahdeksan eri vaiheen malli on tavallaan yksityiskohtaisempi, josta 

löytyy joitakin ryhmiin sopivia vaiheita, mutta yleisesti ottaen en ole sellaista musi-

kaaliryhmää vielä vetänyt, joka olisi kehitykseltään suoraan sopinut Brunowin mal-

liin. Onkin luultavaa, että Tuckmanin kieltämättä melko yksinkertaistettu ryhmäkehi-

tyksen malli sopii keskimäärin parhaiten tällaisen yhtä tavoitetta varten perustetun 

ryhmän kehitykseen. 

 

 

8.2  Ohjaajan mietteitä projektin varrelta 

 

Olin etukäteen yliarvioinut tämän hyvin tuntemani ryhmän ryhmätyövalmiudet. Tai 

itse asiassa haastateltujen kertoman mukaisesti nämä nuoret eivät koskaan olleetkaan 

kovin yhtenäinen ryhmä kokonaisuutena ottaen. Siellä oli valmiina monta erilaista ala-

ryhmää, jotka pitivät selkeästi yhtä. 
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Tämä näkyi alussa selkeinä orientoitumisvaikeuksina, joista kyllä päästiin ohjauksen 

avulla eroon. Ilmeisesti kuitenkin tietoisuus siitä, että ensi-ilta olisi yli vuoden päästä, 

aiheutti jonkinlaista löysyyttä asenteisiin. Ideointityön kuluessa tapahtui erilaisia ala-

ryhmien klikkiytymisiä, jotka aiheuttivat paljon viivästyksiä luovalle prosessille. Kun 

nämä ongelmat olivat selvinneet, niin käsikirjoituksesta vastaava opiskelija ilmoitti lo-

pettavansa kurssin.  Prosessi pysähtyi hetkeksi mutta tämä yhdisti ryhmän! Tai aina-

kin ryhmä kiinteytyi huomattavasti. Varsinainen kiinteytyminen tapahtui, kun 

saimme yllättäen uuden käsikirjoituksen joulutauon jälkeen.  

 

Merkille pantavaa oli mielestäni se, että ryhmän jäsenet kaipasivat prosessin tietyssä 

vaiheessa käskyttävää johtamista (tai ohjaamista). Heidät piti pistää ruotuun. ”Tästä 

ei nyt tule mitään, ellei joku huuda meille.” Itse koin asian hiukan hämmentäväksi, 

mutta noin kolmen minuutin raivoisan huutamisen ja haukkumisen jälkeen oppilaat 

ryhtyivät iloisesti ja päämäärätietoisesti uudestaan hommiin – onnellisina.  

 

Näin jälkikäteen viitekehykseni kautta tarkasteltuna ryhmällä oli tuolloin prosession-

gelma. Hajautumista oli havaittavissa, samoin klikkiytyvien alaryhmien kotiinpäin 

vetämistä. Oli napinaa ja epäsopua. Osa ryhmästä ei ollut tyytyväinen toisten ryhmän 

jäsenten panokseen ja niin edelleen. Ryhmän tavoitteiden uudestaan esille tuominen 

– vaikkakin pyynnöstä huutaen ja kaikille ryhmän jäsenille yhteisesti, oli tuolloin pa-

rempi tapa, kuin antaa palautetta yksittäiselle ”ongelmatapaukselle”.  

 

Ohjaajan tuleekin käsitellä mahdollisia prosessiongelmia koko ryhmää koskevina, ei 

yksilöllisinä ongelmina. Yleensä ratkaisut näissä tapauksissa ratkeavat ilmapiirin sel-

kiytyessä. Ohjaaja ei suinkaan ole valmiiden vastausten ja ratkaisujen antaja vaan nii-

den mahdollistaja. Ohjaaja mahdollistaa ryhmässä toimivien kohtaamisen eli vuoro-

vaikutuksen. 

 

Seuraavat kopiot sähköpostiviesteistäni kuvaavat mielestäni niitä ristipaineita, joihin 

ryhmän ohjaajana jouduin (ja joudun) suhteessa musikaaliryhmään ja toisaalta taas 

ryhmän ulkopuolisiin tahoihin. Kollegoiden huoli opiskelijoiden menestymisestä 

muissa aineissa, ja toisaalta kahden eri koulun loppuvuoden juhlasesongin asettamat 

vaatimukset tuntuivat lähes mahdottomilta sovittaa yhteen musikaalin viimeistelyn 

ollessa hektisimmillään. Jotenkin kaikki aikataulut loksahtivat kuitenkin kohdalleen.  

