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1 JOHDANTO 

Musiikki ja keho ovat toisistaan erottamattomia. Kaikki musiikillinen toiminta, kuten soittami-

nen, laulaminen tai musiikin kuuntelu edellyttävät kehon aktiivista osallistumista. Musiikki on 

liikettä, jonka havaitsemme ja muodostamme itsellemme merkitykselliseksi kehomme aistien 

avulla. Toisinaan musiikkiesitys voi tuottaa niin vahvan kokemuksen, että sitä on vaikea pukea 

sanoiksi, mutta aistimme sen kokonaisvaltaisena tunteena kehossamme.  

 

Soitto- ja opetushistoriani aikana olen huomannut omista ja oppilaiden soittokokemuksista, 

kuinka instrumentin ääressä vapautuminen on usein haastavaa varsinkin esiintymistilanteessa. 

Soittamisesta saattaa tulla tekninen suoritus, jolloin ilmaisu jää toissijaiseksi ja syntyy ikään 

kuin muuri instrumentin ja esiintyjän välille. Hahmotellessani tutkielmani aihetta, minua kieh-

toi kysymys siitä, voisiko tietoinen huomion vieminen kehon tuntemuksiin instrumenttiopetuk-

sessa saada soittajan vapautumaan ja olemaan enemmän yhtä soittimensa kanssa. Tästä syntyi 

mielenkiintoni selvittää kehollisuuden merkitystä soittoharrastuksen kannalta ja tutkia kehon-

tiedon hyödyntämistä instrumentin hallinnan, ennen kaikkea ilmaisun, opetuksessa. Uskon, että 

vapautuneessa, soittajalle mielekkäässä soittotilanteessa, on merkittävästi kyse kehonhallin-

nasta, joka mahdollistaa liikkeen ja musiikillisen ilmaisun yhdistymisen saumattomasti. Tämä 

ei kuitenkaan ole yhtäkkistä musiikkiin heittäytymistä, vaan kehollisen tiedon muodostuminen, 

jossa keho ja mieli ovat yhtä, on pitkällisen harjoittelun lopputulos (ks. Tarvainen 2012; Kle-

mola 2005, Parviainen 2006).  

 

Tutkimukseni pohjautuu kehonfenomenologiseen johtoajatukseen, jonka mukaan kaikki tietä-

mämme on lähtöisin kehosta. Aihevalintani yhdistää pianonsoiton opetuksen ja kehon koke-

muksen. Sen taustalla vaikuttaa pianopedagogin koulutukseni ja musiikkitieteen opintojen 

myötä herännyt kiinnostukseni soveltaa kehollisuuden filosofiaa instrumenttiopetuksessa. Tut-

kimuksessani halusin pohtia kehontiedon merkitystä soitonoppimisessa ja tarkastella kehollisen 

oppimisen menetelmiä pianonsoiton perusopetuksessa sekä ylipäänsä avata kehollisuuden kä-

sitettä pianonsoiton kontekstissa. Lähestyn aihettani käytännönläheisesti keräten kolmen tutki-

musinformanttina toimineen oppilaani kokemuksia ohjaamiltani pianotunneilta. Niiden poh-

jalta pyrin selvittämään minkälaisia kokemuksia kehollisen oppimiskäsityksen ympärille suun-

nittelemani soittotunnit tuottavat oppilaille. Tulkinnoistani syntyneiden päätelmien ja 
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teoreettisen viitekehyksen perusteella pohdin kehollisen tiedon lisäämisen merkitystä pianon-

soiton oppimisen kannalta. 

 

Työni näkökulma perustuu fenomenologi Maurice Merleau-Pontyn (1962) filosofiaan, jonka 

mukaan tunnemme maailman oman kehomme kautta. Kehonfenomenologian näkökulma selit-

tää sen, kuinka ihminen ajattelee ja toimii kokonaisvaltaisesti koko kehonsa avulla. Kehoa voi-

daan pitää kognition ja luovuuden keskeisenä tekijänä, eikä mieltä ja kehoa voida niin ikään 

erottaa toisistaan (Juntunen 2011, 69). Tanssitaiteilija ja fenomenologi Maxine Sheet-Johnstone 

on tarkastellut kirjoituksissaan liikettä tietoisuuden perustana. Sheet-Johnstonen (1999,136-

137) mukaan kehon liike on kaiken kognition alku, jonka kautta muodostuu tietoisuutemme 

maailmasta ja itsestämme. Vastasyntynyt alkaa hahmottamaan ympäristöään ja itseään spon-

taanin liikkeen kautta. Keho asettaa syntymästä asti sekä mahdollisuudet että rajat toimia ym-

päristössä ja samalla rakentaa ymmärrystä omasta itsestään. Käsityksemme painosta, ajasta ja 

tilasta syntyvät oman kehomme kautta. Kuten Sheet-Johnstone (1999, 136) sanoo, liikekoke-

muksen avulla syntyvät havainnot ja käsitteet ovat läpi elämän jatkuva tapa ymmärtää maail-

maa ja tulla siitä osalliseksi. Instrumenttiopetus on luonteva tapa vahvistaa yhteyttä omaan ke-

hollisuuteen. Soittaminen on fyysistä toimintaa, jossa opimme liikekokemuksen kautta oman 

kehomme mahdollisuuksista ja instrumentin ominaisuuksista. 

 

Eri tieteenalat ovat 2000-luvun alusta alkaen ryhtyneet aktiivisesti tutkimaan oppimista kehol-

lisuuden näkökulmasta. Niin musiikin kognitiotieteissä, kasvatustieteissä, kuin taiteissakin ol-

laan yhä kiinnostuneempia kehollisesta tiedonmuodostuksesta. Käytännön tasolla instrument-

tiopetuksessa kehollisen oppimisen näkökulmaa ei ole vielä kuitenkaan osattu johdonmukai-

sesti hyödyntää ja käsite on edelleen jokseenkin vieras. Muun muassa vuonna 2017 uudistetussa 

musiikkiopistoja koskevan taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa ei ole suoraa mainin-

taa kehollisuudesta. Siinä kuitenkin painotetaan keholliseen oppimiseen liittyvää oppilaan ko-

konaisvaltaista kasvua pelkkien musiikillisten taitojen oppimisen sijaan ja luovat ja toiminnal-

liset opetusmenetelmät ovat saaneet lisää huomiota. 

 

Aiemman kehollista oppimista koskevan tutkimuskirjallisuuden perusteella tiedon lisääminen 

kehollisesta oppimisesta on instrumenttiopetuksen pedagogisten käytänteiden kehittymisen 

kannalta olennaista. Anttila (2011, 170) korostaa, että kehollinen oppiminen tarjoaa viitekehyk-

sen, jossa tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä omaehtoisen ja tiedostavan oppimisen 

myötä hyödyntäen oppilaan omaa kokemusmaailmaa. Hän on hyödyntänyt kehollista oppimista 
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tanssin avulla koulumaailmassa eri oppiaineissa. Myös Parviainen (esim. 1998, 73) painottaa, 

että parantamalla kehon yhteyttä, opitaan samalla ymmärtämään sekä muita että omaa toimintaa 

paremmin. Rouhiaisen mukaan (2011, 90) paranevalla kehon hallinnalla ja kehollisella ymmär-

ryksellä voidaan taas kasvattaa oppilaan itsetuntoa sekä luoda turvallisuuden tunnetta. Oppilaan 

kehontiedon kasvaessa, voi parantua itseymmärrys ja itseohjautuvuus (Ks.Parviainen 2016, 8-

9). Tietoisuuden lisääntyminen omasta kehosta ja itsestä voivat edelleen johtaa voimaantumi-

sen kokemuksiin (Siljamäki 2013, 62-63). Näiden tutkimusten valossa voidaankin olettaa ke-

hollisen tiedon lisäämisen vahvistavan soittoharrastuksen mielekkyyttä ja jatkuvuutta. Lähde-

kirjallisuuden perusteella kehollinen näkemys instrumenttiopetuksessa voi laajentaa perinteisiä 

soitonopetuksessa käytettyjä oppimiskäsityksiä ja tarjota kehykset luovaan ilmaisua ruokkivaan 

toimintaan.  

 

Päädyin tutkimukseni yhteydessä käyttämiini kehontietoa painottaviin opetusmenetelmiin 

aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella. Hyödyntämiäni keinoja oppilaiden kehollisen 

kuuntelun lisäämiseksi olivat ilman pianoa ja pianon kanssa tehtävät motoriset harjoitteet, il-

man nuotteja soitetut tekniikkaharjoitukset, mielikuvituksen ruokkiminen improvisaation ja 

musiikillisten metaforien avulla sekä ylipäänsä oppilaan huomion vieminen soittamisessa ke-

hon liiketuntemuksiin ja niistä keskusteleminen soittotunnin aikana ja jälkeen. Improvisaation 

ja liikettä ja ilmaisua yhdistävien metaforien avulla oppilas johdatettiin erilaisten liikeratojen 

löytämiseen ja syy-seuraussuhteen ymmärtämiseen yksinkertaisella tausta-ajatuksella, että 

piano vastaa niin kuin siihen koskettaa. Palaute on soitossa välitön ja kehon aisteja herkistä-

mällä soittoa osataan paremmin arvioida ja muuttaa toimintaa niin, että liike palvelee ilmaisua 

toivotulla tavalla. Opettajalla oli olennainen rooli johdattaa oppilas arvioimaan ja reflektoimaan 

oppimistaan sekä toimia osaltaan palautteen antajana. 

 

Kehollinen oppiminen on tutkimusaiheena vielä suhteellisen nuori instrumenttiopetuksen pii-

rissä. Liikekokemuksen avulla oppimisesta on kuitenkin Suomessa ilmestynyt jo useampia tut-

kimuksia tanssin ja laulun alalta (esim. Parviainen 1998; Tarvainen 2012; Anttila 2013; Silja-

mäki 2013) mutta muutamia myös pianonsoiton opetukseen, improvisaatioon ja musiikkikas-

vatukseen liittyen (esim. Juntunen ja Hyvönen 2004; Junttu 2010). Tutkielmassani sovellan 

muun muassa edellä mainitsemiani tutkimuksia ja muuta lähdekirjallisuutta kehonfenomenolo-

giasta ja kehollisesta oppimisesta pianonsoiton pedagogiikkaan. Tarkennan kehollisuuden kä-

sitettä instrumenttiopetuksessa keräämäni tutkimusaineiston perusteella empiirisen havainnoi-

van ja tulkitsevan fenomenologisen tutkimusotteeni avulla. Työni tutkimusaineisto koostuu 
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haastattelujen avulla keräämistäni oppilaiden kokemuksista ja vuoroin tutkijan ja oppimispro-

sessiin osallistuvan opettajan roolissa tekemistäni havainnoista. Tutkimuksen taustalla vaikut-

taa kehonfenomenologian tietoteoriat sekä pianistin ja opettajan kokemukseni, josta osaa voi-

daan pitää keholliseen tietoon liittyvänä niin kutsuttuna hiljaisena tietona. 

 

Seuraavassa luvussa käyn läpi keskeistä tutkimuskirjallisuutta ja kehollisuusilmiöön liittyviä 

käsitteitä. Avaan, miten aiempi kehollisuustutkimus on sovellettavissa pianonsoiton opetuk-

seen. 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Työni teoreettisen viitekehyksen muodostavat kehonfenomenologian teoreettis-filosofiset kä-

sitykset ja sen ympärille kiertyneet fenomenologiset tutkimusmenetelmät. Työni kivijalkana 

toimivat ruumiin fenomenologian uranuurtajan Maurice Merleau-Pontyn (1962) filosofia, jossa 

hän tarkastelee kehoa toiminnallisena ja kokemuksellisena subjektina, jonka avulla ensisijai-

sesti havainnoimme ja rakennamme tietoa maailmasta. Merleau-Ponty on tuonut esiin kehon 

kaksipuoleisuuden. Koska keho on sekä havainnoiva että havaittu, se mahdollistaa sen, että 

voimme tulla tietoiseksi ulkomaailmasta omien kehollisten kokemustemme kautta. Merleau-

Pontyn (1962) keskusteluun tuomat kehon eri ulottuvuudet ovat muodostaneet kaksi erilaista 

tietämisen tapaa eli objektikehoa koskevaa tietoa ja subjektiivista koettua kehontietoa (Parviai-

nen 2006, 72; Klemola 2005, 77). Kehon eri ulottuvuudet tarkoittavat sitä, että kun aistimme 

ulkomaailmaa, aistimme samalla myös omaa kehomme (Tarvainen 2012, 135). Mitä paremmin 

opimme kuuntelemaan kehoamme ja tiedostamaan sen aistimuksia, sitä laajemmin voimme 

muodostaa tietoa ympäröivästä maailmasta. Soittaessani aistin oman kehoni kautta musiikin, 

sen herättämät tunteet ja instrumentin ominaisuuksia. Esimerkiksi havaitsemalla pianon kos-

kettimien painon, muodon sekä instrumentin äänen, aistin samalla kehoni välittämiä tuntemuk-

sia. Saan siis sen mukaan tietoa ympäristöstäni, mitä pystyn oman kehoni kautta havaitsemaan.  

 

Toinen tutkielmani filosofisena pohjana oleva teos on ollut tanssitaiteilija ja liikkeen fenome-

nologi Maxine Sheet-Johnstonen (1999) The Primacy of Movement. Sheet-Johnstonen ajatuk-

set juontavat juurensa Edmund Husserlin kinestesiaa tarkastelevasta liikkeen fenomenologi-

asta. Sheet-Johnstonen (1999, 56) liikkeen laatujen käsite toimii tutkielmassani tausta-ajatuk-

sena hahmottamaan musiikin kehollista kokemusta dynaamisena liikkeenä, johon myös 
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musiikin ilmaisu perustuu. Merleau-Pontyn (1962) ja Sheet-Johnstonen (1999) tunnetuimmat 

teokset ovat olleet suunnannäyttäjinä ja usein viitattuja niissä suomalaisten tutkijoiden kehon-

fenomenologisissa kirjoituksissa, jotka ovat nousseet tutkielmani kannalta tärkeiksi lähteiksi. 

Heistä merkityksellisimmiksi mainittakoon kinestesiaa kehontiedon muodostamisessa, muun 

muassa liikunnan ja tanssin yhteydessä, tutkinut fenomenologi Jaana Parviainen. Hänen teks-

teistään, jotka tarkastelevat liikkeeseen liittyvää kehon ja mielen yhteyttä, on ollut helppo löytää 

yhtymäkohtia pianonsoiton oppimiseen. Laulun opetuksessa kehollista kuuntelumenetelmää 

kehittänyt Anne Tarvainen (2012), kehon liikkeen kautta musiikin oppimista Dalcroze-mene-

telmän avulla tutkinut Marja-Leena Juntunen (2004, 1999) sekä kehollista oppimista tanssin 

avulla kouluympäristössä soveltanut Eeva Anttila ovat puolestaan auttaneet liittämään keholli-

sen oppimiskäsityksen pianonsoiton pedagogiikkaan. Tärkeässä roolissa työni kannalta ovat 

olleet myös pianopedagogi Kristiina Juntun (2010) pianopedagogiikkaa koskevat kirjoitukset, 

jossa kehontiedon merkitystä pianonsoiton opetuksessa on avattu varsin käytännönläheisillä 

esimerkeillä. Lähdeaineistoni kansainväliset artikkelit ovat puolestaan johdattaneet tarkastele-

maan kehollista kognitiota musiikillisten eleiden, musiikillisten metaforien sekä havainnon, 

mielikuvituksen sekä neurologiaan perustuvan synnynnäisen liikkeen jäljittelyn kautta. 

2.1 Kehollinen käänne ja kehollinen kognitio 

Kehollisen oppimisen ja koko ajatuksen, jonka mukaan kaikki tieto on peräisin kehon koke-

muksesta, taustalla on tietoteoreettinen murros, kehollinen käänne. Kehon fenomenologiassa 

on keskeistä, että keho nähdään havaitsemisen ja oppimisen keskuksena ja ajattelun yhtenä 

muotona, eikä mieltä ja kehoa voida niin ikään erottaa toisistaan. Kehollisen kognition näke-

myksen mukaan kehon nähdään toimivan ikään kuin välittäjänä tiedon muodostuksessa ympä-

ristön ja aivojen välillä. Kehollisen käänteen ja kehollisen kognition lähtökohtana on holistinen 

käsitys eri olemassaolon muotojen keskinäisestä riippuvuudesta. (Anttila 2013; Leman & Maes 

2014, 236). Kehonfenomenologian tutkimukselle yksi merkittävimmistä filosofeista on ollut 

edellä mainittu Maurice Merleau-Ponty. Hänen mukaansa keho on kaiken ymmärtämisen edel-

lytys (Merleau-Ponty 1962, 430).  

 

Länsimaisissa tieteissä on perinteisesti käsitetty ajattelu koskemaan vain aivojen sisäistä pro-

sessia. Kehollisella käänteellä kuvataan tieteellistä murrosta, joka on toiminut kritiikkinä kar-

tesiolaisen dualismin mielen ja kehon erottamiselle (Ks. Juntunen & Hyvönen 2004, 2; 
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Siljamäki 2013, 78) ja laajentanut näkemystä tiedonmuodostuksen prosessista yksistään aivojen 

toimintana koko kehoon. 2000-luvun alusta alkaen keholliselle kognitiolle on alettu antamaan 

enemmän huomiota ja painoarvoa eri tieteenaloilla ja taideopetuksessa. (Anttila 2013, 31.) Jotta 

kehollisuutta ymmärrettäisiin ja hyödynnettäisiin nykyistä enemmän musiikin opetuksessa, tu-

lisi uutta tutkimuskirjallisuutta kehollisista oppimismenetelmistä liittää alan opintoihin, esimer-

kiksi osaksi opettajan pedagogisia opintoja.  

 

Kehollinen käänne on laajentanut käsityksiä oppimisesta. Nykyään oppiminen nähdään yhä ko-

konaisvaltaisempana ilmiönä, johon liittyvät niin ihmisen persoonallisuus, tunteet ja havainnot 

kuin ruumiilliset, kulttuuriset ja sosiaaliset prosessit. Oppimista ei pidetä enää vain mielessä 

tapahtuvana oppijan ulkopuolella sijaitsevan informaation tiedonsiirtona, vaan kehon sisäisiin 

havaintoihin ja aistimuksiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. (Anttila 2013; Rouhiainen 

2011.)  

 

Kehollinen kognitio on ollut 2000-luvulla yhtenä merkittävänä tutkimuskohteena musiikin kog-

nitiotieteissä ja musiikkipsykologiassa. Keskeinen käsitys on, että ihmisen motorinen systeemi, 

kehon liikkeet ja eleet ovat merkittävässä roolissa musiikin havaitsemisessa ja vastaanottami-

sessa ja että musiikillinen vuorovaikutus toteutuu kehon artikulaation ja jäljittelyn kautta (Le-

man & Maes 2014, 236). Kognitio, havainto ja toiminta toimivat toisistaan erottamattomasti ja 

muodostavat dynaamisen kanssakäymisen kehon, mielen ja ympäristön välillä. 

 

Kehollisuuden filosofia on saanut tukea neurotieteellisestä tutkimuksesta, joka on ohjannut tar-

kastelemaan liikkeitä kehollisen kognition näkökulmasta ja tuomaan esiin yhteyden havainnon 

ja liikkeen välillä. Neurotieteellisissä tutkimuksissa (Keysers ym. 2003) on havainnollistettu 

ihmiselle luontaiseen jäljittelyyn perustuva käytös peilineuronien avulla, jotka aktivoituvat sa-

malla tavalla liikkeitä kuvitellessa, kuin jos todellisuudessa liikkuisimme. Simuloimme siis toi-

sia ihmisiä omalla kehollamme. Kehollisen kognition käsite selittää sen, kuinka havaintomme 

maailmasta ja kaikenlainen mielen sisäinen toiminta, mukaan luettuna päättely, kuvittelu ja en-

nakointi, ovat jatkuvaa tiedostamatonta tai tiedostettua mentaalista kehon liikkeen jäljittelyn 

prosessia. Jäljitelty liike voi olla sellaista, jota näemme tai vain oletamme tapahtuvan esimer-

kiksi kuulemamme musiikin perusteella. (Godøy 2010, 108-109.)  

 

Simuloinnin ansiosta pystymme ennakoimaan ja ymmärtämään toistemme liikkeitä ja toisi-

amme paremmin.  Musiikilliset merkitykset rakentuvat liikkeen kautta. Neuraalinen liikkeen 
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jäljittely voi selittää musiikin yhteydessä muun muassa sen, miksi ihmiset pystyvät melko vai-

vattomasti tahdistumaan eli samastumaan toistensa liikkeisiin esimerkiksi yhteissoitossa, niin 

että soittajat löytävät kappaleen yhteisen pulssin ja ajankäsittelyn fraseerauksessa. Ihmisellä on 

luontainen pyrkimys kokea asiat odottamallaan tavalla ja toimia niin, että odotukset käyvät to-

teen (Ks. Christensen 2019, 28-29). Tämä liittyy liikkeen simulointiin siten, että sillä pyritään 

varautumaan tuleviin tapahtumiin, täyttämään odotukset ja välttämään ei toivottuja yllätyksiä. 

Mitä enemmän pystymme keräämään tietoa muista ihmisistä oman kehomme aistien avulla, 

sitä enemmän kasvaa myös ymmärryksemme muita kohtaan. Tämän voisi ajatella toteutuvan 

myös musiikkikokemuksessa. Musiikkiesityksen kuunteleminen ja aistiminen koko keholla voi 

kasvattaa musiikillista ymmärrystä ja kokemuksen voimakkuutta, niin että parhaimmillaan 

kuuntelija voi tuntea olevansa osa esitystä, ei vain ulkopuolinen kuulija. 

2.2 Kaksiulotteinen keho 

Kehosta puhuttaessa nousee esiin kaksi eri tieteen näkökulmaa: fysiologinen ja kokemukselli-

nen. Kuten aiemmin olen selvittänyt, tutkimukseni taustalla vaikuttava kehon fenomenologia 

keskittyy jälkimmäiseen. Fenomenologinen kehontutkimus on tuonut tieteen kentälle aistimel-

lisen ja kokemuksellisen kehontiedon ulottuvuuden.  

 

Merleau-Pontyn (1962) filosofialle kehon kaksipuoleisuus on keskeistä. Hänen tunnetuimpia 

teorioitaan on kehon kaksipuoleisuus, havaitseva ja havaittu keho. Yhtenä kokonaisuutena ne 

ovat havaitsemisen keskus, jonka avulla olemme yhteydessä maailmaan. Kehon kaksi eri roolia 

havaita ja olla havaittu mahdollistaa kehon muuntumisen havaitusta havaitsijaksi ja koskete-

tusta koskijaksi. Yhteen kietoutuneet eri puolet mahdollistavat kehon omasta itsestään tie-

toiseksi tulemisen. Kehon kaksipuoleisuuden ansiosta saamme tietoa muustakin kuin omista 

tuntemuksistamme. Se, että keho on samaan aikaan aina sekä havaitseva että havaittu mahdol-

listaa yhteyden oman itsensä ja ympäristön sekä muiden siinä elävien välille. Ympäristön 

kanssa vuorovaikutuksessa saamme kehon avulla kaiken tiedon maailmasta. (Parviainen 2000, 

148,153; 2006, 72.) Esiintyessämme, saamme jatkuvasti kehomme välityksellä aistia liik-

keemme tuottamaa musiikkia ja sen herättämiä tunteita, yleisön reaktioita sekä soittimen ja tilan 

ominaisuuksia. 
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Fenomenologian oppi-isä Edmund Husserl on viitoittanut monien myöhempien kehonfenome-

nologien seuraamaa tietä erotellen fysiologisen ruumiin ja kokemuksellisen kehon käsitteet, 

joiden erojen tunnistaminen on kehonfenomenologiassa olennaista. (Parviainen 2006, 72; 2016, 

3.) Fysiologinen ruumis toimii ihmisen tahdosta ja tunteista riippumatta. Sitä tarkasteltaessa voi 

kyse olla esimerkiksi verenpaineen mittauksesta soittoesityksen aikana. Kun taas huomion koh-

teena on esimerkiksi oppilaan tunne tietyn soittoharjoituksen vaikutuksesta omaan kehoon, pu-

hutaan subjektiivisesti kokevasta ja tajunnallisesta kehosta, joka kykenee muodostamaan tietoa 

toiminnastaan. (Vertaa Parviainen 2006, 70.) 

 

Kehon eri puolien kuvaamiseen on fenomenologian kentällä käytössä monia nimikkeitä. Voi-

daan esimerkiksi puhua koetusta ja kokevasta, elävästä ja eletystä, havaitusta ja havaitsevasta 

sekä aistivasta ja aistitusta ruumiista (Merleau-Ponty 1968). Anne Tarvainen (2016, 27) kirjoit-

taa kokemuksellisesta kehosta ja fysiologisesta kehosta. Parviainen (2006, 70) erottelee Hus-

serlin tavoin tiedostavan kehon ja tahdosta riippumattoman fysiologisen ruumiin.  Timo Kle-

mola käyttää käsitteinään objektikehoa ja elettyä kehoa (2004, 77-78). Mielestäni musiikin op-

pimiseen liittyvän tutkielmani yhteydessä parhaiten kuvaava käsite on kokemuksellinen keho. 

Musiikillisen kokemuksen kontekstissa käsitän kehon kokemuksellisena, aistivana, toiminnal-

lisena, dynaamisena sekä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa muuttuvana kokonaisuutena.  

2.3 Kokemus 

Kokemuksen tutkimuksella omana käsitteenään ei ole vielä vahvaa perinnettä monilla eri tie-

teenaloilla ja käsitettä käytetään kirjavasti (Toikkanen & Virtanen 2018,7). Fenomenologisessa 

tutkimuksessa keskiössä ovat ihmisen kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden teemat 

(Laine 2018, 29). Työni kannalta kokemuksen käsitteen määrittely on olennaista, sillä siinä 

kehollinen kokemus on keskiössä ja tutkimusaineiston keskeisin osa muodostuu pianotunneilta 

keräämistäni oppilaiden kokemuksista. 

 

Ihmisen kokemukset nähdään intentionaalisina, eli kokemukset muodostuvat kokijan niille an-

tamien merkitysten kautta. Fenomenologinen metodologia korostaa yksilön perspektiiviä, 

mutta ei pois sulje yhteisöllisyyttä, sillä merkitykset voivat rakentua yhteisesti vuorovaikutuk-

sessa. Ne merkitykset, joita pystymme ymmärrettävästi jakamaan ovat luonteeltaan yhteisölli-

siä, sillä saman yhteisön jäseniä yhdistää jokseenkin samanlainen maailmankatsomus. (Laine 
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2018, 30-32.) Tutkimukseni informantteja yhdistää esimerkiksi pianonsoittoharrastus ja mu-

siikkiopiston käytännöt. Niissä merkitykset ovat muokkautuneet vuosisatoja vanhan pianonsoi-

ton tradition mukaan. Vaikka oppilaiden soittokokemus on hyvin yksilöllinen, se on muovau-

tunut yhteisen musiikkikulttuurin värittämänä. Laineen (2018, 30-32) kirjoituksiin nojaten, 

soittokokemus on yksilökohtainen, mutta yhteisöllisen ulottuvuuden vuoksi kokemusten tutki-

mus paljastaa myös jotain yleistä harrastukseen liittyen.  

 

Länsimaisessa filosofiassa kokemus nähdään kaksijakoisena. Se on sekä subjektiivista ja ainut-

kertaista että toisaalta sosiaalista, jaettua, yhdistävää ja yhteisöllistä. Kokemus voidaan jakaa 

sisäiseen ja ulkoiseen. Sen ongelmallisuutena on pidetty sitä, että yksilön sisäistä kokemusta ei 

nähdä mahdollisena sanoittaa, kun taas jaettu kokemus jää kokemuksellisesti vajaaksi. Koke-

muksien tutkimista nähdään vaikeuttavan niiden sanallistaminen niin, ettei kokemuksen ”ai-

tous” häviä. (Kukkola 2018, 50-51.) On kuitenkin oleellista pohtia, kuinka merkityksellistä yk-

silön autenttisen musiikillisen kokemuksen saavuttaminen on soitonoppimisen kontekstissa, 

joka on aina jossain määrin vuorovaikutuksellinen tapahtuma. Usein keholliset musiikkikoke-

mukset muodostuvat merkityksellisiksi oppimisen kannalta vasta sanallistamisen ja niiden ja-

kamisen myötä. 

 

Soitonoppimisessa kokemus voidaan nähdä muodostuvan vuorovaikutuksellisesti sosiaalisesti 

luoduista yhteisistä merkityksistä. Kun kokemuksen käsitteeseen suhtaudutaan vain yksilökoh-

taisuuden kautta, jää huomiotta tajunnallisuuden intersubjektiivisuus sekä vuorovaikutukselli-

nen luonne. Intersubjektiivisesta näkökulmasta kokemuksella on yhteisöllinen ulottuvuus ja se 

on ympäristöön toiminnallisesti kytkeytynyt, konstruktiivinen ja dynaaminen. Fenomenolo-

gian, kognitiotieteiden ja biologian yhdistävän enaktiivisen suuntauksen mukaan kokemus ra-

kentuu samaan aikaan sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä prosessina. Sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa oleminen on osa yksilön kokemuksen rakentumista (Tuuri & Peltola 2018, 150-

151). Tarvainen (2012, 135) selventää kehollisen kuuntelukokemuksen kaksipuoleisuutta, in-

tersubjektiivista ja subjektiivista puolta kirjoittamalla, että ulkoinen maailma hahmottuu sellai-

sena kuin sisäinen maailma pystyy sen ymmärtämään. Esimerkiksi oppilaan ilmaisu välittyy 

minulle sellaisena kuin pystyn aistimaan erilaisia soiton liikkeen laatuja omassa kehossani. 

 

 Se, että tutkielmani keskiössä on oppilaan kokemuksien tulkinta ja niiden analysoiminen, on 

ollut syynä fenomenologisen tutkimusmetodologian valintaan. Siinä korostetaan yksilön per-

spektiiviä liitettynä dynaamiseen ja yhteisölliseen näkökulmaan, joka on työssäni läsnä 
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oppilaan ja opettajan välisessä vuorovaikutuksessa, kokemusten rakentamisessa, niiden välittä-

misessä ja sanallistamisessa. Käsitän työssäni kehon kokemuksen subjektiivisena ja ainutker-

taisena, mutta merkitykset, joista kokemukset rakentuvat, ovat ympäristöön toiminnallisesti 

kytkeytyneitä ja vuorovaikutuksellisesti ja kulttuurisesti muovautuneita. Sosiaaliset vuorovai-

kutustilanteet voivat nostaa esiin yksilön kokemuksia auttamalla tunnistamaan ja sanoittamaan 

niitä. 

 

Kehon fenomenologisen näkemyksen mukaan emme ajattele pelkästään kielemme avulla.  

