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1 JOHDANTO 

Musiikki tuo ihmisen elämään paljon ulottuvuuksia. Sen kautta koetaan tunteita, ilmaistaan 

itseään, liitytään erilaisin sosiaalisiin ryhmiin ja musiikin on voi katsoa jopa edistävän terveyttä 

(esim. Hyyppä & Liikanen 2005, 69). Musiikilla voi olla moninainen merkitys ihmisen 

elämässä musiikillisesta taustasta riippumatta ja musiikin erilaisia hyvinvointia edistäviä 

ulottuvuuksia on tutkittu laajasti. Musiikilla on ainutlaatuinen ominaisuus tehdä hetkistä 

merkityksellisiä ja liittää musiikki osaksi muistoja. Musiikilla on monille erityinen merkitys 

elämässä ja varmasti sen monien positiivisten hyötyjen vuoksi ihmiset hakeutuvatkin 

musiikkiharrastuksen pariin. Musiikkiharrastus saatetaan usein aloittaa lapsena, mutta 

valitettavan usein harrastus jää viimeistään aikuisuuden kynnyksellä (esim. Mantie & Tucker 

2008). Tutkimuksessa selvitetään, miten varhaiset musiikilliset kokemukset ja musiikillinen 

ympäristö ovat ohjanneet musiikillista harrastuneisuutta ja miten aikuinen musiikinharrastaja 

kokee musiikkiharrastuksen osana identiteettityötä.  

 

Musiikkiharrastuksen merkitystä on tutkittu aiemmin hyvinvoinnin, identiteetin ja motivaation, 

näkökulmista. Musiikkiharrastus voi vaikuttaa hyvinvointiin monella tasolla. 

Musiikkiharrastus tuottaa mielihyvän tunteita, parantaa vuorovaikutussuhteita, tuo 

itseluottamusta kehittymisen kautta ja se voi edistää myös psyykkistä hyvinvointia (esim. 

Perkins & Williamon; Saarikallio 2010). Musiikkiharrastuksen motivaatiot taas voivat olla 

moninaisia ja muuttuvia. Aikuisiällä motivaatiot musiikkiharrastukseen ovat erilaisia, kuin 

lapsena, mutta lapsuuden kokemuksilla taas voi olla merkityksensä musiikkiharrastuksen 

motivaatioon aikuisiällä (esim. Roulston 2010; Lamont 2011). Musiikki ja musiikkiharrastus 

toimivat osana identiteettityötä. Jokaisella meistä on jonkinlainen musiikillinen identiteetti, se 

voi olla yhteydessä musiikillisiin tai ei-musiikillisiin tekijöihin (esim. Heargraves 2002). 

Musiikillinen identiteetti muuttuu elämän varrella, johon myötävaikuttaa kaikki 

kokemuksemme ja vuorovaikutus ympäristön kanssa. 

 

Musiikkiharrastusta on tutkittu enimmäkseen vanhusten ja lasten näkökulmista, mutta aikuisiän 

näkökulmasta tehty tutkimus musiikkiharrastuksesta on jäänyt vähemmälle. Tutkimusta 

kuitenkin tarvitaan, koska vapaa-ajan merkitys on lisääntynyt viime vuosina entisestään ja arki 

voidaan kokea joskus varsin kuormittavana. Tästä syystä se, mitä teemme vapaa-ajallamme, 

nousee tärkeään asemaan. Vapaa-ajan harrastukset tuovat merkityksellisyyttä elämään ja 
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liittävät henkilön erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin. Musiikkiharrastuksen kautta yksilö voi 

kokea elämänsä merkitykselliseksi, joka luo kuuluvuuden tunnetta. Musiikkiharrastuksesta 

tutkittujen hyvinvointivaikutusten tuomia hyötyjä voi soveltaa monenlaisissa yhteyksissä 

kaikenikäisten keskuudessa.  

 

Tutkimus on toteutettu teemahaastatteluin ja tutkimuksessa on haastateltu neljää aikuista 

työssäkäyvää musiikinharrastajaa erilaisista lähtökohdista. Tutkielmassani esittelen ensin 

aiempaa tutkimuskirjallisuutta liittyen musiikin, hyvinvoinnin, motivaation ja tunteiden 

yhteyksiin, jonka jälkeen käsittelen tarkemmin musiikin ja identiteetin yhteyttä tutkivaa 

kirjallisuutta. Aineiston analyysissä on käytetty tulkinnallisen fenomenologian (IPA) 

menetelmää ja analyysin tulokset esitellään aineistoista nousseiden teemojen avulla. 
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2 MUSIIKKI HARRASTUKSENA 

Metsämuuronen (1995) tutki 90-luvun puolivälissä harrastuskentän muutoksia ja hänen 

tutkimuksessa käy ilmi, että musiikin harrastamisen määrä on kasvanut 1900-luvun aikana 

huimasti. Metsämuuronen pohtii tähän olevan syynä sotien jälkeinen vaurastuminen, radion ja 

television yleistyminen, musiikkiohjelmien runsas tarjonta ja tiedotusvälineiden tietomäärän 

lisääntyminen. (Metsämuuronen 1995, 27–28.) Jatkuvasti kehittyvät teknologiset innovaatiot 

ovat lisänneet ja lisäävät edelleen sekä musiikin käyttömahdollisuuksia, että 

harrastusmahdollisuuksia musiikin tekemiseen monipuolisesti. Teknologia tuo musiikkia myös 

helpommin lähestyttäväksi ja helpommin saatavilla olevaksi. Suomessa musiikkia voi harrastaa 

monissa oppilaitoksissa ja opistoissa niin yksilö- kuin ryhmäopetuksessa jokaisen oman 

mielenkiinnon ja tarpeen mukaan. Tärkeässä asemassa ovat monet kansalaisopistot, joiden 

pyrkimys on matalan kynnyksen osallistuminen. 

 

Musiikin harrastamisesta ja harrastusmääristä löytyy vähän tuoretta tilastotietoa. Viime 

vuosikymmenien tarkastelulla voimme kuitenkin huomata, että musiikin harrastamisella on 

ollut nouseva trendi osana ihmisten harrastuskenttää. Tilastokeskuksen (2002) tutkimuksen 

mukaan, vuosien 1981–2002 aikana ei ole tapahtunut suuria muutoksia harrastajien määrässä. 

Vuonna 2002 jotain soitinta soitti 14% väestöstä ja 26% oli soittanut jotain soitinta joskus 

elämänsä varrella. Tutkimuksen mukaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet soittaneet mitään 

soitinta oli 59% väestöstä. Miehet soittivat naisia enemmän, mutta soittaminen oli pääosin 

lasten ja nuorten harrastus. Ikääntyvien, yli 65-vuotiaiden soittoharrastus oli lisääntynyt 10-

vuoden aikana niin, että 65-vuotta täyttäneistä soittoa harrastaa 8% ja vielä yli 75-vuotiaista 7% 

oli jonkinlainen musiikkiharrastus. Suosituimpia soittimia olivat piano ja kitara. Soitetut 

musiikkilajit ovat monipuolistuneet paljon tutkimuksen 10-vuoden ajanjaksolla. Eniten 

soitettiin viihde- tai iskelmämusiikkia, pop- tai rock-musiikkia sekä klassista musiikkia. 

Laulamista harrasti noin 5% väestöstä, joista miehet ja naiset suunnilleen yhtä paljon. 

Laulaminen oli tutkimuksessa määritelty joko kuorolaulamisena tai laulutunneilla käymisenä. 

Kuoroon kuului noin 4% väestöstä. Kuorolaulun osalta oli huomattavissa se, että harrastajien 

määrä romahti ikäryhmässä 15-24, mutta lähti nousuun vähitellen iän myötä ja 65-vuotta 

täyttäneistä kuoroon kuului jo 5%. (Vapaa-aikatutkimus 2002.) Tilastoinnista on nähtävissä 

musiikkiharrastuksen suosio, mutta tutkimus ei toki ota huomioon viimeisten vuosien aikana 

tapahtunutta kehitystä. Erilaiset television musiikki- ja kykykilpailut ovat varmasti osaltaan 

kannustaneet hakeutumaan musiikkiharrastuksen pariin.  
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Suomessa erilaiset oppilaitokset ovat tärkeässä roolissa mahdollistamassa monipuolista 

musiikkiharrastusta. Kansalaisopistot ovat kaikille avoimia oppilaitoksia, jonne ei tulla 

suorittamaan tutkintoa, vaan opinnot perustuvat elinikäisen oppimisen periaatteeseen. 

Kansalaisopistot.fi -sivustolla kerrotaan, että Suomessa on yhteensä 184 kansalaisopistoa ja 

niissä on enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. 

Kursseille osallistuu vuosittain noin 650 000 opiskelijaa. Kansalaisopistoilla on verrattain pitkä 

historia alkaen jo ensimmäinen kansalaisopiston perustamisesta Tampereelle 1899 nimellä 

Tampereen työväenopisto. Opistojen kokonaismäärä 1980-luvulle tultaessa oli jo 270. 1990 -

luvun alussa nimestä työväenopisto luovuttiin kokonaan ja kansalaisopistosta tehtiin kaikkien 

ikäluokkien opisto ja lapsille ja nuorille suunnatut kurssit käynnistyivät laajemmin. Laman 

myötä kuitenkin monissa opistoissa jouduttiin vähentämään henkilökuntaa ja korottamaan 

kurssimaksuja. 2000 -luvulla opistojen määrä kääntyi laskuun, mutta muutokset olivat lähinnä 

rakenteellisia, eikä opetus kokenut suuria muutoksia. 2010 -luvulla valtiontalouden kriisissä 

myös kansalaisopistot saavat osansa koulutusleikkauksista. (kansalaisopistot.fi 2017.) 

Opetukseen voi osallistua kuka tahansa iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Kansalaisopisto 

on monissa kunnissa varsin tärkeä kulttuuritoimija. Kurssien lisäksi kansalaisopistot järjestävät 

erilaisia tapahtumia. Kansalaisopistot työllistävät kuntalaisia ja vähentävät ennaltaehkäisevästi 

sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Kansalaisopistojen opetuksen painopisteet 

jakautuvat seuraavasti: Kädentaidot 23%, musiikki 19%, kielet 18%, liikunta 13%, kuvataide 

10%, teatteri ja tanssi 6%. Kansalaisopistojen tavoitteena vapaan sivistystyön lain mukaan 

edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, 

moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden 

toteutumista. (kansalaisopistot.fi 2017.) Kansalaisopistot toimivat siis monella sektorilla 

tärkeänä yhteiskunnallisena toimijana kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. 

2.1 Musiikki, hyvinvointi ja elämänlaatu 

Musiikki voi tarjota ihmisen hyvinvoinnille terveyttä edistäviä vaikutuksia, joilla on merkitys 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Taide- ja kulttuuritoiminta voi tuoda monipuolisesti 

suoria ja epäsuoria vaikutuksia terveydelle. Taiteen voidaan katsoa olevan yksi ihmisen 

perustarpeista elämyksinä, merkityksinä, itse taidenautintona, joka rikastuttaa aistimaailmaa ja 

antaa elämyksiä. Saarikallio (2010, 349) toteaa, että vaikka musiikki ei ole ihmisen välttämätön 
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perustarve, voi se auttaa näiden tarpeiden täyttämisessä. Myös Hyyppä ja Liikanen (2005, 113) 

toteavat, että taiteella ja kulttuuritoiminnalla on yhteys terveyteen, työkykyyn ja hyvän elämän 

kokemuksiin. Kulttuuritoiminnan ja harrastamisen kautta verkostot edistävät elämänhallintaa 

ja viihtyisä ympäristö virkistää sekä voi edesauttaa kuntoutumisessa. (Hyyppä & Liikanen 

2005, 113.) Moni muu harrastus voi musiikin tavoin tuoda hyvinvointia ihmisen elämään, mutta 

musiikin erityispiirteenä on sen monipuolisuus aistikokemuksina, joka voi edistää hyvinvointia 

usein eri tavoin.  

 

Musiikin ja hyvinvoinnin suhdetta on tutkittu monesta näkökulmasta. Hyvinvointi tässä 

tutkimuksessa tarkoittaa subjektiivista hyvinvointia, eli sitä miten ihminen kokee oman 

hyvinvointinsa. Hyvinvointi on näin ollen laajempi käsite, kuin pelkkä psyykkisen, fyysisen ja 

sosiaalisen hyvinvoinnin tasapaino (esim. WHO 2017). Hyvinvointi voi viitata useisiin 

tekijöihin, kuten terveyteen, elinoloihin, toimintakykyyn yhteiskunnassa sekä yksilön 

motivaation toimijana. Hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista sen vastapainona puhutaan 

useimmiten, kun keskusteluun liitetään mielenterveys, onni, turvallisuus, elämänhallinta, 

stressi sekä turvallisuus tai turvattomuus. Painotetaan hyvinvoinnista puhuttaessa mitä tekijää 

tahansa, tärkeintä on kokemus elämän mielekkyydestä. (Suoninen, E., Lahikainen, A. R. & 

Pirttilä-Backman, A-M. 2013, 291.) Musiikin yhteys ihmisen subjektiiviseen hyvinvointiin 

löytyy siitä, miten ihminen itse kokee hyvinvointia edistäviä tekijöitä musiikin kautta. Musiikin 

ja hyvinvoinnin yhteyttä musiikinharrastajien keskuudessa on tutkittu psykologian, 

sosiaalipsykologian ja kasvatustieteenkin tieteenaloilla. Ihmisen kokemaan elämänlaatuun 

vaikuttaa moni hyvinvoinnin tekijä. Coffman (2002) tiivistää elämänlaadun tekijät neljään osa-

alueeseen: fyysinen hyvinvointi, psyykkinen hyvinvointi, ympäristö ja sosiaaliset suhteet. 

(Coffman 2002, 78.) Näillä kaikilla elämänlaadun osa-alueilla musiikki voi toimia hyvinvointia 

edistävänä harrastuksena. Tärkeimpänä on siis ihmisen koettu hyvinvointi ja elämänlaatu, jolle 

musiikki ja kulttuuritoiminta voi tuoda positiivisia ulottuvuuksia. 

 

Erityisesti aikuisiällä uudet oppimiskokemukset ovat tärkeitä kognitiivisten taitojen 

ylläpitämisen vuoksi. Perkins ja Williamon (2014) korostavatkin tutkimuksessaan elinikäisen 

oppimisen tärkeyttä hyvinvoinnin lähteenä. Tutkimuksessa löytyi kuusi tekijää, joiden kautta 

musiikin opiskelu voi vaikuttaa hyvinvointiin. Näitä olivat 1) mielihyvän tunteet, 2) parantuneet 

vuorovaikutussuhteet, 3) musiikin liittyminen arkipäiviin, 4) musiikillisten tavoitteiden 

täyttyminen, 5) musiikin soittamisen mahdollisuudet ja 6) musiikillisen kehityksen kautta 

koettu tyytyväisyys. Tutkimuksessa todetaankin, että pelkästään musiikin perusopetukseen ei 
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tulisi kiinnittää huomiota, vaan musiikillisia mahdollisuuksia tulisi erityisesti ottaa huomioon 

suunniteltaessa palveluja ikääntyville. (Perkins & Williamon 2014, 550.) Ikääntyvien erilaiset 

ryhmämusiikkiharrastukset liittävät yksilön erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin, jonka kautta voi 

tuntea vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tulikki Laes (2015) toteutti tutkimuksen, jossa 

kuusi 70-vuotiasta naista perustivat rock-yhtyeen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää 

yksilöllisiä ja yhteisiä kokemuksia yhtyesoitosta ja myös tässä tutkimuksessa tärkeimpänä 

hyvinvoinnin tekijänä nousi oppimiskokemukset, mutta myös ammatillisessa ohjauksessa 

olemisen mahdollisuus. (Laes 2015, 51–65.) Mahdollisuuksia musiikin harrastamiseen tulisikin 

ruokkia kaikissa elämänvaiheissa. Ikääntyvässä väestössä on suuri potentiaali ja sitä 

ruokkimalla ihminen voi säilyttää elinvoimaisuutensa koko elämänkaarensa ajan. 

2.2 Musiikkiharrastuksen motivaatio 

Lapsena motivaatio musiikkiharrastukseen lähtee usein ulkoisista motivaatiotekijöistä. 

Vanhempien kannustus ja ohjaus ovat tärkeässä roolissa harrastukseen päätymisen kannalta. 

Aikuisiällä yksilön toimintaa ohjaa taas enemmän sisäiset motivaatiotekijät. 