 

Ilmeisesti viimeistelyvaiheen ongelmat olivat vieläkin suurempia kuin halusinkaan 

muistaa. Viestini musikaaliryhmälle  28.11.2008: 

 
MUSIKAALI ON PERUTTU 

...kohta elleivät rivit tiivisty ja kaikki ole mukana rintamassa. 

 

Huomenna tiistaina klo 12.15 -15.20 musikaalibiisien harjoitukset. Myös 

teidän kahden perjantaina poissaolleiden pitää tulla paikalle. Muilta osin 
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pissis-biisin treeni klo 14. Kaikkea muuta sitä ennen ja sen jälkeen. 

 

Te kaksi jotka olitte perjantaina poissa. Poissa, poissa, poissaoloja on 

jo tarpeeksi (ja selittämättömiä), jotta kurssia ette voisi enää jatkaa! 

Uskon kuitenkin että haluatte olla mukana, joten saatte vielä tämän 

mahdollisuuden. Huomenna tiistaina paikalle ja sitten lauantaina 12-19, 

sunnuntaina 12-16! 

 

Yst. terv Petri 
 

Edellä mainittu "talonpojat-esivalta -episodi" tapahtui joulukuussa juuri ennen ensi-

iltaa huolimatta viesteistäni kollegoille 2.12.2008, jossa musiikinopettajan kiireisim-

män vuodenajan paineet näkyvät:  

 
Musikaali osa 2 

Huomenta taas! 

Läppärini sekoilee ja lähettää viestit ennen aikojaan! 

Siis: 

Hyvät kollegat! 

 

Laurin salin tilaisuuksien ja juhlien runsauden vuoksi loppusuoralla oleva 

musikaalimme saadaan valmiiksi vain todella hurjalla loppukirillä! Saamme 

tekniikan lopullisesti valmiiksi vasta 11.12. eli pari päivää ennen 

ensi-iltaa! Tämän vuoksi 11.-12.12. to/pe (ja toki lauantai sunnuntai) on 

treenattava koko ajan. Tarvitsemme lavarakenteisiin paljon trukkilavoja, 

jotka saapuvat nyt näillä näkymin torstaina klo 14. Tällöin ryhmä on niitä 

kantamassa. 

 

Tekninen apuhenkilökunta eli SH, ElH, OP 

ja lisäksi M, E ja J musikaaliryhmästä joutuvat tämän lisäksi 

valmistelemaan tekniikkaa ainakin 8.-10.12. vaihtelevasti, kenties 

aikaisemminkin. Tämä aiheuttaa poissaoloja, joilta osin olen ohjeistanut 

tietenkin olemaan yhteydessä opettajiin. 

 

Bänditapahtuma on 19.12. jossa esiintyy lukiosta jonkin verran porukkaa. 

Harjoituksia pidetään 17.-18.12. pitkin päivää; poissaoloja. Tämän jälkeen 

tekniikkaa siirretään puurojuhliin. jolloin pe 19.12. 4.-6. tunnit 

roudataan. Mukana esiintyjiä em. tekniikkaväkeä. 

 

Myös itsenäisyysjuhla aiheuttaa muutaman tunnin harjoituspoissaoloja 

seuraaville: NM, SH, AS, NS, SS. 

 

Olen myös musikaaliryhmälle kertonut, että heidän on otettava 

opettajiltaan selville läksyt ja muut tehtävänsä! 

 

Seuraavat opiskelijat ovat ryhmässä mukana:... 
 

 

Projekti onnistui kuitenkin loistavasti. Kuten useasti on tullut esille, valmis ja onnistu-

nut projekti on niin suuri palkinto kaiken puurtamisen jälkeen, ettei halua muistella 
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pahalla. Kiitosviestini ryhmälle 17.12.2008:  

 17. joulukuuta 2008 klo 7.55 

Perästä mallia/loppusanat 

Hei vielä kerran te pikku kullanmurut! 

 

Kiitos kaikille hyvästä, eikun erinomaisesta työstä ja mielestäni 

parhaasta musikaalista, jota olen ollut mukana tekemässä! 

 

Hyvät biisit ja sanat, syventyvät ja humoristiset näyttelijäsuoritukset 

sekä koko ryhmänä suoritettu rakennus- ja purkutyö! Kukaan ei lipsunut 

rintamasta, ensimmäistä kertaa kävi näin! Teillä on ehkä eri käsitys 

ryhmädynamiikasta tässä projektissa kuin minulla mutta minä olen ainakin 

tyytyväinen. 

 

En unohda tätä proggista helpolla kuten en teitä yksilöinäkään. Oli ilo 

tehdä töitä kanssanne! 

 

Toivottavasti saitte tästä jotain itsellenne, voimaa ja rohkeutta tuleviin 

haasteisiin, joita varmasti tulee riittämään (kokemusta on, liikaakin)! 