Keho aistii ja hahmottaa maailmaa myös ilman symbolista kieltä. Fenomenologiseen tutkimuk-

seen liittyy kuitenkin vahvasti kokemusten kuvaileminen. Kokemuksien sanallistaminen onkin 

erityisen haastavaa, kun kohteena on kehon tieto. Kokemusten kuvailussa alkuperäisyyden, tai 

toisin sanoen yksilökohtaisuuden, säilyttäminen on jo muutenkin haasteellista, mutta kehonko-

kemusten käsitteistön puuttuessa (Tarvainen 2012, 188) kuvailusta tulee vieläkin hankalampaa 

kielen tavoittaessa kehon kokemuksen ehkä vain sieltä täältä. Kokemuksen jakamisessa apuna 

voidaan käyttää liikettä kuvailevia metaforia ja mielikuvia (ks. Juntunen 2009). Jotta tutkimus 

säilyy tieteellisenä, kirjalliseksi raportiksi saattaessa, tutkijan tulisi huomioida, etteivät jaetut 

kokemukset värity ja saa vääriä merkityksiä. Vaarana voi olla esimerkiksi tutkijan omien mie-

likuvien sekoittuminen oppilaan kokemuksiin ja niiden kuvailu alkuperäisestä harhaanjohta-

villa ilmaisuilla.  

 

Työni luonteen kannalta, jossa tarkoitus on vuorovaikutuksellisesti kehittää oppilaan tapaa hah-

mottaa kehon taitoja, ei ole syytä liiallisesti varoa sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden vaikut-

tavan haitallisesti kokemuksen alkuperäisyyteen. Sen sijaan näen tärkeäksi huomioida, että so-

siaalinen vuorovaikutus, esimerkiksi kehollisen soittokokemuksen jakaminen, kuvailu ja ref-

lektoiminen yhdessä opettajan kanssa, ovat osaltaan rakentamassa ja selventämässä yksilön ko-

kemuksia.  

 

Tutkielmassani hyödynnän kokemuksen analyysissa hermeneuttisesti painottuvaa tulkitsevaa 

fenomenologiaa. Siinä hyödynnetään tulkintaa toisen ihmisen kokemuksesta, niin ettei tutkijan 

tarvitse kuvailevan fenomenologian tapaan sulkeistaa, eli siirtää syrjään, aiempia käsityksiään 

ja oletuksiaan saavuttaakseen “aidon” kokemuksen. (Tökkäri 2018, 68.) Työtäni ohjaavat luon-

nollisesti aiemmat kokemukseni ja käsitykseni pianonsoitosta ja sen opettamisesta. Työni toi-

minnallisen luonteen kannalta niitä on mahdotonta ja tarkoituksetonta yrittää kokonaan sulkeis-

taa. Olen tutkimuksessani noudattanut Tarvaisen (2012, 39-40) toteamusta siitä, miten 
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tarkasteltaessa ilmiön ilmenemistä kokemuksena, olennaista on jättää selittävät teoriat aluksi 

syrjään, jotta ilmiö pääsee esiin ja myöhemmin reflektoida aiempia käsityksiä niiden kanssa. 

 

2.4 Kinesteettinen kehontieto 

Kinestesia on vahvasti yhteydessä kehontiedon muodostumiseen. Kehollisuuden käsitteessä 

jaetaan näkemys, jonka mukaan luomme yhteyden maailmaan ja itseemme ennen kaikkea ke-

hon liikkeen avulla suhteessa ympäristöön (Sheet-Johnstone 1999, Godøy 2010, 108). Sheet-

Johnstonen (1999, 132, 136) mukaan ensimmäinen tietoisuutemme, jonka varassa toimimme 

maailmassa on kinesteettistä ja kaikki kognitiiviset prosessit ovat lähtöisin liikkeestä, jonka 

avulla saamme tietoa maailmasta, itsestämme ja muista ihmisistä. Myös Parviainen (2006,9) 

kirjoittaa, että oman kehon liike on kanavana tiedolliseen, emotionaaliseen ja sosiaaliseen maa-

ilmaan.  

 

Vastasyntyneet alkavat tutkia ja hahmottaa maailmaa kehonsa ulottuvuuden rajoissa ennen yh-

denkään sanan oppimista. Vuorollaan opitut uudet keholliset taidot rakentavat ymmärrystä it-

sestä ja maailmasta sekä niiden suhteesta. Sheet-Johnstone (1999, 150) kiteyttää ajatuksen ke-

hon ja mielen yhteydestä kirjoittaessaan, että ”pikkulapsi ei ole yhtä kuin mieli, joka yrittää 

hallita kehoaan, eikä toisaalta hallitsematon keho, joka odottaa mielen saavan siitä otteen”. Näin 

ollen ajattelu ja liike ovat yhtä, eikä niitä voida eritellä toisistaan.  

 

Kinestesia käsitettä käytetään ihmisen liikekokemuksen tutkimisen yhteydessä. Se viittaa ke-

hon kykyyn aistia, havaita ja ohjata liikkeitä. Musiikilliset liikekokemukset syntyvät hyvin mo-

nenlaisesta liikkeestä. Se voi olla fyysistä kehon ulkoista liikettä, joka tuottaa tai ilmaisee kuul-

tua ääntä, kehon kuuntelun avulla aistittua kehon sisäistä proprioseptistä liikettä, kehon ja inst-

rumentin yhdistelmän liikettä, neuraalista simulointia tai näiden yhdistelmiä. (Ks. Parviainen 

2006; Godøy 2010; Tarvainen 2012.)  

 

Kinesteettiset liikekokemuksemme voivat ulottua kehomme ulkopuolelle asti käyttäessämme 

päivittäin erilaisia esineitä, apuvälineitä tai soiton yhteydessä musiikki-instrumenttia. Kun to-

tumme käyttämään jotakin välinettä, liikekokemuksemme laajenevat, niin että käyttämämme 

välineet ikään kuin sulautuvat osaksi kehoamme. (Parviainen 2006, 177-179.) Pianonsoitossa 
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ihanteellisena soittokokemuksena voidaan pitää sitä, kun instrumentista tuntuu tulevan yhtä 

soittajan kanssa ja koemme soittamisen eteenpäin vaivattomasti virtaavana kokemuksena. Siitä 

huolimatta, että aiheeni käsittelee soitonoppimista, mielestäni ajatusta kehon asettumisesta liik-

keeseen selventää erinomaisesti trampoliinilla hyppiminen. Trampoliini auttaa meitä hyppää-

mään korkealle ilmaan, jolloin tunne painovoimasta muuttuu. Tämän jälkeen ilman trampolii-

nia hyppiminen tuntuu tavallista raskaammalta, siltä kuin jalat hädin tuskin jaksaisivat irrottau-

tua maasta. Kehomme on ehtinyt hyppimisen aikana tottua liikkeeseen, jossa trampoliini on 

ponnistuksen apuna ja hahmottamaan uuden kehollisen ulottuvuuden. Mitä enemmän harjaan-

numme käyttämään tiettyjä välineitä, sitä enemmän ne sulautuvat yhteen kehomme kanssa. 

Tämä on myös syy siihen, miksi esiintyvä pianisti kuljettaa mielummin oman soittimensa, 

jonka ominaisuuksiin on tottunut mukauttamaan liikkeensä esimerkiksi koskettimiston painon 

mukaan, valtameren toiselta puolelta asti, jotta esityksessä ei tulisi epätoivottuja yllätyksiä. Ke-

vyellä koskettimistolla harjoittelu voi taas aiheuttaa sen, että vaativat nopeat tekniset kuviot 

tuntuvat konserttisoittimella fyysisesti raskailta ja soitto epäonnistuu. Toisaalta liian kevyt kos-

kettimisto saattaa yllyttää soittamaan nopeammassa tempossa, mihin on harjoitussoittimellaan 

tottunut. 

 

Kehon liikekokemuksilla on olennainen rooli pianonsoiton taitojen oppimisessa.  Vähitellen 

harjaannuttaessa tunnistamaan soittajan liikkeen laatuja hahmotetaan oman kehon mahdolli-

suuksia äänenmuodostuksessa ja ilmaisussa sekä instrumentin ominaisuuksia. Esimerkiksi ren-

touttamalla koko käsivartta huomaamme, että käden paino koskettimistolla kasvaa ja saamme 

voimakkaamman äänen. Kokeilemalla erilaista kädenpainoa ja liikkeen nopeutta, opimme vä-

hitellen soittamaan haluamallamme äänenvoimakkuudella, joka myöhemmin jalostuu erilaisten 

hienovaraisten sävyjen löytämiseksi. Parviainen huomauttaa, että kinesteettinen tieto ei ole ai-

noastaan kokemuksia oman kehon sisäisistä tuntemuksista, vaan tiedon muodostaminen edel-

lyttää toiminnallista vuorovaikutusta ympäristön kanssa (Parviainen 2006, 76). Esimerkiksi 

soittaja oppii oman kehonsa mahdollisuuksista instrumenttinsa avulla ja samalla opitaan myös 

soittimen ominaisuuksista. Pianonsoiton aloittelija oppii vähitellen kokeilun ja harjoittelun 

myötä mukautumaan soittimeensa ja hahmottamaan, millaista liikettä, esimerkiksi kuinka pai-

navaa käsivarren käyttöä, toivottu soiva lopputulos vaatii. 
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2.5 Kehollinen oppiminen  

Vaikka pianonsoitossa konkreettinen fyysinen liike ja musiikin abstrakti ajattelu ovat jatkuvasti 

vuorovaikutuksessa keskenään, monesti opetuksessa jäävät huomiotta tiedostettu kehollinen 

kokemus ja sen sisältämä potentiaalinen oppimiseen liittyvä tieto. Pianonsoiton opetuksessa 

kehon liikkeisiin keskittyminen on perinteisesti pääosin ulkoista. Soittotekniikan alkeisopetuk-

sessa pääpainopisteenä ovat sormet, ranne, käsivarsi ja istuma-asento. Soittotekniikan oppimi-

nen on varsinkin opetuksen alkuvaiheessa mestari-kisälli tyyppistä opettajan liikkeiden matki-

mista, mikä onkin usein hyvin tarkoituksenmukainen ja oppimista edistävä menetelmä myös 

pidemmällä opinnoissa. Monesti kuitenkin unohdetaan kiinnittää huomiota liikkeiden tiedos-

tettuun aistimiseen ja niiden herättämiin kehon sisäisiin tuntemuksiin sekä edelleen näiden ana-

lysointiin, sanallistamiseen ja tiedon reflektointiin. Tällöin opittava asia saattaa jäädä vain ul-

koisesti opitun jäljittelyn tasolle ja oppilaalta jää ymmärtämättä, mihin taidot perustuvat. 

 

Tutkimusjaksoni kehollisuuteen painottuvien tuntien suunnittelussa teoreettis-filosofisena poh-

jana toimii kehollisen oppimisen käsitys, jonka soveltamisessa opetukseeni olen hyödyntänyt 

etenkin Anttilan (2013), Siljamäen (2013), Tarvaisen (2012), Juntusen ja Hyvösen (2004) sekä 

Parviaisen (2000; 2006; 2016) ajatuksia. Niiden mukaan kehollisessa oppimisessa liikkeen ja 

toiminnan muodostamien kehon kokemusten avulla pyritään vahvistamaan mielen ja kehon yh-

teyttä, mikä tukee oppimista. Anttilan (2013, 42-43) mukaan eri tietoisuuden tasojen yhdisty-

minen on kehollisen oppimisen ydinajatus. Liiketuntemukset ovat esireflektiivistä sanallista-

matonta tietoisuuden tasoa, joka yhdistyessä reflektiivisen ja kielellisen tietoisuuden kanssa 

tuottaa uudenlaista toimintaa ja ajattelua (em. 42-43). Kehollisessa oppimisessa pyritään siis 

yhdistämään toimijan abstrakti ja konkreettinen kokemusmaailma, jolloin oppimista lähesty-

tään kokonaisvaltaisesti mielen ja kehon yhteyttä vahvistamalla. Soitonoppimisen kannalta 

tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että fyysinen ulkoinen liike sekä sisäiset liiketuntemukset 

keskustelevat soiton aikana keskenään ja kehon aistien avulla saavutetut musiikin kokemukset 

tulevat tiedostetuiksi sekä toiminnan aikana kehon kuuntelun avulla, että sen jälkeen tuntemuk-

sia sanoittamalla ja käsitteellistämällä. 

 

Kehollisessa oppimisessa annetaan aiempia oppimiskäsityksiä enemmän merkitystä kehoa ko-

konaisvaltaisesti tiedostavalle ajattelulle ja tehdään tietoiseksi kehollisen tiedon luominen, sen 

hyödyntäminen ja esireflektiivisen tiedon muuttaminen kielen avulla käsitteiksi. Kehollisten 
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kokemusten avulla mielen ja kehon yhteyttä pyritään vahvistamaan ohjaamalla oppilaita kuun-

telemaan ja keskittymään tiedostetusti kehon sisäisiin liiketuntemuksiin, analysoimaan koke-

muksiaan ja käyttämään mielikuvitusta. (Anttila 2013, 42-43.) Soittotunnilla kehollisen tiedon 

luomisessa on siis olennaista huomion suuntaaminen soittamisessa saatuihin liikekokemuksiin, 

toiminnallisuus opettajan ohjeiden passiivisen vastaanottamisen sijaan, vuorovaikutuksellinen 

oppimisympäristö ja reflektiivinen ote oman toiminnan kehittämiseksi. 

 

Merkityksellisen tiedon muodostuksessa on olennaista oppimisen vuorovaikutuksellisuus. Ant-

tilan (2013, 43) mukaan kehollista oppimista tukee vuorovaikutuksellinen ryhmätoiminta, mikä 

mahdollistaa kokemusten jakamisen, vertailun ja muodostamisen. Siljamäki (2013, 79) kirjoit-

taa, kuinka kehollinen oppiminen perustuu toimintaan ja taitoihin, joiden oppimisessa on läsnä 

jaettu, yhteisöllinen ja kulttuurinen toiminta. Kehollisen oppimisen kokonaisvaltaisuus tarkoit-

taakin tässä mielessä kehon ja mielen yhdistymisen lisäksi sitä, että se tapahtuu yksilön kehon 

ja subjektiivisen tason lisäksi ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutukselliset so-

siaalisesti jaetut tilanteet ovat tiedonhankinnassa ja oppimisen edistämisessä tärkeitä. Opetuk-

sessa tulee olla tilaa kokemuksista keskustelulle, vertailulle ja analysoinnille. Kehollinen oppi-

minen ei ole siis pelkästään huomion kiinnittämistä omiin tuntemuksiin, vaan sillä on vahva 

vuorovaikutuksellinen ja sosiaalinen puoli. Kehollisen kuuntelun avulla saavutettu ymmärrys 

omasta kehosta auttaa hahmottamaan muiden liikkeitä ja erottamaan niitä omista liikekokemuk-

sista, joka edelleen kehittää toisen liikkeisiin eläytymiskykyä, omaa oppimista ja vahvistaa it-

setuntemusta (Parviainen 2006, 75, 95; Juntunen 2009, 4). Rouhiainen (2011, 90) erittelee, 

kuinka Sheets-Johnstone (2000, 364-365) kuvaa kehollisen opettamis-oppimistapahtuman pe-

rustuvan seuraaviin vuorovaikutuksellisiin vaiheisiin: 1) jaettu huomio: huomion kohdentami-

nen yhteiseen havainnon objektiin ja sen hahmottaminen, miten toinen siihen suhtautuu, 2) imi-

toiminen: toisen liikkeellisen käyttäytymisen muuntava matkiminen ja 3) toiminnan ja itseltä, 

toisilta sekä ympäristöltä saadun palautteen vuorottelu. Ihmisen kokemukset ovat yksilöllisiä, 

mutta sosiaalisesti jaetussa toiminnassa merkitykset rakentuvat yhteisesti intersubjektiivisiksi 

ympäröivän kulttuurin kontekstissa (Anttila 2013,42). Tästä syystä yhdenkin oppilaan soitto-

kokemukset voivat tarjota käytännöllistä tietoa, josta on hyötyä kanssaharrastajille.  

 

Kuten edellä tuon ilmi, kehollinen kuuntelu on keskeistä kehontiedon muodostukselle ja taito-

jen oppimiselle. Tarvaisen (2012) mukaan kehotietoisuus tarkoittaa tietoista proprioseptisten 

havaintojen aistimista. Tarvainen nojaa ajatuksissaan Sternin (2000, 50) tutkimuksiin, jossa 

proprioseptisen aistin nähdään ilmentävän kokijan oman kehon liikkeiden ja asennon tuntua 
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(Tarvainen 2012, 137). Proprioseptisiin aisteihin kuuluvat Klemolan (2005, 78) mukaan tasa-

paino-, liike- ja asentoaistit. Parviainen (2006, 75) puolestaan käyttää termiä taktis-kinesteetti-

nen kuvaamaan sisäistä aistimista. Parviaisen (esim. 2006) paljon käyttämässä kinestesian kä-

sitteessä on kyse sisäisen kehon liikkeen lisäksi myös kehon ulkoisesta liikkeestä ja ulkopuo-

listen objektien ja oman kehon yhdessä muodostamasta liikekokemuksesta, kun taas pro-

prioseptiikka kuvaa vain kehon sisäistä liikkeen aistimista. Laajuudessaan kinestesian käsite 

soveltuu hyvin tarkasteltavaksi pianonsoiton yhteydessä, sillä siinä liike muodostuu soittajan ja 

instrumentin välisen yhdistelmän myötä. Tutkielmassani kehollisella kuuntelulla viittaan 

useimmiten kykyyn tuntea musiikillisen toiminnan, joko oman soiton tai kuuntelun, yhteydessä 

kehon sisäisiä aistimuksia, joita voidaan musiikin yhteydessä luontevasti kuvata Sheet-Johns-

tonen (1999, 56) liikkeen laatu -käsitteen avulla alati muuttuvina liiketuntemuksina, kuten ren-

nosti-jäykästi tai pehmeästi-terävästi. Adverbit ovat soittotunnilla perinteisesti aktiivisesti käy-

tössä ilmaisuun liittyviä ohjeita annettaessa. Tässäkin mielessä musiikin abstrakti olemus voi 

liiketuntemuksen myötä tulla verbaalisella ja fyysisellä tavalla näkyväksi ja ymmärretyksi. 

 

Kehossa on valtavasti potentiaalista tietoa, joka tukee oppimista. Suuri osa siitä on kuitenkin 

tiedostamatonta. Tämän tiedon tunnistaminen, käsitteellistäminen ja käyttöön valjastaminen on 

ehtona kehontiedon muodostukselle. Oppilas tarvitsee opettajan tukea reflektoimaan toimin-

taansa, mikä on edellytyksenä käytännöllisen tiedon muodostukselle. Pelkillä omilla kehon ais-

timuksilla ei vielä siis saavuteta kehollista tietoa. Vasta, kun keholliset tuntemukset nousevat 

tiedostetusti huomion kohteeksi, ne muuttuvat tiedoksi (Parviainen 2016, 4; Anttila 2013, 33). 

Parviaisen (2016, 4) mukaan tämä vaatii kykyä tunnistaa kehon kokemuksia sekä toiminnan 

aikana että sen jälkeen sekä mahdollisuutta vertailla omia kehon kokemuksia muiden kanssa. 

Kehon kokemuksen tarkkailu ja analysoiminen suhteessa oppimiseen ei ole helppoa, eikä var-

sinkaan nuorilla soitto-oppilailla itsestään selvyys. Kehollisessa oppimisessa korostuukin opet-

tajan asiantuntemus kyvyssään ohjata tunnistamaan, muodostamaan ja hyödyntämään kehon 

tietoa osana oppimisprosessia. 

 

Rouhiaisen (2011, 90) mukaan kehollisessa oppimisessa oppimisympäristön tulisi sisältää ruu-

miillista ja liikkeellistä kokeilemista ja siitä seuraavan liikekokemuksen, esimerkiksi käden 

jäykkyyden tai sulavuuden, kuuntelemista. Pianonsoitossa liikkeellinen kokeilu onkin luonnol-

linen osa jokapäiväistä harjoittelua ja soitonopetusta, sillä liike ja ääni ovat soitossa toisistaan 

erottamattomia. Soittotunnilla tulisi silti vielä tiedostetummin kiinnittää huomiota siihen, miltä 

onnistunut soiva lopputulos tuntuu liikkeenä kehossa, eikä vain siihen, miltä soiva ääni 
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kuulostaa, jolloin jos-niin -ajattelu tulisi oppilaille tutuksi ja sitä osattaisiin hyödyntää parem-

min harjoittelussa. 

 

Kehollinen oppimiskäsitys ei ole vielä käsitteenä kovin tunnettu instrumenttiopetuksen parissa. 

Toki kehollista opettamista silti tapahtuu, mutta se ei ole välttämättä tiedostettua ja jäsenneltyä, 

eikä saanut systemaattista jalansijaa instrumenttiopetuksen opetussuunnitelmissa, ainakaan pe-

rusopetuksen tasolla. Ammattiin valmistavassa opetuksessa kehollisuuteen kiinnitetään koke-

mukseni mukaan huomiota lähinnä esiintymisvalmennuksen ja ergonomian yhteydessä erilais-

ten fyysisten kehonharjoitusten avulla. Niitä käsitellään kuitenkin jokseenkin irrallisina soiton 

ilmaisusta. Monet keholliset huomiot kiinnittyvät usein vain ulkoiseen kehoon, kuten soitto-

asentoon ja sormijärjestykseen, jolloin uutta tietoa merkitykselliseksi tekevät kehon kokemuk-

set ja sisäiset aistimukset jäävät huomiotta. Soiton opetuksessa tulisi huomioida, että kehontie-

don kartuttaminen on yhteydessä myös oppilaan itseohjautuvuuteen. Oppilas oppii lisääntyneen 

itseymmärryksen avulla arvioimaan, mitkä tekijät hänen toiminnassaan vaikuttavat onnistumi-

seen (Parviainen 2016, 3-4). Parviaisen tekstin pohjalta voidaan olettaa, että kyky ymmärtää 

omaa kehoa voi tehdä harjoittelusta merkityksellisempää oppilaan huomatessa, että hän osaa 

ratkoa ongelmia ja kehittää sopivia harjoittelumenetelmiä myös ilman opettajaa. Pystyvyyden 

kokemus voi lisätä harjoittelun mielekkyyttä, minkä taas voidaan olettaa tuovan harrastukseen 

jatkuvuutta.  

2.6 Musiikin ilmaisu ja hiljainen tieto 

Soittaminen vaatii teknisten taitojen lisäksi kykyä ilmaista tunteita ja välittää tunnelmia.  Il-

maisu on kuitenkin käsitteenä epäselvä ja haastava määritellä universaalisti hyväksytyllä tavalla 

(Karlsson & Juslin 2008, 310). Yleisesti musiikkiesitystä pidetään ilmaisullisena, jos se herättää 

kuulijassa reaktioita. Reaktioiden aikaan saamiseen vaikuttavat erilaiset musiikilliset piirteet, 

kuten dynamiikka, ajan käyttö, artikulaatio, musiikin rakenteisiin liittyvä fraseeraus sekä tek-

niset taidot. Tutkimusten mukaan yksi merkittävimmistä ilmaisuun vaikuttavista piirteistä näyt-

tää olevan ajan käsittely. Sillä tarkoitetaan muun muassa fraasien yhdistelemistä ja erottamista 

soittajan tekemien musiikin hengittävyyteen liittyvien taukojen avulla sekä intervallien välisiä 

kestoja eli sitä kuinka tiheästi soitetaan kaksi eri sävelkorkeutta. (Çorlu ja muut 2017,71). 

 



 17 

Musiikkiesityksessä ilmaisu ja tekniikka kulkevat käsikädessä. Jotta soittajan on mahdollista 

keskittyä ilmaisuun, täytyy hallita tietyt vaativat tekniset kuviot nuoteista puhumattakaan. Il-

maisun toteutuminen vaatii motoristen taitojen, kuten nopeiden liikeratojen ja kognitiivisten 

resurssien, esimerkiksi muistamiseen ja keskittymiseen, liittyvien taitojen yhdistelmää. Tutki-

musten yhteydessä on osoitettu, että soittajan täytyy ensin hallita tekniikkaan liittyvät motoriset 

taidot, jotta hän pystyy keskittymään perimmäiseen tavoitteeseensa eli musiikin ilmaisuun 

(Çorlu ja muut 2017, 69). Ilmaisussa kognitiiviset resurssit ja motoriset taidot nojautuvat toi-

siinsa. Tarkkaa kognitiivisten ja motoristen taitojen roolien suhdetta soittajan ilmaisun raken-

tamisessa ja hallinnassa ei kuitenkaan vielä tunneta. (Çorlu ja muut 2017, 69.)  

 

Soiton ilmaisuun liittyvien prosessien hallinta on osittain hiljaisen tiedon varassa. Filosofisissa 

tietoteorioissa tieto on ollut tapana jakaa käytännölliseen ja teoreettiseen tietämiseen. Käytän-

nöllistä tietoa kuvataan sanoin ”tietää-miten” (knowing how). Tämän käsitteen alle luetaan 

Michael Polanyin (1966) kehittämä hiljaisen tiedon teoria (tacit dimension), jonka kanssa ke-

hollisuuden filosofian katsotaan jakavan samoja ajatuksia. Käsitteellisessä tiedossa ”tietää-että” 

(knowing what) tieto on puolestaan henkilökohtaisen ja kokemuksellisuuden sijaan muodol-

lista, näkyvää ja kielellisesti jaettavaa. (Parviainen 2016, 3-4.)  

 

Polanyin hiljaisen tiedon teoria korostaa tiedon henkilökohtaisuutta ja kokemuksellisuutta. Tä-

män kaltaista käytännön toiminnan kautta syntynyttä tietoutta voi olla vaikea huomata ja tun-

nistaa. Hallitsemme esimerkiksi oman kehomme jokapäiväisen toiminnan, vaikka emme tie-

täisikään teoriaa kehon fysiologiasta (Polanyi 1983, 20). Pianisti voi soittaa loistavasti, vaikka 

ei tuntisikaan musiikin teoriaa. Pianonsoitossa se, mikä saa yhdistämään soittamiseen liittyvät 

liikkeet ja eleet sekä niiden synnyttämän äänen ilmaisulliseksi kokonaisuudeksi pohjautuu pit-

kälti harjoittelun myötä saavutettuun kokemukselliseen tietoon, jota soittajan keho sisältää.  

 

Polanyi (1983,4) kiteyttää hiljaisen tiedon teorian toteamalla, että tiedämme enemmän, mitä 

pystymme kertomaan. Hiljaista tietoa esiintyy ihmisten jokapäiväisissä toimintatavoissa, rutii-

neissa, käytänteissä ja tuntemuksissa. Polanyi (1983, 7, 18-19.) kirjoittaa, kuinka tieto saa si-

sällön ja merkityksen vasta, kun ymmärrämme sen molemmat puolet, teoreettisen ja käytännöl-

lisen, yhtenä kokonaisuutena, eikä tiedosta voi puhua ottamatta sen eri luonteita huomioon. 

Liike ja sen synnyttämä ääni täytyy hahmottaa kokonaisuutena, jotta siitä muodostuu merkityk-

sellistä musiikkia. Soittoharrastuksessa kokemuksellisen ja käsitteellisen tiedon yhdistämisen 

hankaluus näkyy oppilailla ehkä selkeimmin musiikin teorian tunneilta ja instrumenttitunneilta 
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saatujen tietojen yhdistämisen ja soveltamisen vaikeutena. Ongelmaan on yritetty reagoida ja 

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2017) musiikin teorian sisällöissä painotetaan 

yhä enemmän toiminnallisia ja kokemuksellisia oppimistapoja. 

 

Esitystilanteessa keskittymisen kohdistaminen oikein on onnistumisen kannalta ratkaisevaa. 

Soiton oppimisessa on tuttua motoriseen harjoitteluun kuuluva toisto, jonka päämääränä on 

saada liikeradat automatisoiduiksi, niin että soittaja voi keskittyä musiikin ilmaisuun liittyviin 

päämääriin. Silti esitystilanteet, jossa soittaja yhtäkkiä kiinnittääkin tavanomaisesta poiketen 

huomionsa jo automatisoituneisiin sormien liikkeisiin sekoittaen sen vuoksi soittonsa, on mo-

nelle esiintyjälle tuttu ja painajaismainen tilanne. Liittyen kokemusperäisen (knowing how) ja 

täsmällisen tiedon (knowing what) oikeanlaiseen suhteeseen, Polanyi (1983, 7, 18-19) antaa 

esimerkin edellä mainitsemastani tilanteesta, jossa soiton aikana huomion kiinnittäminen pel-

kästään sormiin saattaa saada aikaan soittajan sujuvan liikkeen lamaantumisen, mutta siirtä-

mällä huomio jälleen esitykseen kokonaisuutena, jota musiikin tuottaminen ilmaisullisesti edel-

lyttää, sormiemme liikkeestä tulee jälleen sujuva osa esiintymiseen liittyvää prosessia. Juntusen 

ja Hyvösen (2004) mukaan kokemusperäisen implisiittisen hiljaisen kehontiedon ja täsmällisen, 

päämäärähakuisen fokusoidun tiedon ero ilmenee, jos niiden suhde ei ole tasapainossa. Vaati-

vissa liikesuorituksissa fokusoitu ja hiljainen tieto ovat balanssissa. Jotta oppilaat voivat saada 

onnistuneita esiintymiskokemuksia, pedagogisten menetelmien löytäminen oikeanlaisen ba-

lanssin harjoittamiseen olisi olennaista. 

 

Suuri osa soittamiseen liittyvistä taidoista tapahtuu harjoituksen myötä tiedostamatta. Soittotai-

dot ovat harjaantuneet lukuisten toistojen myötä. Polanyin mukaan toisen henkilön taitojen si-

sältämän hiljaisen tiedon voi ymmärtää vain toiminnallisesti omaksumalla (1983, 33). Tämän 

ajatuksen voi liittää Parviaisen (2006, 74) käsitykseen siitä, kuinka kinestesian avulla hahmo-

tamme maailmaa ”jos-niin -rakenteena”. Esimerkiksi, jos soitan pianolla hyvin nopeasti kauan 

samaa mekaanista liikettä toistavaa sävelkulkua, voin huomata käsivarsieni puutuvan ja mene-

vän voimattomiksi. Oma opettajani totesikin edellä kuvailemassani Chopinin etydiä koskevassa 

ongelmassa ytimekkäästi, että juoksemaan ei opi kävelemällä. Soittaessani nopeassa tempossa 

havaitsin, että jos rentoutan käsivarsiani soiton aikana, niin pystyn soittamaan kappaleen lop-

puun asti ilman tempon hidastumista. Vasta monen harjoittelukerran jälkeen vähitellen vauhtia 

lisäämällä, etydin soittaminen ilman käsivarsieni väsymistä lopulta onnistui.  
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Hiljaista kehontietoa, joka usein on pitkälti tunnistamatonta, voitaisiin käyttää hyödyksi soiton 

oppimisprosesseissa paljon nykyistä enemmän. Jotta tämä olisi mahdollista, pianonsoiton ope-

tuksen yhteydessä on olennaista miettiä, miten hiljaisen tiedon saa tunnistettua ja aktivoitua 

käyttöön ja jaettua eteenpäin.  

  

2.7 Kinesteettinen äly luovan toiminnan taustalla 

Pianonsoitossa taidot hioutuvat vähitellen niin, että uudet taidot rakennetaan aikaisemmin opit-

tujen päälle. Ensin on osattava perustekniikka, jonka jälkeen taitoja voidaan kehittää korkeam-

malle tasolle. Samanlainen kaava liittyy kaikkien kehollisten taitojen oppimisprosesseihin (ks. 