Musiikkiharrastuksen motivaatiota tutkittaessa on haluttu selvittää, mitkä tekijät motivoivat 

harrastuksen pariin ja millaisten tekijöiden kautta musiikkiharrastukseen on päädytty. Kosonen 

(2010) määrittelee motivaation musiikin harrastamiseen monitahoisena ja jatkuvasti ajassa ja 

eri konteksteissa muuttuvana kokonaisuutena. Motivaatio koostuu monista eri motiiveista, 

joista vain osa on tietoisia ja tiedostettavia. (Kosonen 2010, 296.) Väitöskirjassaan Kosonen 

(2001) tutki nuorten pianonsoittajien kokemuksia musiikkiharrastuksestaan. Tärkeimmäksi ei 

noussut tekninen taito, suoriutuminen tutkinnoista tai esiintyminen, vaan merkityksellisintä 

harrastajille oli itse musiikki, sen kokeminen ja soiton kautta musiikin lähelle pääseminen. 

Soittotilanteiden musiikkikokemukset saattoivat olla hyvinkin intensiivisiä. Esiin nousseita 

motivaatiotekijöitä olivat soittamisen ilo ja soitettu, mieleinen musiikki. Kosonen ryhmitteli 

aiemmin lisensiaatintyössään (1996) soitonopiskelijat kolmeen eri soittajaprofiiliin: piano-

opiskelijat, musiikinharrastajat ja soittelijat. Soitonopiskelijoilla pianonsoitto oli tärkein 

harrastus ja he tähtäsivät jopa ammattilaisuuteen. Harrastajasoittajat harjoittelivat aktiivisesti, 

mutta motiivit harrastukseen liittyi useimmin itseilmaisuun ja sosiaalisiin suhteisiin. Soittelijat 

taas harrastivat usein muutakin ja saattoivat jopa harkita musiikkiharrastuksen lopettamista. 

(Kosonen 1996, 143-146.)  Harrastuksen motivaatiot vaihtelevat yksilöittäin, johon vaikuttaa 
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harrastuksen tavoitteet ja päämäärät. Yhtä lailla muissa harrastuksen kohteissa harrastuksen 

motiivit voivat vaihdella. 

 

Musiikkiharrastuksen motivaatiota on tutkinut myös Roulston (2010), joka toteaa, että aikuisten 

motivaatiot musiikin harrastamiseen ovat moninaisia ja muuttuvia. Lapsena motivaatio 

musiikkiharrastukseen tulee pääasiassa vanhempien päätöksestä mahdollistaa lapselle 

harrastus, kun taas myöhemmällä iällä omat sisäiset motivaatiot nousevat esiin. Hän myös 

nostaa esiin, että aikuisena oppiminen on syvempää elämänkokemusten ja muistojen kautta, 

jolloin musiikkiin liittyminen voidaan kokea näiden kautta.  (Roulston 2010, 349.) Koska 

aikuisena motivaatiot lähtevät itsestään, tekee se musiikkiharrastuksen vapaaehtoisuudesta 

tärkeän tekijän myös motivaation kannalta. Roulston, Jutras ja Kim (2015) tutkivat lisää 

aikuisten motivaatiotekijöitä uuden instrumentin opettelussa. Haastattelututkimuksessa kävi 

ilmi, että ne haastateltavat, joilla oli negatiivisia musiikillisia kokemuksia soittamisesta lapsena, 

halusivat saada positiivisen musiikkikokemuksen aikuisena. Musiikkiharrastus liittyi myös 

unelmien toteuttamiseen, joita on saatettu miettiä jo pitkään elämän varrella. Tutkimuksessa 

tiivistettiin motivaation vaikuttavat tekijät sosiaalisiin, emotionaalisiin, kognitiivisiin ja 

fyysisiin tekijöihin. (Roulston, Jutras & Kim 2015, 325--335.) Lamont (2011) toteaa, että 

huonot ensikokemukset musiikin parissa voivat vaikuttaa myöhempään musiikkiharrastukseen 

ja kertoo tämän liittyvän musiikillisen identiteetin omaksumiseen. (Lamont 2011, 370.) 

Musiikkiharrastuksen motivaatiot ovat moninaisia ja ne vaihtelevat elämäntilanteiden ja myös 

oppimiskokemusten lisääntymisen mukaan ja harrastuksen pariin saatettiin päätyä usein 

sattumalta. (Lee, 2009; Taylor, Kruse, Nickel, Lee, & Bowen, 2011) Musiikkiharrastuksessa 

motivaatio on tärkeä merkityksen antaja harrastukselle. Motivaatio ylipäänsä määrittä yksilön 

tekemisen suuntaamista. Motivaatiot voivat olla sisäisiä tai ulkoisia ja muuttuvat eri vaiheissa 

elämää, mutta motivaation kautta luodaan merkityssuhde aktiviteeteille. 

  

Musiikillista harrastuneisuutta ja myöhempää motivaatiota musiikkiharrastuksen jatkamiselle 

voidaan ruokkia jo kouluiässä. Musiikkiharrastuksen pariin ryhdytään usein kouluiässä, mutta 

harrastus jää usealla siinä vaiheessa, kun siirrytään toisen asteen opintoihin tai siitä eteenpäin. 

Sloboda (2005) on pohtinut syitä sille, miksi musiikin harrastaminen ei jatku keskeytyksettä 

läpi elämän ja miksi niin moni lopettaa harrastuksen kouluajan jälkeen. Sloboda tuo esille myös 

sen, ottaako koulutussysteemi tarpeeksi huomioon näitä kysymyksiä koulutusta 

suunniteltaessa. Slobodan mukaan nuorten sosiokulttuurinen ympäristö vaikuttaa 
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musiikkiharrastuksen jatkamiseen ja hän löytääkin neljä tekijää, jotka liittyvät kulttuuriseen 

arvomaailmaan.  

 

1) Soittaminen koetaan harrastuksena muiden joukossa, jolloin harrastus voi jossain 

vaiheessa vain loppua. Harrastuksen sosiaalisten ja psykologisten tekijöiden 

tiedostaminen olisikin tärkeää, jotta ymmärretään harrastuksen merkitys nuoren 

ihmisen elämässä.  

2) Koulujärjestelmä kokee musiikin lähinnä osana järjestelmää. Peruskoulusta 

eteenpäin siirryttäessä muita aineita arvostetaan musiikkia enemmin ja 

vaikutuksensa on myös sillä, että lapsuudessa musiikin ympärille muodostunut 

sosiaalinen piiri saattaa muuttua seuraaville opintoasteille siirryttäessä.  

3) Musiikin soittamiseen lapsena saattaa liittyä autoritäärinen piirre, koska soittaminen 

lähtee pitkälti vanhempien ohjauksesta ja kontrollista. Iän karttuessa tästä 

auktoriteetista halutaan hiljalleen irtautua ja rakentaa omaa identiteettiä. 4. Nuoren 

ihmisen kiinnostuksen kohteet myös alkavat levittäytyä laajemmalle ja motivaatiot 

muuttuvat, jolloin kiinnostus lapsuuden harrastuksiin voi hiipua. (Sloboda 2005, 

365.) 

 

Suomessa taideaineet ovat aina kuuluneet opetussuunnitelmaan ja musiikin merkitys tulee esiin 

myös perusopetuksen tavoitteissa. Opetushallituksen laatiman taiteen perusopetuksen yleisen 

oppimäärän opetussuunnitelmassa (2017) todetaan seuraavaa: 

 

 ”Musiikin yleisen oppimäärän taiteen perusopetuksen tehtävänä on luoda 

edellytykset hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja musiikin elämänikäiselle 

harrastamiselle. Tavoitteena on tukea oppilaan omaehtoista musiikin harrastamista. 

Opiskelussa korostuvat musiikin harrastamisen ja yhteismusisoinnin ilo sekä oppilaan 

vapaus toteuttaa itseään oman musiikin tekemisen ja kokemisen kautta. Oppilasta 

kannustetaan esteettisen ja luovan ajattelun sekä sosiaalisten taitojen kehittämiseen. 

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan lähtökohdat ja kiinnostuksen kohteet sekä 

tuetaan oppilaiden myönteisen minäkuvan ja terveen itsetunnon kehittymistä.” 

(Opetushallitus 2017.)   

 

Mantie ja Tucker (2008) toteavat, että kouluaikaisilla kokemuksilla musiikkiharrastuksen 

jatkamiseen on yhteys. Valitettavan usein koulujen musiikin perusopetus tähtää vain pakollisen 
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oppimäärän suorittamiseen, ei niinkään harrastuksen ja motivaation ruokkimiseen, jotta 

harrastus jatkuisi myöhemmällä iällä. (Mantie & Tucker 2008, 217–227.) Suomessa 

koulutusjärjestelmä mahdollistaa musiikin harrastamisen monipuolisesti ja koulut pyrkivät 

edistämään musiikillista harrastuneisuutta eri tavoin. Teknologian kehityksen myötä erilaiset 

musiikin harrastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet ja se auttaa kaikkia osallistumaan musiikin 

tekemiseen. 

2.3 Musiikki, tunteet ja yhteisöllisyys 

Musiikki vaikuttaa tietoisuuteemme tunteistamme jo varhaisista lapsuusvuosista alkaen. 

Musiikin avulla voimme tunnistaa tunteiden eri sävyjä ja musiikki myös opettaa ilmaisemaan 

tunteita monilla tasoilla. Tunteisiin liittyvät tietoisuuden tasot ovat tärkeä osa hyvinvointiamme 

(Ruud 1997, 91). Musiikki toimii näin ollen monille pyykkisen hyvinvoinnin lähteenä. 

Musiikilla voidaan käsitellä positiivisia ja negatiivisia tunteita, nostaa mielialaa ja musiikin 

kautta voidaan päästä tunnetiloista toiseen tai vahvistaa vallitsevaa tunnetta. Musiikin avulla 

voimme muistella ja palata ajatuksissa miellyttäviin hetkiin ja tilanteisiin, sekä käsitellä 

vaikeitakin asioita ja muistoja. Saarikallio (2010) toteaa, että monet arkipäiväisetkin myönteiset 

kokemukset musiikin parissa liittyvät psyykkisten tavoitteiden täyttämiseen. Näitä voi olla 

esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistaminen, minäkuvan ja identiteetin työstäminen 

ja itsemääräämisen ja itsehallinnan kokeminen. (Saarikallio 2010, 349.) Musiikkiin liittyvät 

tunnekokemukset ja musiikin kautta tunteiden ilmaisemisen voidaan nähdä liittyvän 

psyykkiseen hyvinvointiin. Tunteet ovat yksi inhimillisen toiminnan ja hyvinvoinnin 

peruspilareista. Saarikallio (2011) tutki tunteita itsesäätelyn välineenä. Tutkimuksessa käy ilmi, 

että musiikkiin liittyvät tunteiden säätelyn strategiat pysyvät melko samana nuoruudesta 

aikuisuuteen. Musiikin merkitys kuitenkin kasvaa tunteiden säätelyn välineenä aikuisuudessa. 

Tunteiden säätelyllä oli tutkimuksen mukaan erilaisia tavoitteita, kuten tunteiden purkaminen, 

lohtu, kannustus, psyykkinen työskentely, voimakkaiden tunnekokemusten vahvistaminen, 

virkistyminen, positiivisten tunteiden vahvistaminen, virkistyminen ja huomion ohjaaminen 

toisaalle. Strategioiden käyttö ilmeni monella tavalla. Musiikki laitettiin lujemmalle tai sen 

tahdissa tanssittiin, kun haluttiin vahvistaa positiivisia tunteita tai rentoutua. Työssäkäyvät 

käyttivät musiikkia rentoutukseen työpäivän jälkeen. Musiikin kautta saavutettiin myös 

vahvoja tunnekokemuksia ja nämä kokemukset koettiin merkittävänä ja ne jäivät muistoihin 

pitkäksi aikaa. Negatiiviset tunteet saatettiin myös harhauttaa positiivisten musiikkikokemusten 
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kautta. (Saarikallio 2011, 316-319). Elämänkokemukset ja tapahtumat lisäävät tietoisuutta 

musiikin voimasta ja voivat syventää musiikin merkitystä muistojen kautta. Ihmisen 

merkitysmaailma saa uusia ulottuvuuksia elämän varrella, jolloin myös musiikin kautta koetut 

tunteet voivat voimistua. 

 

Vaikka musiikki on usealle yksilöharrastus, liittyy musiikinharrastamiseen paljon hyvinvointia 

edistäviä sosiaalisia tekijöitä. Sosiaaliset suhteet ja verkostot ovat yksilön hyvinvoinnin 

kannalta tärkeitä elementtejä. Sosiaaliset tekijät musiikissa elämänlaatua parahtavina tekijöinä 

korostuvat ryhmämusisoinnissa ja erityisesti kuorolaulajien keskuudessa tehdyssä 

tutkimuksessa. Louhivuori (2004) selvitti tutkimuksessaan kansalaisopiston ikääntyvien 

musiikinharrastajien kokemuksia. Tutkimuksessa haastateltavat raportoivat elämänlaatunsa 

parantuneet musiikkiharrastuksen myötä. Sosiaalinen kanssakäyminen ja yhteisöllisyys 

nousivat tärkeiksi seikoiksi erityisesti ryhmäopetuksessa. (Louhivuori 2004, 45-47.) 

Kuorolaulun on tutkittu tuovan monenlaisia psyykkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia terveyttä ja 

hyvinvointia edistäviä vaikutuksia (esim. Louhivuori, Siljander, Luoma, & Johnson, 2012; 

Mellor, 2013; Vaag, Saksvik, Milch, Theorell, & Bjerkeset, 2014). Tutkimuksissa esiin nousee 

kuorolaulun suhde parempaan elämänhallintaan, terveyden kohenemisen kokemuksiin ja 

kykyyn olla vuorovaikutussuhteessa ympäristön kanssa. (Louhivuori ym. 2014, 446-452; Vaag 

ym. 58-60.) Musiikki voikin toimia porttina erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin pääsystä, joka antaa 

yhteisöllisyyden tunteen. Musiikin parissa voi saada yhteyden toisiin ihmisiin. Ruud (1997) 

nostaa esille huolen, kuinka ihmisten hyvinvoinnin yksi suurimmista uhista on yhteiskunnan 

pirstaloituminen ja tämä voi johtaa juurettomuuden tunteeseen, sosiaalisten verkostojen 

vähenemiseen ja perheyhteisön hajoamiseen. Se taas lisää yksiön eristäytyneisyyttä ja 

yksinäisyyttä. (Ruud  1997, 94.) Musiikin kautta luodut verkostot voivatkin tuoda apua ja 

kuuluvuuden tunnetta. Musiikkiharrastus monipuolisuudessaan voi monin tavoin liittää ihmiset 

erilaisiin sosiaalisiin verkostoihin. Musiikin ja hyvinvoinnin yhteyttä selvittävissä 

tutkimuksissa korostuukin niin musiikilliset tekijät, kuin ei-musiikilliset tekijät.  

 

Laulamisen suhdetta hyvinvointiin on myös tutkittu paljon. Mellorin (2013) tutkimuksessa 

laulamisen yhteys hyvinvointiin tuli ilmi viiden eri tekijän kautta. Nämä tekijät jakautuivat 

kategorioihin, musiikin funktion kautta. Nämä kategoriat olivat musikaaliset elementit 

(musikaalisuus, musiikkityylit, esitystyylit), ilmaisu (tunteet ja tunteiden ilmaisu), 

psykososiaaliset tekijät (ihmissuhteet, yhteenkuuluvuus, yhteistyö), fyysisyys (fyysiset 

tuntemukset, energisoituminen, ihon kananlihalle meneminen, liikkuminen musiikin tahtiin ja 
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henkisyys (avoimuus, rakkaus, vapaus, laulujen hengellinen luonne). (Mellor 2013, 181.) 

Laulamisen erityispiirre musiikkiharrastuksessa on sen kehollisuus, koska koko ihmiskeho 

toimii instrumenttina. Keho resonoi ääntä sisältä päin ja pienilläkin kehon hallinnan 

muutoksilla voi olla suuri merkitys sointiin. 
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3 MUSIIKKI JA IDENTITEETTI 

Edellisessä luvussa todetaan, kuinka musiikki linkittyy monella tavalla ihmisen kokemuksiin 

tunteiden, verkostojen, sosiaalisten suhteiden ja hyvinvointia edistävien tekijöiden kautta. 

Musiikki on parhaimmillaan elämäntapa, jonka kautta se linkittyy väistämättä identiteettiin. 

Musiikin ja identiteetin yhteyttä on tutkittu paljon sosiaalipsykologian ja musiikkipsykologian 

tieteenalueilla. Musiikin yhteyttä identiteettiin tutkittaessa esiin nousee arkielämän musiikin 

käyttö, musiikin soittaminen ja myös musiikillisen minän kehittyminen. Identiteettiä tässä 

tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalipsykologian näkökulmasta. Identiteetti on muodostelma 

erilaisista minäkäsityksistä suhteessa ympäristöön. Minäkuva kehittyy jatkuvassa 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja samaan aikaan se muokkaa sitä, miten näemme 

itsemme. Vertaamme omaa käytöstämme omaan käsitykseemme itsestämme, joka on 

rakentunut kokemuksistamme ja toisaalta siitä ideaalista, jollainen haluamme ihmisenä olla. 