Se päivämäärä sille pikku jutulle sinne lokerikkoon oli 16.1. perjantai! 

Kiitos! Hyvää joulua ja onnea kirjoituksiin! 

 
 

 

8.3  Mitä ryhmä sai projektista? 

 

Musikaaliprojekti ja ryhmässä toimiminen ei ainoastaan opettanut oppilaille musikaa-

lisia taitoja tai tuotannollisia taitoja, säveltämistä ja käsikirjoittamista. Ryhmätyösken-

tely itsessään oli oppimiskokemus; toisten huomioon ottaminen, erilaisuuden arvos-

taminen, ongelmien rakentava ratkaiseminen, neuvottelutaidot – ylipäätään itsestä 

oppiminen erilaisissa ryhmätilanteissa. Ryhmäkokemus on jatkuva kokemuksellisen 

oppimisen prosessi. Ohjaajan rooli onkin auttaa ryhmän jäseniä oppimaan myös ryh-

mäkokemuksestaan. 

 

Musikaaliprojekti ei siis pelkästään tuottanut musikaaliesitystä, vaan – kuten teema-

haastatteluistakin kävi ilmi – ryhmässä työskentelyn kokemus kehitti oppilaiden itse-

tuntemusta, sosiaalisia- ja yhteistoiminnallisia taitoja. Yhdessä tekeminen, yhteisölli-

syyden kokeminen oli suurin, yksittäinen positiiviseksi koettu asia, joka tuli ilmi tee-

mahaastatteluissani.  

 

Väitän, että luokattomassa lukiossa tarvitaan juuri tämän kaltaisia, luovia, taidekasva-

tuksellisia projekteja, joissa oppilaat saisivat tärkeitä, pitkälle heidän tulevaisuuteensa 

vaikuttavia, yhdessä tekemisen kokemuksia - yhteisöllisyyden kokemuksia, joissa opi-

taan niin toisista kuin itsestäkin. Perinteisessä luokkaopetustilanteessahan ei juuri-

kaan opita ryhmässä työskentelyn taitoja, vaikka yhdessä samassa tilassa ollaankin - 
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toisaalta seuraavalla tunnillahan saatetaankin olla aivan eri ryhmän kanssa. 

 

Tutkimuskohteeni eli musikaaliryhmä on jäsenineen joka kerta erilainen. Tämän 

vuoksi myös elämäntilat, dynamiikat ja sitä myötä myös kokemuksellisuus ovat eri-

laisia. Se, että olen itse 14-vuotiaasta asti ollut mukana pienryhmässä, luovassa pro-

sessissa yhtenä kulloisenkin bändin jäsenenä, on ollut minulle kasvattava kokemus. 

Se on kehittänyt ja kasvattanut minut prosessoimaan ryhmässä ja selvästi antanut val-

miuksia myös ohjata ryhmäprosesseja.  

 

Lopuksi T3:n kommentti, joka ehkä parhaiten kuvaa sitä, mistä tällaisessa projektissa 

on kyse: ”Ryhmä itse kokonaan teki sen! Sain olla mukana siinä…ei se ollut se että 

mä vaan olin mukana vaan mä olin mukana siinä RYHMÄSSÄ. Me tehtiin se ryh-

mänä!” 
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MUSIKAALITUTKIMUS/Petri Vanhanen  

 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin. 

 

1. Ikä  ______ vuotta 

 

 

2. Kuinka monta vuotta olet harrastanut musiikkia? 

___________________________ 

 

 

 

3. Mitä instrumentteja soitat? 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________ 

 

 

4. Oletko soittanut /laulanut bändissä? 

_______________________________________ 

 

 

 

5. Kuvaile miten musiikki liittyy  arkipäivääsi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 

 

6. Oletko saanut muodollista koulutusta musiikissa? Mitä? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

7. Mikä on suosikkimusiikkiasi? Esimerkkejä? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________ 

 

 

Kerro omista ennakko-odotuksistasi musikaalin suhteen? 

- miksi tulit mukaan? 



56 
 

 
 

 

- mikä kiinnosti? 

- Mitä halusit? 

 

 

Arvioi musikaaliprojektin onnistumista. 

 

Musikaaliprojektin onnistuminen ryhmän kannalta 

 

- tapahtuiko todellista ryhmäytymistä? 

- mikä ryhmän työskentelyssä toimi, mikä taas ei? 

- Positiivista 

- Negatiivista 

 

Subjektiiviset kokemukset  

 

- täyttyivätkö tavoitteesi? 

- Mitä jäi käteen? 

- Elämyksellisyys? 

- Motivaatio? 

- muuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