Klemola 2005, 76). Oppimisprosessista löytää yhteyden Merleau-Pontyn ajatukseen, jonka mu-

kaan oppimisen onnistumiseksi ruumiin täytyy asettua liikkeeseen ja liikkeellisesti hahmottaa 

omaksumansa asian tarkoitus. Liikkeeseen asettuminen on yhteydessä Merleau-Pontyn totun-

nainen ruumis -käsitteeseen. Ruumiillisilla tottumuksilla tarkoitetaan spontaaneja, automatisoi-

tuneita ja ajan saatossa toistamalla sujuvaksi opittuja kykyjä, joiden varaan rakennetaan uusia 

taitoja (Rouhiainen 2011, 82-83). Parviainen (2006, 82, 2014-218) kuvaa kokonaisvaltaista liik-

keen omaksumista, tekemiseen perehtymistä ja uppoutumista toiminnassa asumisena. Liikkee-

seen asettuminen tai liikkeessä asuminen voidaan soitossa ajatella vaiheeksi, jossa voidaan kes-

kittyä täysin ilmaisuun (Juntunen 2004, 3-4). Kappaletta soitetaan jo teknisesti sujuvasti, eikä 

alun hapuilevan harjoittelun myötä tarvitse enää etsiä oikeiden sävelten paikkaa koskettimis-

tolla, saati miettiä alkeissa opittua koskettimen pohjaan painamista, sormien eriytymistä ja ni-

velten taivuttamista oikeaan soittoasentoon. Monen harjoituskerran jälkeen kappaleen soittami-

nen ei edellytä soittajan kokonaisvaltaista huomiota yksittäisiin liikkeisiin, vaan sormet osuvat 

oikeille koskettimille kuin itsestään ja huomio voi keskittyä esimerkiksi fraseeraukseen ja dy-

namiikkaan. Kun jo ennestään opittujen liikkeiden varaan rakennetaan uutta taitoa se edellyttää 

sitä, että aiemmin opitut liikkeet ovat niin sisäistettyjä, että niihin ei tarvitse kiinnittää erikseen 

huomiota.  

 

Parviainen (2006) liittää liikkeessä asumisen ajatuksen tanssi-improvisointiin, joka vaatii toi-

minnalle antautumista ja alttiutta vastaanottavaan tilaan. Eteenpäin virtaavassa improvisaa-

tiossa ei ole aikaa ajatella seuraavaa liikkeellistä ratkaisua. Improvisaation pyörteessä erilaisia 

liikkeen laatuja havainnoiden, liikkuja voi antautua kinesteettisen älyn varaan, joka voi tuottaa 
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spontaania luovuutta.  Sheet-Johnstone kutsuu ilmiötä kinesteettiseksi logokseksi (1999). Hän 

pitää sitä perustavanlaisena ajatuksen muotona, joka toteutuu vain, kun rationaalinen ajattelu ei 

ehdi mukaan kehon liikkeen ratkaisuihin. Tällainen virtaavassa liikkeessä aiemmin opittu siir-

tyy syrjään, jolloin toiminta alkaa lopulta ruokkia ja kannatella itse itseään ja näin mahdollisesti 

synnyttämään jotakin tekijällekin yllätyksellistä ja uutta (Parviainen 2006, 214-215; 2004, 117).  

 

Katson ”ruumiin tottumusten” ja ”asumisen” olevan yhteydessä sen kaltaiselle luovalle toimin-

nalle, jossa syntyy soittajalle itselleen uusia ratkaisuja ja taitoja rakentuen aikaisemmin opittu-

jen kehontaitojen varaan. Soitossa asumisesta voidaan puhua, kun oppilas vapautuu teknisistä 

hankaluuksista ja voi uppoutua ilmaisuun. Filosofiat liikkeeseen tottumisesta, liikkeessä asu-

misesta ja kinesteettisestä logoksesta voidaan liittää musiikilliseen improvisaatioon. Sormien 

spontaani vaeltaminen koskettimistolla tuo hyvin todennäköisesti eteen yllättäviä, ja parhaim-

millaan ilahduttavia ja vapauttavia luovuuden kokemuksia. Opetuskokemukseni mukaan, jotta 

mielenkiinto tämän tyyppiseen omatoimiseen, vapaaseen improvisatoriseen leikkiin säilyy, täy-

tyy taustalla olla jo teknistä perusosaamista, jonka varassa tehdä uusia kokeiluja. Tutkielmani 

yhteydessä tehdyissä improvisaatioharjoituksissa ei ole juurikaan kyse edellisen kuvailun kal-

taisesta improvisaatiosta virtaavana ”kinesteettisen älyn” varaan antautumisena. Tutkimukseeni 

osallistuneet oppilaat ovat saaneet heidän taustataitonsa huomioituna, improvisointiin melko 

tarkkaa ohjeistusta ja tiettyjä sääntöjä, jotka ovat tuntuneet helpottavan improvisatoristen teh-

tävien lähestymistä. Koen opetuksessa käyttämäni tiettyihin raameihin rajatun improvisaation, 

jota voisi kutsua Huovisen (2015) mukaan mallipohjaiseksi improvisaatioksi kuitenkin hyväksi 

keinoksi tutustua instrumentin ja oman kehon yhteyteen ja perusteena improvisaation käyttä-

miselle tuntisuunnitelmissani yhtenä kehontietoa vahvistavana menetelmänä. 

 

Parviainen (2006) tarkoittaa kinesteettisellä empatialla kykyä eläytyä toisen henkilön liikkee-

seen. Toisten liikkeisiin eläytyminen kasvattaa omaa, Parviaisen (2006, 93) sanoin kinesteet-

tistä karttaa eli yksilölle muodostunutta kehollisten liikkeiden varastoa. Myös Juntusen ja Hy-

vösen (2004, 5) mielestä on tärkeää oppia tunnistamaan liikkeen laatuja eläytymällä toisten 

liikkeisiin ja kokeilemalla toisten tekemiä liikeratoja. Osa opettamisesta ja oppimisesta tapah-

tuu, usein tiedostamatta, kinesteettisen eläytymisen kautta. Kinesteettinen eläytyminen tekee 

mahdolliseksi toisen kehon liikkeen ymmärtämisen oman kehon avulla. (Juntunen 2009, 3; Par-

viainen 2006, 103,106.) Harjoituksen myötä kyky tunnistaa kehon aistimuksia tarkentuu ja sa-

malla opitaan erottamaan liikekokemusten eroavaisuuksia omien ja toisten välillä, mikä taas 

auttaa laajentamaan omaa kehon karttaa, joka muodostuu oman kehon topografiasta ja muiden 
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kokemuksista (Parviainen 2006, 93, 111). Liikkeiden laatujen hienovarainen aistiminen soiton 

yhteydessä ja kinestesian logiikan löytäminen vertaillessa omia kokemuksia muiden kokemuk-

siin voi kasvattaa etenkin musiikillisen ilmaisun ymmärrystä. 

 

Kehollisella kuuntelulla ja kinesteettisellä eläytymisellä voidaan saavuttaa yhteys eri osapuol-

ten välille. Hyvä mentaalinen yhteys on erityisen tärkeää esimerkiksi yhteismusisoinnin ja opet-

taja-oppilas -suhteen kannalta.  Opettaja tarvitsee kinesteettisen eläytymisen kykyä sekä ilmai-

sun että liikkeen hahmottamisessa, jotta hän voi samastua oppilaisiinsa, ymmärtää heidän tun-

temuksiaan ja auttaa ratkomaan soiton ongelmia sekä löytää heille taitotasoaan vastaavat har-

joitukset. Oppilas voi taas kasvattaa ilmaisutaitojaan ja harjoittelutaitojaan sekä empatiaa tie-

dostetun kehon liikkeiden havaitsemisen myötä. 

  

Tehdessäni havaintoja informanttieni soiton pohjalta, hyödynnän oman soittokokemuksen kar-

tuttamaa kehonkokemukseni karttaa. Soittokokemukseni myötä kehoni tunnistaa, miltä tuntuu 

esimerkiksi soittaa oktaavihyppyjä, staccatoja tai erilaisiin esitysmerkintöihin liittyvän koske-

tustavan mukaan. Nähdessäni nuotinnetun soinnun nuottiviivastolla, pystyn välittömästi kuvit-

telemaan, miltä soinnun soittaminen tuntuu sormissani ja kädessäni. Kinesteettistä eläytymistä 

ohjaavat teoria Sheet-Johnstonen (1999, 56) liikkeen laaduista sekä Tarvaisen (2012, 145-146) 

empaattisen kuuntelun ja Parviaisen (2006) kinesteettisen kartan ja kinesteettisen eläytymisen 

pohdinnat, jotka ovat tarjonneet raamit tarkastella käsitteitä pianonsoiton opetuksen konteks-

tissa. Tarvainen kirjoittaa Merleau-Pontyn kehon kaksipuoleisuuteen perustuen, että kuuntelija 

on sekä aistiva että aistittu. Samalla, kun kuunnellaan koko keholla toisen tuottamaa ilmaisua, 

kuunnellaan myös omaa kehoa (Tarvainen 2012, 135). Oma kehollinen tieto ja liikkeiden laa-

duille herkistyminen auttavat eläytymään kuulemaansa ja näkemäänsä.  

 

Kehon kinesteettisen kokemuksen verbaalinen välittäminen ei ole ongelmatonta. Ensinnäkin 

liike ei ole pysyvä tila, vaan syntyy laadun muutoksissa. Se on dynaamista ja alati muuttuvaa. 

Monet liikettä kuvailevat adjektiivit ovat harhaanjohtavia staattisuudessaan (Sheet-Johnstone 

1999, 127). Toisekseen kehollisen kokemuksen kielellistämisestä tekee vaikeaa se, että kehon 

liikkeen tuntemus on subjektiivinen. Kokemuksen sanoittaminen toisille sellaisena kuin sen on 

itse havainnut, on tästä syystä ongelmallista, joidenkin näkökulmien mukaan mahdotonta kult-

tuurin ja persoonan aina muokatessa kokemusta. Kolmanneksi kehon kokemuksista muodos-

tuva kehontieto on paljon hiljaista tietoa, jota voi olla vaikea tunnistaa. Kehollisen kokemuksen 
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ilmaiseminen verbaalisesti ja sen tulkinta tuovatkin erityisen tutkimushaasteen kehollisten ko-

kemusten tulkintaan. 
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3 LIIKKEESTÄ MUSIIKIKSI 

Tässä luvussa tarkastelen musiikin havainnoinnin ja kehon liikkeen yhteyttä. Liike on infor-

maation lähde, niin soittajalle itselleen, kuin kuulijalle. Musiikillinen ymmärrys välittyy kehol-

listen liikkeiden avulla. Lähtökohtaisesti soittajan ilmaisutaitojen voidaan ajatella kehittyvän 

hänen aistihavaintojensa kautta saatujen omien kokemusten myötä (Nusseck & Wanderley 

2009, 351.) Oman kehon kuuntelun harjoittamisella voidaan lisätä musiikillista ymmärrystä. 

Jos soittaja osaa yhdistää liikkeen vaikutuksen ilmaisuun omien havaintojen, kehon aistimusten 

ja esimerkiksi yleisön reaktioiden kautta, edistää se todennäköisesti myös hänen ilmaisutaito-

jensa oppimistaan. Tiedostamalla kehon liikkeen vaikutus, voidaan paremmin säädellä, hallita 

ja keskittyä niihin liikkeisiin, jotka vaikuttavat soiton ilmaisuun.  

 

Musiikkiin liittyy hyvin monenlaista liikettä. Vaikka ilmeisimpänä on musiikkia tuottava tai 

siihen reagoiva kehon liike, sitä voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Tutkimuksissa 

liikettä voidaan lähestyä joko musiikillisina eleinä, jolloin se on fyysistä esittäjän tai kuulijan 

tuottamaa ulkoisesti näkyvää liikettä, kehon sisäisinä aistimuksina eli proprioseptisenä liik-

keenä sekä liikkeen laatuina tai synnynnäisenä liikkeen neuraalisena jäljittelynä. Seuraavaksi 

tarkastelen musiikin kehollisuutta työni kannalta oleellisimpien käsitteiden kautta. 

3.1 Liikkeen laadut 

Sheet-Johnstone (1999, 56) kirjoittaa, että aistimillamme kehon liikkeen tuntemuksilla on eri-

laisia karaktäärejä eli toisin sanottuna liikkeen laatuja. Kehon liike suhteessa ympäristöön opet-

taa meitä tunnistamaan näitä erilaisia liikkeellisiä reittejä ja laatuja. Sheet-Johnstonen mukaan 

(1999, 56, 225) opimme itsestämme ja maailmasta kuuntelemalla dynaamisia muutoksia ke-

hossamme, esimerkiksi ripeyttä-hitautta, painavuutta-kevyttä, tiivistä-väljää ja niin edelleen. 

Omalla keholla aistiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja antaa tietoa sekä 

oman kehon sisäisestä tuntemuksesta että ulkomaailmasta. 
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Kartutamme kinesteettistä tietoa läpi elämämme tunnistaessamme uusia liikkeen laatuja ja nii-

den karaktäärejä ja sitä kautta kehon lisääntyviä mahdollisuuksia. Kinesteettisellä aistilla on 

keskeinen merkitys liikkeiden laatujen havaitsemiseen. (Parviainen 2000, 157.) Kinesteettinen 

aistiminen tekee mahdolliseksi kinesteettisen empatian kehittymisen. Kinesteettisen empatian 

avulla voimme tuntea muiden liikkeet omassa kehossamme, jolloin pystymme eläytymään tois-

ten liikkeeseen ja ymmärtämään esimerkiksi muiden soittotapoja paremmin (Parviainen 2000, 

157). Kehon kokemukset mahdollistavat musiikillisten merkitysten rakentamisen. Toisin sa-

noen herkistymällä kuuntelemaan kehoamme, kasvatamme aistimiemme liikkeen laatujen 

avulla kinesteettistä herkkyyttämme, tai Parviaisen (2000, 156-157; 2006, 93) käyttämää käsi-

tettä, kinesteettistä karttaamme, ja samalla soittotaitoamme ja musiikillista ymmärrystä. 

 

Sekä soitto-oppilas että opettaja voivat hyötyä kinesteettisen aistin herkkyydestä. Opettaja pys-

tyy omalla kehollansa eläytyen muun muassa tunnistamaan oppilaansa soitossa turhia fyysisiä 

ja emotionaalisia jännitteitä ja ohjeistamaan häntä oikeaan suuntaan ongelmakohtien ylitse. Op-

pilaan ilmaisu voi laajentua seuraamalla ikätovereidensa ja opettajan soittoa samalla kasvattaen 

kinesteettistä herkkyyttä.  Liikkeen lisäksi erilaiset puutteet tai vahvuudet paljastuvat tietenkin 

soinnin laadusta, jota tulee jatkuvasti reflektoida yhdessä liikkeen kanssa. Käyttämäni ohje-

nuora, että sointi on aina liikkeestä riippuvainen jää yksinkertaisuudestaan huolimatta usein 

instrumenttitunnilla liian vähälle huomiolle. Se, että ilman liikettä ei ole musiikkia on mieles-

täni yksi kehollisen oppimiskäsityksen johtoajatuksista pianonsoitossa. 

3.2 Musiikin havainnointi kehon liikkeenä 

Musiikillisen ymmärryksen rakentuminen voidaan nähdä havainnon ja toiminnan välisen vuo-

rovaikutuksen yhteistuotoksena. Musiikin havainnoinnissa kuuntelijalla on kehollinen, aktiivi-

nen rooli, mikä vaikuttaa siihen kuinka merkityksellisiksi havaintomme muodostuvat. Havait-

semistamme äänistä tulee musiikillinen kokemus havainnon, mielikuvituksen ja kehon liikeko-

kemuksen kautta. Tämä tapahtuu sekä kehon sisäisellä sensomotorisella että ulkoisella fyysi-

sellä liikkeen tasolla. Tutkimukset osoittavat, että musiikkia havainnoidessa sensomotoriset 

mekanismit aktivoituvat, jotka vuorostaan ohjaavat havaintojamme musiikista. Havainnot suo-

dattuvat mielikuvituksen avulla ja tulevat sitä kautta merkityksellisiksi. Prosessi voidaan selit-

tää havainto-toiminta -syklinä. Liitämme kuulemamme johonkin mielikuvaan esimerkiksi 
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tietystä liikkeestä, minkä ajattelemme saaneen äänen aikaiseksi. (Godøy 2010, 119-120, 122 ; 

Leman & Maes 2014, 242.) 

 

Tarvainen (2012, 133-134) kirjoittaa musiikista kehollisena liikekokemuksena pohjautuen pro-

prioseptisiin aisteihin. Niillä hän tarkoittaa kehon sisäisiä aistimuksia, jotka tuottavat fysiolo-

gisella tasolla jatkuvasti uutta informaatiota kehomme tilasta. Tämän informaation avulla kas-

vatamme kehotietoisuuttamme. Proprioseptiset aistit harjaantuvat kuuntelemalla ja aistimalla 

tietoisesti kehoamme. Tarvainen (2012) viittaa Sternin kirjoituksiin (1982, 123–124, 131) ku-

vaillessaan kuinka proprioseptisten aistien avulla laulajan ilmaisu ja oman kehon aistit sulautu-

vat yhdeksi erottamattomaksi kokemukseksi. Voimakkaat musiikilliset kokemukset saattavat 

tuntua konkreettisesti tunteen liikehdintänä kehossa. Tällöin kehollinen tuntemus nousee hal-

litsevaksi ja muodostaa musiikillisen kokemuksen, jolle ei välttämättä löydy sanoja. (Tarvainen 

2012, 132-133.) Proprioseptinen aistiminen liittyy subjektiiviseen kokemukseen. Esimerkiksi 

kuunellessani surullista Chopinin nocturnoa voin aistia, miltä suru tuntuu omassa kehossani, 

enkä vain todeta ulkoisten seikkojen perusteella objektiiviseen tapaan sitä, että pianistin tulkinta 

on surullinen. 

 

Musiikki saa kuuntelijassa aikaan esiintyjän liikkeiden jäljittelyä, joka voi olla tiedostettua tai 

tiedostamatonta. Kuunnellessamme musiikkia havaitsemme sen liikkeenä koko kehossamme. 

Vaikka emme näkisikään musiikkiesitystä visuaalisesti, jäljittelemme kuulemamme musiikin 

perusteella esiintyjän liikkeitä, joko fyysisesti ulkoisesti näkyvästi esimerkiksi heiluttamalla 

jalkaa musiikin tahtiin tai jäljittelemällä liikettä kehon sisäisesti. Liikkeiden jäljittely toimii ha-

vaintojen suodattimena, jolloin keskitymme niihin havaintoihin, joita kehomme imitoi ja ohi-

tamme muut vähemmän merkittävinä. Muodostamme siis musiikillisen tietoisuuden oman ke-

homme kautta (Penalba 2011, 218).  

3.3 Musiikillinen ele 

Ele on moniulotteinen käsite ja sen määrittely riippuu asiayhteydestä. Se on sekä mentaalinen 

että ruumiillinen ilmiö (Godøy & Leman 2010, 8). Eleet ovat keskeisiä kehon, mielen ja ympä-

ristön välisessä kanssakäymisessä. Eleiden voidaan katsoa toimivan havainnon yhteydessä vä-

littäjänä mielen ja kehon välillä. (Jensenius ym. 2010, 12,19.) Terminä ele välttää liike-sanaa 

paremmin dualistisen jaon fyysisen kehon ja mielen välillä.  
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Musiikillisella eleellä (musical gesture) voidaan tarkoittaa sekä musiikin esittämisen että mu-

siikin kuuntelun yhteydessä tapahtuvaa liikettä. Liikkeet voivat olla opittuja tai spontaaneja. 

Musiikkia sekä esitetään että havaitaan eleiden avulla (Leman 2010, 127). Yksinkertaistettuna 

musiikillinen ele voidaan määritellä esittämisen kontekstissa kehon liikkeeksi, jonka tarkoitus 

on instrumentin hallinta, toiminnan koordinointi tai ilmaisun välittäminen yleisölle. Musiikin 

kuuntelun yhteydessä tapahtuva elehdintä, esimerkiksi jalan naputtaminen lattiaan, puolestaan 

ilmaisee aktiivista kuuntelua. (Godøy & Leman 2010, 5,8-9.)  

 

Musiikillisen eleen käsite on varsin laaja eleiden tarkoituksen vaihdellessa. Eleet voidaan luo-

kitella karkeasti kahteen pääkategoriaan: esiintyjien ääntä tuottaviksi eleiksi ja vastaanottajien 

eli kuuntelijoiden eleiksi. (Jensenius ym. 2010, 13.) On syytä kuitenkin välttää liian tiukkoja 

rajauksia ja huomioida, että ele voi toteuttaa samaan aikaan montaa eri päämäärää. Esiintyjä on 

monesti samalla kuuntelija, kuten kuulijakin voi tulla osaksi esitystä esimerkiksi tanssiessaan 

musiikin tahtiin.  

 

Eleiden pääkategorioista on muodostettu erilaisia alakategorioita. Jensenius ym. (2010, 23) ovat 

luokitelleet musiikilliset eleet niiden eri funktioiden perusteella ääntä tuottaviksi eleiksi, 

(sound-producing), joka voi tarkoittaa esimerkiksi pianistin käden ja sormen koskettimen alas 

painavaa liikettä, kommunikatiivisiksi eleiksi esimerkiksi esiintyjien tai esiintyjän ja yleisön 

välillä (sound-communicative), äänen tuottamista avustaviksi eleiksi (sound-facilitating), joka 

saattaa esimerkiksi olla pään heiluttamista tempon ylläpitämisen helpottamiseksi sekä musiik-

kia seuraavaksi tai myötäileviki eleiksi (sound-accompanying), jotka eivät suoraan liity äänen 

tuottamiseen, vaan saattavat esimerkiksi liittyä pianistin kasvojen ilmeisiin tai soiton tahdissa 

liikkumiseen.  

 

Musiikkiesityksessä eleillä on siis hyvin erilaisia rooleja, jotka vaikuttavat sekä esittäjään että 

yleisöön. Ääntä tuottavat eleet ovat pianistin useimpien liikkeiden päämääränä. Ne koskevat 

pääasiallisesti käsivarsia, kämmeniä ja sormia. Kuitenkin myös epäsuorasti äänen tuottamiseen 

liittyvät eleet ovat tärkeässä roolissa musiikkikokemuksen kannalta. Visuaalisesti havaitut eleet 

voivat tehdä musiikkikokemuksesta monin tavoin rikkaamman. Esiintyjän liikkeiden seuraami-

nen voi vahvistaa kuuntelijan musiikillista kokemusta (Godøy 2010, 122). Vines ym. (2006, 

107) ovat tutkimuksessaan osoittaneet musiikkiesityksen liikkeiden vaikuttavan kuuntelijan ko-

kemukseen, joko vähentäen kuuntelijan emotionaalisia rektiota tai vahvistaen esteettisen 
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kokemuksen tuomaa mielihyvää. Soittajan eleet voivat välittää yleisölle laajemman kirjon il-

maisuun liittyviä nyansseja sekä saada yleisön tuntemaan olevansa osa esitystä. Eleillä voidaan 

alleviivata esityksen sisältöä, musiikin rakennetta ja antaa yleisölle informaatiota esiintyjän 

omasta sisäisestä tilasta. (Dahl ym. 2010, 51-53, 61.) Tutkimukset (Ks. Dahl ym. 2010, 50) ovat 

osoittaneet, että pään ja ylävartalon liike tukevat ilmaisua ja musiikillisen rakenteen ymmärtä-

mistä. Esimerkiksi käsien nostaminen auttaa hahmottamaan fraasien lopetukset ja ylävartalon 

ja pään heiluminen liittyvät fraasin kuljetukseen, aloituksiin ja lopetuksiin. 

 

Se, että visuaalisuus monipuolistaa musiikkiesityksen tulkinnan välittymistä, on syy siihen, 

miksi suurin osa konserttikävijöistä haluaa mieluiten paikan katsomosta, josta on suora näkö-

yhteys lavalle. Pianokonsertissa valitsen paikkani niin, että näkisin hyvin pianistin sivuprofiilin, 

jolloin voin seurata käsivarsien, pään ja ylävartalon liikkeitä ilmaisun välittymisen paranta-

miseksi.  

 

Gibsonin (1977) affordanssikäsitettä, jonka mukaan affordanssit ovat ympäristöstä havaittuja 

toiminnan mahdollisuuksia, voidaan soveltaa musiikillisten eleiden käsitteeseen. Musiikin 

kuuntelu saa aikaan mentaalisia mielikuvia erilaisista liikkeistä, joiden avulla äänet voidaan 

tuottaa. Riippumatta kuulijan musiikillisesta taustasta, äänet pystytään muuttamaan helposti ja 

spontaanisti erilaisiksi eleiksi. Visuaalisesti havaitut esiintyjän tekemät musiikilliset eleet sekä 

niiden kuvittelu pelkän kuullun musiikin perusteella auttavat kuulijaa hahmottamaan musiikkia 

ymmärrettäväksi. Tätä jatkuvaa kehollisen kognition prosessia kuvataan havainto-toiminta -

sykliksi, joka musiikin havaitsemisen yhteydessä tarkoittaa äänen ja liikkeen jatkuvaa vuoro-

vaikutusta (Godøy 2010, 3, 119, 122).  

 

Musiikin kognitiotieteissä on tutkittu musiikillisten eleiden ja ilmaisun välistä yhteyttä (esim. 

Godøy & Leman 2010; Leman 2007) ja osoitettu, että musiikilliset eleet liittyvät musiikillisen 

ilmaisun kokemukseen ja ymmärrykseen (Çorlu ym. 2017, 69). Esimerkiksi soittajan musiikil-

linen ajankäyttö vaikuttaa tutkitusti olennaisesti esityksen ilmaisuun. Ajankäyttöön ja sen kont-

rolloimiseen liittyvät puolestaan ilmaisua tukevat musiikilliset eleet (Çorlu ym. 2017). Eleet 

vaikuttavat sekä suoraan että epäsuorasti soittajan ilmaisuun. Musiikilliset eleet ovat rakenta-

massa musiikkiin liittyviä merkityksiä, jotka välittyvät kuulijalle kehollisina kokemuksina il-

man tarvetta verbaaliseen selittämiseen. Musiikki tulee siis ymmärrettäväksi ja merkityksel-

liseksi oman kehomme kautta. Tämänkin perusteella kehotietoisuuden vahvistamisella voidaan 
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ajatella olevan merkitys siihen, miten voimakkaita tai vivahteikkaita musiikillisia elämyksiä 

voimme saavuttaa. 

 

Musiikilliset eleet ja fyysiset liikemetaforat ovat osittain päällekkäisiä käsitteitä. Sekä eleet että 

metaforat auttavat ilmaisun rakentamisessa. Eron voisi soitonopetuksen kannalta määritellä 

niin, että eleet auttavat hallitsemaan ilmaisuun liittyviä kokonaisuuksia, kun taas liikemetaforat 

ovat keino hahmottaa ja muistaa eleisiin liittyviä liikeratoja. Käsittelen metaforia tarkemmin 

luvussa 3.6. 

3.4 Mielikuvitus ja luovuus kehollisessa oppimisessa 

Musiikin yhteydessä luovuus käsitettä on käytetty yleisterminä kattamaan sellaista musiikilli-

seen keksimiseen liittyvää toimintaa, kuten improvisaatiolle, esittämiselle, tuottamiselle, sävel-

tämiselle ja sovittamiselle. Luovuutta on yritetty määritellä lähestyen käsitettä eri näkökul-

mista. Siihen on perinteisesti totuttu liittämään sen kaltaisia adjektiiveja, kuten uusi, omaperäi-

nen, aito ja alkuperäinen. Nykyisin luovuuteen liitetään vahvasti ongelmanratkaisukeskeisyys. 

Tästäkin lähtökohdasta määritelmän keskiö voi tutkimuksissa vaihdella luovan ratkaisun syn-

nyttämän tuotteen, ongelmanratkaisijan piirteiden, ratkaisukeskeisen prosessin ja ympäristön 

välillä. Neurotieteellisen tutkimuksen kehittymisen myötä pinttyneet käsitykset luovuudesta 

vain harvojen yksilöiden lahjakkuutena ovat saaneet väistyä ja luova toiminta on todettu ihmis-

ten ominaispiirteeksi, jota käytämme jatkuvasti arjessa. (Hargreaves ym. 2012, 3, 8.) 

 

Musiikki on lapsille luontevaa toimintaa, johon liittyy aktiivinen musiikillisen tiedon rakenta-

minen toimimalla vuorovaikutuksessa musiikillisen materiaalin ja ympäristön kanssa.  Mu-

siikki tarjoaa luontaisesti hedelmällisen lähtökohdan luovalle toiminnalle, sillä se sisältää val-

tavan määrän materiaalia, jota muokkaamalla voidaan saavuttaa luovuuden kokemuksia. Mu-

siikilliseen toimintaan osallistuminen, kuten musiikin tulkitseminen mielikuvien avulla ja har-

joittelussa kerätyn musiikillisen materiaalin muokkaaminen improvisaatioksi, voi johtaa uudel-

leen rakennettuihin näkemyksiin, taitoihin ja tuotteisiin. (Custodero 2012, 396-370, 373.) Opet-

tajalla on tärkeä rooli sopivan tasoisten tehtävien antamisessa ja luovuuteen kannustavan oppi-

misympäristön luomisessa. 
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Mielikuvitus ja luovuus ovat molemmat laajoja hankalasti määriteltäviä käsitteitä, joita tulee 

tarkastella aina asiayhteyden mukaan. Mielikuvituksen ja luovuuden voidaan katsoa olevan toi-

siinsa yhteydessä. Niiden määritelmä voidaan erotella toisistaan siten, että mielikuvitus on en-

sisijaisesti aistillista ja näkymätöntä, kun taas luovuuteen liittyy jokin prosessin synnyttämä 

ulkoisesti havaittava tuote. Mielikuvitus on sisäinen mentaalinen prosessi, jota tarvitaan luovan 

tuotoksen aikaan saantiin. (Hargreaves ym.2012,3.) 

 

Fenomenologiassa jaetaan käsitys, jonka mukaan mielikuvitus on toiminnan ja havainnon yh-

distävänä tekijänä kehollisissa kognitiivisissa prosesseissa. Havainto, kuvittelu, ennakointi sekä 

itse toiminta ovat toisistaan erottamattomia (Christensen 2019, 16). Mielikuvituksen ajatellaan 

ohjaavan, muokkaavan ja suodattavan havaintojamme, jolloin ne muuttuvat itsellemme merki-

tyksellisiksi kokemuksiksi. Merleau-Pontyn mukaan mielikuvitus muokkaa havaintoa, niin että 

se herättää odotuksia enemmän kuin havainto itsessään sisältää ja tekee havainnosta tämän 

vuoksi yksilölle merkityksellisen. Jo Edmund Husserlin ja Immanuel Kantin mielestä mieliku-

vitus oli pelkkien mielikuvien sijaan tietoisuuden rakentamista ja ilmiöille merkityksen anta-

mista. (Christensen 2019, 15.) 

 

Mielikuvitus liittyy odotusten muodostamiseen ja liikkeen simulaatioon esimerkiksi musiikki-

esitystä kuunnellessa tai katsellessa. Kuten luvussa 3.2 olen tuonut ilmi, toiminnan kuvittelu ja 

jäljittely aktivoi samoja aivoalueita, kuin jos oikeasti suorittaisimme kyseistä aktiviteettia. Jäl-

jittelyssä käytämme ennalta opittuja kehollisia mallejamme (Christensen 2019, 16) tai Parviai-

sen (2006, 93) sanoin kinesteettistä karttaamme.  