(MacDonald, R. A., Hargreaves, D. J, Miell, D. 2002, 8). Sosiaalisen konstruktivismin 

teorioiden mukaan ihmisellä voi olla monta eri identiteettiä, jotka muuttuvat erilaisissa 

sosiaalisissa konteksteissa. Ihmisellä ei tämän teorian mukaan ole yhtä perusidentiteettiä, vaan 

ne muuttuvat ajassa. Muusikko voi näin olen olla eri ihminen esiintyessään, kuin mitä hän on 

osallistuessaan muihin arjen aktiviteetteihin. (MacDonald ym. 2002, 10).  

3.1 Musiikillinen identiteetti  

Musiikin roolia osana identiteetin rakentamista kuvaa käsite musiikillinen identiteetti. 

Musiikillinen identiteetti kuvaa sitä osaa identiteetistä, jossa henkilökohtainen kehittyminen ja 

itsensä toteuttaminen ovat osa identiteetin rakentamista, joka vaikuttaa myös yksilön 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Identiteetti kehittyy lapselle kahdella eri tasolla. 

Ensimmäinen taso on se, miten ymmärrämme ja määritämme itsemme yksilönä ja toinen taso 

on se, miten ymmärrämme ja määritämme itsemme suhteessa muihin. Nämä kaksi tasoa 

kehittyvät ja muuttuvat yhtäaikaisesti. Musiikillisen identiteetin kehittyminen on mahdollista 

siinä vaiheessa, kun lapsi pystyy eriyttämään tämän tietyn osan identiteetistään ja se tapahtuu 

yleensä noin seitsemän vuoden iässä. Tässä vaiheessa musiikillisen identiteetin kehitys 

perustuu pääosin havainnointiin ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. (Lamont 2002, 41–

44.) MacDonald ym. (2002) jakavat musiikillisen identiteetin osa-alueet kahteen kategoriaan. 

Identiteetit musiikissa tarkoittaa niitä musiikillisia identiteettejä, jotka määrittyvät sosiaalisesti 
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ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa niin kulttuurillisesti, kuin esimerkiksi musiikillisten 

genrejen kautta. Tähän vaikuttaa myös perheen ja koulun esiintuomat kulttuuriset arvot. 

Musiikki identiteeteissä taas käsittää sen, miten käytämme musiikkia identiteettiä 

rakentaessamme ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Tämä voidaan nähdä persoonallisuuden 

rakennusaineena, joka voi kehittää kansallisidentiteettiä tai vaikka sukupuoli-identiteettiä. 

Musiikki toimii identiteetin rakentajana myös erilaisten ryhmien kautta. Musiikin avulla 

voimme näin ollen vahvistaa ei-musiikillista identiteettiämme, joka liittyy sosiaalisen 

identiteettimme rakentamiseen. (Hargreaves ym. 2002, 12–15.) Tutkielmassani identiteettityö 

liittyy musiikillisen identiteetin rakentamiseen nimenoman ympäristön ja kokemusten kautta, 

eli millaisessa roolissa lapsuuden kokemukset ja kodin arvomaailma on ollut musiikillisen 

minäkäsityksen rakentamisessa ja miten se on muokannut oman kyvykkyyden tunnistamista. 

 

Musiikillinen identiteetti on monisyinen sekä jatkuvasti muuttuva ja tähän vaikuttaa 

vuorovaikutus ympäristön kanssa, jonka kautta peilaamme myös itseämme. Musiikillinen 

identiteetti ei liity vain musiikilliseen osaamiseen, vaan Hargreavesin (2002) mukaan 

musiikillinen identiteetti löytyy jokaiselta. Hän tähdentääkin, että harvoin löytyy henkilöä, jolla 

ei olisi minkäänlaista mielenkiintoa musiikkia kohtaan. Jo ihmisen musiikilliset mieltymykset 

musiikkimaun suhteen rakentavat hänen musiikillista identiteettiään. Kuitenkin yhtä lailla, kun 

mieliala voi muuttua päivästä riippuen, voi musiikkimaku ja mieltymys vaihdella. Osa 

musiikillisestä identiteetistä voi olla vakiintunut ja osa muuttuvaa. (Hargreaves ym. 2002, 11–

12.) Identiteetti on siis jatkuvan kehityksen kohteena ja siihen vaikuttaa kokemuksemme ja 

ympäristömme elämän varrella. Musiikillinen identiteetti yhtä lailla muuttuu 

elämänkokemuksen lisääntyessä ja yhteys musiikkiin voi syventyä kokemusten ja 

muistojemme kautta. 

 

Lamontin (2011) mukaan käsitys musiikillisesta kyvykkyydestä on muuttunut vuosien varrella. 

Vanhan käsityksen mukaan lahjakkuus edellyttää niin geneettisiä tekijöitä, kuin sopivia 

olosuhteita lahjakkuuden esiintuloon. Jos nämä lähtökohdat täyttyvät, voidaan jo ennustaa 

menestystä lahjakkuuden osa-alueella ja tällainen lahjakkuus koskee vain pientä osaa ihmisistä. 

Tämän ajatuksen on kuitenkin myöhemmin todettu olevan ongelmallinen, eikä sille löytynyt 

myöskään empiiristä pohjaa. Tutkimus osoittaakin, että harjoittelulla ja sopivalla yhteisön 

(esim. perhe, koulu, ystävät) tuella saavutettiin lahjakkuutta, vaikka perimällä voi olla 

osatekijänsä lahjakkuuden syttymiseen. Myös tässä tutkimuksessa todetaan, että musiikillinen 

kyvykkyys on kaikilla ja kaikilla tulisikin tämän vuoksi olla myös mahdollisuudet musiikin 
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harrastamiseen. Lamont toteaa myös, että aikuisiällä yksi suurimmista syistä 

musiikkiharrastuksen puuttumiselle on kielteinen käsitys omista musiikillisista lahjoistaan. 

Tässä yhteydessä hän puhuukin lahjakkuuden myytistä tai illuusiosta, joka voi vaikuttaa usean 

ihmisen musiikillisiin valintoihin. (Lamont 2011, 371.) Kokemus omasta lahjakkuudesta voi 

olla esteenä musiikkiharrastuksen aloittamiselle. Lahjakkuuden myytin katsoisin olevan 

taideharrastusten erityispiirre, koska lahjakkuuden määritteleminen on hankalaa. Ikuinen 

kysymys lahjakkuuden ympärillä onkin ollut, kuinka suuri osuus lahjakkuudesta on geeneissä 

ja kuinka paljon lahjakkuuden heräämiseen vaikuttaa ympäristö ja systemaattinen harjoittelu. 

 

Musiikillinen identiteettityö näkyy myös haastateltavien tarinassa eli omaelämäkerrallisessa 

puheessa, jolla he kertovat kokemuksistaan elämän varrella. Kerronnan avulla ihminen jäsentää 

todellisuuttaan ja itseään suhteessa ympäröivään todellisuuteen. Tarina muodostuu joukosta 

muistoissa olevia elämäntapahtumia ja on kertojan oma subjektiivinen tarinavarasto. Tarinan 

kerronnan eli narratiivin myötä voimme yrittää ymmärtää kokijan kokemusmaailmaa ja hänen 

persoonallisen identiteetin suhdetta ympäröivään maailmaan, jota hän kerronnallaan ilmentää. 

(Suoninen ym. 2013, 137-139.) Musiikillinen identiteetti muodostuu myös itsensä 

asettamisessa suhteessa muihin. Kun ihmiset puhuvat ja kuvaavat itseään amatööreiksi tai 

ammattilaisiksi, he asettavat identiteettinsä asemaan suhteessa muihin. Kun ihmiset kuvailevat 

mielimusiikkiaan tai muita musiikkiin liittyviä mieltymyksiään, he tekevät henkilökohtaista 

identiteettityötä kerronnan avulla. Näin ollen musiikista puhuminen ja oman musiikillisen 

tarinan kertominen voidaan nähdä tärkeänä osana musiikin ja musiikillisen identiteetin 

rakentamista. (MacDonald, Miell, & Wilson 2005, 321–323, 337.)  

 

Musiikin rooli identiteettityössä näkyy myös musiikin herättämien muistojen kautta. Tietyt 

kappaleet liitetään tiettyihin tilanteisiin ja niihin voidaan aina halutessaan myös palata. Näin 

ollen musiikki voi jäsentää elämäntapahtumia ja käänteitä. Musiikin kautta esiin nousevat 

muistot voivat liittyä yhtä hyvin ihmissuhteisiin, kuin tilanteisiinkin. Tässä yhteydessä musiikki 

toimii osana minäkuvan rakentamista ja ylläpitämistä, eli tapa ja määrä jolla kulutamme 

musiikkia, on osa minäkuvaamme ja se ilmentää toimijuuttamme vuorovaikutuksessa 

ympäristömme kanssa. (DeNora 2000, 63.) Musiikki toimii myös arkipäivämme jäsentäjänä, 

joka on yhteydessä minuuden kokemiseen itsensä liittämiseen osaksi elämää. Tätä on tutkittu 

arkielämän tilanteissa, jossa musiikkia kuunneltiin esimerkiksi tiskatessa tai siivotessa. 

Tutkimuksessa havaittiin, että musiikki sai tympeämmätkin askareet tuntumaan 
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positiivisemmilta ja musiikki toimi energian lähteenä arjessa. (Sloboda, O’Neill, & Ivaldi 2001, 

53.)  

 

Musiikin ja identiteetin yhteydellä on myös merkityksensä ihmisen hyvinvointiin. Yhteys tulee 

siitä, että yksilö kokee elämänsä merkitykselliseksi ja sitä kautta merkitykselliseksi myös 

itsensä. Tätä kautta musiikki voi parantaa elämän laatua. Ruud (1999) tiivistää musiikin, 

identiteetin ja hyvinvoinnin yhteyden neljään tekijään: yksilön ymmärrys omista tunteistaan, 

itsehallinnan paraneminen, kuuluvuuden tunteen lisääntyminen ja elämän merkitykselliseksi 

kokeminen. (Ruud 1997, 86–94.)  

3.2 Musiikillinen minäkäsitys 

Tulamo (1993) on tarkastellut musiikin ja identiteetin yhteyttä tarkemmin ja määritellyt tämän 

yhteyden ihmisen tiedostettavana musiikillisena minäkäsityksenä.  Musiikillinen minäkäsitys 

on osa yleistä minäkäsitystä ja osa laajempaa kokonaisuutta. Se on yksilön tietoinen ja 

subjektiivinen käsitys musiikillisista ominaisuuksistaan toiminnastaan sekä 

mahdollisuuksistaan. Musiikillinen minäkäsitys muodostuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa, 

omien kokemusten pohjalta erilaisten musiikkiin liittyvien ja liittymättömien tilanteiden 

pohjalta. Tulamo (1993) tarkentaa tämän olevan osa ihmisen kokonaispersoonallisuutta, joka 

muodostuu kullekin yksilölle luonteenomaisesta ajattelutavasta sekä suhteesta itseensä ja 

ympäröivään maailmaan. Musiikillinen minäkäsitys voi toimia välineenä, kun yksilö tulkitsee 

ympäröivää maailmaa kokemustensa pohjalta. Sen kautta on mahdollista estää tai sallia uuden 

informaation tai kokemusten pääsy musiikilliseen minärakenteeseen. (Tulamo 1993, 50-71.) 

 

Musiikillinen minäkäsitys voi olla positiivinen tai negatiivinen, kuten muutkin minän osa-

alueet. Myönteinen musiikillisen minäkäsityksen omaava henkilö kokee tulevansa 

hyväksytyksi ja luottaa itseensä sekä kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa erilaisissa tilanteissa, 

jossa on musiikillista vuorovaikutusta. Kielteinen musiikillinen minäkäsitys taas on henkilöllä, 

joka ei koe olevansa hyväksytty, eikä uskoo omiin kykyihinsä. Tulamo (1993) on tutkinut 

minäkäsitystä neljäsluokkalaisten koululaisten keskuudessa, joten erityisesti hän liittää tämän 

koulun musiikin opiskelijoihin. Nämä minäkäsitykset voivat vaikuttaa siis oleellisesti 

koululaisen musiikillisiin toimintoihin. (Tulamo 1993, 52-53.) Lamont (2011) toteaa, että 

verrattain monella aikuisikäisellä musiikinharrastajalla on melko negatiivinen kuva 
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musiikillisesta identiteetistään. Tämä voi vaikuttaa musiikkiharrastuksen jatkumiseen ja 

musiikillisen identiteetin omaksumiseen. Negatiivinen musiikillinen identiteetti ei kuitenkaan 

liitty suoraan muusikkouteen tai varsinaiseen soittamiseen, vaan enemminkin kätkettyihin 

arvoihin ja asenteisiin. (Lamont 2011, 369) 

 

Musiikillinen minäkäsitys voidaan jakaa kolmeen ulottuvuuteen. Näitä ovat tiedostettu 

musiikillinen minäkäsitys, musiikillinen ihanneminäkäsitys ja musiikillinen toveriminäkäsitys. 

Tiedostettu musiikillinen minäkäsitys tarkoitta sitä, millainen yksilö kokee olevansa. Se syntyy 

siitä, miten lapsi havainnoi itseään ja ympäristöään musiikillisissa tilanteissa. Näitä havaintoja 

hän tulkitsee kokemustensa ja kognitiivisten toimintarakenteiden eli skeemojen pohjalta. 

Yksilölle muodostuu pitkäkestoiseen muistiin sisäinen malli, joka yleisen minäkäsityksen 

ohella ohjaa hänen musiikillista toimintaansa. Musiikillinen ihanneminäkäsitys tarkoittaa sitä, 

millainen yksilö toivoisi olevansa. Siihen vaikuttaa osittain yksilön vaatimukset ja odotukset, 

jota ympäristö on hänelle asettanut. Yksilön toveriminäkäsitys tarkoittaa taas sitä, millaisena 

yksilö uskoo muiden havaitsevan hänet. (Tulamo 1993, 62-63.) Musiikillinen minäkäsitys siis 

pyrkii kertomaan yksilölle, millainen minä olen. Se kehittyy jatkuvasti elämän aikana 

vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Musiikillinen minäkäsitys voi ohjata musiikillista 

toimintaa elämän varrella.  
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4 KOKEMUKSEN TUTKIMUS 

Kokemus on ihmiselämän keskeinen osa ja kokemus on läsnä koko ajan. Koemme sitten 

elämyksiä, muistelemme menneitä tai pohdimme mennyttä tai tulevaa, on kokemus 

ihmiselämän yksi mielenkiintoisimpia alueita. Kokemus ei siis ole vain arkipäiväinen 

tapahtuma, mutta myös tieteellinen ja filosofinenkin kysymys. Tässä tutkimuksessa pyritään 

pääsemään lähelle kokemusmaailmaa tutkimalla yksilöiden kertomuksia omista 

kokemuksistaan. Aiemmin esitellyssä tutkimuksessa on tehty pääasiallisesti laadullista 

tutkimusta, koska kokemusta on haasteellista mitata määrällisesti sen subjektiivisuuden vuoksi. 

Haastattelututkimuksen avulla voimme yrittää paremmin ymmärtää ihmisen ja ympäristön 

välistä vuorovaikutusta ja saada tietoa yksilön subjektiivisesta kokemusmaailmasta.   

4.1 Kokemus tutkimuskohteena 

Laadullisten tutkimusmenetelmien kirjo on nykyään laaja ja kiinnostus kokemuksen 

tutkimukseen on lisääntynyt. Kokemuksen tutkimus nojaa vahvasti fenomenologiseen 

tutkimusperinteeseen ja yhtä lailla, kun tieteenala pyrkii tutkimaan ihmisten kokemusmaailmaa, 

pyrkii se jatkuvasti myös vastaamaan kysymykseen mitä kokemus on. Kokemuksen 

tutkimuksen tieteellinen suuntaus on lähtenyt psykologian tieteenalalta. (Perttula 2005, 116.) 

Ihmisen mieli on täynnä erilaisia merkityssuhteita ja merkityksenantoja ja näin voidaan katsoa, 

että ihmisen psyyke koostuu näistä erilaisista merkityssuhteista. Merkityssuhteet rakentavat 

maailman, joka koostuu muun muassa ajatuksista, kokemuksista, havainnoista, käsityksistä, 

mielipiteistä ja arvostukista. Mieli subjektiivisena on tutkimusmielessä aistein 

tavoittamattomissa ja sitä voidaan tutkia vain, jos tutkittava ilmaisee tai kertoo näistä 

kokemuksistaan ja niitä voidaan ymmärtää vain niiden merkityssisällön tulkinnan avulla. Siksi 

kokemuksen tutkimusta lähestyttäessä puhutaan usein ymmärtävästä psykologiasta. (Latomaa 

2005, 17).  