 

Mielikuvitusta tarvitaan helpottamaan jokapäiväistä havainnointia, että lähteeksi uuden keksi-

miseen. Jotta tämän kaksinaisen luonteen voi ymmärtää, mielen ja kehon välille ei tule kuvitella 

rajaa. (Christensen 2019, 19-20.) Tarkasteltaessa mielikuvitusta kehollisen kognition näkökul-

masta, kehollisuudella on merkittävä rooli siinä, miten koemme havainnot, kuvitteelliset luovat 

ajatukset sekä jäljittelyn, esimerkiksi esiintyjän liikkeisiin samastumisen, ja että ylipäätään pys-

tymme ymmärtämään ja kokemaan asioita yhteisesti muiden kanssa (Christensen 2019, 16).   

 

Mielikuvitus on rakentamassa taidekokemusta, kuten sitä, miten vastaanotamme musiikkia. Ke-

hollinen kokemus on keskeinen osa musiikin vastaanottamista ja musiikillisen kokemuksen 

muodostamista. Emme ole vain passiivisia kuulijoita, vaan osallistumme ja eläydymme musiik-

kiesitykseen kuvittelemalla esittäjältä nähdyt tai vain kuuleman perusteella oletetut liikkeet 
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omassa kehossamme sekä tiedostamatta jäljitellen että tiedostetusti liikkeeseen eläytyen ja 

muodostaen havaintojemme perusteella odotuksia. (Ks. Hargreaves 2012, 3; Christensen 2019, 

17; Tarvainen 2012, 65) Traditionaalisen esteettisen näkemyksen mukaan taidetta pitäisi pystyä 

tutkimaan itsenäisenä, havainnoitsijasta irrallisena objektina. Taidekokemus on validi myös 

vasta, kun se on pystytty sanallistamaan. Nämä näkökulmat eivät ota huomioon kehollista per-

spektiiviä, jonka mukaan lähes kaikki mentaalinen toiminta, kuten kuvittelu ja havainnointi, 

esimerkiksi musiikin kuuntelu, edellyttävät kehon aktiivista osallistumista.  

3.5 Musiikillinen improvisaatio 

Improvisaatio musiikissa on hyvin laaja-alainen käsite. Sitä voi luonnehtia muun muassa esi-

tyshetkessä musiikin säveltämiseksi, ennalta suunnittelemattomaksi, musiikillisen materiaalin 

joustavaksi käsittelyksi esittämistilanteessa, tai kansanomaisemmin omasta päästään soitta-

miseksi ja jammailuksi. (Huovinen 2015, 6-7, 32-33.) Improvisaatio on vaikea määritellä sä-

veltämisen, sovittamisen ja hetkessä keksimisen rajojen ollessa varsin häilyviä. Improvisaatio 

onkin totuttu käsittämään sen kautta, mitä se ei ainakaan ole (Huovinen 2015). Ajatellen esi-

merkiksi erilaisten tulkintojen tai esitystraditioiden näkökulmasta, musiikin esittäminen on tyy-

lisuunnasta riippumatta aina jossain määrin improvisatorista, eikä ole yksiselitteistä tai tarpeel-

listakaan määrittää rajoja siihen, milloin musiikki on improvisoitua. Improvisointi-käsitteen 

olemuksen ymmärtäminen auttaa kuitenkin hahmottamaan sitä, kuinka hallitseva pysyvään 

muotoon saatetun nuotinnoksen kulttuuri on ollut länsimaisessa klassisessa taidemusiikissa. 

Siihen on totuttu keskittymään niin musiikin opetuksessa kuin analyysissakin.  

Improvisaatiota on pitkään pidetty musiikin tutkimuksessa ja opetuksessa sekä taidemaailmassa 

hyljeksittynä ja vähempi arvoisena verrattuna nuotinnettuun taidemusiikkiin. Syitä tähän ovat 

olleet ainakin länsimaisen taidemusiikin teoskeskeisyys sekä se, että improvisatorista musiikkia 

on aikanaan, ennen musiikin äänittämisen aikakautta, pidetty kuuntelijan näkökulmasta vaike-

asti lähestyttävänä. (Huovinen 2015, 1-2.) Nuottien puuttuessa on ollut vaikea löytää tarttuma-

pintaa esityksen arviointiin tai analyysiin. Vaikka vielä ennen romantiikan aikakautta improvi-

sointi oli olennainen osa muusikkoutta, vakavasti otettavan taiteen edellytyksenä oltiin 1900-

luvulle tultaessa totuttu pitämään pysyvään muotoon saatettua teosta, jota on työstetty pitkällä 

aikavälillä, eikä improvisaation tapaan, ainakin näennäisesti, vasta esityshetkellä. (Huovinen 

2015, 27).  

 



 31 

Improvisointi ja koko kehollisuuden käsite, jossa subjektiivista kehollista kokemusta pidetään 

erottamattomana osana musiikin vastaanottamista, on traditionaalisesta, musiikkiteoksen ob-

jektiivisuutta korostavasta, näkökulmasta varsin haasteellinen. Musiikkiesityksissä on kuiten-

kin nähtävissä muutos suuntaan, jossa yksilön kokemuksellisuus, teoksen tilapäisyys ja vuoro-

vaikutuksellisuus saavat aiempaa enemmän huomiota. Myöskään teoksen säveltämistä lopulli-

seen muotoonsa ei pidetä enää taiteen arvottamisen pohjana. Tästä tuoreena esimerkkinä on 

muun muassa kokemuksellinen ooppera (Salonen & Vesala 2020), jossa kuulijalla on osa olla 

teoksen säveltäjänä ja hän on osa vuorovaikutuksellista jatkuvasti muuntuvaa esitystä. 

 

 Ymmärrys ja arvostus improvisatorista musiikkia kohtaan on lisääntynyt teknologisen kehi-

tyksen myötä. Improvisaatiosta tuli levytyksen myötä kuuntelijoiden kannalta helpommin lä-

hestyttävää, mikä osaltaan nosti improvisatorisen musiikin kulutusta. Myös suoratoistopalvelut 

ovat laajentaneet käsityksiä erilaisista improvisointiin pohjautuvista musiikkikulttuureista. Se, 

että äänitykset tekivät mahdolliseksi tarkastella improvisaatiota taideteoksen tavoin, kohensi 

improvisoinnin asemaa, mutta myös taidemaailman muuttuneet asenteet teos-käsitettä kohtaan 

ovat nostaneet taiteellista kiinnostavuutta improvisointiin. Nykyään esteettinen kuten tutkimuk-

sellinenkin mielenkiinto voi kohdistua valmiin teoksen sijaan koko taiteen tekemisen proses-

siin, jossa huomioidaan vuorovaikutus yleisön ja esiintyjän välillä. (Ks. Huovinen 2015 5, 24-

25; Christensen 2019,26-27; Small 1998.) 

 

 Tutkimukset osoittavat, että instrumenttiopetuksessa on keskitytty varsin vähän improvisoin-

nin opettamiseen (Karlsson & Juslin 2008, 311). Vaikka improvisaatio on saanut vain vähän 

huomiota musiikki-instituutioissamme vielä 2000-luvulle asti, on tilanne suomalaisissa musiik-

kioppilaitoksissa ainakin jossakin määrin muuttunut. Musiikkiopistojen opetussuunnitelmissa 

improvisaatiolle annetaan aikaista enemmän painoarvoa ja improvisaation esittäminen osana 

suorituksia on nykyisin mahdollista. Improvisaation erilaisista mahdollisuuksista ja tavoitteista 

opetusmenetelmänä ei kuitenkaan ole ollut kokemukseni mukaan laajemmin keskustelua var-

sinkaan kehollisen oppimisen näkökulmasta. Sen sijaan, että improvisoinnin avulla kehitettäi-

siin johdonmukaisesti ilmaisutaitoja kehon liikettä, soivaa ääntä ja oppilaan kehontuntemuksia 

reflektoiden, on improvisaation pedagogiset päämäärät jääneet melko pinnalliselle tasolle luo-

vuuden kehittämisestä puhuttaessa. 

 

Improvisaatio voi olla lähtökohdiltaan hyvin monenlaista riippuen improvisoijien lähtötasosta, 

kokemuksesta ja iästä. Musiikkiopistossa opetan lapsia ja nuoria, jolloin näen improvisaatiossa 
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keskeisenä toiminnallisen prosessin, en niinkään lopputulosta, kuten taidokkuuteen tähtäävää 

valmista esitystä. Oppilaiden pohjatiedot ovat usein vielä niukat, joten opettajan tehtävänä on 

toimia osaavampana asiantuntijana, joka tarjoaa improvisointiin materiaaleja ja saattaa oppi-

laan alkuun (Junttu 2015, 84). Tutkimusinformanttieni improvisaatiota sisältävät harjoitukset 

ovat koostuneet improvisaatiosta, jota toteutetaan annetun tehtävänannon, esimerkiksi tietyn 

teeman ympärille rakentuvan musiikillisen tarinan, tyylin, sävelten tai sointujen rajoissa. Im-

provisaation pohjana saattaa olla esimerkiksi jokin päivän tapahtuma, eläinaihe tai opeteltu os-

tinato eli sävelkuvio, johon oppilas täydentää melodian. Huovisen (2015, 11,13) tekstissä täl-

laisia tiettyihin kulttuurisesti jaettuihin musiikillisiin periaatteisiin, rakenteisiin tai materiaalei-

hin perustuvaa improvisointia kutsutaan mallipohjaiseksi improvisaatioksi, mikä on myös var-

sin osuva termi kuvaamaan oppilailleni antamiani improvisaatioharjoituksia. Hyvin harvoin 

soittaja voikin olla täysin vapaa kaikista soittotraditioon liittyvistä käytänteistä, vaan tietyt kult-

tuuriset, fyysiset ja soitinkohtaiset lainalaisuudet ohjailevat tätä aina enemmän tai vähemmän. 

Ammattilaisille on kertynyt vuosien harjoituksen myötä laaja musiikillinen tieto, hyvä soitto-

tekniikka ja runsas materiaalivarasto, jota he hyödyntävät tehdessään esityshetkellä musiikilli-

sia ratkaisuja. Nuorelta soittajalta taas puuttuu valmiit mallit ja ideat, joita muunnella. Tällöin 

opettajalta saadun tehtävänrajauksen on tarkoitus helpottaa oppilasta. Improvisaatioon yhdis-

tettyä luovuutta, uutuutta ja vapautta pitääkin tarkastella etenkin soittajan omasta perspektii-

vistä käsin. 

 

Improvisaatio voidaan kehollisen kognition näkökulmasta nähdä heijastuksena tuotoksesta, 

joka syntyy havainto-toiminta -syklin tavoin havainnon, mielikuvituksen ja toiminnan keski-

näisestä riippuvuudesta. Improvisaatiolla nähdään olevan kaksi eri puolta. Toisaalta pragmaat-

tinen, jossa se nähdään innovatiivisena harjoitteluna, ja toisaalta henkinen, jopa ylimaallinen 

kokemus. (Christensen 2019, 20.) Christensenin mukaan käytännöllistä ja mentaalista näkökul-

maa ei pidä sulkea pois, vaan improvisaation molemmat puolet ovat välttämättömiä toisilleen. 

Improvisaatio voi tarjota mahdollisuuden ylimaalliseen kokemukseen, jota voidaan katsoa 

flow-kokemuksen kautta. Improvisaatiossa opitaan luomisen kautta muovaamalla käsillä ole-

vaa materiaalia ja flown tapainen huippukokemus on mahdollista saavuttaa, kun tekijä on sy-

ventynyt ja sitoutunut tekemiseensä keskittäen siihen kaiken energiansa (Custodero 2012, 369-

370; Leman 2010, 139). Lapsille heittäytyminen musiikin vietäväksi on helpompaa johtuen 

siitä, että he ovat vähemmän kuormittuneita emotionaalisten ja fyysisten ärsykkeiden säätelystä 

verrattuna aikuisiin. Aikuisilta aktiivinen kehollinen osallistuminen tiedonmuodostukseen, 

jonka seurauksena altistuu tunteille, vaatii enemmän riskinottoa esimerkiksi 
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esiintymistilanteessa. (Custodero 2012, 371.) Improvisaatio vaatii tietynlaista spontaaniutta ja 

uskallusta. Jotta oppilaat voivat saada onnistumisen kokemuksia kehollisuutensa avulla, on 

olennaista turvallinen ja hyväksyvä oppimisympäristö (Siljamäki 2013, 104-106). 

 

 Improvisaatiossa keho ottaa osaa dynaamiseen kanssakäymiseen ympäristössä olevien affor-

danssien (Gibson 1977) eli toiminnan mahdollisuuksien kanssa. Ne ohjaavat yksilön spontaa-

nisti löytämään liikettä, havaintoja ja ajatuksia, mitkä taas syntyvät luontaisemmin yksilön yrit-

täessä saavuttaa hänelle mielekkäitä kokemuksia ja tavoitteita (Christensen 2019). Improvi-

sointi voi olla oppilaalle mielekäs keino saavuttaa vahvoja musiikillisia kokemuksia, jotka kan-

nustavat kokeilemaan omia ja soittimen mahdollisuuksia. 

 

Improvisoinnissa käytetään hyödyksi aiemmin harjoittelun yhteydessä opittuja kehon liikkeitä. 

Oli kyse minkä tyyppisestä improvisaatiosta tahansa, siinä liikutaan omien kokemuksien ja ke-

hon tuntemuksien varassa. Kehollisessa näkökulmassa mielikuvitus liittyy kehon avulla tapah-

tuvaan havainnointiin, tapahtumien ennakointiin, havaintojen suodattamiseen mielekkäiksi ko-

kemuksiksi ja niiden ymmärrettäväksi tekemiseen jatkuvan neuraalisen liikkeen simulaation 

avulla (Godøy 2010, Christensen 2019). Näkymättömän mielikuvituksen yhteys luovaan toi-

mintaan tulee improvisaatiossa näkyväksi tuotokseksi. Soittamiseen liittyvät hetkessä tehdyt 

ratkaisut eivät ole kuitenkaan summittaisia, vaan ideoiden jalostaminen pohjautuu aiemmin 

opittuihin kehon taitoihin.  

3.6 Musiikilliset metaforat 

Metafora voidaan yksinkertaisimmillaan määritellä asiaksi, jonka avulla kuvataan jotakin toista 

asiaa (Lakoff & Johnson 1980, 5, 56).  Lähtökohtaisesti metaforat auttavat ymmärtämään ja 

kokemaan abstraktin asian, esimerkiksi musiikin ilmaisuun liittyvän termin, jonkin toisen, it-

selle tavallisemman ja helpommin ymmärrettävän asian kautta (Lakoff & Johnson 1980, 5; Lar-

son 2012, 48; Tissari 2020, 170). Lakoffin ja Johnsonin (1980, 56) metaforateorian mukaan 

ymmärrämme käsitteet metaforien kautta, jotka perustuvat kehollisiin kokemuksiin. Se, että 

metaforat voidaan ymmärtää tutumpien asioiden avulla, täytyy tarkoittaa sitä, että nämä itsel-

lemme helpommin ymmärrettävät käsitteet muodostuvat jostakin hyvin perustavanlaatuisista 

kokemuksistamme, kuten jo varhaisessa vaiheessa saavutetuista kehon liikkeen kokemuksista 

(Larson 2012, 48). Se, miten koemme musiikin, pohjautuu käsitemetaforiin, jotka taas 
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perustuvat kehollisiin kokemuksiimme (Johnson & Larson 2003, 78). Keho antaa meille tietoa 

fysikaalisista perusasioista, kuten painovoimasta, tilasta ja ajasta. Metaforien myötä abstraktille 

musiikille annetaan merkityksiä. Musiikin ja kehon kokemusta on tästä näkökulmasta mahdo-

tonta erottaa toisistaan. Jos lähtökohta on se, että musiikissa esimerkiksi sävelten väliset kor-

keuserot hahmotetaan käsitemetaforien avulla nousevana tai laskevana liikkeenä, on musiikkia 

mahdotonta kuunnella ilman, että sille rakennetaan merkityksiä metaforien avulla. 

 

Kehon liike voidaan nähdä fysikaalisena metaforana, joka liittää konkreettisen abstraktiin. Mu-

siikillisesta näkökulmasta fyysisestä liikkeestä tulee abstraktia musiikkia (Ks. Juntunen & Hy-

vönen 2004, 6-9). Havainnoimme abstraktia musiikkia fyysisestä maailmasta saatujen konk-

reettisten kokemusten näkökulmasta. Esimerkiksi, kuten edellä totesin, sävelten väliset tasoerot 

havaitaan fyysisestä maailmasta opitun ylhäällä-alhaalla tai tiheä-ohut käsitteiden kautta. Fysi-

kaalisuuteen perustuvat myös useimmat musiikin esittämiseen liittyvät termit, kuten hiljaa (p), 

voimakkaasti (F) tai nopeasti (allegro). 

 

Vaikka metaforien ja koko ajattelun perustana pidettäisiin kehollisuutta, kielen ja kulttuurin 

merkitystä kokemusten muodostumisessa ei voida sivuuttaa. Kielellä on suuri vaikutus tietoi-

suuteen ja mielikuvitukseen. Se auttaa jäsentämään yksilön kehon kokemuksia tehden niistä 

merkityksellisiä (Christensen 2019, 30). Kieli toimii subjektiivisen kokemuksen välittäjänä ja 

mahdollistaa musiikin intersubjektiivisen, eli yksilön kokemuksen rakentumisen vuorovaiku-

tuksessa. Kulttuurilla ja kielellä on olennainen merkitys siihen millaisiksi kokemusten kautta 

muodostuneet käsitteet rakentuvat, eikä näin ollen voida olettaa edes perustavanlaatuisen kehon 

kokemuksen olevan samanlainen kaikilla ihmisillä (Wolfe 2019, 289). 

 

Metaforien merkityksen soitonopetuksessa on ensisijaisesti ajateltu lisäävän tunnesisältöä mu-

siikkiin (Lindström ym. 2004). Wolfen (2019, 290) tutkimus tarkentaa metaforien tehtäväksi 

ilmaisun opetuksessa rikastaa ja tehdä ilmaisusta ymmärrettävää  ja kasvattaa sen eri nyanssei-

hin tarvittavaa ”palettia”. Tekniikan osalta metaforat voivat stimuloida soiton liikekokemusta 

sekä helpottaa monimutkaisten musiikillisten kokonaisuuksien muistamista ja sisäistämistä. 

Niin verbaalisia kuin liikkeeseen perustuvia metaforia voidaan soitonopetuksessa pitää siltana 

ilmaisun ja liikkeen yhdistämisen välillä. 
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4 TUTKIMUSASETELMA 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymys 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää oppilaiden kokemuksia kehollisista opetusmenetelmistä 

pianotunneilta, joissa johtoajatuksena on vahvistaa yhteyttä kehon ja musiikillisen ymmärryk-

sen välillä. Analysoimalla kehollisuuteen tähtäävän toiminnan tuottamia kokemuksia ja sisäl-

töjä oppilaan soittoharrastuksessa, nojautuen samalla teoreettiseen viitekehykseen, pyrin selvit-

tämään kehollisten oppimismenetelmien merkitystä ja mielekkyyttä soitonoppimisen kannalta. 

Tutkimuskysymykseni on: Miten kehontiedon lisääminen voi tukea pianonsoiton oppimista ja 

soittoharrastuksen mielekkyyttä? 

Muodostan päätelmäni peilaamalla opettajan näkökulmasta tekemiini havaintoihin tutkijana 

analysoimiani tulkintoja oppilaiden kokemuksista.  

 

Lähdekirjallisuuden perusteella päätin käyttää oppitunneilla hyödyksi erilaisia improvisatori-

siin harjoitteisiin perustuvia opetusmenetelmiä, kuten mallipohjaista improvisointia, musiikil-

lista tarinan kerrontaa ja musiikillisten mielikuvien keksimistä, joiden avulla oppilasta voidaan 

ohjata kehon liikkeen tiedostamiseen ilman aikaa ja huomiota vievään nuotinlukuun keskitty-

mistä. Kehontietoa painottavalla opetusjaksolla sain myös oivan tilaisuuden pohtia improvi-

soinnin tarjoamia mahdollisuuksia pianonsoiton perusopetuksessa, jonka opetussuunnitelmissa 

on viime vuosien aikana tuotu matalan kynnyksen improvisaatio yhä näkyvämmin osaksi opin-

tokokonaisuuksia kuitenkaan tarkentamatta sen mahdollisia hyötyjä ja tavoitteita oppimisen 

kannalta. Improvisaation ja metaforien lisäksi halusin tarkastella millaisia kokemuksia tuottaa, 

kun kehon tuntemuksien ja liikkeen tiedostaminen ja sanallistaminen sekä oppimiskokemuksen 

reflektointi liitetään oleelliseksi osaksi oppimisprosessia.  

 

Tutkimuskysymykseni pitää sisällään seuraavanlaisia alakysymyksiä: miten oppilaat kokevat 

improvisoinnin ja musiikillisten metaforien vaikuttavan instrumentinhallintataitoihinsa, kuten 

ilmaisuun ja tekniikkaan? Vaikuttaako kehontiedon lisäämisellä olevan merkitystä harjoittelu-

tapojen kannalta? 

 

Opettajan työssä yhdistyy luontevalla tavalla opetus, tutkimus ja opetustoiminnan kehittämi-

nen. Tutkimuskeinoin opettajan on mahdollista ensisijaisesti tarkastella, muuttaa ja kehittää 
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omaa toimintatapaansa. Kun opetusta analysoidaan tutkimuksellisin keinoin, se voi kehittää 

uutta pedagogista ajattelua ja teoriaa opetusalan kentälle. (Niikko 2010.) Tutkimukseni toimin-

nallinen ja käytännöllinen luonne antaakin otollisen maaperän tarkastella kehollisista opetus-

menetelmistä saatujen kokemusten lisäksi omaa opettajuuttani ja laajentaa pedagogisia käsityk-

siäni sekä kehittää ja uudistaa opetuskäytäntöjäni, niin että ne tukevat kokonaisvaltaisesti oppi-

laan kasvua ja kehitystä ja auttavat hyvän musiikkisuhteen luomisessa. Tutkimuksen tulosten 

ei välttämättä ole tähdättävä yleistettävyyteen ja yleisten lainalaisuuksien löytämiseen (Niikko 

2010). Tutkimukseni aineisto perustuu henkilökohtaisiin yksilön kokemuksiin, mutta koska ko-

kemusta ei voi irrottaa erilliseksi ympäröivästä kulttuurista, ne kertovat aina jotain yleistä ilmi-

östä, ja siksi aineistosta tekemieni päätelmien pohjalta, teoreettisen viitekehykseen nojaten, voi 

tuoda esiin yleisesti hyödyllistä pedagogista tietoa instrumenttiopetuksen kentälle. 

 

Tutkimukseni tarkoitus on myös nostaa soitonoppimiseen liittyvää hiljaista tietoa sanalliseen 

muotoon. Näin toiminta jäsentyy kielellisesti. Tutkimuksessani sanallistaminen on relevanttia 

monella eri tasolla. Tuntien keskiössä soittamisen rinnalla on oppilaiden kanssa kokemuksista 

keskustelu ja kannustaminen toiminnan ja tuntemuksien sanoittamiseen sekä musiikillisten il-

miöiden selittäminen metaforien avulla. Yksi merkitys tutkimuksen saattamisesta kirjalliseksi 

raportiksi on se, että ilmiöiden avautumiseen tarvitaan myös kirjoitettua muotoa havaintojen 

jäsentymiseen. Toiminnasta tietoiseksi tuleminen on siis paljolti myös kielellinen tapahtuma 

(Niikko 2010, 215). Kun sekä oppilas että opettaja ymmärtävät tekemistään, voivat sekä soitto- 

että pedagogiset taidot kehittyä. 

 4.2 Tutkimusstrategia 

 Kvalitatiivisen tutkielmani taustalla vaikuttaa konstruktivistinen tietokäsitys. Siinä sosiaalinen 

todellisuus on ihmismielestä riippuvainen. Se muodostuu merkityksistä, tulkinnoista ja muista 

ihmismielen rakennelmista. Konstruktivismissa on kyse ihmisen luoman merkitystodellisuuden 

tutkimisesta ja todellisuuden kapea-alaisen saavuttavuuden ymmärryksestä. (Sarajärvi & 

Tuomi 2018.) Tutkielmani taustalla ohjaa käsitys, jonka mukaan kehollisuus ja kehontieto ovat 

keskeisessä osassa musiikillista kokemusta. 

 

Tutkimusotteeni on empiiristä osallistuvaa havainnointia. Empiirisessä analyysissa korostuvat 

aineiston keräämis- ja analyysimetodit (Sarajärvi & Tuomi 2018). Havainnoivan opettajan 
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roolini ja vapaata haastattelua lähestyvistä teemahaastatteluista koostuvien aineistonkeruume-

netelmien kannalta on luontevaa ja tarkoituksenmukaista, että suhde tutkimusinformantteihin, 

tässä tapauksessa kolmeen piano-oppilaaseeni, on subjektiivinen, eikä siten muodosta ristiriitaa 

tutkielman uskottavuuden kannalta. 

4.3 Fenomenologinen tutkimusmenetelmä 

Fenomenologinen tutkimusmetodi lähestyy tutkittavaa ilmiötä yksilön kokemuksen kautta. Sen 

mukaan aiemmat kokemukset ja käsityksemme määrittävät kuinka tulkitsemme ilmiöitä ja ra-

kennamme käsitystämme maailmasta, eikä ihmistä voida ymmärtää irrallaan suhteestaan ym-

päröivään maailmaan. (Laine 2018, 30-32.) Fenomenologia tarkastelee ennen kaikkea sitä, 

mikä ilmenee yksilölle itse koettuna. Ilmiöitä tutkitaan ihmisyksilön ja ilmiön välisenä koke-

muksellisena suhteena. Fenomenologinen tutkimus pureutuu arkipäivän ilmiöihin sellaisina 

kuin ne esiintyvät pyrkien jättämään pois ennakkoluulot ja aiemmat oletukset. Ennakkokäsi-

tyksien sulkeistaminen ei tarkoita niiden kieltämistä, vaan niihin yritetään olla kiinnittämättä 

huomiota, jotta itse ilmiö pääsisi esiin. (Parviainen 2006, 48). Tutkijan esiymmärrys vaikuttaa 

läpi tutkimuksen aineiston hankinnasta analyysiin. Jotta tutkittavaa ilmiötä voitaisiin ymmärtää 

ja kuvailla monipuolisesti ja analysoida luotettavasti ja laadukkaasti, tutkijan on pyrittävä tun-

nistamaan aiheesta omaamansa ennakkotiedot ja käsityksensä. Tutkijan aiempi ymmärrys ilmi-

östä ei ole tutkimuksen luotettavuuden kannalta haitallista, vaan aineiston keruun ja analyysin 

kytkeytyessä toisiinsa, aiempi kokemus ja perehtyneisyys voivat auttaa mm. tutkimuskysymyk-

sen kannalta olennaisten haastattelukysymysten muodostamisessa. 

 

Laadullisessa tutkimuksessa kyse on aina siitä, että tutkija tekee tulkintoja toisen ihmisen tul-

kinnoista. Anu Puusan (2020) kuvaus laadullisten metodien soveltamista ja haasteita oli tutki-

mukseni kannalta erityisen hyödyllinen. Hänen mukaansa tutkimus on sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen tulos, joka syntyy tutkijan ja haastateltavien sekä tutkimuskohteena olevan ilmiön väli-

sen interaktion kautta. Havainnon ja haastattelujen avulla voidaan ajatella pääsevän vain välil-

lisesti käsiksi tutkittavaan ilmiöön, eikä tarkoituksena ole autenttisen totuuden selvittäminen, 

jolloin haastatteluiden ja tutkimustulosten yleistettävyyttä ei tule liioitella. (Puusa 2020, 103-

104,143.) Kun tutkimuksessani pyrin tulkitsemaan tutkimusinformanttien eli piano-oppilaideni 

kokemuksia kehollisista oppimismenetelmistä, tutkielmani aineistonkeruun empiirisen luon-

teen kannalta olisi tarkoituksetonta ja epäluontevaa ottaa etäisyyttä informantteihini 
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tutkimusaineiston luotettavuuden säilymisen kannalta. Opetustilanteet, mutta myös haastattelut 

ovat hyvin vuorovaikutuksellisia tilanteita, jotka auttavat reflektoinnissa ja liikkeiden mieleen-

palauttamisessa ja ovat näin osaltaan muodostamassa oppilaan kehonkokemusta. En siis näe 

vuorovaikutuksellisuutta tutkielman tieteellistä uskottavuutta heikentävänä seikkana, vaan 

luontevana tiedonrakennustapana. Toki tutkijan tulee ottaa huomioon, ettei omilla asenteillaan 

ja sanavalinnoillaan johdattele oppilasta tiettyyn suuntaan tai kirjalliseen muotoon saatetussa 

raportissa liioittele ja väritä hänen kokemuksiaan.  

 

Fenomenologinen näkökulma sopii tutkimukseeni, joka ei ensisijaisesti pyri yleistyksiin. Feno-

menologisen metodologian vahvuus onkin tuoda esiin kokemuksen intuitiivisia piirteitä (Par-

viainen 2006,66). Vaikka tarkoituksena ei ole tehdä varsinaisia yleistyksiä, mikä vaatisi huo-

mattavasti suuremman otoksen, toivon tutkimuksen paljastavan jotakin yleisesti kehollisesta 

oppimiskäsityksestä ja opetusmenetelmistä sekä antavan sovellettavaa tietoa, jota on mahdol-

lista käyttää hyödyksi laajemmin pianonsoitonopetuksessa.  

 

Tutkivana opettajana toimin kahdessa eri roolissa sekä ohjaten toimintaa että havainnoiden, 

analysoiden ja kyseenalaistaen sitä (vertaa Niikko 2010). Luonteeltaan tutkimukseni on muo-

dostunut toiminnalliseksi aktiivisesti osallistuvan havainnoivan tutkijan ja toimintaa ohjaavan 

opettajan roolin yhdistyessä. Toimintatutkimuksen piirteitä tässä tutkimuksessa on tutkijan sub-

jektiivinen osallistuvan havainnoitsijan rooli sekä opetukselle aina luonteenomainen piirre olla 

toimintaa, jonka päämääränä on saada aikaan myönteisiä muutoksia oppilaassa (Niikko 2010). 

Toimintatutkimus on kuitenkin ongelmanratkaisukeskeistä ja vaatii usein pitkää seurantaa ja 

syklittäistä aineiston purkua, analyysia ja toiminnan kehittämistä (Kuula 2006). Siksi tutkimus-

tani, jossa seurantajakso on vain muutaman kuukauden mittainen ei ole mielekästä yrittää so-

vittaa toimintatutkimuksen malliin tulosten uskottavuuden ja luotettavuuden kannalta. Toisek-

seen toimintatutkimukselle luonteenomainen päämäärätietoisuus riitelee fenomenologiselle tut-

kimukselle tyypillisen ilmiön hiljalleen avautumisen, oivalluksen ja yllätyksellisyyden kanssa. 

 

Tutkimustani kuvaa ehkä parhaiten toiminnallinen fenomenologia. Jo Husserl on esitellyt toi-

minnallisen fenomenologian idean, jossa ilmiö paljastuu vähitellen toimijan osallistuessa dy-

naamiseen tilanteeseen jatkuvasti reflektoiden ja ilmiöön mukautuen (Parviainen 2006, 50). 

Tutkimuksessani tämä tarkoittaa sitä, että otan huomioon tutkivan opettajan kaksoisroolin, 

jossa käytännön näkökulma ja teoria tukevat toisiaan, mutta eivät tahattomasti sekoitu. Olen 
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ottanut eri roolit huomioon etenkin analyysivaiheessa, jossa tarkastelen ja tulkitsen aineistoa 

eri näkökulmista tutkijan ollessa ikään kuin kolmantena osapuolena.  

4.4 Aineistonkeruumenetelmät 

Tutkimukseni merkittävimmän aineiston muodostaa kolmelle eri ikäiselle (O1:8v, O2:13v ja 

O3:18v) ja tasoiselle (pianonsoittoa O1: 6kk, O2: 5 vuotta ja O3: 8 vuotta harrastaneelle) soitto-

oppilaalle tekemäni teemahaastattelut kerran viikossa oppituntien yhteydessä noin kahden kuu-

kauden ajan (7.1.19-10.3.19) sekä pitämieni oppituntien havainnointi opetuksen yhteydessä että 

jälkeenpäin videotallennusta apuna käyttäen.  

 

Tutkielmani empiirinen aineisto on melko laaja ja monitahoinen, sillä hankintametodeina olen 

käyttänyt tuntien havainnoimista ja videointia koko oppimisjakson ajan sekä haastatellut vii-

koittain tuntien yhteydessä oppilaita. Useampana viikkona suoritettu aineiston keruu toistuvine 

haastatteluineen on mahdollistanut kysymysten muotoilun tarkentamisen aiheen rajautuessa ja 

selkiytyessä. Tyypillisesti empiirisessä laadullisessa tutkimuksessa aineiston monipuolisuus ja 

runsaus katsotaan eduksi, mutta tutkimusilmiö tulee kuitenkin olla rajattu riittävän kapeaksi, 

jotta aiheeseen päästään perusteellisesti sisälle (Puusa 2020, 146). Aiheen rajaaminen on ollut 

yksi tutkielmani haasteista, mutta monivaiheinen aineiston keruun luonne on mahdollistanut 

muutosten ja tarkennusten tekemisen vielä empiirisessä vaiheessa haastatteluteemoihin ja tun-

tisuunnitelmiin (Vrt. Puusa 2020, 146). 

 

 Haastattelu ja havainnointi sopivat aineistonkeruumenetelmäksi fenomenologiseen tutkimuk-

seen, sillä niiden avulla voidaan kerätä tietoa yksilön kokemuksista hyvin laaja-alaisesti. Kun 

tutkitaan ja tulkitaan toisen ihmisen omakohtaisia kokemuksia, haastattelun tulisi olla mahdol-

lisimman avoin, luonnollinen ja keskustelunomainen tapahtuma, jossa haastateltava saa mah-

dollisimman paljon tilaa. (Laine 2010, 37-38.) Lisäksi on tärkeää, että haastateltava ja haastat-

telija ymmärtävät toisiaan, eikä esimerkiksi käytetty käsitteistö ole vierasta (Puusa 2020, 108). 

Tässä mielessä näen enemmän etuna kuin haittana sen, että olen toiminut ennen tutkijan ja 

haastattelijan roolia informanttieni soiton opettajana emmekä ole vieraita toisillemme. Olemme 

rakentaneet yhteistä toimivaa vuorovaikutusta jo pidemmän aikaa ja lisäksi minulla on jonkin-

lainen ennakkokäsitys siitä, miten haastateltavat ymmärtävät käyttämäni käsitteet, ja miten asiat 

kannattaa muotoilla, jotta ”puhuisimme samaa kieltä”. 
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4.4.1 Teemahaastattelut 

Luonteeltaan joustava teemahaastattelu soveltuu hyvin menetelmäksi tutkimukseeni, jossa op-

pilaan kokemukset nousevat ensisijaisiksi. Teemahaastattelu antaa informantille vapauden vas-

tata kysymyksiin omin sanoin sekä tutkijalle ja haastateltavalle mahdollisuuden esittää tarken-

tavia kysymyksiä, joita herää usein spontaanisti, riippuen millaisiin asioihin kulloisellakin op-

pitunnilla päädytään syventymään. Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 46-48.) ehdotuksen mukai-

sesti olen pyrkinyt siihen, että tekemäni teemahaastattelut etenisivät tiettyjen teemojen varassa 

yksityiskohtaisten kysymysten sijaan, jotta tutkittavan henkilön omakohtaiset kokemukset pää-

sisivät keskiöön ja nostaisivat esiin uusia ja odottamattomia näkökulmia.  

 

Haastattelut järjestettiin opetustilassa tunnin yhteydessä. Tutkimuskysymysteni kannalta, jossa 

välittömät kokemukset nousevat ensisijaisiksi, on tärkeää, että oppilaalla oli tunnilla käydyt 

asiat tuoreessa muistissa, jotta hän pystyi mahdollisimman monipuolisesti analysoimaan ja ar-

vioimaan toimintaansa ja kertoa soiton aikana heränneistä tuntemuksistaan. Kun haastattelu oli 

osana oppituntia, se muodostui myös hyvin luontevaksi ja normaaliksi tilanteeksi, jolloin oppi-

laan kanssa oli helppo keskustella vapautuneesti. Tunnin aikana ikään kuin huomaamatta nousi 

esiin monia asioita, joita pyrin vielä syventämään ja tarkentamaan haastattelussa. Eskolan ja 

Vastamäen (2010, 26-31.) mukaan haastattelutilanteen tulee olla mahdollisimman rento, niin 

ettei haastateltava tunne itseään epävarmaksi. Tähän vaikuttaa myös tilavalinta, jossa koin tutun 

luokkahuoneen luontevimpana ratkaisuna.  

 

Koska keräämäni aineisto koostuu vain muutamille henkilöille tehdyistä yksilöhaastatteluista 

ja heidän oppituntiensa havainnoinnista, ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä etsimään yleistyk-

siä, joihin tarvitaan otos suurelta informanttien joukolta esimerkiksi strukturoidun haastattelun 

tai kyselylomakkeen muodossa. Tutkimuskysymyksiini, kuten mitä kehotietoisuus merkitsee 

soitonoppimisen kannalta tai millä menetelmillä kehon kuuntelua voidaan lisätä ja tuoda soit-

tamista omakohtaisemmaksi, vastaa parhaiten haastattelu, joka on teemahaastattelun ja avoi-

men haastattelun välimaastossa. Tekemäni haastattelut ovat lähempänä teemahaastattelua kuin 

avointa haastattelua, mutta raja avoimen keskustelun ja teemahaastattelun välillä on häilyvä. 

Tutkimuksessani käytän kaikissa haastatteluissa runkona tiettyjä toistuvia teemoja, joista joh-

dan useita tunnin kulkuun liittyviä tarkentavia kysymyksiä. Tämän vuoksi käsitteenä teema-

haastattelu kuvaa selkeimmin käyttämääni menetelmää. 
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Teemahaastattelu on mielestäni joustavin tapa kerätä aineistoa musiikillisen ja kehollisen ko-

kemuksen kaltaisista abstrakteista ilmiöistä. Menetelmässä korostetaan yksilöiden kokemuksia 

ja tulkintoja ilmiöstä ja heidän sille antamia merkityksiä (Puusa 2020, luku 6). Teemahaastat-

telulla voi saada monipuolista tietoa tutkimastani ilmiöstä. Se antaa haastattelijalle mahdolli-

suuden ohjata keskustelua tutkimuskysymysten kannalta olennaiseen suuntaan kontrolloimatta 

sitä liikaa, eikä rajaa keskustelua yksityiskohtaisella kysymyspatteristolla, mikä saattaisi jättää 

jotain odottamatonta ja yllätyksellistä paljastumatta (Puusa 2020, 112). 

 

Teemahaastatteluiden vapaamuotoinen teemoittain kulkeva keskustelu on mahdollistanut sen, 

että olen voinut kysyä tarkentavia kysymyksiä ja selventää sekä kysymyksiä että vastauksia 

välttääkseni väärinymmärryksiä (Ks. Puusa 2020, l12-113.). Kasvokkain tapahtuneet videoidut 

haastattelut antavat myös tilaisuuden tulkita kehonkieltä. Esimerkiksi kasvojen ilmeiden ha-

vainnointi videomateriaalin avulla on tuonut haastattelujen tulkintaan varmuutta. Vastauksia 

ovat selventäneet haastatteluiden yhteydessä myös oppilaiden spontaanit soitollaan kuvaile-

mansa esimerkit.  

 

 Eskolan ja vastamäen (2011, 35) mukaan kysymysrungon teemoja miettiessä tulee pitää mie-

lessä tutkimusongelma, johon on hakemassa vastausta. Hyvä kysymysrunko muodostuu luo-

vasta ideoinnista, aihepiirin tuntemuksesta, aiempiin tutkimuksiin vertailemalla ja aiheeseen 

sopivia teorioita käyttämällä. 

 

Teemahaastattelussa on tärkeää käsiteltävien pääteemojen suunnittelu. Haastattelurunkoa suun-

nitellessani olen kirjannut ylös teemat, joista oppilaan kanssa keskustellaan ja otsikoiden alle 

joitakin niitä mahdollisesti tarkentavia lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 66-67.) Ku-

ten Puusa (2020, 112) toteaa, haastattelukysymysten etukäteen valmisteleminen ei tarkoita, että 

ne pitää esittää juuri tietyssä järjestyksessä suunnitelman mukaisesti, vaan olen pyrkinyt haas-

tattelussa hyvin vapaamuotoiseen keskusteluun. Lisää tarkentavia kysymyksiä on syntynyt 

usein vasta keskustelun lomassa sen mukaan, mihin suuntaan keskustelu on kulkenut.  

 

Tekemäni haastattelut ovat aineiston keräämisen edetessä muovautuneet yhä avoimempaan 

suuntaan, sillä se on tuntunut vastaavan parhaiten tutkimuskysymyksiin. Tutkimuskysymysten 

ydintä lähemmäs pääseminen on kuitenkin vaatinut useamman haastattelukerran. Haastattelui-

den toistuessa olen huomannut ilmi tulevien asioiden vähitellen alkavan toistaa itseään, jolloin 
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voidaan puhua saturaatiosta (Tuomi & Sarajärvi 2018) ja päätellä, että aiheesta on saatu siihen 

asti oleellisin selville.  

4.4.2 Tuntien havainnointi 

Haastattelujen lisäksi käytin aineistonkeruumenetelmänä osallistuvaa havainnointia. Siinä tut-

kija toimii aktiivisesti osallistuvien informanttien kanssa ja vuorovaikutustilanteet muodostuvat 

tärkeäksi osaksi tiedonhankintaa (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tämä on luonteva ja perusteltu 

asetelma tutkimuksessani, missä tutkijalla on opettajana aktiivinen rooli tutkimustiedon kerää-

misessä. 

 

Tuntisuunnitelmien tekemisen pohjana käytin kehollisen oppimisen käsitykseen soveltuvia, hy-

väksi havaitsemiani menetelmiä, kuten improvisointiin perustuvia musiikillisten mielikuvien 

keksimistä ja musiikillista tarinan kerrontaa sekä erilaisia kehon harjoitteita ja niihin liittyvää 

liikkeiden analysointia ja tuntemusten sanallistamista. Tuntisuunnittelun taustalla vaikuttavat 

kehollisuutta ja kehon fenomenologiaa käsittelevä lähdekirjallisuus, aiemmat tutkimukset sekä 

pianopedagoginen materiaali ja opettajan oma kokemus sekä siitä kertynyt niin sanottu hiljai-

nen tieto. 

 

Havainnointi on laadullisessa tutkimuksessa haastattelujen lisäksi toinen yleinen tiedonkeruu-

menetelmä. Se voi kytkeä muita aineistonkeruumenetelmiä saatuun tietoon, avata ilmiötä, josta 

on muuten vaikea saada tietoa, paljastaa ristiriidan normien ja todellisen käyttäytymisen välillä 

ja ylipäänsä monipuolistaa tietoa. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tutkimuksessani tuntien havain-

nointi antaa merkittävästi välitöntä tietoa muun muassa käytettyjen opetusmenetelmien sovel-

tuvuudesta kehollisen tiedon lisäämiseen ja siitä, miten se tuntuu vaikuttavan oppilaiden inst-

rumentinhallintataitoihin tai soittamisen mielekkyyteen. 

 

Videokuvaaminen mahdollistaa opetustilanteisiin palaamisen ja monipuolisen ja yksityiskoh-

taisen havainnoinnin. Sen ansiosta voi tarkastella esim. soittoasentoa, liikeratoja ja oppilaan 

eleitä, mikä antaa tutkimukseni luonteen kannalta tarkkuutta ja lisäarvoa aineiston analyysi- ja 

tulkintavaiheessa. 

 

Tuntien havainnointia voidaan pitää nuorimmaisella oppilaalla haastatteluvastauksia luotetta-

vampana ja luontevampana tapana kerätä aineistoa. Tämä tuli ilmi nuorimman 
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tutkimusinformanttini haastattelujen edetessä. Musiikilliset käsitteet olivat vasta-alkajalle vai-

keita ymmärtää ja haastattelukysymykset olivat vaikeita muotoilla ymmärrettävästi, mutta niin, 

ettei haastattelija ohjaile niiden avulla liikaa. Nuorimman tutkimusinformantin haastatteluista 

on rajattu pois lyhyet kyllä ei -vastaukset, joissa tuntuu, että oppilas ei ole ymmärtänyt kysy-

mystä ja vastaukset, jossa opettaja on sanavalinnoillaan johdatellut vastaamaan tietyllä tavalla. 

Tämän vuoksi nuorimman oppilaan haastatteluaineisto jää melko suppeaksi. 

4.4.3 Kehotietoisuuteen ohjaavat pianotunnit 

Tutkimusjakson aikana pyrin havainnoimaan kokemuksellisen ja tietoisen kehon merkitystä 

pianonsoiton kannalta olennaisen tiedon muodostuksessa ja oppimisessa. Olen suunnitellut ke-

hotietoisuuden lisäämiseen painottuneet soittotunnit käyttäen pohjatietona lähdekirjallisuutta. 

Kehollinen oppimiskäsitys on käsitteenä vielä melko nuori, eikä siitä löydy kovin runsaasti kir-

jallisuutta. Tärkeimmiksi lähteiksi tuntisuunnitelmien tekemiseen ovat osoittautuneet Juntusen 

ja Hyvösen (2004), Juntusen (2009;2011) Juntun (2010;2015), Parviaisen (2006;2016), Custo-

deron (2012),Tarvaisen (2012), Anttilan (2013) ja Wolfen (2019) kirjoitukset. Näiden pohjalta 

arvioin kehollista tietoisuutta korostaville soittotunneille soveltuvimmiksi opetusmenetelmiksi: 

musiikilliset mielikuvat ja liikemetaforat, improvisoinnin, kehoharjoitukset, kehojumpan, nuo-

teitta tehtävät tekniikkaharjoitukset ja jatkuvan tietoisen huomion viemisen kehon liiketunte-

muksiin keskusteluiden avulla sekä tiedon reflektoinnin opittavan asian sisäistämiseksi.  

 

Esimerkki tuntisuunnitelmasta: 

 

-Huomion virittäminen kehoon joko kehonharjoituksilla tai kehontuntemuksista keskustelulla. 

Nuorimman oppilaan kanssa olen tehnyt kehoharjoituksia, joissa olen käyttänyt soveltavasti 

Kristiina Juntun (2010) ”kehojumppa” -ohjeita.  

 

-Uusi lyhyt ja helposti omaksuttava toistoihin perustuva tekniikkaharjoitus. Ensin nuotista ja 

sitten ulkoa. Huomion kiinnittäminen keskustelulla liikkeen aiheuttamiin kehon tuntemuksiin. 

Pyritään etsimään liikerataa, joka sekä tuntuu että kuulostaa hyvältä. 

 

-Improvisaatioharjoitus 

Olen käyttänyt opetuksessa niin sanottua mallipohjaista improvisaatiota (ks. Huovinen 2015, 

11,13). Annan oppilaalle hänen soittotasoonsa perustuen improvisaatiota raamittavat ja rajaavat 
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ohjeet, joiden on tarkoitus helpottaa itse keksimistä ja tehdä harjoituksesta mielekäs (ks. luku 

3.5). Autan oppilasta valitsemaan erilaisia materiaaleja, joita muovata valitsemallaan tavalla. 

Saatan esimerkiksi näyttää malliksi erilaisia ostinato- ja rytmikuvioita, keksiä yhdessä oppilaan 

kanssa liikkeisiin tai tunnelmaan sopivia mielikuvia sekä kerrata aiemmin opittuja kosketustek-

niikoita, joita oppilas voi hyödyntää improvisaatiossa. Voimme myös yhdessä oppilaan kanssa 

kehitellä tarinaa, jonka pohjalle impovisaatio rakentuu.  

 

-Vanhan kappaleen työstämistä 

 Kun kappale on jo melko hyvin hallussa, siinä voidaan nuotinluvun sijaan keskittyä ennen 

kaikkea ilmaisuun ja yrittää irtautua nuoteista, joka helpottaa myös kehon kuuntelua. Apuna 

sekä tekniikan että ilmaisun opettamisessa käytetään mielikuvia. Mielikuvat voivat tarkoittaa 

ilman pianoa tai pianon kanssa liikkeen avulla hahmotettavia liikemetaforia tai liikettä enem-

män verbaalisesti selitettyjä musiikillisia mielikuvia. Liikemetaforat auttavat usein hahmotta-

maan soittotekniikkaa tietyissä kappaleen kohdissa ja liittämään liikkeen palvelemaan ilmaisua 

toivotulla tavalla. Liikemetaforissa soittotekniikkaan liittyvä käsivarren liikerata voi kuvailla 

esimerkiksi joutsenen siipiä, sormien asento ballerinan varpaille nousua tai ranne kissan selän 

köyristystä. Sanallisesti, ilman liikettä, ilmaistuissa metaforissa on usein tarkoituksena avata 

yksittäisten tahtien sijaan jotakin laajempaa musiikillista ideaa tai kokonaisuutta. Esimerkiksi 

saatamme oppilaan kanssa etsiä kappaleeseen sopivaa tunnelmaa tai sointiväriä käyttäen luon-

toaiheisia mielikuvia, kuten vuodenaikoja tai maisemia. Saatan ruokkia ilmaisua kuvaillen sa-

nallisesti kappaleen sointia järvenpinnan kimalteluksi tai kaikuvaksi tippukiviluolaksi. Useim-

miten olen ohjeistanut oppilaitani mielikuvien avulla käyttäen sekä liikettä, pianoa että sanoja.  

 

-Reflektointi. Reflektoinnilla tarkoitan oppilaan kykyä tunnistaa oman kehon tuntemuksia soi-

ton aikana sekä kehon kokemusten jäsentelyä ja jakamista muiden, joko opettajan tai soittoka-

vereiden, kanssa keskustellen (Ks. Parviainen 2016, 5). Reflektointi tekee mahdolliseksi tiedon 

syvemmän sisäistämisen ja edelleen soveltamisen. Omien kokemusten jäsentäminen auttaa 

muodostamaan tietoa siitä, mitkä harjoitukset ovat toimivia ja voivat kehittää kotona tapahtuvaa 

harjoittelua ja oppimista. Aluksi kehoa kuuntelemalla voidaan oppia tunnistamaan erilaisia 

konkreettisia jäykkyyksiä soiton aikana esimerkiksi ranteessa. Kehon kuuntelun edetessä ja ki-

nesteettisen aistin tarkentuessa soittoa voidaan analysoida kehon liikkeen laatuja kuuntele-

malla. 
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Mahdollisuuteen keskustella ja reflektoida kiinnitetään huomiota ja kannustetaan läpi oppitun-

nin. Tutkimusjaksoon kuuluneet haastattelut ovat toimineet osaltaan erittäin hyvänä välineenä 

jäsentää kokemuksia. 

4.4 Aineiston analyysin menetelmät 

Aineiston käsittelymenetelmänä käytän aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, joka on osittain teo-

riaohjaavaa. Siinä analyysiyksiköt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimusky-

symysten mukaisesti ilman taustalla vaikuttavia ennakko-odotuksia, mutta teoria antaa kuiten-

kin tutkimukselle suunnan. Työni teoreettinen viitekehys ohjaa analyysia riippuen tutkimuksen 

eri vaiheista. Vaikka analyysi on alkanut aineistolähtöisesti, siihen, mitä olen valinnut kerää-

mästäni aineistosta yksityiskohtaisempaan tarkasteluun, on ollut analyysin edetessä vaikutta-

massa aikaisempi teoriatieto aiheesta. Tutkimusprosessissani voidaankin katsoa vaikuttavan 

sekä aineistolähtöisyys että aikaisempi tutkimustieto. (Puusa 2020, 151.) 

 

Tutkimukseni tuloksena on tarkoitus saada ymmärrys kehollisen oppimisen kokemuksesta. Ai-

neistolähtöisessä analyysissä pyritään ensin rajaamaan ulkopuolelle se, mitä ilmiöstä tiedetään 

etukäteen aikaisempien tutkimusten perusteella ja teemat muodostuvat vasta aineistoa purka-

essa. Teoriaohjaavuus liittyy tutkimukseeni myös siten, että fenomenologisen metodologian si-

toumukset ohjaavat analyysiä ja tutkimus- sekä osittain haastattelukysymyksetkin ovat muo-

dostuneet teoreettisen viitekehyksen pohjalta, mutta teemat, eli tutkittava sisältö oppilaiden ko-

kemuksista, ovat aineistolähtöisiä. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018.) Tutkielmaani esimerkiksi oh-

jaa teoria, jonka mukaan kehollisuus on osa musiikillista kokemusta. Muun muassa tämän teo-

rian pohjalta valitsen aineistosta kiinnostavia osia yksityiskohtaisempaan tarkasteluun peilaten 

sitä aiempaan tutkimustietoon. Aineiston analyysissä pyrin enemmänkin löytämään uusia aja-

tuspolkuja kuin testaamaan teoriaa aikaisemman tiedon avulla.  

 

Toisena vaihtoehtona fenomenologisen tutkimukseni aineiston analyysimenetelmäksi oli tul-

kinnallinen fenomenologinen analyysi (Interpretative Phenomenological Analysis, IPA). Kuten 

analyysissani, IPA:n keskiössä ovat yksilöiden henkilökohtaiset kokemukset, jotka ovat aina 

yhteydessä ympäröivään kulttuuriin (Smith ym. 2009, 11). Menetelmä perustuu kuitenkin yh-

tenäiseltä tutkimusjoukolta kerättyyn aineistoon, joka mahdollistaa tutkimuksen syvän ja pe-

rusteellisen analyysin tarkaan rajatusta aiheesta (Smith ym. 2009, 49). Koin, että 
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tutkimustavoitteideni kannalta on mielekkäämpää koota tutkimusoppilaikseni heterogeeninen 

joukko, joka kuvaa paremmin musiikkiopistojen todellista harrastajakuntaa. Lisäksi aiheen ra-

jaaminen tiukemmin ei ehkä olisi tutkimustavoitteideni kannalta avannut riittävän monipuoli-

sesti kehollisuuden merkitystä pianonsoiton harrastuksen kontekstissa. IPA-menetelmä keskit-

tyy lisäksi puheen tulkintaan, kun taas tutkimusprosessissani keskeistä oli tutkijan osallistuva 

havainnoiminen. 

4.5 Aineiston pelkistäminen ja taulukointi 

Pyrin järjestämään aineiston tiiviiseen selkeään muotoon litteroimalla haastattelut sanasta sa-

naan ja tekemällä transkription osaan kuvaamistani oppitunneista. Pelkistin materiaalin hel-

pommin analysoitavaksi koodaamalla ja teemoittelemalla litteroidun tekstin. Teemoittelussa 

laadullinen aineisto pilkotaan erilaisten aihepiirien mukaan ja etsitään tiettyä teemaa kuvaavia 

näkemyksiä (Tuomi & sarajärvi 2018). Teemoittelussa käytin apuna värikoodausta, jossa etsin 

haastatteluista yhteisiä piirteitä ja samankaltaisuuksia. Tein teemoittelun pohjalta helposti luet-

tavan taulukon, jossa kuhunkin aiheeseen liittyvät kokemukset ja niiden tulkinnat on esitetty 

tiivistettynä.  

 

Aineiston pelkistämisessä on kyse tutkimuskysymyksen näkökulmasta materiaalista olennaisen 

esiin nostamisesta ja sen kuvaamisesta luonnollisella kielellä (Laine 2018, 49). Pelkistämäni 

aineiston pohjalta syntyi lisäksi uutta materiaalia tulkintojeni auki kirjoittamisen myötä. Ana-

lyysin ensimmäisessä vaiheessa alleviivasin litteroidusta tekstistä tutkimuskysymysten kan-

nalta oleellisimmat kohdat. Tämän jälkeen järjestin esiin nostetut aiheet sarakkeisiin tarkoituk-

sena tiivistää materiaali helpommin luettavaksi ja analysoitavaksi. Sarakkeita muodostui neljä: 

vasemmalla puolella on sanasta sanaan litteroitu, värikoodien avulla valikoitu teksti. Seuraa-

vaan sarakkeeseen tein litteroinnista merkityksen tiivistämisen (ks. Hirsjärvi & Hurme 2011, 

137), joka on lyhyesti muotoiltu tulkintani oppilaan kertomista ajatuksista. Kolmannessa sarak-

keessa on opettajan näkökulmasta tekemäni huomio, joka on syntynyt peilaamalla tuntien ai-

kana tekemiäni havaintoja haastattelussa ilmi tuleviin seikkoihin. Välttääkseni opettajana muo-

dostamieni ennakkotietojen sekoittumista aineistoon ja vaikuttamista haastattelun analyysiin, 

erotin neljänteen sarakkeeseen tutkijana tekemiäni päätelmiä.  
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4.6 Tutkimusetiikka ja tulosten luotettavuus 

Tutkimukseni empiirinen aineisto, joka pohjautuu oppilaiden kokemuksiin, on luonteeltaan 

henkilökohtaista. Aineiston henkilökohtaisuuden lisäksi osa tutkimusoppilaistani ovat alaikäi-

siä, mikä on tutkimusetiikan mukaisesti huomioitu aineiston käsittelyssä ja otettu huomioon 

aineiston mahdollinen arkaluonteisuus ja ettei tutkimuksesta koidu haittaa tutkimukseen osal-

listuneille. Tutkimukseen osallistuminen on perustunut vapaaehtoisuuteen. Olen valinnut tutki-

musinformanttini oppilaiden oman kiinnostuksen ja halukkuuden sekä vanhempien suostumuk-

sen perusteella. Olen toiminut tutkimuksessani yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti 

(GDPR), joka asettaa anonymiteetin säilymistä varten tarkat vaatimukset koskien henkilötieto-

jen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia. Ennen tutkimusjaksoa keskustelin oppilaiden van-

hempien kanssa tutkimukseni tavoitteista ja sen luonteesta ja annoin heille etukäteen tutustut-

tavaksi tietosuojailmoituksen, josta selvisi kirjallisena tutkimuksen tarkoitus, aineistonkeruu-

menetelmät sekä tutkimusjakson kesto ja aineiston säilytykseen liittyvät seikat. Täysi-ikäinen 

oppilas sekä alaikäisten huoltajat allekirjoittivat suostumuslomakkeen ennen tutkimusjakson 

alkua. Eettisten periaatteiden mukaan avaan tutkielmassani informanttien taustasta vain oleel-

lisimmat seikat, jotka koskevat ikää ja soittoharrastuksen kestoa. Käytän nimien sijaan lyhen-

teitä O1, O2 ja O3 ja jätän mainitsematta sukupuolen ja opetuspaikkakunnan. 

 

Tämän kaltaisessa tutkimuksessa, jossa tutkija osallistuu varsin aktiivisesti tutkimusprosessin 

eri vaiheisiin, on hyvä tunnistaa ja tiedostaa siihen sisältyvät haasteet ja vaikutukset tutkimuk-

sen tulosten uskottavuuden kannalta. Työni yhdeksi vahvuudeksi, mutta myös haasteeksi muo-

dostuvat tutkijan moninaiset roolit. Olen pyrkinyt tutkimukseni eri vaiheissa tarvittaessa erot-

tamaan tutkijan ja opettajan roolit. Olen kokenut tarpeelliseksi työn analyysivaiheessa taulu-

koida haastattelut niin, että tarkastelen aineistoa sekä tutkijan että opettajan näkökulmasta. 

Tämä toisaalta täydentää ja syventää tutkimusaineistoa ja toisaalta rajaa niin, etteivät aiemmat 

kokemukseni opettamisesta sotkeudu huomaamatta kerätyn aineiston kanssa vääristäen sitä. Eri 

näkökulmista tarkastelulla pyrin siihen, etteivät ennakkokäsitykseni ja -odotukseni, esimerkiksi 

oppilaiden edistymisen suhteen, ohjaile analyysia tiettyyn suuntaan.  

 

Olen toiminut tutkimukseen osallistuvien oppilaiden opettajana jo ennen tutkimusjaksoa. Sillä, 

että toimin sekä tutkivana opettajana että haastattelijana on mahdollisesti vaarana aiheuttaa op-

pilaissa miellyttämisen halua. Toisaalta välillemme on jo ehtinyt syntyä luottamus aiemman 
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yhteistyön ansiosta ja olen kannustanut rehellisiin vastauksiin sekä pyrkinyt toimimaan niin, 

etteivät oppilaat tuntisi painetta ja tarvetta sanojensa muotoilemiseen ja kaunisteluun. Myös se, 

että haastateltavat ovat ennestään tuttuja, auttaa arvioimaan ovatko vastaukset aitoja. Nuorim-

maisen oppilaan kohdalla haastattelusta rajautui sellaista aineistoa pois, jossa oppilas vaikutti 

mukailevan opettajan sanomisia tai ei ymmärtänyt kysymystä. Rajatusta aineistosta suurin osa 

on lyhyitä kyllä tai ei -tyyppisiä vastauksia. Kuvattu videomateriaali auttoi jälkeenpäin arvioi-

maan vastausten luotettavuutta esimerkiksi elekielen perusteella. Videotallenteilta ilmenee ää-

nitallenteita selkeämmin muun muassa se, jos nuorin haastateltava oli tunnin lopuksi väsynyt 

ja levoton, eikä jaksanut sen takia keskittyä kysymyksiin. Haastatteluiden katsominen kuvatun 

videomateriaalin avulla on ollut varsinkin nuorimmaisen oppilaan kohdalla tärkeässä roolissa 

tukemassa haastatteluiden analyysia. 

 

Osallistuvan tutkimusmenetelmäni haasteena on tutkijan ja opettajan roolien yhdistyminen. Voi 

ajatella, että samalla, kun arvioin esimerkiksi oppilaideni ilmaisutaitojen kehitystä, asetan arvi-

oinnin alaiseksi omat pedagogiset taitoni. Koen käyttämäni asetelman kuitenkin varsin hedel-

mällisenä ja tutkimukseni tarkoitukseen hyvin soveltuvana sekä mahdollisuutena kehittää omaa 

opettajuutta. Vaihtoehtona oman opetusjakson havainnoimiselle olisi ollut observoida toisen 

opettajan tunteja. Kehollisuus ja kehollinen oppimiskäsitys on kuitenkin monelle vielä hyvin 

vieras käsite ja asiantuntijan löytäminen olisi ollut käytännön järjestelyineen hankalaa. Tuntien 

havainnointi ulkopuolisena sekoittamatta yksilöopetuksen autenttista dynamiikkaa olisi myös 

saattanut muodostua haasteeksi.  

 

Koska työni käsittelee vain muutaman soitto-oppilaan kokemuksia, sen tuloksia ei voi yleistää. 