4.2 Tulkinnallinen fenomenologinen analyysi 

Analyysimenetelmänä ja osin myös teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa on 

tulkinnallinen fenomenologinen analyysi, eli IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) 

menetelmän.  Tulkinnallinen fenomenologinen analyysi on laadulliseen tutkimukseen kehitetty 



 21 

lähestymistapa, jolla pyritään ymmärtämään ihmisen kokemusmaailmaa (Smith, Flowers & 

Larkin 2009, 1). Analyysimenetelmä on verrattain tuore, 1990-luvulla kehitetty alun perin 

erityisesti terveystieteisiin ja psykologiseen tutkimukseen. Menetelmällä pyritään selvittämään, 

miten yksilö kokee tutkittavan asian ja mikä merkitys sillä on yksilölle. Vaikka menetelmä on 

tuore, on sen käyttö laajentunut psykologian tieteenaloita myös muuhun tutkimuskäyttöön. 

(Howitt 2010, 271.) IPA:n pääpyrkimyksenä on siis luoda kuva yksilöllisestä kokemuksesta ja 

kokemusten subjektiivisesta merkityksestä tutkittavalle henkilölle. Lopputuloksena on aina 

tutkijan tulkinta, johon päästään systemaattisen analyysin avulla. IPA analyysi pohjautuu 

kolmeen tieteenfilosofiaan: fenomenologiaan, hermeneutiikkaan ja idiografiaan. 

 

Fenomenologia on tieteenfilosofinen lähestymistapa kokemuksen tutkimiseen, joka pyrkii 

tutkimaan ihmisen kokemusmaailmaa ja eri asioiden merkityksellisyyttä ihmisen elämässä. 

Fenomenologia pyrkii ymmärtämään näitä kokemuksia ja todellisuutta, jonka kautta yksilö 

rakentaa käsitystä ympäröivästä maailmasta. Psykologiassa fenomenologia toimii työkaluna 

tutkittaessa sitä, millainen yksilön kokemus on ja mistä kokemus rakentuu. Fenomenologisen 

filosofian mukaan ihminen on juurtuneena ympäröivään kulttuuriin ja kieleen, 

vuorovaikutussuhteisiin ja ympäröiviin objekteihin sekä kiinnostuksen kohteisiin. (Smith ym. 

2009, 11-21.) Fenomenologisesta lähtökohdastaan ja pyrkimyksestään ymmärtää toisten 

kokemusmaailmaa, IPA-menetelmässä roolissa on myös tutkijan omat käsitykset ympäröivästä 

maailmasta, joiden kautta kokemuksia tulkitaan. (Smith, Jarman & Osborn 1999, 2.) Tutkijan 

rooli IPA-metodissa erottaakin sen muista fenomenologiaan pohjautuvista lähestymistavoista, 

vaikka on pohdittu voiko kokemuksia kuvailla ylipäänsä ilman tulkintaa. (Pringle, Drummond, 

McLafferty & Hendry 2011, 21.) 

 

IPA-menetelmä pyrkii ymmärtämään yksilön suhdetta ympäröivään maailmaan, joka tuo esiin 

tutkimuksen tulkinnallisen luonteen. Tulkinnoilla pyritään löytämään merkityksiä koetusta 

elämästä ja elämäntapahtumista. IPA-metodin toinen tieteenfilosofinen perusta hermeneutiikka 

keskittyy tulkinnan teoriaan ja tutkittavan kokemuksen suhdetta tulkinnallisuuteen. 

Hermeneuttisen tutkimusperinteet ovat pitkällä historiassa ja se kehitettiin alun perin 

kirkollisten tekstien tulkinnan välineeksi. (Smith, Flowers & Larkin 2009, 21.) Hermeneutiikka 

pyrkii ymmärtämään myös historiallisen kontekstin ja ympäristön, jossa teksti on kirjoitettu ja 

pyrkii irrottautumaan ennakko-oletuksista tekstiä koskien. Hermeneutiikassa puhutaan myös 

hermeneuttisesta kehästä, jonka perusajatuksena on kokonaisuuden ymmärtämiseksi 

huomioitava myös kokonaisuuden yksittäiset osat. Hermeneutiikassa korostuu osien 
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dynaaminen suhde ja se, että yksittäistä asiaa ei voi tarkastella kokonaisuudesta irrallisena 

osana. Esimerkkinä Smith ym. (2009) käyttää lausetta, josta yhden irrallisen sanan perusteella 

ei voi tulkita kontekstia. (Smith, Flowers & Larkin 2009, 28.) IPA:ssa hermeneuttinen kehä 

toimii kaksisuuntaisena analyysitapana, jossa kokonaisuutta peilataan yksittäisiin osiin sen 

rinnalla kulkien tutkijan oma tulkinta ja osallisuus analyysissä. 

 

Tulkinnallisen fenomenologisen analyysin kolmantena perustana on idiografia. Idiografia taas 

keskittyy asioiden lähempään tarkasteluun ja yksityiskohtiin. Sen avulla pyritään pääsemään 

tarkempaan ja syvällisempään analyysin tasoon tutkittavasta asiasta. Idiografia edellyttää 

systemaattisuutta analyysissä ja soveltuu pienen tutkittavan joukon syvempiluotaavaan 

tutkimukseen. (Smith, Flowers & Larkin 2009, 29.)   

 

Vaikka analyysimetodi antaa tutkijalle varaa luovuuteen, IPA-analyysissä noudatetaan 

kuitenkin systemaattista runkoa analyysin eri vaiheissa. Metodia on arvosteltu sen joustavuuden 

vuoksi ja on ajateltu sen olevan jopa liian väljä viitekehys, mutta nykyään on kuitenkin 

tunnustettu sen mahdollisuudet ja korostettu metodin pyrkivän ehdottomaan tarkkuuteen. 

Tutkijalle haastavaksi tekee tasapainoilu tutkimuksen tulkinnallisen tason kanssa. Tulkinta ei 

saa jäädä liian kerronnalliseksi, jolloin vaarana on liian pinnallinen analyysi tutkittavasta 

aiheesta. Toisaalta taas tutkijan oma ääni ja tulkinta ei saa olla liian kaukana itse tutkittavan 

kertomuksesta. Tiivistettynä IPA on enemmänkin lähestymistapa, kuin pelkkä systemaattisen 

analyysin työkalu ja se haastaa tutkijan yhdistämään fenomenologisen näkökannan ja 

tulkinnallisen tulokulman tutkimuksessa. Menetelmän moniulotteisuuden ja tulkinnallisuuden 

vuoksi koen, että se on paras lähestymistapa kokemusta tutkittaessa. Tulkinnallinen 

fenomenologinen analyysi antaa systemaattisen viitekehyksen ja työkalut analyysin tekemiseen 

ja samalla antaa tutkijalle varaa tulkintaan tutkittavasta kohteesta. 
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5 TUTKIMUSASETELMA 

5.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia kokemuksia aikuisilla musiikinharrastajilla on 

harrastuksestaan ja sitä kautta, mikä merkitys musiikkiharrastuksella on haastateltavien 

elämässä. Tavoitteena on myös selvittää millä tavalla lapsuuden musiikillinen ympäristö on 

heijastunut musiikkiharrastukseen ja haastateltavien käsitykseen omista musiikillisista 

kyvyistään. 

 

 

Tutkimuskysymykset olen rajannut seuraaviin kahteen kysymykseen. 

 

1. Miten lapsuuden musiikillisten kokemusten merkitys omalle käsitykselle itsestä 

musiikinharrastajana ilmenee tutkittavien puheissa? 

2. Millaisia kokemuksia haastateltavilla on tämän hetkisestä 

musiikkiharrastuksestaan? 

5.2 Aineiston kerääminen 

Tutkimuksessani haastattelin aikuisia, työssäkäyviä musiikinharrastajia. Aikuisen määrittelin 

täysi-ikäiseksi, 18-vuotta täyttäneeksi henkilöksi. Haastateltavat rekrytoin Jyväskylän seudun 

kansalaisopistojen sähköpostilistaa hyödyntäen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa ja myös omia 

verkostojani hyödyntäen. Sain sovittua viisi haastattelua yhteydenottojen kautta, joista yhden 

haastattelun jätin tutkimuksen ulkopuolelle, koska haastateltavien kriteerit eivät täyttyneet. 

Maisterintutkielmani kannalta haastattelujen laajuuden huomioon ottaen, neljä haastattelua on 

riittävästi kattavan aineiston saamiseksi. 

 

Aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui haastattelu. Haastattelulla voimme päästä 

mahdollisimman lähelle ihmiskokemusta verrattuna muihin aineistonkeruumenetelmiin. 

Tutkimus on toteutettu teemahaastatteluilla, joissa on käyty läpi kattavasti haastateltavien 

musiikkiharrastusta ja musiikillista taustaa. Teemahaastattelu on suosittu 

aineistonkeruumenetelmä erityisesti tulkinnallista fenomenologista analyysiä käytettäessä 
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(esim. Howitt 2010, 271). Haastattelut etenivät haastateltavien ehdoilla ja itse esitin 

tukikysymyksiä aina tarvittaessa. Haastattelu onkin useimmin ollut päämenetelmänä 

kvalitatiivista tutkimusta tehdessä (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2001, 192). 

Haastattelumenetelmässä etuna on myös, että sitä voidaan joustavasti säädellä tilanteen 

vaatimusten mukaisesti.  

5.3 Tutkimukseen osallistujat ja analyysiprosessi 

Haastattelut olivat kestoltaan 50-75 minuuttia ja haastateltavien ikäjakauma 35–64 -vuotta. 

Kaikki haastateltavat olivat naisia ja kolme heistä harrasti musiikkia kansalaisopistossa ja yksi 

yksityisopetuksessa. Kolme heistä harrasti laulamista ja yksi huilunsoittoa. 

Tutkimusaineistossa on siis yhteneväisyyksiä harrastusympäristön sekä instrumentin suhteen, 

mutta myös poikkeavuutta. En kuitenkaan ota kantaa varsinaiseen instrumenttiin, vaan 

keskiössä ovat ainoastaan kokemukset musiikkiharrastuksesta. Tuloksia esitellessäni, olen 

nimennyt haastateltavat anonymiteetin säilyttämiseksi pseudonyymein: Mari, Aino, Tuula ja 

Seija. 

 

Mari: Mari on 54-vuotias työssäkäyvä nainen. Hän harrastaa tällä hetkellä huilunsoittoa. 

Huilunsoiton lisäksi hän harrastaa kuvataidetta ja kirjoittamista. Mari ei ole nuoruudessaan 

harrastanut aktiivisesti musiikkia koulun musiikkitarjonnan lisäksi, mutta hän on ollut 

musiikkiluokalla alakoulussa. Hän on lapsena jo haaveillut omasta soittimesta, mutta ei koskaan 

saanut soitinta. Lapsuuden perheessä hänen lisäkseen vain yksi sisarus soitti satunnaisesti 

soitinta. Hän on laulanut kuorossa rippikouluikäisestä lukion loppuun saakka ja myöhemmin 

hetken myös aikuisena. Kuoroharrastus on kuitenkin sittemmin jäänyt pois harrastuksista. 

Huilun hän on ostanut opiskelijana ollessaan opintolainalla. Mari ei heti soittimen hankkimisen 

jälkeen aloittanut soittoharrastusta, vaan etsi jonkin aikaa opettajaa itselleen. Harrastus jatkui 

parin vuoden ajan, mutta elämäntilanteista ja perhetilanteesta johtuen hän lopetti harrastuksen 

tuolloin. Hän aloitti harrastuksen uudestaan noin viisi vuotta sitten. 

 

Aino: Aino on 64-vuotias työssäkäyvä nainen. Hän harrastaa yksinlaulua ja ryhmälaulua. 

Laulamisen lisäksi hän harrasta lausuntaa ja puheilmaisua. Musiikkiharrastuksen ohjatusti hän 

on aloittanut 2000-luvun alussa. Hän on kokeillut aiemmin kitaran soittamista ja käynyt 
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pianotunneilla, mutta näiden instrumenttien osalta harrastus ei jatkunut. Aino on opiskellut 

muita taideaineita ja siksi nykyinen harrastusympäristö on hänelle jo entuudestaan tuttu. 

 

Tuula: Tuula on 35-vuotias työssäkäyvä nainen. Hän harrastaa yksin- ja parilaulua. 

Musiikkiharrastus on tällä hetkellä hänen ainut harrastuksensa. Hänen kohdallaan 

musiikkiharrastus on alkanut jo lapsena ja perheessä harrastettiin myös yhdessä. Tuula on myös 

jonkin verran esiintynyt lapsuudessaan. Yhdeksänvuotiaana hän aloitti pianotunnit ja jatkoi 

pianotunteja aina lukion loppuun asti, kunnes muutti omilleen asumaan ja harrastus jäi tässä 

vaiheessa. Laulua Tuula on harrastanut vuonna 2006 yhden lukukauden ja seuraavan kerran 

palasi harrastuksen pariin vuonna 2016.  

 

Seija: Seija on 51-vuotias työssäkäyvä nainen. Hän harrastaa yksinlaulua yksityisopetuksessa. 

Lauluharrastus on tällä hetkellä hänen ainoa säännöllinen harrastuksensa. Nuorena hän on 

käynyt kuorossa, mutta aktiivisesti hän ei ole elämänsä aikana harrastanut musiikkia, vaikka on 

aina nauttinut musiikin kuuntelusta. Lapsuuden perheessä ei juuri harrastettu musiikkia, eikä 

kumpikaan Seijan vanhemmista ollut hänen kokemuksensa mukaan merkittävästi 

musikaalinen. Kouluajan jälkeen musiikilliset harrastukset jäivät kokonaan ja enimmäkseen 

hän on laulanut kotona lapsilleen. Seija on käynyt nyt yhden lukukauden ajan 

yksityisopetuksessa laulutunneilla ja aikomuksena on jatkaa lauluharrastuksen parissa. 

 

Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 43 sivua neljästä haastattelusta. Ensimmäinen askel aineistoon 

tapahtui lukemalla haastatteluja useaan kertaan, jotta tulin kirjoitetun tekstin kanssa tutuksi ja 

haastattelut palautuvat vielä tarkemmin mieleen (Smith, Jarman & Osborne 199. 220). Kun olin 

mielestäni lukenut aineistoa riittävästi, aloitin alustavat merkinnät tekstiin. Alustavat merkinnät 

tein hyvin vapaasti ensimmäisten tulkintojen pohjalta. Kirjasin ylös aiheita, substantiiveja ja jo 

teemallisia aihioita. Tämän jälkeen aloitin yksityiskohtaisemman tarkastelun aineistosta. Kävin 

läpi tekstin lause lauseelta ja merkitsin ylös kaikki asiat, jonka koin merkityksellisiksi 

tutkimuskysymykseni kannalta. Merkintöjä tuli niin yksittäisistä sanavalinnoista, kuin 

teemallisista aiheista. Pyrin jatkuvasti pitämään itseni tietoisena siitä, mitä haastateltava sanoo 

ja pyrin asettamaan itseni haastateltavan rooliin ja hänen kokemusmaailmaansa. Pyrin myös 

jatkuvasti palaamaan alkuperäiseen haastatteluaineistoon, jotta pysyisin kiinni siinä, mitä 

haastateltavat todella kertoivat. Alustavista merkinnöistä siirryin syvällisempään teemojen 

etsimiseen. Ryhmittelin teemoja eri tavoin niin monta kertaa, että se mielestäni antoi kattavan 

kuvauksen aineistosta. Tämän jälkeen aloin etsimään teemojen välisiä yhteyksiä, jonka jälkeen 



 26 

sain ryhmiteltyä teemoista pääteemat ja alateemat (Smith, Jarman & Osborne 199. 225). Kun 

olin päässyt pääteemojen ja alateemojen osalta mielestäni tyydyttävään lopputulokseen, palasin 

jälleen alkuperäiseen tekstiin sitaattien etsimisen muodossa.  

  



 27 

6 TULOKSET 

Analyysini tuloksena erittelin aineistosta kolme pääteemaa, jotka esittelen niiden alateemojen 

avulla. Pääteemat ovat: 

 

1. Lapsuuden musiikkiympäristön merkitys 

2. Musiikki identiteettityössä 

3. Musiikkiharrastus kokemuksena 

 

Tulokset eivät ole relevanssin mukaan järjestetty, eikä niiden teemojen esiintyvyyden mukaan 

luokiteltu, vaan ne on nostettu analyyttisiksi teemoiksi ja niiden esittäminen on pyritty 

tekemään mahdollisimman johdonmukaiseksi ja helppolukuiseksi. 

6.1 Lapsuuden musiikkiympäristön merkitys harrastajaksi kasvamiseen 

Tämän pääteeman alle keräsin esiin nousseet teemat liittyen lapsuuden musiikillisiin 

kokemuksiin ja kodin arvomaailman merkitykseen musiikkikulttuuriin kasvamisessa. 

Lapsuuden kokemukset liittyvät sekä lapsuuden perheeseen ja sosiaaliseen piiriin, sekä 

kouluajan musiikkiin, jotka ovat vaikuttaneet musiikillisen identiteetin kehittymiseen. 

Pääteema jakautuu kahteen alateemaan. Kodin musiikkiympäristö kertoo, miten lapsuuden 

perheen musiikillinen ympäristö on vaikuttanut haastateltavien musiikilliseen polkuun. 