Havaintoja voidaan enemmänkin pitää johtolankoina, jotka avaavat välillisesti ilmiötä. (Ks. 

Puusa 2020, 146.) Vaikka yksilön omakohtaisista kokemuksista ei voida tehdä mustavalkoisesti 

oletuksia, voi aineistosta tehdä päätelmiä teoriapohjaan nojautuen ja saada hyödyllistä sovel-

lettavaa ja yleistä tietoa muun muassa erilaisista pianonsoiton oppimista tukevista opetus- ja 

harjoittelumenetelmistä.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET: ”MUST SE ON NIINKU KIVA KEKSII ITE” 

Aineistosta nousi tuntien ja haastatteluiden edetessä teemoista selkeimmin esiin, ja siksi lähem-

män tarkastelun kohteeksi, oppilaiden kokemukset improvisaatiosta ja mielikuvien käytöstä. 

Olen tiivistänyt improvisaatioon pohjautuvat toiminnalliset ja luovat opetusmenetelmät musii-

killiseksi keksimiseksi. 

 

 Haastatteluiden kautta paljastui myös soittokokemusten sanoittamisen merkitys opittujen asi-

oiden syvemmän ymmärryksen ja tiedon soveltamisen kannalta. Tunnin aikana tehdyt teema-

haastattelut osoittautuivat itsessään hyvin olennaiseksi osaksi oppimisprosessia ja kehollista 

oppimismenetelmää. Verrattuna aiempaan opetukseeni, lisäsin kehollisen opetusjakson aikana 

tietoisesti vuoropuhelua oppitunnilla, mutta koin, että tämän lisäksi haastattelut toimivat loppua 

kohden yhä tärkeämpänä välineenä kokemusten sanoittamiseen ja opittavan asian reflektointiin. 

Haastattelujen avulla oli mahdollista se, että tunnilla käsitellyt asiat jäsentyivät ja hahmottuivat 

oppilaalle aiempia soittotunteja johdonmukaisemmin ja tarkemmin ja toimivat oppimisproses-

sissa hyvänä mieleenpalautuksen keinona. Haastattelut paljastivat, mitkä asiat ovat jääneet op-

pilaalle parhaiten mieleen ja myös sitä kautta olen voinut analysoida tunneilla käytyjen harjoit-

teiden merkittävyyttä. Haastattelun lomassa saatettiin hyvin konkreettisestikin palata aiemmin 

käytyihin harjoitteisiin ja kerrata tai tarkentaa annettuja ohjeita näyttäen pianolla mallia. 

 

Olen aineistoni analyysin perusteella luokitellut tutkimustulokset kahden eri teeman alle, jotka 

ovat musiikillinen keksiminen sekä kehontiedon sanoittaminen ja reflektointi. 

5.1. Musiikillinen keksiminen 

Kuten aiemmin on tullut esille, improvisaatio on hankala määritellä ja rajata mielekkäällä ta-

valla. Mielikuvien, liikemetaforien ja improvisaation raja on häilyvä. Musiikillinen keksiminen 

on käsitteenä kattava ja kuvaa mielestäni parhaiten niitä kaikkia mielikuvitukseen ja ilmaisuun 

liittyviä menetelmiä, joita olen opetuksessani käyttänyt. Musiikillinen keksiminen pitää sisäl-

lään improvisaation erilaiset muodot, kuten musiikillisen tarinan kerronnan ja mallipohjaisen 

improvisaation sekä musiikilliset mielikuvat ja liikemetaforat ja toimii näille kaikille hyvänä 

yleisnimikkeenä. 
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Musiikillista keksimistä voi tarkastella Musicking käsitteen kautta (Small 1998), joka korostaa 

musiikin toiminnallista, aktiivista ja siihen osallistuvien vuorovaikutuksellista luonnetta (Small 

1998, 2-3,9). Musiikki käsitetään laajasti koskemaan kaikkea musiikillista toimintaa. Musiikin 

tekemistä tarkastellaan yhteisöllisenä ja kokemuksellisena prosessina vastakohtana traditionaa-

liselle tavalle kiinnittää huomio lopputuotokseen, kuten valmiiseen musiikkiesitykseen, jossa 

erotetaan esiintyjä ja kuulija. 

5.1.2 Mielikuvien käyttö ilmaisun, tekniikan ja hahmotuksen tukena 

Metaforien tietoinen käyttäminen instrumenttiopetuksessa voi monin tavoin edesauttaa soi-

tonoppimista (Wolfe 2019, 280). Metaforat voivat auttaa oppilasta hahmottamaan abstrakteja 

musiikin ilmaisuun liittyviä käsitteitä, kokonaisuuksia ja soittotekniikkaa sekä kehittämään mu-

siikillista ymmärrystä jonkin arjesta tutun ilmiön avulla (Juntunen & Hyvönen 2004; Wolfe 

2019, 280, 290). Tutkimukset ovat osoittaneet, että soitto-oppilaat kokevat mielikuvien käytön 

soitonopetuksessa, etenkin ilmaisun kannalta, hyödyllisenä menetelmänä (Wolfe 2019, 281). 

Tutkimustulokseni noudattavat samaa linjaa aiempien metaforien käyttöä tukevien tutkimusten 

(Lindström 2003;Juntunen & Hyvönen 2004; Wolfe 2019) kanssa. Oppilaideni suhtautuminen 

metaforien käyttöön oli positiivista ja innostunutta ja niiden käyttäminen opetuksessa koettiin 

hyödyllisenä. Metaforat nousivat usein haastatteluissa esille ja useimmiten ne liittyivät ilmai-

suun ja kulkivat jokseenkin käsikädessä improvisaation kanssa. Oppilaat tuntuivat hyötyvän 

metaforien käytöstä hyvin monipuolisesti. Mielikuvien käyttö tuntui tutkimusoppilaideni koh-

dalla ruokkivan etenkin mielikuvitusta ja ilmaisua, mutta ilmaisun lisäksi mielikuvista puhuttiin 

usein myös musiikillisten kokonaisuuksien ja niihin liittyvien tekniikoiden hahmottamisen ja 

muistamisen yhteydessä. 

 

Tutkielmassani tarkoitan mielikuvilla sekä kielellisesti välitettäviä verbaalisia metaforia että 

pääosin liikkeen avulla esitettyjä fyysisiä liikemetaforia. Wolfen (2019, 280) mukaan metaforat 

rakentuvat, kun välitämme havainnoituja musiikillisia äänenlaatuja kielen avulla. Kieli on kes-

keinen väline sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, jolla on merkittävä rooli kehollisessa oppimi-

sessa. Kun kokemuksia jaetaan, metafora toimii välittäjänä, ikään kuin siltana, joka mahdollis-

taa soitonopetuksessa abstraktin ilmaisuun liittyvän ohjeen tai subjektiivisen tulkinnan välitty-

misen ymmärrettävästi opettajalta oppilaalle (Wolfe 2019, 280). Juntunen ja Hyvönen (2004, 

8) pitävät vastaavasti kehon liikkeenä ilmenevää fyysistä metaforaa musiikillisen toiminnan ja 

abstraktin musiikillisen ilmaisun yhdistävänä tekijänä. Tunnilla käyttämäni metaforat voivat 
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olla kielellisen kuvailun lisäksi fyysisesti liikkeellisiä tai usein verbaalisen ja fyysisen kuvailun 

yhdistelmiä. Saatan esimerkiksi kuvailla pehmeän kosketustavan vaatimaa käsivarsien liikettä 

vertaamalla sitä joutsenen siipiin tai portatoa balettitanssijan varpaille nousemiseen liikkuen 

samalla itse malliksi. Olen havainnut, että liikemetaforia on hyödyllistä käyttää myös nuorten 

aloittelijoiden opetuksessa hahmottamaan liikkeiden lisäksi kehon eri osia, kuten käsivartta, 

rannetta ja sormia. Koin tähän liittyen liikemetaforien käytön hyvänä välineenä nuorimman 

oppilaan (O1) kehojumpan yhteydessä. 

 

Juntusen ja Hyvösen (2004, 8) mielestä musiikin kontekstissa on hyödyllistä olla laaja vali-

koima kehon liikekokemuksia liitettynä yhteen musiikilliseen ajatukseen, jolloin niitä voi suju-

vasti käyttää harjoittelussa ja esiintymisessä. Myös tutkimusoppilaani (O2) on tehnyt asiaan 

liittyvän oivalluksen ja soveltanut omatoimisesti tunnilla käytettyjä mielikuvia muihin kappa-

leisiin kotiharjoittelussa: 

 

O2: Mut sillee, et kun soittaa ja jos aattelee sitä jotain luolaa siinä, niin sitten jos joku toinen 

kappale kuulostaa vaikka samalta tai vähän, et siin on jotain samaa ideaa vähäsen, niin sit 

sää voit aatella, et tääkin kuulostaa siltä, niin sitten sää voit ilmasta silleen samalla lailla, 

mitä sää siinä improvisoinnissa niin kun oot harjotellu. 

 

Oppilaiden omat harjoitteluun liittyvät oivallukset ja opettajana tekemäni pidemmän aikavälin 

havainnot osoittavat, että mielikuvien käyttö on herkistänyt etenkin pidempään pianonsoittoa 

harrastaneet tutkimusoppilaat (O2 ja O3) kuuntelemaan soittoaan ja kiinnittämään huomiota 

ilmaisuun harjoitellessaan. Aiemmin etenkin O2:n tuntia hallitsevana piirteenä on ollut nuotin-

luku ja siihen liittyvät ongelmat, minkä takia ilmaisuun keskittynyt opetus on jäänyt vähälle 

huomiolle. Tuntien havainnointi videotallenteita apuna käyttäen osoittaa, että mielikuvien yh-

distäminen liikkeisiin tuntui aktivoivan oppilaat osallistumaan keskusteluun ja pohtimaan itse 

sopivien mielikuvien yhdistämistä liikkeisiin. Tutkimuksessani musiikillisten mielikuvien ja 

liikemetaforien käyttö tuntui antavan kaikille oppilaille konkreettisia keinoja musiikin merki-

tysten rakentamiseen ja ilmaisun käsitteen hahmottamiseen.  

 

 Mielikuvat mainittiin haastatteluissa usein annettujen ohjeiden muistamisen ja musiikillisiin 

kokonaisuuksiin liittyvien liikkeiden ja soittotekniikoiden hahmottamisen yhteydessä. 

O2 kuvaa fyysisten metaforien helpottavan liikeratojen muistamista: 
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O2: Kyl ne (mielikuvat) mua ainakin auttaa. Siis kyllä mua auttaa se, että mä en vaan niin 

kun soita sillee, että täs pitää vaan tehdä näin. Vaan, et mä ajattelen sen jutun siihen --- se 

on musta niin kun helpompi just niin, kun sisäistää ne asiat, kun on just se, mihin ikään kun 

verrata sitä liikettä tai niitä-- siinä vois tulla sellanen, et tää oli nyt se linnunsiipi juttu ja tää 

se pyörimisjuttu ja tää se kissanselkäjuttu ja sillee, niin muistais sitten niitten avulla niitä 

kaikkia. 

Myös O3 tuntuu muistamisen kannalta hyötyvän tekniikkaan ja liikkeisiin liittyvien ohjeiden 

tiivistämisestä verbaalisiksi ja fyysisiksi liikemetaforiksi: 

O3:--Se tulee ehkä tavallaan automaattisemmin niin kun sillon kun tavallaan pystyy ajatte-

leen sen jo noin [ -- ) just tälleen niin kun pallon piirtämisenä tai tämmösenä--Musta tuntuu, 

et niin kun ne just puetaan sanoiks niin sit ne muistaa, et ai niin tässä kohtaa piti tehä sitä 

ympyrää, et siihen sit osaa kiinnittää huomiota, siihen asiaan [--) ja jos joku sanois vaan et 

joo tee tällee näin, mut ei sano.. anna silleen sanoja, niin sitten jos viiskin asiaa tulee silleen 

et missä on vaan sanottu et tee tälleen, niin sit ei muista enää mitä piti missäkin kohtaa tehä. 

Nuorin soittoa aloitteleva tutkimusoppilas O1 koki nuotinluvun jokseenkin haastavana. Jotta 

tuntityöskentely säilyi mielekkäänä, suuri osa tunneista käytettiin liikeratojen ja eri kosketus-

tyylien ja ilmaisun harjoitteluun musiikillisen keksimisen, kuten liikemetaforien avulla. Impro-

visatoristen tehtävien oppilasta aktivoiva ja osallistava luonne auttoi pitämään oppilaan keskit-

tymistä ja kiinnostusta yllä. Esimerkiksi 28.1.19 (Zoom 003) ja 25.2.19 (Zoom 30) kuvatuilta 

videotallenteilta voi havaita, kuinka sopivien mielikuvien keksiminen ja yhdistäminen liikkei-

siin ja kappaleen tunnelmaan yhdessä oppilaan kanssa näytti innostavan ja saavan oppilaan an-

tamaan täyden huomionsa liikkeen tuottamiseen ja ruokkivan mielikuvitusta. Useimmilta tal-

lenteilta voi havaita, kuinka nuoteista soittaminen tuntuu hankaloittavan yhtenäisten liikerato-

jen ja samalla musiikillisten kokonaisuuksien hahmottamista. Yksittäiset nuotit soitettiin vide-

oilla toisinaan toisistaan erillisinä tehden musiikillisista kokonaisuuksista katkonaisia, kun taas 

fyysisten liikemetaforien avulla samaan fraasiin kuuluvat nuotit osattiin paremmin yhdistää so-

pivan liikkeen avulla kokonaisuudeksi. Tallenteista voi myös havaita, että metaforat auttoivat 

oppilasta muistamaan aiemmilla tunneilla käsiteltyjä asioita. Oppilas vertailee (kuvattu 28.1.19, 

Zoom 003 ) oma-aloitteisesti käyttämiään erilaisia tekniikoita ja muistelee liikeratoja käytetty-

jen mielikuvien avulla. Liikkeiden hahmottamisesta mielikuvien kautta tuntui tulleen tutkimus-

jakson myötä luonteva keino O1:n tekniikan ja ilmaisun oppimiseen: 

 

 T: tuntuuko se erilaiselta, jos mä kerron, et nyt matkitaan vaikka linnun siipeä. Tuntuuks se 

soitto erilaiselta, jos mä en olis sanonut et matkitaan linnun siipeä 



 53 

O1: Jos sä sanot, niin sit mä tiedän, miten se tehdään 

 

Tekemäni havainnot ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa (esim. Lindström ym. 2003), 

joiden mukaan suurin osa soitto-oppilaista pitää metaforien käyttämistä soivaa mallia tai tun-

teen jäljittelyä parempana tapana opettaa ilmaisua (Karlsson 2008, 309). Soittamiseen saattaa 

liittyä yhtä aikaa useita eri piirteitä, jotka koskevat esimerkiksi tempoa, dynamiikkaa ja sointi-

väriä unohtamatta tekniikkaa, jota ilman haluttuun toteutukseen on mahdotonta päästä. Tiivis-

tämällä ilmaisuun liittyviä lukuisia yksityiskohtia yhdeksi mielikuvaksi, mieleenpalautuksesta 

tulee helpompaa (Wolfe 2019, 283). Assosiaatioiden avulla tuntuu olevan mielekästä omaksua 

musiikin esittämiseen liittyviä ohjeita juuri siksi, että soittotekniikkaa tai ilmaisua omakohtai-

semmaksi tuovan mielikuvan avulla on helpompi hahmottaa ja muistaa soittamiseen liittyvää 

valtavaa määrää yksityiskohtia.  

 

Olen pyrkinyt hyödyntämään musiikillisen keksimisen yhteydessä soittotunnilla oppilaan omia 

kiinnostuksen kohteita ja esimerkiksi heille ajankohtaisia tapahtumia. Eräässä oppilaani impro-

visaatioharjoituksessa koulumatkan taittaminen talvella polkupyörällä liukkaalla säällä toimi 

tehtävän innoittajana. Mielikuvia voi keksiä esimerkiksi tutusta ympäristöstä, eläimistä tai 

luonnosta. Kyseisessä harjoituksessa pehmeiden staccatojen aikaan saamisessa käytettiin mie-

likuvaa suurien lumihiutaleiden alas leijumisesta ja terävä klusteri kuvasi polkupyörän kaatu-

mista. 

 

O2 on laajentanut kehollisella oppimisjaksolla harjoittelumenetelmiään luovaan musisointiin, 

jota kuvaa hyvin edellä mainitsemani (luku 5.1) musisoinnin prosessiin keskittyvä termi ”mu-

sicking” (Small 1998). Erilaisten mielikuvien käyttäminen on tuntunut olevan tässä olennai-

sessa roolissa. Oppilas kokee soittomateriaalin yhdistelemisen luovalla tavalla mielekkääksi: 

 

02: Nyt mä käytän enemmän niitä kaikkia.. millä voi kuvailla niitä kaikkia [ --] just niin kun 

se nukke tai se kissa ja sitten niit kaikkia. 

T: Mielikuvia? 

O2: Niin, niitä. Että mä käytän niitä ihan niin kun vaik mä soittaisin jotain ihan omaa, mä 

käytän niit sillai, et tää on tää nukke ja sillee.. 
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Metaforat voivat olla tietoisesti käytettynä hyödyllinen väline musiikillisten ohjeiden välittä-

misessä oppilaalle (Ks. Wolfe 2019; Juntunen & Hyvönen 2004). Tutkimukseni on vahvistanut 

käsitystä siitä, että metaforien käyttöön osana soitonopetusta on olennaista keskittyä ja huomi-

oida tietoisesti mielikuvat musiikin ilmaisun käsitteen avaamisessa oppilaalle. 

 

 Metaforien käytössä tulee ottaa huomioon kulttuurin ja persoonan vaikutus siihen, miten ver-

baaliset ilmaukset ymmärretään. Kaikissa kulttuureissa ei käytetä kehon kokemuksista suh-

teessa ympäristöön samanlaisia ilmaisuja (Wolfe 2018, 10). Yhtenä ääripään esimerkkinä on 

se, että mikä useimmille länsimaalaisille tarkoittaa korkeaa/matalaa, ymmärretään Afrikan ban-

tukielellä pienenä/suurena. Omassa opetuksessani olen huomannut toisinaan käyttäväni murre-

sanoja, jotka eivät olekaan oppilaalle tuttuja tai ne ymmärretään eri tavalla. Esimerkiksi köy-

käinen voi ympäröivästä kulttuurista riippuen tarkoittaa sekä kevyttä että kömpelöä. Opettajalle 

on olennaista huomioida esimerkiksi oppilaan ikä sekä mielenkiinnon kohteet ja pyrkiä käyttä-

mään mielikuvia, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin oppilaan omaa kokemusmaailmaa. 

 

Liikunnan kehollisuutta tutkiessaan Parviainen (2016, 7-8) on havainnut, että kun itseohjautu-

vuus kehollisen ymmärryksen myötä lisääntyy, kasvaa samalla harrastukseen sitoutuneisuus.  

Vaikuttaa siltä, että tämä pätee myös musiikkiharrastuksessa: kun oppilas ymmärtää harjoitte-

lutapojensa vaikutukset edistymisensä kannalta, oppilaan musiikkisuhde ja musiikki-identi-

teetti näyttävät vahvistuvan. Mielikuvien käyttäminen soitonopetuksessa on kehittänyt eri ikäis-

ten ja tasoisten oppilaideni ilmaisuun liittyvää musiikillista ajattelutapaa. Metaforat antavat op-

pilaalle sekä tekniikkaan että ilmaisuun välineitä, joiden avulla voi soveltaa tunnilla opittuja 

asioita myös itsenäisessä harjoittelussa.  

 

Tutkimukseni perusteella toinen musiikillista ilmaisua selventänyt tärkeä väline on improvisaa-

tio, jota käsittelen tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

5.1.3 Improvisointi 

Opetusjaksolla koin, että soitonopettamisen tarkastelu kehollisesta näkökulmasta toi improvi-

saation opetukseen ja sen tavoitteisiin selkeämpiä sisältöjä. Aineiston perusteella improvisaa-

tion ja mielikuvien käyttö opetuksessa on virittänyt oppilaat pohtimaan ja kiinnittämään huo-

miota musiikillisiin merkityksiin ja ilmaisuun. Tärkeä huomio improvisoinnin opetukseen liit-

tyen on se, että improvisaatioharjoitukset ja niiden yhteydessä keksityt mielikuvat ovat 
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innoittaneet oppilaita musiikilliseen keksimiseen myös kotona ja laajentanut harjoittelua vir-

heiden korjaamisesta luovaan musisointiin. Improvisointi mainitaan haastatteluissa useasti mu-

kavana vaihteluna verrattuna nuotinlukuun: 

O3: Improvisaatio se oli ihan hauska, kun ei sitä oo koskaan tehnyt, et se oli vähän erilaista, 

ettei oo niin kun kaikki tunnilla oppiminen pelkästään nuoteista lukua. 

Positiivisista kokemuksista huolimatta tutkimusten mukaan instrumenttiopetus on keskittynyt 

pääasiassa länsimaisen taidemusiikin tradition mukaisten kappaleiden työstämiseen, kun taas 

improvisaation opettaminen on sisältynyt tunteihin harvoin (Karlsson & Juslin 2008, 311). 

Myös omassa opetuksessani käytin kehollisuutta painottavalla jaksolla improvisaatiota huomat-

tavasti enemmän kuin tavallisesti.  

 

Kahden nuoremman oppilaan kohdalla (O1 ja O2) improvisointi on osoittautunut hyväksi väli-

neeksi harjoitella muissa kappaleissa opittuja tekniikoita tai kokeilla aivan uusiakin kosketus-

tapoja. Improvisoinnin yhteydessä oppilaiden kanssa keksityt metaforat näyttivät vapauttavan 

ja selkeyttävän liikkeitä niin, että soittajan käsivarret ja koko ylävartalo osallistui enemmän 

liikkeen tekemiseen verrattuna nuoteista soittamiseen, jolloin liikkeet olivat rajatumpia. Video-

tallenteilta voi havaita (kuvattu 25.2.19, Zoom 30 ja 18.2.19, Zoom 25), kuinka O1 käytti im-

provisaatioissaan nuoteista soittoa selkeästi enemmän voimakkuus- ja sävyeroja ja laajempia 

liikkeitä, mikä saattoi auttaa oppilasta kokemaan improvisaation vapauttavana: 

T: Niin miltä se (improvisointi) susta tuntu? 

O1: Hyvältä 

T: Minkä takia se improvisointi tuntu susta hyvälle 

O1: Sen takia koska siitä sai sit eläytyä ite miten halus tehä sillai 

T:Osaisitko sä sanoo, miltä se tuntu, kun sä sait eläytyä siihen musiikkiin verrattuna, kun sä 

soitit suoraan tuolta nuotista 

O1: Se tuntu vähän sillai vapaalta, 

Opetusjakson myötä koenkin improvisaation nuorella vasta-alkajalla turvallisena ja rohkaise-

vana maaperänä kokeilla vapaasti erilaisia liikeratoja, kosketustyylejä ja tutustua instrumentin 

ominaisuuksiin, kuten sen mahdollistamiin erilaisiin sävymaailmoihin. 
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O2 tuo ilmi, kuinka improvisaatiotehtävät innostavat soittamaan kotona ja voivat monipuolistaa 

harjoittelua luovaan musisointiin verrattuna yksipuolisesti nuoteista soittamiseen. Improvisaa-

tio näyttää toimivan hyvänä leikkikenttänä muovata ja soveltaa omaehtoisesti musiikillista ma-

teriaalia ja käyttää hyödyksi esimerkiksi O2: n mainitsemia metaforia: 

O2: Aina, kun alkaa soittaa soittoläksyjä, niin se on myös kivaa.. niin kun taas mä siitä im-

provisaatiosta, mut kumminkin, se on kivaa sillee,, että ku voi vaan niin kun tietää, kun alkaa 

soittaa soittoläksyjä, että voi vaan taas niin kun soittaa sen improvisaationkin sinne ja jatkaa 

sitä ja keksii sitä omaa ja sitten kun tietää niitä kaikkia, sit käyttää niitä kaikkia. Just sitä 

nukkejuttua ja soveltamaan niiden käyttöä. 

Aineistosta tuli esiin, että luovan itse keksimisen ja tuottamisen myötä improvisaatiosta voi 

saada vahvoja onnistumisen kokemuksia: 

O2: Must se on niinku kiva keksii ite -- jos se onnistuu, niin se tuntuu paremmalta, kun sen 

on niin ku ite ikään kun tuottanut, sen jutun. 

Tässä oppilaan (O2) oppimiskokemusta voidaan tarkastella luovuuden näkökulmasta ihmisen 

luontaisena haluna pyrkiä merkitykselliseen toimintaan muovaamalla materiaalia ja rakenta-

malla siitä uutta. Csikszentmihalyin flow-tutkimusten mukaan optimaaliset oppimiskokemuk-

set ovat sellaisia, jotka tarjoavat haasteita, mutta samalla luovat onnistumisen ja pystyvyyden 

tunnetta. Flow-kokemukset on yhdistetty keksimiseen ja löytämiseen, jotka puolestaan liittyvät 

luovaan toimintaan. (Custodero 2012, 369.) Leikinomaisesta improvisaatiosta saadut kokemuk-

set voivat tarjota onnistumisen kokemuksia, jotka koetaan palkitsevina. Csikszentmihalyin mu-

kaan lapset kokevat flow-tilaa useimmin ennen kouluun menoa, joka sitten pakottaa heidät tiet-

tyyn malliin, johon he eivät voi itse enää vahvasti vaikuttaa. Tämän jälkeen luovuus esiintyy 

lähinnä leikeissä ja peleissä tai vapaa-ajalla ohjatun toiminnan ulkopuolella. (Custodero 2012, 

374.) Soitonopetuksessa tulisikin huomioida se, että toiminnassa säilyy mielekkyys ja mahdol-

lisuus flow-tyyppisiin kokemuksiin. Opetusta voi suunnitella niin, että se ei ole rakennettu liian 

tiukkojen kaavojen puitteissa, vaan jättää tilaa kokeilun kautta oppimiseen ja tiedon vuorovai-

kutukselliseen reflektointiin säilyttäen oppilaan tunteen itsemääräämisoikeudesta. Improvisaa-

tion sisällyttäminen muuhun opetukseen voi tarjota soiton mielekkyyttä lisääviä onnistumisen 

kokemuksia. 

 

Onnistumisen kokemuksen saavuttamiseen vaikuttavat sopivan tasoiset harjoitukset. Olen pyr-

kinyt ottamaan oppilaan taitoja vastaavien tehtävien antamisen huomioon myös improvisaation 

opetuksessa ja käyttänyt opetuksessani sääntöihin perustuvaa mallipohjaista improvisaatiota 
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(Ks. Huovinen 2015, 11-14), jossa yhdistetään erilaisia aineksia, niin että soitetaan esimerkiksi 

vain tietyillä koskettimilla, asteikoilla tai rytmeillä sekä käyttänyt oppilaan omiin kokemuksiin 

tai mielenkiinnon kohteisiin pohjautuvaa musiikillista tarinan kerrontaa. Raamien antamisella 

ja tehtävän rajaamisella on ollut tarkoitus helpottaa tyhjästä keksimistä ja kannustaa musiikilli-

sen materiaalin yhdistelyyn omaperäisellä luovalla ja sopivan haasteellisella tavalla. Myös op-

pilaat tuovat ilmi, että kokevat improvisaatioon johdattelevat mallit hyvinä: 

 

O1: Se olis sit vähän niin kun vaikeempi improvisoida, kun ei tietäis miten se... kuka se olis 

ja mikä se olis. 

O2: Sitten, kun ne improvisaatiot on niin kivoja. Ja kun, jos soittotunnilla.. En mää ite keksi 

niitä kaikkee, mitä siinä improvisaatiossa vois soittaa niin hyvin, ainakaan niitä..  just jotain, 

et en mää ois ite keksinyt sitä (soittaa opeteltua ostinatokuviota esimerkkinä) Et en mää olisi 

ite keksiny sitä sillee -- sitä olis kivaa niin kun jatkaa soittotunnillakin. 

 

Haastattelujen perusteella kaikki oppilaat olivat halukkaita jatkamaan improvisaatioharjoituk-

sia jatkossakin sekä kotona että pianotunneilla. Improvisaatio on saattanut vaikuttaa musiikin 

kokemiseen omakohtaisempana verrattuna nuoteista soitettuun opettajan valitsemaan kappa-

leeseen. Haastatteluista on paljastunut, että ei soiteta vain opettajaa varten tunnilla, vaan myös 

omaksi iloksi: 

O2: Vaikka me ei jatkettas sitä soittotunnilla, niin kyllä mä luulen, et mä tuun silti jatkaan sitä 

(improvisointia) niin kun yksin kotonakin. 

Improvisaation yhteydessä mainittiin usein rento olo verrattuna nuoteista soittamiseen:  

O2: Improvisoinnissa on yleisestikin paljon rennompi olo kuin nuoteista soittamisessa, kun 

siinä ei oo vääriä ääniä. Siinä ei tarvi keskittyä, ettei tulis virheitä, niin siin on paljon niin kun 

rennompi olo. 

Nuorimman oppilaan kohdalla videomateriaali paljasti selkeimmin eron vartalon liikkeissä ver-

rattuna nuoteista soittamiseen, jossa sormien liikkeet saavat yleensä eniten huomiota. Improvi-

saatioissa ylävartalo osallistui liikkeeseen huomattavasti enemmän ja käsivarsien liikeradat oli-

vat laajempia, mikä saattaa olla syynä oppilaan vapautumisen kokemukseen (kuvattu 25.2.19, 

Zoom 30): 

T: Miltä susta tuntu tän päivänen nalle- ja pupuimprovisointiharjoitus, kun keksit itse niitä 

tarinoita? 



 58 

O1: Hyvältä. 

T: Mikäs siinä oli hyvää? 

O1: Kun sai ite vaan tehä sillai (näyttää pianolla) vaikka sillai tällai (näyttää karhuääniä ja 

pupuääniä). Se tuntu sillai hyvälle, kun noi sormenpäät sai silleen rentoutua. 

 

Jatkossa tulisi edellisten kokemusten perusteella pohtia, miten soittamiseen voisi löytää rentou-

den myös silloin, kun opetellaan uusia kappaleita nuoteista. 

5.2 Kehontiedon sanoittaminen ja reflektointi 

Soittotunnilla reflektoinnissa on kyse oman kehon tuntemuksien tunnistamisesta soiton aikana, 

liikkeen ja äänen yhteyden jatkuvasta vuoropuhelusta sekä kokemusten jäsentämisestä ja vuo-

rovaikutuksellisesta jakamisesta. Muodostetut huomiot auttavat hahmottamaan ja syventämään 

opittua. Kehon tuntemukset voivat paljastaa soiton ongelmakohtia ja kertoa erilaisten harjoitte-

lutapojen toimivuudesta. Tietoa yhdistelemällä oppilas voi löytää itselleen sopivia harjoittelu-

menetelmiä, mikä voi auttaa oppimisessa ja soittotaitojen kehittämisessä. Oman kehon ymmär-

täminen kasvattaa samalla kinesteettistä karttaa, joka auttaa ymmärtämään paremmin myös 

muiden ilmaisua ja musiikillisia eleitä. (Vrt. Parviainen 2016, 5; 2006, 93) Edistyminen puo-

lestaan saattaa innostaa pitkäjänteiseen harrastamiseen. 