Kokemukset kouluajan musiikista kertoo, miten koulussa soitettu musiikki koettiin 

musiikillisten kykyjen esiin nousemisessa tai niiden latistamisessa. 

 

6.1.1 Kodin musiikkiympäristö 

Lapsuusajan kokemuksilla ja muistoilla on ollut merkityksensä haastateltavien musiikilliseen 

polkuun elämän varrella. Kokemukset ovat vaikuttaneet siihen, miten haastateltavat ovat 

kokeneet itsensä musiikillisesti ja toisaalta siihen, millaiseksi heidän harrastustaustansa 

muotoutui. Jokaisella on omat mielenkiinnon kohteet, mutta myös vanhempien rooli 

musiikillisen kulttuurin esiintuomisessa ja toisaalta musiikillisen ympäristön vähyys nousee 

esiin haastateltavien kertomuksissa. Jos vanhemmat eivät itse aktiivisesti harrastaneet, eikä 

lapsuuden sosiaalinen piiri harrastanut musiikkia, kokivat haastateltavat sen yhdeksi tekijäksi 
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siihen, ettei musiikkiharrastus alkanut jo lapsena. Kolmella haastateltavista oli näitä 

kokemuksia. Haastateltavat kokivat jonkinlaisen kahtiajaon musiikin harrastajien ja 

”tavallisten” kesken. 

 

Aino: ”Ei ollu oikein mitään semmosta musiikin harrastamista eikä kukaan puhunu musiikin 

harrastamisesta. Ei se opettaja (koulussa), en mä muista et se ois koskaan…Et sit oli joitain perheitä 

jossa lapset kävi soittotunneilla, mut ei siellä maalla missä mä asuin niin eihän siellä ollu kukaan 

kuullukaan semmosesta. Et sitä vaan laulettiin, et sit oli erikseen..oli siellä maallakin joku perhe, jonka 

pojat soitti klarinettia. Et ne oli varmaan taas niitä, kenellä oli se musiikin lahja. Ne muut oli tavallisia 

pulliaisia, et me vaan laulettiin mukana.” 

 

Musiikin ja erityisesti musiikillisen osaamisen arvostaminen on huomattavissa Ainon sanoissa. 

Musiikillista osaamista pidettiin lahjana, joka joko löytyi tai ei löytynyt ihmisestä. Musiikkia 

ei nähty harrastusmahdollisuutena, vaikka kolme haastateltavista kertoi, että kiinnostus 

musiikkia kohtaan on löytynyt jo nuorena. Lasten harrastukset liittyivät pääosin liikuntaan ja 

maalla asuvilla muut kotityöt veivät aikaa. Musiikki oli mukana elämässä pääosin kuunnellen 

tai yhteislaulujen muodossa. Tähän vaikuttaa osaltaan vanhempien oma musiikillinen tausta, 

tai sen taustan puuttuminen ja sen vuoksi musiikkikulttuurillista ympäristöä ei ole muodostunut. 

Lamont (2011) pohti sitä, miten käsitys musiikillisesta kyvykkyydestä on muuttunut vuosien 

varrella huomattavasti. Vanhan käsityksen mukaan lahjakkuus oli geneettistä ja vaati täydelliset 

olosuhteet sen esiin tuomiseen. Nykyään on kuitenkin tunnustettu, että sopiva harjoittelu ja 

yhteisön tuki saa suuremman merkityksen lahjakkuuden esiin tulemisessa. 

 

Seija ja Mari pohtivat musiikkiharrastuksen asemaa ja käsityksiä harrastuksesta ja sen 

mahdollisuuksista oman lapsuutensa aikakautena lisää. 

 

Seija: ”… En muista, että sitä olis sen kummemmin että, siihen aikaan ehkä oli sillä lailla että vähän 

niinku tämmösten parempien perheiden lapset kävi pianotunneilla ja näinnikkäästi, että ite oli 

tämmösestä tavallisesta työläisperheestä. Niin tota, ei sitä silleen niinku omatkaan vanhemmat osannu, 

tietysti sit jos ois sanonu että mua kiinnostaa nyt pianon soittaminen niin kai sitä pianotunneille olis 

päässy, mut ei sitä silleen sillon osannu niinku ajatella” 

 

Seijan kertomuksessa on huomattavissa arvomaailmakysymyksiä, joko omia tai omien 

vanhempien aikanaan esiintuomia. Seija tarkoittaa tulkintani mukaan tässä nimenomaan 

paremmassa taloudellista asemassa olevaa perhettä, jossa toisella puolella on haastateltavan 
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mainitsema työläisperhe. Musiikkiharrastus on saatettu tämän perusteella kokea tietyissä 

määrin elitistisenä, johon vain tietyillä perheillä oli mahdollisuus. Käsitys tuntuu pohjaavan 

siihen, että musiikin harrastaminen on kallista ja opetus on oppilaitosmaista, johon on 

taloudelliset mahdollisuudet vain ”parempien perheiden” lapsilla. Tällainen arvottaminen on 

osaltaan voinut luoda paljonkin ennakkoluuloja musiikkiharrastusta kohtaan. Mari tuo myös 

esiin harrastukseen liittyvät taloudelliset seikat. 

 

Mari: ”…mutta mä en koskaan saanu instrumenttia. Eli mä oon semmosesta kodista kotosin missä ei 

ehkä ymmärretty sitä, että oisinko halunnu, eikä ollu myöskään tämmösiä taloudellisia resursseja siihen. 

Mutta muistan kyllä, että jo siihen aikaan olen seisonut musiikki fazerilla huiluhyllyn edessä, että on 

niinku ikään kuin kartotettu mahdollisuuksia, mutta todettu että ei oo niinku mahdollista.”  

 

Mari pohtii kodin lähtökohtien ja taloudellisten syiden merkitystä musiikinharrastamiseen. Hän 

on jo lapsena haaveillut musiikkiharrastuksesta ja soittimen hankinnasta, mutta arvelee 

taloudellisten syiden olevan esteenä varhaiselle musiikkiharrastukselle.  

 

Mari: ”Ja sitten mä mietin..siis mä en osaa ees sanoo..tää mikä se on ollu siihen aikaan tää, jos nykyään 

aattelee vaikka niinku omien lasten osalta on niinku se tilanne, että on voinu niinku hakee, siis lapset 

on voinu hakee vaikka konservatorioon oppilaiks ja niin edelllen, että..et mä en muista sen aikasta 

tilannetta..et onks se johunu niinku mun vanhemmista, et sellasta ei oo mietittykään vaihtoehtona, koska 

mulla kuitenkin oli ystäviä jotka soitti…että se on mulle jääny mysteeriksi, siitä se että oliks se niin 

niinku tällänen aikakausikysymys vai taloudellinen kysymys, vai siis perhekohtanen kysymys”  

 

Marin kohdalla hänen ystäväpiirinsä on harrastanut musiikkia ja hän itse on käynyt 

musiikkiluokkaa, mutta hän ei ole kuitenkaan hänelle epäselväksi jääneistä syistä päätynyt 

harrastuksen pariin. Tulkitsen, että hän kokee nämä avoimet kysymykset hieman katkerasti, 

koska hänellä olisi ollut kiinnostusta ja motivaatio lähteä harrastamaan musiikkia jo varhain. 

Varhaisen musiikillisen identiteetin (esim. Lamont 2002) kehittyminen on tässä jo alkanut, 

koska on tunnistettu niitä musiikillisia piirteitä itsestään, vaikka niitä ei halutulla tavalla päässyt 

välttämättä toteuttamaan lapsuusaikana. 

 

Lapsuuden kokemukset muovaavat käsityksen itsestä musiikin harrastajana ja voivat jättää jopa 

negatiivisen kuvan omista kyvyistään pitkäksikin aikaan. Erityisesti Ainon kohdalla hänelle 

kerrottu tieto nuottikorvan puuttumisesta, on vaikuttanut hänen käsitykseensä omista 

lahjoistaan ja vaikuttanut musiikillisen identiteetin muodostumiseen. 
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Aino: ”Mulla on sellanen tausta, että mä oo sitä sukupolvea, jolloin oli kahdenlaisia ihmisiä, että joilla 

oli musiikkikorva ja joilla ei ollut ja mä oon kasvanu siihen uskoon, että mulle ei oo ja sille asialle voi 

mitään tehdä. Kunnes mä sitten tulin tarpeeksi vanhaksi, varmaan olin yli viiskymppinen, ehkä siinä 

kieppeillä, ja mä luin sit kaikenlaisia ja aina törmäsin siihen, että sitä musiikkikorvaa voi kehittää ja 

kaikki voi oppia laulamaan.” 

 

Erityisesti herkässä lapsuuden vaiheessa kommentit ja palaute voivat olla raadollisia 

motivaation suhteen. Ainon kohdalla tämä käsitys on johtanut siihen, että hän ei uskonut omien 

kykyjensä riittävän. Myöhemmin vasta tiedon lisääntyessä hän on löytänyt itsestään uusia 

puolia ja uskaltautunut myös koittamaan omia rajojaan laulamisen suhteen. 

 

Nämä lapsuuden kokemukset toimivat perustana haastateltavien käsitykseen musiikillisesta 

itsestään ja vaikuttavat tulevaisuuden valintoihin. Vasta myöhemmin on alettu uskoa omiin 

kykyihinsä ja alettu kuuntelemaan itseään ja omia mieltymyksiään. Kuten Lamont (2011) on 

todennut, yksi suurimmista esteistä musiikkiharrastukselle aikuisiällä, on kielteinen käsitys 

omista lahjoista. Kielteinen käsitys voi vaikuttaa negatiivisen musiikillisen identiteetin 

syntyyn, jolloin musiikkiharrastuksen aloittamiseen voi kasvaa suuri kynnys. Musiikillisen 

identiteetin ja minäkäsityksen syntyyn on haastateltavilla vaikuttanut moni asia. Siihen 

vaikuttaa niin vanhempien arvomaailma, sosiaalinen piiri, kuin taloudelliset ja 

elämäntilanteisiin liittyvät asiat. Kolme haastateltavaa kertoo, että vasta myöhemmin aikuisiällä 

on ollut mahdollisuus ja aikaa keskittyä itseensä ja omiin harrastuksiin.  

 

6.1.2 Kokemukset kouluajan musiikista 

Koulussa musiikki on vaikuttanut olevan yksi oppiaine muiden joukossa (vrt. Sloboda 2005). 

Kaikki haastateltavista pitivät koulun musiikintunneista, mutta erityistä kannustusta musiikin 

harrastamiseen myös kouluajan ulkopuolella haastateltavat eivät kokeneet. Ainon kohdalla 

kouluaika erityisesti muovasi käsitystä siitä, että oli musikaalisia ja ei- musikaalisia lapsia. 

 

Aino: ”No kouluajasta jäi se, et ku ei ollu ihan tarkka se korva niin se ajatusmaailma oli siihen aikaan 

se, et se on tai ei ole. Ja mulle välitty se tieto, et ku se ei ollu tarkka ni sille ei voi oikein tehdä mitään 

sille asialle.” 

 

Aino: ”En mä voi sanoo, et minut ois just lytätty mut se ilmapiiri, et ei varmaan tiedetty ja ymmärretty 

sitä, että voi kehittyä vaikka ei ookaan mikään absoluuttinen musiikkikorva. Mut nyt kun ymmärretään 
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se, niin kaikki lapset saa laulaa ja kaikki voi oppia, et se on niinkun luontevaa. Ei kenellekään sanota, 

että et sä osaa. Et semmonen on muuttunut ja se on hirveen kiva.” 

 

Ainon kokemukset ovat voineet vaikuttaa negatiivisen musiikillisen identiteetin (esim. Lamont 

2011) muodostumiseen, jota on ruokkinut mustavalkoinen ajattelutapa musiikillisesta 

lahjakkuudesta. 

 

Aino: ”Mut jos siihen ois ollu ohjausta, jos vaikka ois opetettu ku lauluopettaja säestää ja sä kuulet 

sen..et sillon ku on se herkkyyskausi kuudesta yhdeksään oikein niin jos sitä olis saanu lapsena sitä 

ohjausta niin missä sitä oliskaan. Et sitä olis kehittyny ihan eri tavalla. Mut se ajattelumaailma ei siihen 

aikaan ollu sellanen.” 

 

Aino tuo kertomuksessaan esiin tärkeän kouluajan musiikista. Motivaation ruokkiminen on 

tärkeässä roolissa lapsen musiikillisen kehityksen kannalta. Musiikillinen minäkuva kehittyy 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa (McDonald ym. 2002) Kouluajan musiikista on 

jäänyt se tunne, että potentiaali jäi käyttämättä. Jos oppimista musiikin suhteen olisi ruokittu jo 

nuorempana, kokee haastateltava, että hänen kehittyminen olisi myös ollut toisenlaista.  

 

Vaikka musiikin soittaminen tai laulaminen ei ole ollut kolmelle haastateltaville aktiivinen 

harrastus lapsuudessa, liittyy musiikkiin positiivisia muistoja, jolloin musiikin positiivinen 

voima on huomattu jo pienenä. Tästä on jäänyt muistijälki musiikin tuottamista tunteista.  

 

Mari:”…kyllä se varmaan ihan sillon niinku alakoulussa saatoin olla komannella-neljännellä luokalla 

tai siis kun on ollut musiikkiluokalla niin ylipäätään semmonen kuorossa laulaminen, niin semmonen 

fiilis, että mitä fiiliksiä musiikki voi tuottaa..kuorossa laulaminen on aika siistiä..kaiken kaikkiaan” 

 

Marin kohdalla musiikkiluokalla on saatu positiivisia kokemuksia, mutta ehkä siitä huolimatta 

kouluaikana ei osattu ruokkia tarpeeksi motivaatiota musiikkiharrastuksen jatkamiselle. 

Slobodan (2005) pohtimat syyt musiikkiharrastuksen päättymiselle kouluajan jälkeen toteutuu 

haastateltavien kohdalla. Elämäntilanteet ja ympäristön muutokset ovat pääsyynä sille, että 

myöskään haastateltavien musiikkiharrastus ei jatkunut enää kouluajan jälkeen. Tutkimuksessa 

on havaittavissa myös samanlaisia tuloksia Mantien ja Tuckerin (2008) tutkimukseen, jossa he 

totesivat koulujen perusopetuksen pääasiassa tähtäävän vain pakollisen oppimäärän 

suorittamiseen. Koulun merkitys motivaatiossa musiikkiharrastusta kohtaan ja erityisesti sen 

jatkamisen ruokkijana on tärkeässä roolissa. Koulutusjärjestelmän tulisi ottaa huomioon 
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harrastuksen sosiaaliset ja psykologiset tekijät, jotta voidaan ymmärtää harrastuksen merkitys 

nuoren elämässä ja näin ollen ruokkia musiikkiharrastuksen jatkamista. 

6.2 Musiikki identiteettityössä 

Aikuisena musiikkiharrastuksen aloittaminen ja harrastuksessa kehittyminen on aiheuttanut 

haastateltaville paljon pohdintaa. Pohdinnat sisältävät kysymyksiä kuka minä olen musiikin 

harrastajana? mihin minä pystyn? millä tasolla minä haluan harrastaa? Tämän pääteeman 

otsikoksi muodostui Identiteettityö. Pääteeman esittelen kolmen alateeman avulla. Oman 

pystyvyyden ja rajallisuuden tunnistaminen pitää sisällään ikään liittyviä pohdintoja, sekä oman 

osaamisen pohdiskelua. Haasteiden kohtaaminen nimensä mukaisesti kertoo siitä, mitä 

haasteita haastateltavat kohtaavat musiikkiharrastuksessaan ja miten he näitä haasteita 

käsittelevät. Kolmantena alateemana on Kehittymisen tärkeys, joka korostaa keittymisen 

merkitystä haastateltavien tarinoissa. Näistä kolmesta teemasta koostuu aineistossa esiin 

noussut identiteettityö, jota haasteltavat ovat yhtä lailla joutuneet tekemään harrastusta 

aloittaessa ja jota toisaalta tekevät jatkuvasti musiikkiharrastuksestaan osana arkea ja omaa 

itseään. Kehittyminen tässä kontekstissa viittaa elinikäisen oppimisen teemaan osana omaa 

identiteettiä. 

 

6.2.1 Oman pystyvyyden ja rajallisuuden tunnistaminen 

Omien taitojen ja myös taitojen rajallisuuden huomaaminen on ollut tärkeää haastateltavien 

elämässä. Musiikkiharrastuksen myötä he ovat päässeet toteuttamaan aiemmin toteutumattomia 

haaveitaan myöhemmin elämässä, mutta ovat joutuneet läpikäymään mahdolliset esteet ja 

rajoitteet, joita uuden oppiminen tuo mukanaan aikuisiällä. Rajallisuuden tunteet voivat liittyä 

iän kontekstiin ja myös oman kyvykkyyden tunnistamiseen. 

 

Seija: ”Emmä tiie, kai sitä on niinku aatellu siten että ei tarpeeks oo lahjoja tai silleen, että ehämmää 

nyt voi” 

 

Seija: Että mäkin täytän kesällä 52, että tämän ikänen että mitäpä tuota enää, mutta ei..ei piä ajatella 

niin, että jos on vaan semmonen pieni tuntuma että hei se vois olla minun juttu niin lähtee sitten 

haastamaan itteesä.” 
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Tulkintani mukaan rajallisuuden kokemukset liittyvät kansallisenkin identiteetin mukanaan 

tuomaan vaatimattomuuteen, kuten Seija asian ilmaisee. Omiin kykyihin ei välttämättä uskota, 

tai oma ihanneminä (Tulamo 1993) ei kohtaa niitä odotuksia, jota on mahdollisesti itselle 

asettanut. Koska kolme haastateltavista ei ole kasvanut musiikkiharrastuksen parissa, on käsitys 

omista kyvyistä hyvin kriittinen. On vaatinut rohkeutta lähteä yrittämään jotain uutta ja 

kokeilemaan omia rajojaan ja ottaa se sysäys harrastuksen aloittamiselle. Oma kriittisyys ja 

ennakkoluulot on kuitenkin huomattu turhiksi, kun todettu musiikkiharrastuksen olevan 

motivoivaa ja harrastuksessa on myös päässyt kehittymään.  

 

Seija: ”On ne on semmosia ihmeellisiä näkökohtia ja väärinkäsityksiä ehkäpä jotaki outoja ajatuksia, 

että sitä oon aatellu siitä laulamistesta silleen, että eihän sitä nyt voi ku ei oo mitään oopperalaulajatasoo 

niin eihän sitä voi laulutunneille mennä.” 

 

Aino: Et se on onneks muuttunu, et se ymmärretään, et kaikki voi oppia kieliä ja kaikki voi oppia 

matematiikkaa. Et ei oo vaa, että ihminen on on ja off, et sen voi oppia vaan joko tai. Tottakai jossakin 

on raja vastassa, mut se että ei sitä mahdollisuutta pidä sulkea keneltäkään. Et laulaminen on niin 

semmonen perusasia, se on perus ilmasun muoto ihan, se on kaikkien oikeus..se on hirveen tärkee asia 

mun mielestä.  

 

Seija ja Aino ovat löytäneet oppimisen ilon ja ymmärtäneet, että kun vain uskaltaa venyttää 

omia rajojaan, voi saada siitä paljon itselleen. Tulamon (1993) tutkima musiikillinen 

minäkäsitys on iän myötä muodostunut eheämmäksi.  

 

Vaatimattomuus haastatteluissa nousee esiin useamman kerran haastatteluissa. Omien taitojen 

vähättely voi kummuta jo aiemmin mainitusta kansallisesta identiteetistä ja olla opittu tapa. 

 

Tuula: En mä mielestäni mikään hyvä oo ja mikään ammattilainen oo ja varmasti on miljoona kertaa 

parempia, vaan se halu, että mä voin koittaa saada tosta jotain hyvää ääntä aikaseksi. 

 

Mari: ”Mä oon jotenki vaan semmonen musiikin kanssa seurustelija” 

 

Tuulan kertomassa käy ilmi se, että on helpompi vähätellä taitojaan, kun myöntää oppineensa 

jotain uutta ja hienoa. Tulkitsen tätä niin, että uuden oppimisen ja itselle tärkeän asian äärellä 

on hyvin haavoittuvainen, jolloin pelkää muiden mielipiteitä. On helpompaa kätkeytyä 

vaatimattomuuteen ja yllättää muut ja ehkä itsensä positiivisesti, kun ottaa riski reilun 

kehumisen jälkeiseen pettymykseen.  
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Haastatteluissa esiin nousee myös ikään liittyvät tekijät. Elämän ajatellaan jo muodostuneen 

tietynlaiseksi kokonaisuudeksi, johon vaikuttaa arjen rutiinit ja tietynlainen käsitys oman 

elämänkaaren etenemisestä. Toisaalta ikään liittyvä esteellisyys koetaan ristiriitaisena tai jopa 

väärinkäsityksenä, mutta musiikillisesti se voi tarkoittaa myös luopumistyötä. 

 

Mari: ”Siis se liittyy myöskin ikään, et jos mä oon ollu sillon, no sanotaan kuitenkin kaksviis, 

kolmekymmentä ehkä sillä välillä niin siinä tavallaan niin kun on just siinä iässä elämässä ehkä että 

aattelee, että..se on se piste millon niinku tuntuu…tai en tiie..vaikee selittää, mut tuntuu että on 

mukamas liian vanha, mutta se perspektiivi sit kattoo sitä asiaa on niinkun toinen…  

 

Mari: ”…siinä tullaan myöskin niinku sen niinku asian läpikäymiseen että mä voin harrastaa vaikka täst 

ei tulis mulle ammattia…eli et musiikista, tai sen surutyön hyväksyminen että musiikista ei tule minulle 

koskaan ammattia, ei voi tulla enää tässä iässä. Eli tavallaan ehkä se oli vähän sitäkin…et se kiinnostus 

oli kuitenkin niin vahva sillon, sillon kotona asuessa vielä kouluiässä.  Ehkä siinä joutu tekemään 

semmosen surutyön siinä, että mitä se musiikki voi olla siinä sitten mun elämässä jos se ei voi olla 

ammatti.” 

 

Lapsuuden ehkä toteutumattomatkin haaveet ovat aiheuttaneet sen, että ennen kuin musiikki on 

voinut tulla osaksi elämää ja mielihyvää tuottavaksi harrastuksesi, on täytynyt käydä läpi ajatus 

omista tavoitteista suhteessa omiin kykyihin. Mari kuvailee tätä prosessia surutyöksi, joka on 

voimakas ilmaisu. Tulkitsen tämän liittyvän ihanneminäkäsityksen (Tulamo 1993) ja 

tiedostetun musiikillisen minäkäsityksen ristiriitaan, jotka ovat löytäneet tasapainon vasta 

läpikäydyn surutyön jälkeen.  

 

Aino: ”Ja pianossa oli sitte sama se, että ku sen aikuisena alotti ni mä harjottelin kyllä tosi paljon niin 

tietyn tason niinku saavuttaa, mut se että pääsis siitä eteenpäin, et siitä tulis sellanen et se olis jota mä 

niinku haen et pystyis säestämään lauluja ni kyl se on sit ku alottaa niin vanhana, niin kai sitä jos hirveen 

pitkään ja hartaasti yrittäs mutta en tiie..se tuntuu et on aika mahotonta.” 

 

Aino kokee haasteet aikuisiän harrastuksessa konkreettisemmin. Toisten instrumenttien 

kohdalla on hyväksyttävä omat rajansa ja etsittävä itselle sopivin musiikin harrastusmuoto. 

Identiteettityö on jatkuva prosessi, kun on ollut mahdollista miettiä omia mielenkiinnon 

kohteita. 
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6.2.2 Haasteiden kohtaaminen 

Haasteita haastateltavat kokivat musiikkiharrastuksen aseman määrittelemisestä elämässään. 

Haastateltavat jakoivat arkensa osiin, johon sisältyi perhe, työ ja harrastukset. Harrastus 

koetaan tärkeänä, mutta esiin nousee myös haasteet ajankäytössä. Musiikkiharrastukseen 

haluttaisiin panostaa enemmän ajallisesti, jolloin koetaan myös kehittymisen ja oppimisen 

olevan nopeampaa sekä tehokkaampaa. Harrastuksen ja ajankäytön suhteesta koetaan 

ristiriitaisiakin tunteita.  

 

Mari: ”No on se silleen et ollaan me siitä keskusteltu, että tyyliin opettajan kans, että jos haluaisit 

kehittyä niin mitä se tarkottas, että kyllähän se tarkottas sitte sellasta systemaattisempaa harjoittelua, et 

siin on semmonen pieni huonon omantunnon poikanen joinakin vuosina ollu itellä että vähän että jos 

mä niinku mukamas haluan tätä niin miks mä en sit mukamas käytä tähän kuitenkaan enemmän aikaa” 

 

Ristiriitaiset tunteet ovat olleet ajoittaan niin vahvat, että harrastuksen lopettaminen tämän 

vuoksi on ollut lähellä. Erityisesti Mari on pohtinut asiaa paljon ja hänen käsittelyä asian kanssa 

kutsuisin sisäiseksi dialogiksi, jatkuvaksi keskusteluksi itsensä kanssa siitä, mitkä asiat 

merkitsevät ja mitä hän itse arvostaa ja arvottaa musiikin harrastamisessa. Tavoitteiden 

asettaminen ja niistä keskusteleminen on myös tärkeää musiikkiharrastuksen mielekkyyden 

kannalta. 

 

Mari: ”..no tääkin viiden vuoden vaihe on ollu sellanan että mä oon ollu välillä lopettamassa siitä syystä 

että mä oon aatellu että ei tästä tuu mitään koska mä en käytä aikaani siihen tuntien ulkopuolella että 

mä oikeesti harjottelisin ja tapahtus minkään valtakunnan kehittymistä, niin siinä pisteessä on vähän 

niinku semmosia keskusteluja käyty, että kannattaako vaiko eikö mutta sitten..mun näkö….jotenki se 

näkökulma on ehkä sit se että…soittamisessa on sellasia puolia mitkä puoltaa sen harrastuksen 

jatkamista vaikka ei joka päivä tai edes joka viikko tai aina ei edes niinku tuntien välillä soittaskaan.. 

 

Mari: ”Joo siinä on tavallaan niinku ristiriidassa miettiä, että sanos että joku asia on tärkee, mut se ei 

näy siinä ajankäytössä. Ja se ristiriita melkein aiheutti sen, et mä ajattelin et ei täs oo mitään niinku 

mieltä että ehkä jatkaa tätä. Kunnes sitte tavallaan oli tää neuvottelun lopputulos, että on niillä 

merkitystä niillä soittotunneillakin.” 

 

Mari: ”Ja se on ollu ehkä se syy, et mä mietin sillon pari vuotta sitten et lopetanko kokonaan on niinku 

se että tavallaan tällänen arvoristiriita. Et jos mä voisin puhua siitä että musiikki tai soittaminen on mulle 

tärkeetä, ni silti mä en sitä arjessa tee, mut mä valitsen jonku muun mitä mä teen.” 
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Mari siis kokee ristiriitaa haastatteluun käytetyn ajan ja oman kiinnostuksen väillä. 

Soittamiseen käytetty aika ei ehkä korreloi sen kanssa, mitä hän haluaisi musiikin saralla 

saavuttaa tai mihin hän haluaisi kehittyä. Mari ehkä kokee jopa huonoa omaa tuntoa harjoittelun 

vähyydestä, vaikka toisaalta hän on itse valinnut harrastuksensa ja myös siihen käytetyn ajan 

määrän.  Tulkitsen tämän ristiriidan johtuvan osittain vanhoista syvälle juurtuneista käsityksistä 

ja oppimisen malleista. Ennen vanhaan opittiin asioita mestari ja oppipoika -periaatteella, 

jolloin oppilas kuuliaasti toteutti opettajan käskyt. Nykyään kuitenkin oppilas ei ole enää vain 

kuuntelijan roolissa, vaan keskinäinen vuorovaikutus opettajan kanssa on tärkeässä asemassa 

ja myös harrastuksen mielekkyys myös harjoittelun määrän suhteen täytyy olla tasapainossa. 

Myös Seija pohtii harrastuksensa harjoittelumääriä, mutta tuo esiin myös muita konkreettisia 

haasteita harjoittelun suhteen. 

 

Seija: ”Enempi vaan pitäis harjotella sen ymmärrän, mutta että tuota..mäkin teen pitkiä työpäiviä niin 

ei sitä aina sitte jaksa, varsinkaan täällä kaupungissa tuntuu, kun on koti rivitalossa, että aina aattelee 

niitä naapureita. Ku ei iltasella kymmene jälkee, eikä tota haluu aamulla kuudelta ruveta laulamaan 

niin…sitten ku viikonloppusin maalle menee, niin siellä naapurit on sitte vähän kauempana, että siellä 

voi päästellä ihan kaikessa rauhassa…. 

 

Näin ollen olosuhteet voivat vaikuttaa harjoittelun määrään. Musiikkiharrastuksen 

positiivisesta luonteesta huolimatta, harrastukseen voi liittyä paljon henkilökohtaisia ristiriitoja 

esimerkiksi kehittymisen ja harjoittelun määrän suhteen, jotka voivat vaikuttaa jopa 

harrastuksen jatkamiseen. Aikuisiällä ajankäytölliset haasteet ja muuttuvat elämäntilanteet 

voivat olla monilla kynnyskysymys harrastuksen aloittamisellekin.  

 

6.2.3 Kehittymisen ja ilmaisun tärkeys 

Identiteettityön osana haastateltavien tarinoissa kuuluu myös kehittymisen ja itseilmaisun 

tärkeys. Kehittymisen teema liittyy vahvasti elämän ikäisen oppimisen kontekstiin, joka on yksi 

hyvinvoinnin ylläpitäjistä (esim. Flanagan 1978). Kehittyminen ruokkii motivaatiota ja lisää 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

 

Aino: ”Nii ja mulle on tärkeintä, että pääsee eteenpäin ja kehittyy, et tässä (laulussa) ei tuu sillä tavalla 

katto vastaan, kun soittamisessa et siinä jollekin tasolle pääsee, mut sit pitäis tehdä tosi paljon töitä et 

sä pääsisit niin pitkälle et pystyisit säestämään.” 



 37 

 

Seija: ”Kun on halu oppia, kun ei oo tarkotus ittelleen mitään uutta ammattia hankkia, mutta kumminkin 

ihan kiva kokeilla ne omat rajat. Että mihinkä asti sitä kestää, että aina vuos kerrallaan aina aatellu että 

mitenkä kauan tätä jatkan tunneilla käyntiä. Että ensimmäinen vuos tuntu, että ei tästä mitään tule ja 

näinnikkäästi mutta sit tämän talven aikana on huomannu, että onneks nyt vähän eteenpäin päästy. Ja 

huomaa, kun se oma taito kasvaa sitä sitten se nälkäkin kasvaa vähän siinä sitten, että eiku kokeillaanpas 

vielä” 

 

Seija: ”Että nyt tavallaan on nyt siinä oppimisen ovella että tietää että jos mä niinku onnistun tossa noin 

niin miten ihanalta se sitten kuulostas, että tottaka sitä niinkun haluaa, että päästä siihen tilanteeseen 

että kun suus aukaset niin tulis silleen ku ois toivottu.” 

 

Ilmaisun tärkeys nousee esiin silloin, kuin musiikkia ei ole päässyt tai voinut harrastaa.  

 

Tuula: Tavoitteeni on ehkä se että laulaminen tai musiikki pysyis mun elämässäni, että mä en hautais 

sitä. Elikä mä koen että mä olen ku vaiennut viulu tossa muutamia vuosia, että mä en paljoo laulanu 

enkä paljoo soittanu mitään. Tuntu että se instrumentti on hautautunu sinne pölyverhon taakse jonnekin 

pois, että mulla ei oo oikeutta tai haluakaan välttämättä tai kykyä laulaa, koska sen laulamisen kautta 

tai musiikin kautta ilmasee niin paljon itseään. Niin mä haluaisin, et sitä ei tapahtus uudelleen, et se 

lähtis se musiikki mun elämästä pois. Se on ehkä semmonen suurin tavoite, et se musiikki pysyis mun 

elämässä ja et sitä oppis enemmän. 

 

Tuulalla on ollut kaipuu musiikkiharrastuksen pariin, vaikka harrastus onkin ollut hetken 

tauolla. Haastateltavilla oli paljon ennakkokäsityksiä aikuisena oppimisesta, mutta monen 

kohdalla kehittyminen ja eteneminen harrastuksessa on ruokkinut lisää halua oppia. 

Haastateltavien suhtautumisessa kehitykseen näen yhtäläisyyksiä Perkinsin ja Williamionin 

(2014) tutkimukseen, jossa he korostavat elinikäisen oppimisen tärkeyttä ja myös heidän 

tutkimuksessa yksi tärkeä hyvinvointiin vaikuttava tekijä oli musiikillisen kehityksen kautta 

koettu tyytyväisyys. Tuulan tapauksessa ilmaisu musiikin kautta tuo niin voimakkaita 

kokemuksia, että tietyssä elämän vaiheessa oli jopa vaikeaa harrastaa musiikkia ja tulkitsen sen 

liittyvän musiikin tuomiin ja sen kautta välitettäviin tunteisiin.  