 

Hyvösen ja Juntusen (2004, 8) mukaan musiikillisia eleitä, mukaan lukien fyysiset metaforat 

tarvitaan opetuksessa, sillä suuri osa opettajan tiedosta on hiljaista tietoa (Polanyi 1966), jota 

on vaikea sanoittaa. Oppimisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että liikkeitä samalla myös ana-

lysoidaan ja sanallistetaan. Esimerkiksi liikemetaforien yhteydessä tarkemmat verbaaliset oh-

jeet fyysiseen liikerataan liittyen auttavat oppilasta hahmottamaan, mikä liike on turhaa ja mikä 

taas palvelee haluttua soivaa lopputulosta. Oppilaat tuntuvat hyötyvän sekä verbaalisista että 

liikemetaforista: 

 

O2: No mun mielestä se ois kaikista paras, et vähän niin kun.. ikään, kun niit molempia 

(liikemetaforan näyttäminen ja tarkempi liikkeen sanallistaminen), koska tossa tuli vähän 

niin kun tarkemmin just se, että rystyset menee tonne päin, mut siin tulee semmonen, et se 
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tehään näin, että rystyset menee tonne päin, mutta sen voi myös aatella, että se on joutsen. 

Se on mun mielestä kaikkein paras sillei. 

 

T: Kumpi sun mielestä on hyödyllisempää. toi ihan tarkka konkreettinen erittely vai sit ne 

mielikuvat, vai molemmat? 

O3: Varmaan sekä että. Et sit kun on ne mielikuvat niin sit se on ehkä helpompi muistaa kun 

sitten jos sanoo kauheen… tai kauheen tarkasti selittää sen, niin sitten ei enää muista taval-

laan seuraavaa kertaa. 

 

Kehollisuutta on vaikea tunnistaa ja sanoittaa. Tutkielmani aineistosta tuli ilmi, että kehon tun-

temuksia ei olla soiton yhteydessä totuttu havainnoimaan ja niitä on siksi hankala tunnistaa ja 

kuvailla verbaalisesti. Tiedonmuodostusta ja sen sanoittamista voi kuitenkin harjoitella. Lapset 

ja nuoret oppivat muodostamaan kehontietoa, jos heitä osataan ohjata ja kannustaa oikealla ta-

valla (Oliver & Lalik 2000).  Kun haastattelukertoja alkoi olla takana useampia, kehon tunte-

muksiin osattiin kiinnittää paremmin huomiota ja ilmaista niitä sujuvammin. 

 

Yksistään kehon tuntemus ilman sen jäsentämistä ja yhdistämistä toimintaan ei vielä sinällään 

muodosta uutta tietoa (Parviainen 2016, 5).  Esimerkiksi pelkkä opettajan liikkeen jäljittely 

saattaa jättää saavuttamatta soiton omakohtaisen kokemuksen ja tiedon syvemmän ymmärryk-

sen ja soveltamisen. Usein kehontieto ja kehon tuntemukset jäävät tiedostamattomiksi, ellei 

niiden sanoittamiselle ja jakamiselle anneta huomiota. Jos kehontietoa halutaan enemmän hyö-

dyntää soitonoppimisessa, pitää sitä varten kehittää sopivia käytännön menetelmiä oppitun-

neille.  

 

Haastattelut muodostuivat tutkimusjakson aikana tärkeäksi menetelmäksi kehontiedon tunnis-

tamisessa ja muodostamisessa. Haastattelutilanteista tuli tutkimusjakson loppua kohden olen-

nainen osa tuntia ja kehollisen oppimisen metodologiaa. Ne tarjosivat hyvän tilaisuuden tiedon 

reflektointiin ja kokemusten jakamiseen. Keskustelut auttoivat opitun asian mieleenpalautuk-

sessa ja niiden kautta sekä oppilas että opettaja saivat palautetta työskentelystään. Haastattelut 

antoivat opettajalle runsaasti tietoa oppilaiden musiikillisesta ajattelusta ja auttoivat muodosta-

maan kuvaa oppilaan musiikkisuhteesta. Haastatteluiden avulla selviävät soittamiseen liittyvät 

asiat, kuten käsitteet, mitkä ovat oppilaasta vielä epäselviä, mutta mitä ei ole aikaisemmin 
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opettajana ymmärtänyt. Muun muassa ilmaisu tuntui kaikille kolmelle oppilaalle vaikealta kä-

sitteeltä, jota ei ehkä ymmärrettykään käytännön tasolla.  

 

T: No koita miettiä kotona, kun sä harjottelet, et mikä se (liike) yhteys on siihen (ääneen), 

kun sä varmaan haet jonkinlaista, et miltä sä haluat, että kuulostaa joku asia, eiks nii.. vai 

et? 

O3: En mä oikeen tiiä, en mä välttämättä aina sillä lailla ajattele [--] Tai en mä siihen kiin-

nitä jotenkin sillai ite huomiota, ehkä se sillee jotenkin alitajuntasesti tulee, mut en mä 

tiedä… 

 

Oman kokemukseni sekä tutkielmani aineiston perusteella pianonsoittoa perustasolla harrasta-

vien oppilaiden tuntuu olevan vaikea havaita monia ilmaisun kannalta olennaisia asioita ope-

tuksen lomasta, ilman että opittavaa asiaa alleviivataan ja ohjeistetaan sekä sanallisesti että mal-

lia näyttämällä. Myös aiemmat tutkimukset osoittavat, että musiikin ilmaisun opetuksessa koe-

taan hyötyä selkeistä ohjeista (Karlsson & Juslin 2008, 310). 

 

Kehotietoisten tuntien myötä harjoittelumenetelmät ovat tuntuneet ainakin oppilaiden O2 ja O3 

kohdalla laajentuneen. Harjoittelu on tiedostavaa ja tunnilla opittuja tekniikoita osataan sovel-

taa, mihin viittaa se, että oppilaat kertovat kokeilevansa kotona eri harjoitusmenetelmiä ja poh-

tivat, miten ne vaikuttavat omaan soittoon: 

O3: Jos joku kohta ollut vaikee tai jos jokin kohta, esimerkiks siinä Missä muruseni on [--] 

puhuttiin niin kun siitä ranteen liikkeestä, niin sit alkaa huomaamaan niin kun sellasissa 

kohissa ja sitte vaikka jossain kappaleessa ei oo niin kun jostain tietyistä asioista vaikka just 

siitä ranteen liikkeestä puhuttu, niin mua ehkä välillä alkanu ite huomaamaan, että ainiin, 

ehkä tähän pitäs tehä kanssa sellanen samanlainen, samanlaisella tekniikalla suorittaa joku 

kohta. 

O2: Kyllä mää aattelen niin kun enemmän sitä niin kun, että niitä kaikkia (kehollisia oppi-

mismenetelmiä) käytän niitä. Yritän olla rennosti ja yritän nopeemmin ja hitaammin ja sitten, 

että millä tavalla se vaikuttaa, että ilman nuottia ja nuotin kanssa ja niitä. Niin, et kyllä se 

(kehotietoisuuden lisääminen) on muuttanut sitä (soittamista).  

Itseohjautuvuuteen on tuntunut vaikuttavan tunneilla lisääntynyt reflektio ja se, että oppilaat 

ovat kehontietoon keskittyneillä tunneilla saaneet aiempaa yksityiskohtaisemmat sanalliset oh-

jeet ja tavoitteet eri tehtäviin liittyen ilmaisuun ja liikkeisiin ja tulleet päämäärätietoisemmaksi 

tekemisestään. Kehollisessa tiedon muodostuksessa on edellytyksenä kyky tunnistaa 
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liikeaistimusinformaatiota soiton aikana ja analysoida vuorovaikutuksessa esimerkiksi opetta-

jan kanssa sen vaikutuksia suorituksen jälkeen, mikä auttaa arvioimaan sopivia harjoittelume-

netelmiä (vertaa Parviainen 2016, 5). Kehontiedon myötä saavutettu tiedostavampi harjoittelu 

saattaa puolestaan edesauttaa edistymistä ja motivoida jatkamaan soittoharrastusta.  Kehontie-

don merkityksen selvittäminen soittoharrastuksen jatkuvuuteen vaatisi kuitenkin pidempiai-

kaista seurantatutkimusta. 

5.3 Kokemuksia kehon tiedostetusta kuuntelusta 

Länsimaissa kehotietoisuutta pidetään heikkona. Kehon kuunteluun ei olla totuttu ja siksi se 

koetaan haastavaksi (Tarvainen 2012, 137). Kehollisen opetusjakson aikana havaitsin, että ke-

hon liikkeen ja tuntemuksien ajattelu koetaan soittaessa vieraaksi. Kehon kuuntelu on soiton 

yhteydessä “ylimääräinen” tehtävä, mihin pitää keskittyä ja kiinnittää huomiota. Kehoa tunnu-

taan pystyvän kuuntelemaan tarkemmin vasta, kun kappale sujuu, niin että tekniikka ja nuotit 

alkavat olla hallussa. Kehon liikkeen tuntemuksia ei välttämättä osata yhdistää soittotekniik-

kaan ja ilmaisuun, vaan niitä pidetään jokseenkin erillisenä asiana. Haastatteluista tulee ilmi, 

että soittaminen saattaa aluksi tuntua hankalammalta kehon kuunteluun keskittymisen takia: 

 

O3: Se (soitto) vaikeutuu kun tulee vielä jokin ylimääräinen asia (liikkeen ajattelu), mihin 

pitää kiinnittää huomioo, mut sitten kun siihen niin kun sitä käy useemmin niin sit siihen ei.. 

se tulee ehkä vähän enemmän automaattisesti,niin sit taas pystyy keskittyy enemmän muihin 

asioihin siinä 

 

T: Miten koit näillä tunneilla pystyväsi kuunnella sitä kehoa? 

O3: Välillä vähän hankala, kun ei siihen oo sillai tottunut, et piti niin ku tietoisesti ajatella 

sitä ja sit niin kun ei oo tottunut siihen, niin se ehkä välillä vähän kesken kaiken unohtu ja 

ehän mää oikeen tiennyt, et mihin mää oon kiinnittänyt huomiota. 

 

Jotta kehontiedosta saa mahdollisen hyödyn irti, kehon kuuntelua pitää johdonmukaisesti har-

joitella. Haastattelut ovat osoittaneet, että aluksi liikkeiden tietoinen aistiminen saattaa tuntua 

häiritsevän soittamista vieden huomion pois muista asioista, esimerkiksi tekniikasta, rytmistä 

tai nuotinluvusta. Opettajan ohjausta tarvitaankin tietoiseen kehon kuuntelun harjoitteluun ja 
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sitä kautta sen hallintaan. Lisääntynyt kehontieto terävöittää aisteja ja kasvattaa omaa aisti- tai 

kinesteettistä karttaa (Parviainen 2006, 93; Tarvainen 2012, 142, 145 ). Kun kehontietoisuutta 

lisääviä tunteja ja haastatteluja oli enemmän takana, kehoon on vastauksista päätellen pystytty 

paremmin kiinnittämään huomiota ja kysymyksiin vastaaminen on vaikuttanut helpommalta. 

Tähän on luultavasti osaltaan vaikuttanut käsitteiden tuleminen oppilaille tutummiksi. 

 

Haastatteluissa käy eri asiayhteyksissä toistuvasti ilmi se, että kun kappaleen nuotit osataan 

hyvin, soitosta tulee rennompaa, jolloin voi keskittyä paremmin kehon liikkeisiin ja tuntemuk-

siin sekä soiton kuunteluun: 

O2: Sillon kun löytää ne sävelet silleen hyvät, niin sit alkaa kinnittää enemmän huomiota 

niihin kaikkiin liikkeisiin ja voimakkuuksiin, kun eka enemmänki hakee aluks niitä paikkoja 

sillee hyvin, niin sitten kun ne on löytänyt hyvin niin alkaa enemmän keskittyyn niihin muihin 

asioihin [--] sit kun se alkaa meneen hyvin ja pystyy keskittyyn niihin, niin sitten sitä pystyy 

kuuntelemaan sillee eri tavalla ulkopuolisena. Sitä pystyy kuuntelemaan ikään kuin kappa-

leena, mut sillon aluks sitä pystyy kuuntelemaan vaan niin kun yhteen sopivina sointuina tai 

ääninä. 

Oppilaan kertomaa tukevat myös aiemmat tutkimukset, joiden mukaan vasta, kun tekniikka on 

hallussa, voi soittaja keskittyä ilmaisuun (Çorlu ym. 2017, 69). Tästä voi vetää yhteyden Po-

lanyin (1966, 7) hiljaisen tiedon teoriaan, jonka mukaan asiat pitää pystyä hahmottamaan ko-

konaisuuksina, jotta ne saavuttavat merkityksellisyyden. Pianonsoiton opetuksessa kokemuk-

seni mukaan ulkoa soittaminen saatetaan nykyisin nähdä kuormittavana ja soittamisen iloa vä-

hentävänä tekijänä. Muun muassa musiikkiopistoissa erilaisissa tasolta toiselle liittyvissä suo-

rituksissa ei tästä syystä välttämättä pyritä ulkoa esittämiseen. Mielestäni ulkoa soittaminen 

voitaisiin kehollisuuden valossa nähdä kuitenkin toisenlaisestakin näkökulmasta. Ilman nuot-

teja soittaminen voi saada soittajan keskittymään oman kehon liikkeiden tuottamaan ilmaisuun 

ja tuottaa parhaimmillaan rennomman flow-kokemusta muistuttavan musiikkielämyksen. Jotta 

ulkoa soittaminen olisi mielekästä, soittotunnilla tulisi etsiä sopivia keinoja kokonaisuuksien 

hahmottamiseen ja sitä edistävään nuottikuvasta irtautumiseen. Muistamista ja hahmottamista 

parantavana keinona voivat tutkimustulosteni valossa olla edellä mainitsemieni (luku 5.1.2) 

metaforien käyttäminen. 
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5.4 Keholliset oppimismenetelmät ilmaisutaitoja jäsentämässä 

Keräämäni aineisto opetusjaksolta paljasti käyttämieni kehollisten opetusmenetelmien tukevan 

etenkin luovaa ilmaisua, musiikillista ymmärrystä ja edelleen taitojen soveltamiskykyä sekä 

lisääntyneen vuorovaikutuksen myötä oppilastuntemusta. Haastattelut, tuntien havainnointi ja 

videomateriaali osoittivat oppilaiden myönteisen suhtautumisen musiikilliseen keksimiseen. 

Metaforat ja improvisointi osoittautuivat mielekkääksi tekemiseksi, jota kehollisen opetusjak-

son myötä alettiin tehdä omatoimisesti myös kotona. Improvisaation ja metaforien avulla mu-

siikillisten merkityksien etsiminen edisti soittomateriaalin muokkaamista luovalla ja omakoh-

taisella tavalla. Kehollisiin oppimismenetelmiin liittyvä musiikillinen keksiminen osoittautui-

kin keskeiseksi oppilaiden harjoittelumenetelmien laajentumisessa perinteisestä nuotinluvusta 

ja virheiden korjaamisesta ilmaisullisia ratkaisuja etsivään musisointiin.  

 

Koin, että haastatteluiden ja muun tunnilla lisääntyneen keskustelun avulla pääsin opettajana 

lähemmäs oppilaan musiikki-identiteettiä. Vuoropuhelun avulla sain runsaasti uutta tietoa op-

pilaiden kiinnostuksen kohteista, harjoittelutavoista, musiikillisesta ajattelutavasta ja siitä, mi-

ten he hahmottavat ja ymmärtävät musiikkia sekä siihen liittyviä käsitteitä. Yllätyksellisenä ja 

silmiä avaavana asiana paljastui, kuinka vähän tutkimusinformantteina toimineet oppilaat olivat 

tähän asti soittoharrastuksessaan ajatelleet ja kiinnittäneet huomiota soiton ilmaisuun. Tutki-

mukseni myötä selvisi, että käsitteenäkin ilmaisu oli kaikille oppilaille jokseenkin vieras ja kai-

pasi avaamista. Tämä oli yllättävää etenkin siksi, että olen opettajana ajatellut musiikin ilmai-

sun olevan tärkeimpiä asioita, jonka opettamiseen soittotunnilla pyrin. Opetustani on ohjannut 

se tausta-ajatus, että soitosta välittyisi jokin tunnelma, emootio, musiikillinen ajatus tai merki-

tys, jonka avulla aluksi hyvin etäiseltäkin tuntuva kappale voisi muodostua oppilaalle edes jol-

lain tasolla omakohtaisemmaksi. Ilmaisu ja tekniikka kulkevat kuitenkin käsikädessä ja aineis-

ton analyysi osaltaan paljasti sen, että todellisuudessa olen käsitellyt ilmaisua kuvittelemaani 

vähemmän huomion kiinnittyessä useimmiten tekniikkaan ja nuotinlukuun.  

 

Karlsson ja Juslin (2008, 309-310) tuovat ilmi, kuinka ilmaisun opetuksen vähäisyys ja sen 

johdonmukaisten käytäntöjen puuttuminen on tullut esiin myös aiemmissa tutkimuksissa. 

Karlssonin ja Juslinin (2008, 309, 321) tutkimuksen mukaan, siitä huolimatta, että ilmaisun 

opetus koettiin yleisesti opettajien mielestä hyvin tärkeänä, instrumenttituntien painopiste oli 

tekniikka ja nuotinluku. Karlssonin ja Juslinin (2008 309, 328) tutkimuksen mukaan yhteinen 
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piirre soittotunneissa oli ilmaisun opetuksen selkeiden tavoitteiden, tarkasti määriteltyjen teh-

tävien ja systemaattisten opetusmenetelmien puuttuminen. Soittaminen painottui nuoteista 

opetteluun, kun taas korvakuulon avulla opeteltiin vain vähän ja improvisaatiota ei käytetty 

opetuksessa lainkaan. Sekä aiempien tutkimusten että oman tutkimukseni valossa voi olettaa, 

että syitä Karlssonin ja Juslinin (2008) esille tuomaan ilmaisun puutteelliseen opetukseen on 

useita. Ensinnäkin, vaikka useat tutkimukset osoittavat, että musiikin ilmaisu on opittua ja sitä 

voi opettaa (Wolfe 2019, 282), on länsimaisessa kulttuurissa totuttu ajattelemaan, että ilmai-

suun liitetty luovuus on harvojen ja erityisten ihmisten lahja (ks. Harvgreaves ym. 2012 8; 

Clarke 2012, 18; Hill 2012, 91). Synnynnäistä musiikillista lahjakkuutta ja luovuutta jalustalle 

nostava ajattelutapa ja luovuuden mystifiointi on saattanut hidastaa opetuskäytäntöjen kehittä-

mistä. Toisekseen se, että tulkintaa on opetettu opetustradition myötä mallia näyttämällä, on 

kokemukseni mukaan pedagogisissa keskusteluissa näyttäytynyt ajoittain negatiivisessa va-

lossa luovuutta tukahduttavana ja ilmaisun aitoutta vähentävänä opetusmenetelmänä. Kuitenkin 

Custodero (2012, 380) kirjoittaa, kuinka omaehtoinen imitoiminen ja mallista oppiminen ovat 

sopivissa määrin käytettynä lasten musiikinopetuksessa yhtenä olennaisena keinona saavuttaa 

optimaalisia oppimisen kokemuksia. Mallin avulla opettamista tulisikin tarkastella Custoderon 

(2012) kirjoitusten valossa kehollista oppimista edistävästä näkökulmasta huomioiden vuoro-

vaikutuksen merkitys tiedon muodostuksessa. Kehontieto ei kasva vain omaa kehoa kuuntele-

malla, vaan vertailemalla omia kokemuksia muiden kanssa (Ks. Parviainen 2006, 93). Soitto-

oppilaiden kuunnellessa ja katsellessa kanssaharrastajiensa soittamista, laajentavat he samalla 

oman kehonsa topografiaa. Toisten liikkeiden ja niiden tuottaman äänen havainnoiminen voi 

auttaa hahmottamaan ja muodostamaan omaa kehontietoutta ja sen kautta edistää ilmaisullisten 

ratkaisujen tekemistä.  

 

Aineistoni analyysi on ensisijaisesti vahvistanut sitä, että edellä mainitsemieni asenteiden tai 

tiedon puutteen lisäksi ilmaisun riittämättömään opetukseen on saattanut vaikuttaa instrument-

tiopetuksessa esiintyvä intuitiivinen keholliseen tietoon liittyvä hiljainen tieto, jota voi olla vai-

kea sanoittaa ja välittää eteenpäin tai opettajan edes tunnistaa. Ilmaisun opetuksen pohjautumi-

nen intuitiivisuuteen voi johtaa siihen, että opettaja ei huomaa tarpeelliseksi muodostaa täsmäl-

lisiä ilmaisuun keskittyneitä opetusmenetelmiä. Karlsson ja Juslin (2008, 321) huomauttavat, 

että systemaattisten opetusmenetelmien puuttuessa oppilaan pitää itse pystyä tunnilla poimi-

maan oppimisen kannalta oleelliset asiat, jolloin opetus tapahtuu ikään kuin rivien välistä. Tämä 

voi olla myös selitys heidän tutkimuksessaan (Karlsson & Juslin 2008) esille nostamaan risti-

riitaan, jossa osoitettiin, että opettajat pitävät ilmaisun opettamista tärkeänä, mutta eivät 
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kuitenkaan näytä keskittyvän siihen opetustyössään. Tutkimukseni nosti esiin, että en ole on-

nistunut välittämään soiton ilmaisuun liittyvää hiljaista tietoa kuvittelemallani ja riittävän joh-

donmukaisella tavalla, vaikka olenkin pitänyt sitä soiton kannalta ensisijaisen tärkeänä.  

 

Musiikillisten eleiden yhteydestä esityksen ilmaisuun pianonsoitossa on tehty jonkin verran tut-

kimuksia (Davidson 1998; Thompson 2012 ; Çorlu ym 2014; Çorlu ym. 2015). Ne osoittavat 

muun muassa sen, että pään ja ylävartalon liikkeet, jotka eivät suoraan liity äänen tuottamiseen 

osallistuvat eniten ilmaisun välittämiseen (Ks.Thompson 2012, 67). Tutkimuksissa (Çorlu, ym. 

2014; Çorlu ym. 2015) on myös osoitettu, että fraasien välisten taukojen kesto muuttui ja usein 

lyheni esiintymisessä, kun keskittymiseen liittyviä resursseja manipuloitiin. Fraasien kesto ja 

ilmaisu soiton aikana eivät kuitenkaan muuttuneet merkittävästi. Tästä voitiin päätellä, että mo-

net ilmaisuun liittyvät piirteet soiton aikana tukeutuvat sensomotoriikkaan, joka pitää yllä il-

maisuun liittyvää ajanhallintaa, kun taas tauot pohjautuvat liikkeen puuttuessa kognitiivisiin 

resursseihin, jotka ovat alttiimpia keskittymisen häiriintymiselle. Huomasin tunteja havain-

noidessani oppilaideni kohdalla saman ajankäsittelyyn liittyvän ilmiön. Usein tämä tuli esiin 

varsinkin nopeissa ja teknistä vaativuutta sisältävissä kappaleissa. Taukojen kaventuessa esi-

tyksestä tuli hengästyneen kuuloisia ja riski tekniikan sotkeentumiselle kasvoi dominoefektin 

lailla. Pianonsoitossa musiikin ilmaisuun liittyy muun muassa käsivarsien, ranteen ja sormien 

liikkeiden valmisteleminen fraasien välillä, jotta voidaan tuottaa halutulla tavalla ilmaisua pal-

veleva liike. Liikkeiden valmisteluajan lyhentyminen vaikuttaa muun muassa artikulaatioon, 

äänen voimakkuuteen ja musiikin hengittävyyteen. Musiikillisen ilmaisun muodostamista olisi 

tästä valosta hyödyllistä lähestyä tarkastelemaan musiikillisten eleiden ja niihin liittyvien liike-

metaforien kautta. 

 

Musiikkia sekä esitetään että havaitaan eleiden kautta, jotka tunnetaan ja ymmärretään suoraan 

kehossa ilman tarvetta verbaaliseen selittämiseen. (Leman 2010, 127). Musiikilliset eleet ovat 

rakentamassa musiikin merkityksiä, jotka syntyvät kehon kokemuksina. Kehon kokemuksiin 

puolestaan liittyvät luvussa 3.1 mainittujen liikkeen laatujen (esim. pehmeästi-terävästi, nope-

asti-hitaasti) havaitseminen (Leman 2010 127-128).  Eleet näyttävät ainakin osittain olevan 

keino hallita ilmaisuun liittyvää ajankäsittelyä ja ilmaisua ja siksi musiikillisia eleitä voitaisiin 

soittotunnilla lähestyä harjoittelemaan Juntusen ja Hyvösen (2004) kirjoitusten perusteella fyy-

sisten liikemetaforien avulla, jotka voivat auttaa automatisoimaan ilmaisuun liittyviä liikera-

toja. Kuten aiemmin on käynyt ilmi, eleillä voi vaikuttaa sekä suoraan että epäsuorasti soittajan 

ilmaisuun. Vaikka liike ei liittyisi suoraan äänen tuottamiseen, se voi auttaa kuulijaa 
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hahmottamaan musiikillisia rakenteita ja syventää musiikkikokemusta (Ks. Dahl ym. 2010, 50). 

Liikkeiden merkitys olisikin hyödyllistä ottaa huomioon niiden monelta eri ilmaisuun liittyvältä 

kannalta jo soitonopetuksen alkuvaiheessa ja avata oppilaille liikkeiden ja ilmaisun välistä yh-

teyttä monipuolisesti. 
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6 TULOSTEN YHTEENVETO JA MERKITYS 

Tässä tutkimuksessa tavoitteenani oli selvittää, miten kehollisen oppimiskäsityksen soveltami-

nen instrumenttiopetukseen voi tukea pianonsoiton oppimista ja edistää soittoharrastuksen mie-

lekkyyttä. Olen pyrkinyt tutkielmassani avaamaan tutkimustavoitteeni kannalta olennaisimpia 

soitto-oppilaideni kokemuksia kehollisista oppimismenetelmistä. Olen tehnyt päätelmiä käyt-

tämieni opetusmenetelmien hyödyllisyydestä kokemusten tulkinnan, havaintojeni sekä tutki-

muskirjallisuuden avulla ja pyrkinyt edelleen tulosten valossa kehittämään omaa opettajuuttani. 

Tutkimuksessani ensisijaisesti käyttämäni kehollista oppimista käsittelevät Parviaisen (2000; 

2006;2016), Tarvaisen (2013), Anttilan (2013) sekä Juntusen ja Hyvösen (2004) kirjoitukset 

tuovat esille kehollisen oppimisen johtoajatuksen kokonaisvaltaisesta oppimisesta kehon ja 

mielen yhteyden vahvistamisen avulla, jota olen pyrkinyt soveltamaan pianonsoiton opetuk-

seen. Tutkimukseni osoitti, kuinka musiikki tulee monin eri tavoin ymmärrettäväksi ja merki-

tykselliseksi oman kehomme kautta.  

 

Aineiston analyysissä useimmiten esiin nousseet musiikilliseen keksimiseen liittyvät teemat, 

improvisaatio ja mielikuvat, osoittivat, kuinka keholliset opetusmenetelmät ovat läheisesti yh-

teydessä soiton ilmaisuun ja mahdollinen keino laajentaa siihen liittyviä opetuskäytäntöjä. Tut-

kimukseni perusteella improvisaatio ja mielikuvat voidaan nähdä keinona edistää soittoharras-

tuksen luovuutta, ainakin siltä osin, kun luovuus käsitetään Custoderon (2012, 370,373) luovan 

oppimisen ajatuksia mukaillen, opittujen taitojen soveltamisena ja harjoiteltujen elementtien 

yhdistelemisenä ja muovaamisena mielikuvituksellisesti oppilaalle itselleen uudella, oivalta-

valla sekä mielekkäällä tavalla. Opetuksessani käyttämistäni kehollisista oppimismenetelmistä 

etenkin metaforat ja improvisaatio, näyttivät ruokkivan ilmaisullista ajattelua ja johdattavan 

oppilaita aktiivisempaan musiikillisten merkitysten omaehtoiseen etsimiseen. Improvisaatioon 

pohjautuvat toimintatavat koettiin mielekkäiksi ja musiikillinen keksiminen innosti laajenta-

maan harjoittelutapoja kotona tapahtuvaan omaehtoiseen musisointiin ja ilmaisullisten ratkai-

sujen ideointiin. 

 

Käyttämistäni kehollisista opetusmenetelmistä improvisaatio, metaforat sekä tunnilla tapahtu-

nut jatkuva vuorovaikutuksellinen reflektio ja kokemusten jakaminen näyttävät liittyvän 
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oppilaan aktiivista osallistumista painottavan toiminnan, kuten ilmaisun rakentamisen ja tiedon 

soveltamisen, lisääntymiseen. Tätä voidaan tarkastella Smallin (1998) muodostaman musicking 

käsitteen kautta. Kuten olen aiemmin tutkielmassani kuvaillut, musicking tarkoittaa kaikkea 

musiikkiin liittyvää vuorovaikutuksellista tekemistä ja musiikilliseen toimintaan aktiivisesti 

osallistumista. Soittamiseen voi suhtautua musicking termin tapaan laajasti pianonsoiton har-

rastuksen käsittäen ainakin niin tunnilla kuin kotona eri musiikkityylien soittamisen, improvi-

saation, harjoittelun, oppimisen, musiikillisten kokemusten jakamisen, esittämisen, kuuntelun 

ja monen muun musiikkiharrastukseen välillisesti liittyvän toiminnan. Pedagogista toimintaa 

tulisi kehittää kehollisen oppimisen valossa niin, että siinä otettaisiin laajemmin huomioon 

koko oppimisen prosessi ja kokonaisvaltaisuus, ei vain tunnilla käytetty aika tai oppimisen yh-

teydessä syntynyt tuote, kuten valmis esitys. Kehollinen oppiminen ja musciking jakavat aja-

tuksen oppimisen yhteisöllisyydestä, johon voidaan liittää tietynlainen opettajan auktoriteetin 

aseman häivyttäminen. Custoderon (2012, 377) mukaan oppimisen edistämisen kannalta opet-

tajan tulisi antaa oppilaalle tilaa kokeilla erilaisia oppimistapoja ja luottaa siihen, että muutkin 

kuin ennalta suunnitellut reitit voivat johtaa hyvään lopputulokseen. Myös oma tutkimukseni 

osoittaa, että oppilaiden omien ideoiden käyttäminen voi edesauttaa opetettavan asian oppi-

mista ja kasvattaa oppimisen ulottuvuutta sekä monipuolistaa oppimistapoja. Tämä tuli ilmi 

muun muassa oppilaideni oivalluksissa hyödyntää ja soveltaa metaforia oma-aloitteisesti im-

provisaatiossa ja muissa sävellyksissä. 