6.3 Musiikkiharrastus kokemuksena 

Merkitykset musiikkiharrastuksessa ja musiikkiharrastuksen merkityksellisyys tulevat 

musiikillisista asioista, sekä ei-musiikillisista teemoista. Aiemmissa pääteemoissa käsittelin 



 38 

sitä, miten musiikkiharrastuksen asema on muovautunut haastateltavien elämään ja sitä, miten 

he kokevat itsensä musiikinharrastajana. Tässä luvussa aion selvittää sitä, mitkä osa-alueet 

aineistosta nousevat musiikkiharrastukselle merkityksellisinä asioina. Musiikilla on ollut tärkeä 

osa kaikkien haastateltavien elämässä joko soittaessa tai musiikin kuuntelijana. Soitto- tai 

laulutunneilla harjoitellusta musiikista käytän termiä ohjelmisto. Soitetun ohjelmiston 

merkitystä käsitellään otsikon Merkitykset itse musiikissa alla. Musiikkiharrastuksen asemaa ja 

merkitystä haastateltavien tämänhetkisessä elämässä käsittelee alaotsikko Harrastuksen 

merkitys itselle. Viimeinen alateema Oppimisympäristö käsittelee sitä, miksi juuri 

kansalaisopisto on valikoitunut kolmelle haastateltavalle harrastusympäristöksi. Teeman alla 

käsittelen myös opettajan roolin merkitystä haastateltaville. 

 

6.3.1 Merkitykset itse musiikissa  

Vaikka soittaminen tai laulaminen ja musiikkiharrastus itsessään ovat aineistoni perusteella 

tärkeässä asemassa haastateltavien elämässä, merkitystä on myös sillä, mitä soittaa tai laulaa. 

Kysyttäessä sitä, onko merkitystä sillä, mitä soittaa on vastaukset melko yksiselitteisiä. 

 

Mari: ”ON. Se vaikuttaa mun mielest ihan mielettömästi. Se vaikuttaa jopa niinku sillä tavalla, että..että 

koska se kappale sytyttää eri tavalla niin siinä on tottakai erilainen tunne ja se myöskin motivoi 

harjottelemaan ja soittamaan siis sen kappaleen eteen, sen musiikin eteen on valmis tekemään niinku 

enemmin kun sillon kun se kappale on täysin yhdentekevä.” 

 

Mari: ”Mielekkäintä on varmaan se, et on joku kiva kappale ja lähtee soittamaan sitä. Siis mielekkäintä 

on se soittaminen, siis sen soittokokemuksen ja kappaleen kanssa.” 

 

Mieluisat kappaleet liittävät soittajan tai laulajan musiikkiin tunteen tasolla. Tällöin itse 

kappaleesta ja musiikillisesta teoksesta tulee tärkeä osa musiikkikokemusta. Musiikin kautta 

voi kokea erilaisia tunteita, joka yleisesti koetaan positiivisena asiana.  

 

Mari: ”Jos on tämmönen itselle tärkee kappale, niin sehän on semmonen..tunteellisesti liittyminen 

siihen kappaleeseen. Se voi olla hyvin lohduttavaa tai hyvin ilahduttavaa tai, mä oon ehkä vähän 

tämmönen melankolinen soittaja siinä mielessä tai kuuntelijakin. Ja on silläkin merkitystä, et musiikki 

on silleen mielenkiintosta et se yhdistää historiassakin ihmisiä, et jos ajattelee jotain vanhaa kappaletta.” 

 

Mari kokee saavansa lohtua ja iloa siitä, että musiikkiin voi liittyä tunteen tasolla. Saarikallio 

(2011) listasi tutkimuksessaan musiikin käytön strategioita, joista lohtu ja positiivisten 
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tunteiden vahvistaminen olivat osatekijöitä. Myös muut tärkeät asiat elämässä voivat korostua 

ohjelmiston kautta. Tuula kokee hengellisen musiikin itselleen erittäin tärkeänä, jolloin hänelle 

olisi tärkeää myös laulutunneilla soittaa hengellistä musiikkia.  

 

Tuula: ”Ennen mä en ois laulanu niitä, koska ne ei ollu hengellisiä lauluja, mä oisin halunnu laulaa vaan 

hengellisiä lauluja, mutta kun ei tahdo löytyä nuotteja tai ei radiosta tahdo löytyä radiokanavaa mistä 

tulis sellasia hengellisiä lauluja mitä pystys harjottelemaan.” 

 

Tuula: ”Jos laulaa, niin sit miettii niitä laulun sanoja et minkälaisen laulun haluaa niin laulun sanat antaa 

tosi paljon. Ymmärrystä vaikka, et jos ei vaikka kauheesti ylistytä, niin sit ku rupee laulaan et ”jumala 

on suuri” niin sit kun sen sanoo ääneen ja laulaa sen ääneen, niin sit se voi auttaa itteesä ymmärtämään 

et näin se todella on” 

 

Tuula saa musiikin kautta vahvistettua muita itselle tärkeitä asioita, jolloin musiikin sisällöllä 

on suuri merkitys. Positiivisia tuntemuksia voi saada myös itse instrumentista, jotka tuntuvat 

jopa fyysisellä tasolla.  

 

Mari: Kyllä mulle merkityksellinen on se huilun sointi ja se et miltä se tuntuu sormissa. Se 

resonanssihan tuntuu sormen päissä, et se on mun mielestä tosi ihana tunne, et siinä aistii keholla ja 

korvilla moniaistisesti sen et ääni soi. 

 

Marille on tärkeää aistia musiikki myös kehollisella tasolla. Musiikki voi siis auttaa 

hahmottamaan omaa kehollisuutta ja olla kokonaisvaltainen aistikokemus, jonka kautta saa 

positiivisia kokemuksia. Itse musiikin merkitys haastateltaville esiintyy siis monella tasolla. 

Pääasiassa kaikki musiikin harrastamiseen liittyvät merkitykset ovat positiivisia, jonka näen 

ruokkivan musiikkiharrastuksen motivaatiota. 

 

6.3.2 Harrastuksen merkitys itselle 

Haastateltavat kokivat harrastuksen tärkeimpänä piirteenä vapaamuotoisuuden ja vapauden. 

Musiikkiharrastus koettiin pääasiallisesti vastapainona työlle, tai jopa työtä tukevana 

aktiviteettina. Harrastuksen pariin lähteminen katkaisee sopivasti liian pitkäksi venyvän 

työpäivän. Harrastus edustaa haastateltaville omaa aluetta ja omien mielenkiintojen kohdetta. 
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Mari: ”No, siis tosi vaikee sanallistettava asia, äärimmäien vaikee miettii sanoin sitä. Mut se on 

elämässä jotain muuta, oma alue. Semmonen mahdollisuus keskittyä ihan johonkin muuhun, sulkee 

ajatukset muusta. Että siinä mielessä se on semmonen rentouttavakin. Se on semmonen emotionaalinen, 

tunne soittaa jotain kauniita kappaleita.” 

 

Marinkin kohdalla arki rakentuu työn, perheen ja harrastuksen paloista, jossa työ ja perhe ovat 

tärkeimmässä asemassa. Harrastuksen hän näkee omana kenttänään, jossa tekee jotain 

mielekästä vain itselleen. MacDonaldin (2002) mukaan ihmisellä voi olla monta eri identiteettiä 

jotka muuttuvat eri tilanteissa. Marin esimerkin kautta voisi nähdä identiteeteillä olevan myös 

eri osa-alueet: ammatillinen identiteetti, perheidentiteetti vanhempana ja myös 

harrastusidentiteetti. Niistä jokainen vahvistuu vuorollaan elämäntilanteiden mukaan, mutta 

yksikään ei niistä varmasti häviä missään vaiheessa elämää.  

 

Harrastus on tuonut myös rohkeutta ja kasvattanut itsetuntoa. Uuden opettelu on aina astumista 

epämukavuusalueelle ja kun huomaa, että taidot karttuvat ja pystyy moniin asioihin, on se 

voimaannuttava kokemus. 

 

Seija: ”Että mä tavallaan niinku kasvatan itteeni myös tässä samalla ihimisenä sillä lailla. Just sitä 

omanarvontuntoa ja sillä lailla, että se on minulle hirmu iso asia jos mä siihen pystyn, niin sit mä tuun 

varmaan olipa mitä tahansa vastassa niin mä selviin” 

 

Seija kokee oman itseluottamuksensa kasvaneen musiikkiharrastuksen myötä. Tämän näen 

liittyvän alati jatkuvaan identiteettityöhön. Elämänkokemuksen karttuessa, osa identiteetistä 

voi olla vakiintunutta, mutta jatkuvan vuorovaikutuksen ympäristön kanssa ja kokemuksiemme 

myötä peilaamme itseämme ja kehitämme minäkuvaamme. 

 

6.3.3 Oppimisympäristö 

Kolme haastateltavista kävivät harrastamassa kansalaisopistoympäristössä ja yksi 

haastateltavista yksityisopetuksessa. Haastatteluissa käy ilmi, että oppimisympäristöllä on 

tärkeä asema musiikin harrastuksessa. Se, että kokee omien taitojensa, tavoitteiden ja 

motivaation kohtaavan myös oppimisympäristön ja opettajan kanssa, on tärkeä osa harrastusta. 

Puhuttaessa erilaisista oppimisympäristöistä, ero erilaisten oppilaistosten eroista nousee esiin.  
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Tuula:”…Ja kansalaisopistossa siks, että siellä taso oli mun mielestä heikompi ja kuitenkin semmonen 

sydämellisempi ja siellä ei tarvinnu opetella teoriaa. Musiikkiopistoon mä en halunnu mennä, ku tuntu, 

että se on niin kauheen kallista ja sitovaa ja pakottavaa, että täytyy oppia tietyt asiat ja päästä tietyistä 

kokeista läpi ja osata tietty taso. Et se on niin kovin määriteltyä, et ei sellasta, se taas tappaa sen 

harrastushalun” 

 

Tuula kokee kansalaisopiston ympäristönä helposti lähestyttäväksi ja matalan kynnyksen 

opinahjoksi. Kansalaisopiston koetaan kansanomaisena, jonne on helppo mennä lähtötasosta 

riippumatta. Kansalaisopiston viestintä ja markkinointi koettiin myös kätevänä, koska esitteet 

lähetetään postitse, jolloin ne tulevat lähelle kansalaista automaattisesti. Tuula kokee 

musiikkiopiston haastavampana harrastusympäristönä ja kansalaisopiston vapaampana 

ilmapiiriltään. Harrastusympäristön kansanomaisuus ja helposti lähestyttävyys sekä vapaus 

ovat siis tärkeässä asemassa oppimisen kannalta. Myös Aino kokee kansalaisopiston hyvänä 

harrastuspaikkana. 

 

Aino: ”No se on aika luontainen väylä, että sitä kitaransoittoa harrastin täällä työväenopistossa. 

Kansansivistystyö, niin se on aika luonteva väylä ja se on suhteellisen edullinen sitten vielä. Että jos 

menee yksityistunneille niin ne on kalliimpia.” 

 

Ainon mielestä myös taloudelliset seikat vaikuttavat harrastusympäristön valintaan. 

Yksityistunnit ja myös musiikkiopisto ovat kalliimpia vaihtoehtoja, joka voi rajata osan 

harrastajista ulkopuolelle. Musiikkiopistojen tutkintomuotoisuudesta on myös käyty 

keskusteluja ja koko järjestelmää on jopa kritisoitu. Johanna Hasu (2017) mainitsee tuoreessa 

väitöskirjassaan, että musiikkiopistot Suomessa eivät juurikaan ota huomioon erilaisia 

oppimisen tapoja, vaan oppilaan tulisi edistyä järjestelmän ehdoilla. Opetussuunnitelmissa on 

kuitenkin alettu ottamaan huomioon erilaiset oppijat. Musiikkiopistojen opetussuunnitelmissa 

nähdään musiikin opiskelu tavoitteellisena prosessina, johon vaikuttaa motivaatio, yksilölliset 

ominaisuudet sekä oppimisympäristö. Hasu korostaa, että vuorovaikutus ja opettajan merkitys 

motivaatiolle erilaisten oppimistapojen huomioimisen ohella on nostettu vasta keskusteluihin 

viime vuosien aikana. (Hasu 2017, 44-45.) On tärkeää, että erilaiset oppimisympäristöt ottavat 

huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet ja lähtökohdat.  

 

Aineistosta esiin nousee myös opettajan roolin tärkeys. Opettajan rooli korostuu erityisesti 

kannustajana ja motivoijana. Hyvää vuorovaikutusta opettajan kanssa haastateltavat pitivät 

erityisen tärkeänä.  
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Mari: ”Ja kyllä se semmonen kokonaisvaltainen vuorovaikutus siinä soittamisen ympärillä on varmaan 

se mikä siellä mun tunneilla on hauskaa. Et keskiössä on tietenki se soittaminen, mut se on kuitenkin 

sellanen hyvin epämuodollinen tilanne jossa sivutaan välillä vähä muutakin ku soittamista” 

 

Oppitunnit saivat Marin kokemuksen mukaan muutakin merkitystä, kuin pelkästään 

harjoittelemisen. Soitto- tai laulutunnin vapaamuotoisuus on positiivinen puoli, koska 

soittotunneilla voidaan keskustella muistakin kuin soittamiseen liittyvistä asioista ja tämä 

vahvistaa opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutusta. 

 

Aikuisena musiikinharrastajana vuorovaikutussuhteet nousevatkin merkittävämpään roolin, 

kuin lapsena ja opettajan ja oppilaan välinen kemia on tärkeää. Aikuisiällä on myös helpompaa 

tehdä valintoja opettajan suhteen ja vaatia opetukselta enemmän. Ei ole pakko tyytyä 

opettajasuhteeseen, joka ei toimi.  

 

Mari: ”Mä en tarkalleen muista kuinka monta opettajaa mulla siellä ehkä on ollu, mutta oli muun muassa 

myöskin sellanen joka vaikutti kyllä siihen et mä en jatkanu hänen kanssaan että..siinä oli niinku sellaset 

intressit jotenki, että opettajan tavotteet on eri ku mun tavotteet niin vahvasti, että jotenki tuntu että..mä 

en halua näin tavotteellisesti opiskella välttämättä, opetella ulkoo..no, tai no..esimerkiks vaikka..että kyl 

siin on kysymys myöskin sitte tietyssä vaiheesa ku tekee niitä valintoja että minkälainen ope on..” 

 

Marille tavoitteista keskusteleminen opettajan kanssa on erittäin tärkeää. Jos tavoitteet ovat 

ristiriidassa opettajan kanssa, aiheuttaa se motivaation heikkenemistä ja ristiriitoja myös 

vuorovaikutussuhteessa. Tärkeää onkin rakentaa keskinäinen luottamus, jotta tavoitteista on 

helppo keskustella. Tärkeässä roolissa on myös sen hyväksyminen, että kaikkien kanssa 

vuorovaikutus ei toimi. Kun taas vuorovaikutus toimii, voi se olla positiivinen ja motivoiva 

tekijä musiikkiharrastuksessa. 

 

Seija: ”Just tämmösessä ku ollaan niinku yksilö..Että jos ne ei kemiat pelitä niin eihän siitä tule mitään. 

Koska se opettajan taitohan se on tavallaan saada sinusta esille ja sillälailla ne piirteet ja muut että jos 

se ei se kemia pelitä niin et sinä oppilaanakaan heittäydy silleen ja se opettaja saa sinut uskomaan, että 

hei että sää pystyt siihen.” 

 

Seija korostaa entisestään opettajan roolia motivaattorina ja kannustajana. Vaikka motivaatio 

musiikin harrastamiseen aikuisiällä lähtee useimmin sisäisistä motiiveista, opettajalla on tärkeä 
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rooli motivaation ylläpitäjänä. Yhtä lailla, kun lasta tulee kannustaa oppimaan, on tärkeää, että 

myös aikuisia kannustetaan elinikäiseen oppimiseen. 

6.4. Tulosten yhteenveto 

Varhaiset kokemukset musiikista, ympäristö ja niistä muovautuva musiikillinen minäkuva, 

sisäinen ja ulkoinen motivaatio, kehittyminen ja niiden kautta kokemus kokonaisvaltaisesta 

hyvinvoinnista harrastuksessa muodostavat kehämäisen jatkumon, jossa eri osa-alueet ovat 

jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja liittyvät vahvasti jatkuvaan identiteettityöhön. (Kuvio1). 

 

 

 

KUVIO1. Musiikinharrastajan jatkuva identiteettityö ja siihen vaikuttavat tekijät 

 

Kuvio havainnollistaa sen, että haastateltavat kokivat lapsuuden kokemustensa muovanneen 

omaa musiikillista minäkuvaansa. Musiikillinen identiteetti on saattanut lapsuuden ja 

nuoruuden kokemusten, ympäristön ja koulun vaikutuksen myötä muotoutua positiiviseksi tai 

negatiiviseksi. Käsitys omista kyvyistä on vaikuttanut musiikkiharrastuksen jatkamisen 

motivaatioon kahdella tavoin. Toisaalta mahdolliset lapsuuden huonot kokemukset haluttiin 

Kokemukset

Minäkuva

MotivaatioKehittyminen

Hyvinvointi

Musiikinharrastajan 
identiteettityö 
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kääntää positiivisiksi. Toisaalta taas lapsuudessa on jo huomattu musiikin voima ja oma 

kiinnostus musiikkia kohtaan ja myöhemmin on tullut halu toteuttaa lapsuuden haave 

musiikkiharrastuksesta tai vaikka tietyn soittimen soittamisesta. Molemmin tavoin on 

motivoiduttu musiikkiharrastuksen pariin aikuisena, vaikka harrastukselle olisi tullut kouluiän 

jälkeen tauko. Lapsuuden ja kouluiän jälkeinen musiikkiharrastuksen loppuminen on 

useimmiten johtunut muuttuvista elämäntilanteista. Kun harrastukseen on sitouduttu, on 

huomattu oma pystyvyys ja kehittyminen musiikkiharrastuksessa, joka taas on tuonut 

itseluottamusta ja rohkeutta. Itselle mielekäs tekeminen, itseluottamuksen kasvaminen, 

musiikin kautta koetut tunne-elämykset edistävät kokonaisvaltaista hyvinvointia. Musiikillinen 

identiteetti muuttuu ja kehittyy jatkuvasti elämän aikana ja siihen vaikuttaa moni tekijä niin 

sisäisesti, kuin ulkoisestikin. Tulosten merkitystä ja yhteyttä teoreettiseen viitekehykseen 

pohditaan tarkemmin seuraavassa luvussa. 
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7 PÄÄTÄNTÖ 

Tutkimuksessani tutkin aikuisiän musiikkiharrastusta ja tutkimuksen tavoite oli vastata kahteen 

tutkimuskysymykseen: 1. Miten lapsuuden musiikillisten kokemusten merkitys omalle 

käsitykselle itsestä musiikinharrastajana ilmenee tutkittavien puheissa? ja 2. Millaisia 

kokemuksia haastateltavilla on tämän hetkisestä musiikkiharrastuksestaan? 

Tutkimusaineistoni analyysissä esiin nousi kolme pääteemaa, jotka olivat lapsuuden 

musiikkiympäristön merkitys harrastajaksi kasvamiseen, identiteettityö ja musiikkiharrastus 

kokemuksena. Näiden kolmen pääteeman ja niiden alateemojen kautta kävin läpi 

tutkimusaineistoni ja analyysini tulokset. Tässä luvussa pohdin tutkimuksen tuloksia ja käyn 

läpi tutkimukseni rajoitukset ja luotettavuuden. 

7.1 Pohdinta 

Tutkimuksen tulosten pohjalta voi todeta, että lapsuuden kokemuksilla oli suuri merkitys 

yksilön käsitykseen itsestä musiikin harrastajana. Lapsuuden musiikillinen ympäristö ja 

vanhempien arvomaailma ohjasivat paljon omaa musiikillista identiteettiä erityisesti 

lapsuudessa. Musiikkiharrastuksen arvottaminen korostui, jolloin musiikkiharrastuksen 

koettiin olevan paremmassa taloudellisessa asemassa olevien lasten harrastus, ehkä jopa 

etuoikeus. Myös vanhempien omalla arvomaailmalla oli yhteys musiikkikulttuuriin 

kasvamisessa. Myöhemmin haastattelemani harrastajat ovat ymmärtäneet, kuinka paljon perhe 

ja ympäristö ohjaavat musiikillista suuntaa erityisesti, kun puhutaan musiikkiharrastuksen 

mahdollisuuksista. Tulkitsen niin, että henkilöillä, jotka eivät ole kasvaneet musiikin 

ympäröimänä, on tietynlainen käsitys erilaisista musiikillisista kentistä ja mahdollisuuksista. 

Lamont (2011) toi esiin, että monesti kielteiset käsitykset eivät niinkään liity itse musiikkiin 

vaan kätkettyihin arvoihin ja asenteisiin. Myös tässä tutkimuksessa on viitteitä 

samankaltaiseen. Vasta aikuisiällä näiden kielteisten käsitysten on ymmärretty olleen vääriä, 

tai jopa turhia. Kuitenkin nämä asenteet ovat vaikuttaneet siihen, että musiikillinen identiteetti 

voi muotoutua negatiiviseksi. Tutkimuksen perusteella lapsuudessa ja kouluaikana koettu 

palaute on ollut pääasiallinen vaikuttaja siihen lapsuuden mahdollisuuksien puuttumisen ohella, 

että musiikillinen identiteetti on voinut muodostua jopa negatiiviseksi.  
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Musiikkiharrastuksen polulla on kuitenkin ollut jonkinlainen käännekohta, joka liittyy oman 

identiteetin kokemiseen ja myös elämäntilanteisiin. Lapsuuden toteutumattomat haaveet ja 

ehkä negatiiviseksikin muodostunut musiikillinen identiteetti on kokenut muutoksen 

aikuisiällä, jolloin on palattu musiikkiharrastuksen pariin. Musiikkiharrastuksesta saadut 

positiiviset kokemukset ja niiden kautta itseluottamuksen kasvaminen ovatkin muuttaneet 

musiikilliset kokemukset positiiviseksi. On löydetty itsestä uusia puolia ja huomattu 

kehittymistä. Oma musiikillinen identiteetti on vahvistunut itseluottamuksen kasvaessa. Ehkä 

juuri aikuisikäisille musiikinharrastajille erityispiirteenä on kuitenkin tietty vaatimattomuus 

harrastuksestaan ja kyvyistään. On helpompi vähätellä taitojaan, kuin rohkeasti kuuluttaa 

olevansa hyvä ja olla terveellä tavalla ylpeä omista kyvyistään.  

 

Musiikkiharrastuksen aloittaminen ja jatkaminen on vaatinut haastateltavilta paljon 

pohdintatyötä omista arvoista, osaamisesta ja etenkin motivaatiosta. Tutkimukseni perusteella 

erityispiirteenä juuri aikuisille työssäkäyville musiikinharrastajille on ristiriitaiset tunteet 

harrastamisen halun ja harrastamiseen käytetyn ajankäytön välillä. Perheellisillä haastateltavilla 

arjen ajankäytön haasteet ovat hieman helpottaneet, kun lapset ovat muuttaneet pois kotoa, 

mutta silti arki ja työelämä koettiin osittain hektisenä. Tämä aiheutti sen, että 

musiikkiharrastukseen ja soittamiseen ei ollut riittävästi aikaa. Haastateltavat kokivat, että 

kehittyminen olisi nopeampaa, jos heillä olisi mahdollisuus käyttää enemmän aikaa 

harjoitteluun. Toisessa päässä kuitenkin painoi harrastuksen vapaaehtoisuus ja omin ehdoin 

eteneminen. Ristiriidan tunteet ovat saattaneet joskus aiheuttaa jopa musiikkiharrastuksen 

lopettamisen aikeita, mutta harrastuksen positiiviset puolet ovat aina puoltaneet harrastuksen 

jatkamista, koska koetaan, että harrastuksesta on hyötyä myös arjessa. Musiikkiharrastus 

tasapainottaa työelämän haasteita ja tuo lisää itsevarmuutta. Tutkimukseni haastateltavat olivat 

kaikki työssäkäyviä musiikinharrastajia, mutta esimerkiksi työssäjaksamisen ja 

työhyvinvoinnin kysymykset eivät nousseet aineistossani huomattavasti esiin. 

Musiikkiharrastus kuitenkin edusti selvästi haastateltaville omaa aikaa ja sitä ”omaa juttua”, 

jolloin on mahdollisuus tehdä jotain mielekästä vain itselleen.  

 

Musiikkiharrastukseen liitetyt merkitykset voivat olla liitettävissä moniin harrastuksiin, mutta 

musiikkiharrastuksen erityispiirteenä on sen merkitysten liittyminen itse musiikkiin ja sen 

kautta koettaviin ilmaisullisiin asioihin. Musiikin kautta koettavat tunteet ja tiettyihin 

musiikkikappaleisiin liittyminen koettiin hyvinkin voimaannuttavana.  Musiikkiharrastus 

liittyy vahvasti tunteisiin myös haastateltavilla. Musiikkia ei kuitenkaan harrastettu tunteiden 
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säätelyn näkökulmasta tai ainakaan päämäärät eivät kuitenkaan tuntuneet olevan kovinkaan 

tietoisia. Musiikkiharrastus ja soittotuntien jälkeinen energisoituminen ja positiivisen mielialan 

kohoaminen ovat kuitenkin varmasti olleet yksi tärkeä motivaatiotekijä musiikkiharrastukselle.  

Musiikin kautta kuitenkin päästiin selvästi tunteisiin kiinni ja tunteet tässä tutkimuksessa 

liittyivät enimmäkseen itse musiikkiin, vaikka varsinainen vuorovaikutustilannekin oli 

tärkeässä osassa. Vaikka kaikki haastateltavat kertoivat mielellään musiikkiharrastuksestaan ja 

kokemuksistaan, musiikista esiin nousevien tunteiden kuvaaminen saattoi olla hankalampaa tai 

niistä puhuminen tapahtui epäsuorasti. Musiikkiharrastus koettiin yhtä lailla itsensä 

ilmaisemisen ja toteuttamisen väylänä, jolla oli positiivisia vaikutuksia haastateltavien 

itsetuntoon ja myös mielialaan. Toisaalta harrastus oli tekemistä muun arjen ohella ja sen 

pääasiallinen merkitys koettiin työn vastapainona ja jonain muuna, kun toiset arjen rutiinit. 

Musiikkiharrastuksen asema haastateltavien elämässä ei nouse jalustalle, vaikka itse musiikin 

tuomat syvällisemmät merkitykset nousevat esiin. Harrastus ylipäänsä ruokkii ihmisen 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa identiteettityössä erityisesti ilmaisun kautta osana 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Musiikkiharrastuksen erityispiirteet taas tulee jokaiselle 

ominaisesta ilmaisukanavasta, joka tässä tutkimuksessa haastateltavilla oli laulaminen tai 

soittaminen. 

 

Vapaa-aika, kuten harrastuksetkin voidaan liittää valinnanvapauteen. Vapaa-aika kuitenkaan ei 

aina ole vapaavalintaista elämäntilanteen, terveydentilan tai työtilanteen vuoksi. Yhtä lailla 

kuin koettu hyvinvointi tai elämänlaatukin, vapaa-ajan merkityksellisyys ja määritelmäkin voi 

muuttua yksilötasolla jatkuvasti elämäntilanteista riippuen. Näin ollen myös harrastusten 

merkityksellisyys riippuu siitä, mikä yksilön sen hetkinen koettu hyvinvoinnin tila on. 

Haastateltavat kokivat musiikkiharrastuksen merkityksellisenä, mutta kuitenkin melko 

tavallisena osana arkea. Ehkä vaatimattomuus omaa musiikillista osaamista kohtaan ei anna 

todellista kuvaa siitä, mitä musiikkiharrastus haastateltaville merkitsee, vaan lähinnä siitä, 

miten he kokevat omat taitonsa musiikin suhteen tai kuinka heidän ideaaliminänsä on suhteessa 

minäkuvaan. 

 

Tutkielmani nosti esiin motivaation, identiteettityön sekä hyvinvoinnin vahvan liiton, sekä 

niiden kehämäisen merkityssuhteen (kts. KUVIO1 luvussa 6.4). Motivaatio toimii 

alkusysäyksenä harrastuksen aloittamiselle, sekä jatkamiselle, jonka kautta henkilö voi kokea 

hyvinvointinsa paranevan, koska kokee motivaatiota itselle tärkeään toimintaan. Hyvinvointia 

edistää se, että yksilö tekee identiteettityötä ja vahvistaa minäkuvaansa itselle merkityksellisen 
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tekemisen kautta. Yhtä lailla mielekäs tekeminen ja musiikkiharrastuksesta saatavat positiiviset 

kokemukset toimivat motivaation lähteinä harrastukselle. Yksinkertaistettuna ja myös 

tutkimukseni tulosten vahvistamana yksilölle merkityksellinen toiminta, tässä tapauksessa 

musiikkiharrastus, on tärkeä osa yksilön identiteettiä sekä hyvinvointia, joka useimmiten vaatii 

oikeanlaiset olosuhteet, eli ulkoisen motivaation sekä omat henkilökohtaiset motiivit, eli 

sisäisen motivaation. Sekä ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon ja myös henkilön sen hetkiseen 

minäkuvaan vaikuttaa taas yksilön elämänkokemus ja tapahtumat elämän varrella. Tämän 

vuoksi musiikkiharrastuksen voi katsoa toimivan hyvinvointia edistävänä voimavaratekijänä 

aikuisen ihmisen arjessa. 

7.2 Tutkimuksen rajoitukset ja luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta mitattaessa on syytä tarkastella, onko tutkimusmenetelmällä saatu 

tarkasteltua tutkimuskysymysten mukaisesti aineistoa ja siksi kaiken tutkimuksen pätevyyttä ja 

luotettavuutta onkin syytä arvioida. Aineiston tuottamisen ja käsittelyn vaiheet on kuvattu tässä 

tutkimuksessa riittävän tarkasti ja yksityiskohtaisesti (vrt. Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2001, 

213–214). Tutkimuksessa on noudatettu metodin mukaista systemaattista analyysiprosessia ja 

analyysin eri vaiheista on pidetty jatkuvaa kirjanpitoa teema-aihioiden, alaluokkien ja 

pääteemojen määristä. Tutkimuksessa on myös kerrottu avoimesti analyysin eri vaiheista ja 

avattu perusteet, miksi juuri tiettyihin päätelmiin on päästy. 

 

Tulkinnallinen fenomenologinen analyysi (IPA) on varsinaisen analyysimetodin lisäksi 

teoreettinen viitekehys tutkimukselle. IPA:ssa pyritään ehdottomaan tarkkuuteen (vrt. Smith, 

Flowers & Larkin 2009), mutta tulkinta ei saa jäädä liian pinnalliseksi. Tutkijan oma ääni tulisi 

kuulua analyysissä. Haasteen metodille tuo tasapainoilu tulkinnan ja tutkittavan sanoman 

välillä. Tutkimuksessani on onnistuttu löytämään tulkinnallinen taso, johon on auttanut 

systemaattisuus ja syvä tutustuminen aineistoon. Analyysin edetessä pyrin aina palaamaan itse 

tekstiin, jotta yhteys tulkintojen ja varsinaisen tekstin välillä säilyy läpi analyysin.  

 

Varsinaiset haastattelukysymykset esitin vasta haastattelutilanteessa, jotta vastaukset olisivat 

mahdollisimman autenttisia ja jopa intuitiivisia. Oman rajoituksensa haastattelututkimuksessa 

asettaa myös tutkittavan aiheen henkilökohtaisuus, vaikka arkaluontoisia asioita tutkimuksessa 

ei käsitelty. Aihe menee lähelle haastateltavan kokemuksia ja tuntemuksia ja vieraalle ihmisille 
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näistä kertominen voi olla haastateltavalle hankalaa. Haastattelutilanteet pyrin kuitenkin 

luomaan mahdollisimman avoimiksi ja vapaiksi, jossa olin tutkijana kuuntelijan roolissa ja 

esitin lähinnä haastattelua edistäviä ja tarkentavia kysymyksiä. Tutkimukseni eettiset 

kysymykset liittyvät haastateltavien yksityisyyden suojaan, haastatteluaineiston käsittelyyn ja 

aineiston analyysin raportointiin. Hyvän tieteellisen käytännön ja tutkimuseettisten 

periaatteiden mukaisesti haastateltavat ovat olleet tietoisia alusta alkaen tutkimuksen 

luottamuksellisuudesta ja siitä, että haastateltavia ei ole mahdollista tunnistaa tutkimuksesta. 

Haastateltavat ovat informoitu asianmukaisesti tutkimuksen etenemisestä ja aineiston 

käyttötarkoituksesta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 13).  Informantit ovat 

kirjallisesti antaneet suostumuksen haastatteluun ja ovat olleet tietoisia, että haastattelu on ollut 

mahdollista keskeyttää tai peruuttaa missä vaiheessa tahansa prosessin edetessä. 

Haastateltavien anonymiteetti on säilytetty koko tutkimusprosessin ajan. 

 

Tutkimuksessa oli neljä informanttia, joka maisterintutkielman laajuiseen opinnäytetyöhön on 

riittävästi. Jatkotutkimusta ajatellen informanttien määrää kannattaa kasvattaa, jotta päästään 

syvällisempään analyysiin. Jatkotutkimuksessa on mahdollisuus keskittyä paremmin 

musiikkiharrastuksen ja identiteettityön suhteeseen.  

 

Jokaisella meistä on musiikillinen identiteetti musiikillisesta taustasta riippumatta. Jokainen voi 

omalla tavallaan nauttia musiikin tuomista positiivisista kokemuksista. Musiikin merkitykset 

ihmiselle voivat olla kulttuurisia, konkreettisia, fyysisiä tai psykologisia monin tavoin, mutta 

yhdistävänä tekijänä on kuitenkin musiikin moniulotteisuus osana ihmisen elämää ja siksi 

musiikin yhteyttä ihmisen ja identiteetin eri ulottuvuuksiin on syytä tutkia jatkossakin. 
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