 

Mielikuvien avulla opettamisessa käytin tutkimuksessani hyödykseni ensisijaisesti Hyvösen ja 

Juntusen (2004) sekä Wolfen (2019) ajatuksia metaforista käytännönläheisenä opetusvälineenä 

selkeyttämässä ja avaamassa abstraktia ilmaisun käsitettä. Mielikuvien myötä oppilaat saivat 

tilaisuuksia hahmottaa musiikkia omasta kokemusmaailmastaan käsin itselleen tuttujen ja mer-

kityksellisten asioiden, sanojen ja liikkeiden kautta ja näin osallistua musiikillisten ratkaisujen 

tekemiseen aiempaa aktiivisemmin. Metaforia käsittelevissä tutkimusartikkeleissa (Wolfe 

2019; Hyvönen & Juntunen 2004) on yhtäläisyyksiä tutkimukseni tulosten kanssa. Niissä mie-

likuvat todettiin toimivana keinona opettaa soiton ilmaisua, josta on usein puuttunut systemaat-

tiset ja johdonmukaiset opetusmenetelmät. Analyysini osoitti, että mielikuvien avulla oli varsin 

luontevaa rakentaa yhteys ilmaisun ja tekniikan opetuksen välille, jotka ennen käsitettiin hel-

posti toisistaan erillisiksi asioiksi. Analyysini on linjassa aiempien tulosten kanssa, joiden mu-

kaan metaforat voivat helpottaa musiikillista ajattelua (Vrt. Wolfe 2019,280-281, 290). Käyt-

tämäni fyysiset liikemetaforat ja verbaaliset mielikuvat tuntuivat oppilaiden kokemusten ja 

omien havaintojeni mukaan olevan ilmaisun ruokkimisen lisäksi hyödyksi teknillisten 
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ongelmien ratkomisessa, kuten liikeratojen hahmottamisessa, sopivien kosketustyylien löytä-

misessä ja tunnin yhteydessä annettujen ohjeiden muistamisessa.  

 

Mielikuvat voivat olla osaltaan välineenä kehollisuuden holistisen johtoajatuksen toteuttami-

sessa, jonka Anttila (2013, 42-43) tiivistää eri tietoisuuden tasojen yhdistämiseksi. Metaforien 

avulla intuitiivinen jäsentämätön tieto voitiin muuttaa näkyväksi liikkeeksi ja verbaalisiksi kä-

sitteiksi. Juntusen ja Hyvösen (2004, 7-9) mainitsema fyysinen liikemetafora on hyvä esimerkki 

siitä, miten esireflektiivinen sanoittamaton taito voidaan muuttaa liikkeen avulla tiedoksi, mikä 

on mahdollista käsitteellistää ja edelleen jakaa muiden kanssa. Liikemetafora yhdistää konk-

reettisella tavalla mentaalisen kuvittelun ja kehollisen fyysisen liikkeen. Tutkimukseni osoitti, 

että metaforien avulla oppilaat kartuttivat ilmaisuun liittyvää materiaalivarastoaan, jota oppivat 

hyödyntämään myös kotiharjoittelussa. Kehollisen tiedon sanoittaminen ja käsitteellistäminen 

on yhteydessä soittotaitoon liittyvän hiljaisen tiedon (Polanyi 1966) tunnistettavaksi tekemisen 

ja tiedoksi muuttamisen kanssa. Kuten Parviainen (2006, 94) toteaa, taito ei välttämättä tarkoita 

vielä tietoa. Anttilan (2013, 43) mukaan kehollisessa oppimisessa on oleellista kielen ja toimin-

nan välinen kanssakäyminen. Tutkimukseni on osaltaan osoittanut sen, että hiljaisen kehontie-

don muodostamiseen ja jakamiseen tarvitaan toiminnallisen oppimisen lisäksi tiedon sanoitta-

mista ja vuorovaikutuksellista reflektointia. Tällöin myös opettaja tulee tietoiseksi siitä, kuinka 

oppilaat ovat sisäistäneet opeteltuja asioita. 

 

Aiemmat tutkimukset (esim. Karlsson ja Juslin 2008; Lindström ym. 2003) ovat osoittaneet 

sen, että instrumenttiopetusta leimaa ilmaisutaitojen puutteellinen opetus, jossa oppilas jää 

usein opettajan ohjeiden toteuttajan ja kuuntelijan rooliin, sen sijaan, että osallistuisi aktiivisesti 

ilmaisun rakentamiseen. Peilaten aiempia tutkimuksia omaan tutkimusaineistooni, tulokset 

osoittavat, että ilmaisun systemaattisten opetusmenetelmien ja ilmaisutaitoja koskevien selkei-

den ohjeiden puuttuminen saattaa jättää koko ilmaisun käsitteen oppilaalle epäselväksi. Jos op-

pilaalle ilmaisu on käsitteenä vieras ja abstrakti, se näyttää rajoittavan tiedon syvempää oppi-

mista. Jos opettaja toimii intuitiivisen tiedon varassa, oppilaan voi olla vaikea hahmottaa ilmai-

sutaitoihin liittyviä kokonaisuuksia ja tavoitteita, johon opettaja pyrkii. Tällöin ohjeiden toteut-

taminen ja mallista jäljittely saattavat jäädä vain ulkoisesti opitun tasolle, ilman, että ymmärre-

tään, mihin opitut taidot perustuvat. Ilmaisun käsite näytti kehollisen opetusjakson aikana avau-

tuvan oppilaille ilmaisutaitoihin tietoisesti kohdistettujen käytännön harjoitusten avulla. Ilmai-

sun opettamiseen tarvitaankin tässä valossa systemaattisempia opetusmenetelmiä, joiden muo-

dostamiseen kehollisen oppimisen käsitys ja siihen liittyvä tutkimus voi tarjota ratkaisuja. 
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Wolfe (2019, 281-282) nostaa edellä mainitsemassani metaforia instrumenttipedagogiikassa 

käsittelevässä artikkelissaan esiin aiemmissa tutkimuksissa näkyvän ristiriidan siinä, miten op-

pilaiden ja opettajien näkemykset hyviksi havaituista ilmaisun opetusmenetelmistä eroavat toi-

sistaan. Wolfe (2019, 281-282) esittelee kuinka Lindströmin ym. (2003) tutkimus osoittaa, että 

oppilaat pitävät metaforien käyttöä parhaimpana ilmaisun opetuksen menetelmänä verrattuna 

kuultuun malliin tai koettuun tunnetilaan, kun taas Laukan (2004) tutkimus paljastaa, että opet-

tajat arvioivat metaforien käytön edellisistä vaihtoehdoista huonoimmaksi. Nämä tulokset tar-

kasteltuna oman tutkimukseeni valossa, herättivät ajattelemaan, kuinka tärkeää on, että kokijan 

ajatuksia ei unohdeta, vaan niitä käsitellään samanarvoisina asiantuntijan kanssa. Toki pelkäs-

tään oppilasta kuuntelemalla päädyttäisiin helposti vain ”kivojen” asioiden tekemiseen, mikä ei 

välttämättä edistäisi taitoja kuin tiettyyn pisteeseen asti. Siksi tarvitaan opettajaa ohjaamaan 

oppilasta oikeaan suuntaan ja tutkijaa kysymään olennaiset kysymykset ja tulkitsemaan oppi-

laan vastauksia ja kokemuksia. Muun muassa edellä mainitsemani Karlssonin ja Juslinin (2008) 

sekä Wolfen (2019) tutkimukset osoittavat, että jos musiikin opetuksen edistäminen jää pelkäs-

tään alalla vuosikymmeniä toimineiden ammattilaisten näkemysten varaan, se voi kuplauttaa ja 

näivettää musiikinopetuksen ja edistää vain tietynlaista oppimista ja tuottaa samankaltaisia op-

pijoita ja edelleen omilta opettajiltaan saatuja opetusmalleja toteuttavia uusia opettajia. Laadul-

lisen tutkimustyön avulla voidaan perustellusti kyseenalaistaa itsestään selvyytenä pidettyjä 

soitonoppimiseen liittyviä käytäntöjä ja kehittää instrumenttipedagogiikkaa. 

 

Se, että tutkimuksessani paljastui, että ilmaisun käsite oli oppilaille epäselvä ja vieras, osoitti 

sen, että opettajalta saattaa puuttua johdonmukaiset keinot kokemusperäisen tiedon jakamiseen. 

Aiemmista tutkimuksista (esim. Karlsson & Juslin 2008, 309; Lindström ym. 2003, 27) ilme-

nee, että hiljaisen kehontiedon (Polanyi 1966) jäsentämiseen ei ole juurikaan instrumenttiope-

tuksessa kiinnitetty päämäärätietoisesti huomiota ja siksi ilmaisun opettaminen on saattanut 

näyttäytyä tutkimusten valossa vähäiseltä. Tutkimukseni toi esiin saman suuntaisia puutteita 

omassa opetuksessani ja koenkin tärkeäksi kehittää edelleen ilmaisua tukevia opetusmenetel-

miä. Jatkossa tulisi huomioida ilmaisun käsitteen tietoinen avaaminen sekä verbaalisesti, että 

liikkeen avulla.  

 

Instrumenttiopetuksen nykyisenä haasteena näyttää olevan lukuisten muiden harrastusten 

kanssa suosiosta kilpailu, oppilaan soittoharrastuksen mielekkyyden säilyttäminen sekä oppi-

laiden sitoutuminen harrastukseensa. Tutkimukseni osoitti kehollisten oppimismenetelmien 
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monipuolistavan tutkimusoppilaideni soittotunteja ja harjoittelutapoja heille mielekkäällä ta-

valla, minkä voidaan olettaa osaltaan edesauttavan harrastukseen sitoutumista. Tutkimuksestani 

ei voi kuitenkaan tehdä pitkälle vietyjä johtopäätöksiä siitä, voiko lisääntynyt kehontieto ja sen 

kehittämiseen käytetyt opetusmenetelmät edistää soittoharrastuksen jatkuvuutta, vaan tämä 

vaatisi pitkäkestoisempaa seurantajaksoa, suurempaa informanttien joukkoa ja aiemman moti-

vaatiotutkimuksen hyödyntämistä. Koska soittomotivaatiosta on tehty jo runsaasti tutkimuksia, 

rajasin tutkimuksessani motivaatiota käsittelevät teoriat teoreettisen viitekehyksen ulkopuo-

lelle.  

 

Tutkimukseni pohjalta voin todeta, että pianonsoiton opetustradition ja kehollisen oppimiskä-

sityksen ei tarvitse olla opetuksessa toisiaan poissulkevia, vaan päinvastoin, klassisen piano-

musiikin teosten opetteluun on luontevaa liittää kehollisia oppimismenetelmiä, jotka näyttävät 

laajentavan oppimista oppilaita innostavalla tavalla. Instrumenttiopetuksen perinteistä painot-

tumista nuottikuvan kautta opettamiseen tulisi laajentaa ja monipuolistaa, niin että luovaa op-

pimista tukeva oppilaan omaehtoinen toiminta ja aktiivinen osallistuminen oppimisprosessiin 

saisi tunneilla enemmän sijaa.  

Tutkimuksen onnistuminen ja katsaus tulevaan 

Tutkimuksessani toteutui työni tavoite kartoittaa kehollisuuden käsitettä pianonsoiton opetuk-

sen kontekstissa. Koska selvitin ilmiötä monipuolisesti sekä oppilaan että opettajan näkökul-

mista teoreettiseen viitekehykseen nojautuen, tutkimukseni voi lisätä kehollisuuden tietoutta ja 

antaa siitä kaivatun katsauksen instrumenttiopetuksen kentälle. Toisaalta ilmiötä yleisesti sel-

vittävän lähestymistavan vuoksi tutkimustulokset jäivät osittain pinnalliselle tasolle. Tämän 

kaltainen tutkimus oli kuitenkin tarpeellinen, jotta jatkotutkimusta ajatellen aihetta voisi syven-

tää ja rajata koskemaan nyt esille nousseita ilmiön kannalta mielenkiintoisimpia käsitteitä. Jat-

kossa näyttäisi olevan hyödyllistä perehtyä esimerkiksi musiikillisiin eleisiin musiikin ilmai-

suun liittyvään ajankäytön rakentamiseen ja hallintaan liittyen.  

 

Pianistin eleiden vaikutuksesta musiikilliseen ilmaisuun esityksen yhteydessä on jo jonkin ver-

ran tutkimustietoa (Thompson 2012; Çorlu ym. 2014; Çorlu ym. 2015). Se kaipaisi kuitenkin 

täydennystä, jotta tietoa voitaisiin soveltaa pianopedagogiikan kentälle asti. Jatkotutkimukselle 

on tarvetta esimerkiksi siinä, kuinka voisimme automatisoida musiikkiesityksen ilmaisuun liit-

tyviä taitoja. Ilmaisun onnistumisen kannalta soittajalle on ehdottoman tärkeää, että hän tuntee 
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hallitsevansa esitystilanteen. Soittaja harjoittelee lukuisten toistojen avulla, jotta tekniikka au-

tomatisoituu niin, että voidaan saavuttaa ilmaisuun liittyviä päämääriä. Yllättävät keskittymisen 

herpaantumiset kesken esityksen ovat soittajalle painajaismaisia tilanteita. Nojautuen Polanyin 

(1966) hiljaisen tiedon teoriaan, Juntusen ja Hyvösen (2004) mukaan soittajan fokusoidun ja 

intuitiivisen tiedon täytyy olla balanssissa. Selvittämällä tarkemmin kognitiivisten ja kehollis-

ten resurssien eri rooleja ja niiden välistä suhdetta, voitaisiin saada olennaista tietoa ilmaisu- ja 

esiintymistaitojen kehittämisestä, joka olisi tervetullutta materiaalia muusikoiden ja pedago-

gien koulutuksessa. 

 

Aineiston sisällönanalyysi on ollut tutkimukseni kartoittavan luonteen takia varsin toimiva me-

netelmä, sillä se on mahdollistanut teemojen tarkentumisen ja aiheen rajautumisen jatkuvalla 

teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusaineiston vuoropuhelulla tutkimuksen edetessä. Jatkotut-

kimuksessa aiheen rajautuessa käsittelemään yksityiskohtaisesti esimerkiksi edellä mainitse-

maani ilmaisuun liittyvän ajankäytön kehollisuutta musiikillisten eleiden näkökulmasta, voisi 

menetelmänä käyttää tulkitsevaa fenomenologista IPA-analyysia sekä yhdistää analyysiin mu-

siikin kognitiotieteissä käytettyjä menetelmiä, kuten liikekaappauksesta (motion capture) saa-

tua tutkimusdataa. 

 

Teemahaastattelut ja tuntien havainnointi videomateriaalia apuna käyttäen sopivat hyvin toisi-

aan tukeviksi aineistonkeruumenetelmiksi, kun tavoitteena oli saavuttaa ymmärrys oppilaiden 

kokemuksista.  Tutkimuksen edetessä ilmeni, että haastattelut eivät olleet vain tutkielmaa var-

ten tapahtuvaa tiedonkeruuta, vaan olennainen osa kehollisen tiedon lisäämistä ja tiedon reflek-

tointia. Haastattelut toimivat mieleenpalauttajana, tiedon jäsentäjänä, palautteena sekä koke-

muksien jakajana. Haastattelut olivat merkittäviä myös oman opettajuuteni kehittämisen näkö-

kulmasta. Johtuen keräämäni tutkimusaineiston laajuudesta, en voinut käsitellä raportissani 

kuin osaa materiaalista. Videomateriaalin yksityiskohtaisempi hyödyntäminen voisi tarjota tut-

kimukseen uudenlaisia näkökulmia. Tutkimukseni tavoitteena ei kuitenkaan ollut ainoastaan 

asettamiini tutkimuskysymyksiin vastaaminen, vaan tärkeäksi tutkimustehtäväksi muodostui 

oman opettajuuteni kehittäminen, jonka kannalta videomateriaali osoittautui hyödylliseksi tu-

kien osallistuvaa empiiristä havainnointia. 

 

Kapeasta informanttien joukosta johtuen tutkimuksestani ei voi vetää yleistäviä johtopäätöksiä, 

eikä laadullisessa tutkimuksessa yksilön kokemus voi valokuvan tavoin koskaan kertoakaan 

objektiivista ja yleistettävää totuutta tutkittavasta ilmiöstä (ks. Puusa 191, 2020). Tutkimukseni 
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luotettavuutta lisää kuitenkin ilmiön tarkastelu monipuolisesti eri näkökulmista. Fenomenolo-

giassa yksilön kokemusta ei voida tarkastella ympäristöstään irrallisena merkitysten muodos-

tuessa vuorovaikutuksessa ympäröivän kulttuurin kanssa. Tutkimukseni voi kuitenkin yksittäis-

ten kokemusten myötä lisätä yleistä tietoisuutta kehollisesta oppimiskäsityksestä instrumentti-

pedagogiikan kentällä ja avata keholliseen oppimiseen liittyvien ilmaisun ja luovien opetusme-

netelmien käytön merkitystä pianonsoitonoppimisen kannalta. Tutkielmani on osaltaan täyden-

tämässä pianonsoiton kehollista oppimista käsittelevää empiiristä tutkimusta. 

 

Lienee tyypillistä, että vasta kun saa tutkimuksen valmiiksi, tietää tarkalleen, miten se olisi 

pitänyt tehdä. Mutta jos tulokset tietää ennakkoon, ei edes kannata tutkia. Kuten tutkimustyö, 

myös musiikki ja soittaminen on jatkuvaa etsimistä, erehdyksiä, yllätyksiä ja oivaltamista. Mo-

lemmissa jälkiviisastelu on helppoa, mutta se vie asioita eteenpäin vain tiettyyn rajaan asti. 

Tärkeintä on löytää uskallus rajojen ylittämiseen. Tämän tutkimuksen päätteeksi totean Haloo 

Helsinki -yhtyettä siteeraten ”Liiku, jos sua liikuttaa, joku paasas mulle aikanaan, No onneksi 

lähdin tänään ulospäin, ihan liian moneksi vuodeksi sisään jäin.” (J. Marttila) 
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LIITE 1 

Esimerkki taulukoinnista 

10.3. 2021 

O2 

Zoom 39 

Teema: metaforat 

 

 

Litteroitu teksti: 

 

 

T: Voiks se (improvi-

sointi) auttaa siihen 

(ilmaisuun) sun mie-

lestä  

O2: Voi.  

T: Okei  

O2: Koska just kun 

niin kun esimerkiks 

kun.. En mä tiä liit-

tyyks tää tähän taas, 

mut 

kun soittaa ja jos  

aattelee sitä jotain  

Tiivistetty tulkinta 

litteroidusta tekstistä: 

 

Mielikuvat improvi-

saation yhteydessä 

auttavat soveltamaan 

niiden avulla raken-

nettua ilmaisua muis-

sakin kappaleissa. 

Opettajan huomio: 

 

 

metaforat ja ovat he-

rättäneet huomion 

mielikuvitukseen ja 

ilmaisuun. Oppilas 

on saanut tunnilla kä-

siteltävistä asioista 

(metaforat ja liikkeen 

tiedostettu kuuntelu) 

välineitä itsensä il-

maisuun ja pystyy 

soveltamaan niitä ko-

tona.  

Tutkijan huomio: 

 

 

Metaforien avulla 

voi harjoitella musii-

killisten ideoiden 

keksimistä ja käyttä-

mistä laajemmin 

hyödyksi ilmaisussa 

soveltamalla niiden 

avulla saatuja musii-

killisia ideoita jo val-

miiksi sävelletyissä-

kin kappaleissa. Mie-

likuvien keksiminen 
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luolaa siinä (impro-

visaatioharjoituk-

sessa), niin  

sitten jos joku  

toinen kappale  

kuulostaa vaikka  

samalta tai vähän,  

et siin on jotain  

samaa ideaa  

vähäsen, niin sit  

sää voit aatella, et  

tääkin kuulostaa  

siltä,  

kerryttää oppilaan 

materiaalivarastoa. 

T: --auttaako ne sun 

mielestä, just ne sem-

moset mielikuvat 

siinä tekniikassa ja 

soitonoppimisessa? 

O2: Kyl ne mua aina-

kin auttaa. Siis kyllä 

mua auttaa se, että 

mä en vaan niin kun 

soita sillee, että täs 

pitää vaan tehdä näin. 

Vaan, et mä ajattelen 

sen jutun siihen-- että 

se on musta niin kun 

helpompi just niin 

kun sisäistää ne asiat, 

ku on just se mihin 

niin kun ikään kun 

verrata sitä liikettä tai 

niitä. 

Mielikuvat auttavat 

soitonoppimisessa. 

Kun ajattelee mieli-

kuvien avulla, niin 

soitto on helpompaa, 

kun sisäistää asiat ja 

on joku mielikuva, 

mihin voi verrata lii-

kettä 

Oppilaan tekniikka 

on jäykkää ja mieli-

kuvat selvästi (sekä 

ilman nuotteja soitto) 

vapauttavat liikkeitä. 

(Zoom-video, 

13.2.2019) 

Mielikuvat auttavat 

hahmottamaan ilmai-

sua ja liikettä. Ne 

voivat auttaa yhdistä-

mään sen, millaiseen 

liikkeeseen ja ääneen 

pyritään 
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T: Onko jotain 

muuta, mitä uutta tää 

(kehontietoisuutta 

korostava jakso ) toi?  

O2: No just niitä mie-

likuvia. Pystyy ajat-

telemaan niin kun 

esimerkiks niin ku 

siinä improvisaa-

tiossa on käytetty 

sitä, et miltä se vois 

kuulostaa. Esimer-

kiks just sitä, että just 

oli siellä luolassa ja 

silleen ja sitten mää 

joissain muissakin 

kappaleissa, niin mä 

käytän sitä sillee, että 

tää nyt kuulostaa 

siltä, että tää käy, esi-

merkiks just siinä, 

missä se.. mitä me 

soitettiin aluks, niin 

siinä mä aattelin heti, 

et se tippuu sieltä 

(improvisaatiossa 

käytetty mielikuva 

luolasta, jonka ka-

tosta tippuu vettä), 

niin sitä oli helpompi 

niin kun ajatella sil-

lee, niin kun miltä 

sen periaatteessa 

 

 

 

 

Kehontietoisuutta li-

säävä jakso toi uu-

tena soitonoppimi-

seen mielikuvat (im-

provisaation kautta) 

 

 

 

Mielikuvien käyttä-

minen tunnilla on 

opettanut sovelta-

maan niiden käyttöä. 

Mielikuvien käyttä-

minen helpottaa il-

maisua, kun on joku 

mielikuva, mitä 

omalla soitolla pyrkii 

kuvailemaan 

Metaforien käyttöön 

osana opetusta kan-

nattaa jatkossakin 

keskittyä ja huomi-

oida entistä enem-

män, sillä ne auttavat 

oppilasta hahmotta-

maan musiikillisia 

kokonaisuuksia, tek-

niikkaa ja ilmaisua ja 

antaa keinoja koti-

harjoitteluun. 

Tunnilla mielikuvien 

käyttäminen esimer-

kiksi improvisaa-

tiossa on laajentanut 

oppilaan metaforien 

käyttöä muihinkin 

kappaleisiin ja har-

joitteluun. 
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pitäis kuulostaa, kun 

mä aattelin sitä, et se 

tippuu jostain. 

T: Mitä sulle on jää-

nyt mieleen näistä 

soittotunneista, joilla 

on ollut tämä kehon 

liikkeiden tiedostettu 

ajattelu ja pyrkimys 

lisätä kehotietoi-

suutta johtoajatuk-

sena? 

O2: No mulla on jää-

nyt ainakin mieleen, 

että nyt mä käytän 

enemmän niitä kaik-

kia-- tai se niin ku 

millä voi kuvailla 

niitä kaikkia-- just 

niin kun se nukke tai 

se kissa ja sitten niit 

kaikkia  

T: Mielikuvia  

O2: Niin, niitä. Että 

mä käytän niitä ihan 

niin kun vaik mä soit-

taisin jotain ihan 

omaa-- 

Oppilaalle on jäänyt 

mieleen kehotietoi-

suutta painottavalta 

opetusjaksolta mieli-

kuvat. Oppilas käyt-

tää niitä aiempaa 

enemmän soittaes-

saan, myös kotona. 

Oppilas vaikuttaa in-

nostuneen uusista 

opetusmenetelmistä. 

Etenkin improvisaa-

tioharjoitukset ja me-

taforat on innoittanut 

musisoimaan kotona. 

Oppilaan harjoittelu-

menetelmät ovat mo-

nipuolistuneet pel-

kästä kappaleiden 

nuottien opettelusta 

ja oikeinsoittami-

sesta luovuutta lisää-

viin menetelmiin. 

Mielikuvat ja varsin-

kin metafora-termi 

eivät ole oppilaalle 

ennestään tuttuja. 

Oppilas on laajenta-

nut harjoittelumene-

telmiään luovaan 

musisointiin, kuten 

musiikilliseen keksi-

miseen (”mu-

sicking”) käyttämällä 

erilaisia mielikuvia 

kotona harjoitelles-

saan. 
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LIITE 2 

Tietosuoja-asetus (679/2016) 12-14, 30 artikla 

 

 

 

☒ Tutkittavan suostumus  

TUTKIMUKSESTA VASTAAVAT TAHOT TIETOSUOJAILMOITUS 
TUTKIMUKSESTA TUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE 

Gradututkielma 

13.01.2019 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, eikä tutkittavan ole pakko toimittaa mi-
tään tietoja, tutkimukseen osallistumisen voi keskeyttää. 

1. TUTKIMUKSEN NIMI, LUONNE JA KESTO 

Kehollinen oppiminen pianonsoiton perusopetuksessa. Seurantatutkimus tammikuu 2019-tou-
kokuu 2019. Tutkimus valmistuu arviolta joulukuussa 2019.  

2. MIHIN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU 

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, artikla 6, kohta 1  

3.  

Tutkimuksen tekijä: Saana Helin, puh. +358503422721, sähköposti: saana.tanja.he-
lin@gmail.com, osoite: Kuninkaankatu 41 A17, 33200 Tampere 

Tutkimuksen ohjaaja: Kai Tuuri, Yliopistotutkija, puh. +358503404043, sähköposti: 
kai.tuuri@jyu.fi 

 

4. TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkentaa kehollisen oppimisen käsitystä pianonsoiton pe-
rusopetuksessa ja selvittää sen merkitystä oppilaan instrumentinhallintataitojen ja musiikkisuh-
teen kannalta.  

Tutkimukseen osallistuvat henkilöt ovat eri ikäisiä (7, 12 ja 18 -vuotiaita) ja eri tasoilla pianon-
soitto-opinnoissaan (alkeisopetus, perustaso 2 ja perustaso 3) sekä sitoutuneita soittoharrastuk-
seensa. Tutkimukseen osallistuu 3 tutkittavaa. 

Tutkimuksessa käsitellään henkilöitä anonyymisti. Tutkimustulosten julkaisussa nimet ovat 

mailto:saana.tanja.helin@gmail.com
mailto:saana.tanja.helin@gmail.com
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muutettuja, mutta osallistujien sukupuoli, ikä sekä pianonsoittoharrastus ja sen kesto tulevat 
ilmi. Tutkimusaineisto ei sisällä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (rotu tai etninen 
alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, 
terveyttä koskevat tiedot, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen, geneettiset tai bio-
metriset tiedot henkilön tunnistamista varten). Tiedot ovat: Tutkimuksen aikana oppitunneilla 
kerättyjä ääni- ja videotallenteita, haastattelulitterointeja, kirjoituksia ja muistiinpanoja. 

 

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ  

Tutkimuksessa tutkittava käy normaalisti musiikkiopiston pianotunneilla, jotka järjestetään en-
nestään sovitun aikataulun mukaisesti. Tunneilla ohjataan keskittymään tiedostetusti oman ke-
hon hallintaan ja kehon tuntemuksien sekä liikkeiden analysoimiseen ja sanallistamiseen mm. 
musiikillisten mielikuvien avulla. Tutkimukseen osallistuminen kestää noin 8 viikkoa. Tunnit ja 
haastattelut kuva- ja äänitallennetaan tutkijan havaintojen ja muistiinpanojen tekemistä sekä 
litterointia varten. 

Tutkimukseen sisältyy 6-7 tutkimuskäyntiä (oppituntia musiikkiopistolla) sekä 6-7 lyhyttä haas-
tattelua oppituntien ohessa. 

 

6. TUTKIMUKSEN MAHDOLLISET HYÖDYT JA HAITAT TUTKITTAVILLE 

Tutkimus tuottaa tutkimukseen osallistuvalle oppilaalle tietoa kehollisesta oppimisesta instru-
mentinhallinnassa, joka mahdollisesti vaikuttaa positiivisesti pianonsoiton ilmaisullisiin ja tekni-
siin oppimistuloksiin sekä musiikkisuhteeseen. Tutkija pyrkii siihen, että tutkittavalle ei koidu 
tutkimuksesta mitään haittaa. 

 

7. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN  

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia käsitellään luottamuksellisesti tietosuoja-
lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietojasi ei voida tunnistaa tutkimukseen liittyvistä tutki-
mustuloksista, selvityksistä tai julkaisuista.  

 

Henkilötiedot suojataan tutkimuksen aikana säilyttämällä kerättyä aineistoa (kuva- ja äänital-
lenteet) tallennukseen käytetyllä laitteella lukitussa tilassa musiikkiopistolla, niin että ulkopuo-
listen pääsy tietoihin estyy. Aineisto siirretään ja tallennetaan päivittäin tutkijan henkilökohtai-
selle tietokoneelle.  

Tutkimusaineistoa säilytetään Jyväskylän yliopiston tutkimusaineiston käsittelyä koskevien tie-
toturvakäytänteiden mukaisesti.  

 

8. TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksesta valmistuu opinnäytetyö.  

9. TUTKITTAVAN OIKEUDET JA NIISTÄ POIKKEAMINEN 

Tutkittavalla on oikeus peruuttaa antamansa suostumus, kun henkilötietojen käsittely perustuu 
suostumukseen. Jos tutkittava peruuttaa suostumuksensa, hänen tietojaan ei käytetä enää 
tutkimuksessa. 
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Tutkittavalla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli tutkittava katsoo, 
että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsää-
däntöä. (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi). 

Tutkimuksessa ei poiketa muista tietosuojalainsäädännön mukaisista tutkittavan oikeuksista. 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA ARKISTOINTI  

 
Rekisteriä säilytetään tutkijan henkilökohtaisella tietokoneella kunnes tutkimus on päättynyt 
ilman tunnistetietoja, pseudonymisoituna, jonka jälkeen aineisto hävitetään.  

10. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN TOTEUTTAMINEN 

Jos sinulla on kysyttävää rekisteröidyn oikeuksista voit olla yhteydessä tutkimuksen tekijään. 
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LIITE 3 
 
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 

SUOSTUMUS TIETEELLISEEN TUTKIMUKSEEN  

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen Kokemus kehollisista oppimismenetelmistä 
pianonsoiton opetuksessa.  

Olen perehtynyt tutkimusta koskevaan tiedotteeseen (tietosuojailmoitus) ja saanut riittävästi 
tietoa tutkimuksesta ja sen toteuttamisesta. Tutkimuksen sisältö on kerrottu minulle myös 
suullisesti ja olen saanut riittävän vastauksen kaikkiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini. 
Selvitykset antoi Saana Helin. Minulla on ollut riittävästi aikaa harkita tutkimukseen osallis-
tumista. 

Ymmärrän, että tähän tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Minulla on oikeus, mil-
loin tahansa tutkimuksen aikana ja syytä ilmoittamatta keskeyttää tutkimukseen osallistumi-
nen tai peruuttaa suostumukseni tutkimukseen. Tutkimuksen keskeyttämisestä tai suostu-
muksen peruuttamisesta ei aiheudu minulle kielteisiä seuraamuksia.  
 
Olen tutustunut tietosuojailmoituksessa kerrottuihin rekisteröidyn oikeuksiin ja rajoituksiin. 
 
Allekirjoittamalla suostumuslomakkeen hyväksyn tietojeni käytön tietosuojailmoituksessa 
kuvattuun tutkimukseen.  
 

☐ Kyllä 

Allekirjoituksellani vahvistan, että osallistun tutkimukseen ja suostun vapaaehtoisesti 
tutkittavaksi sekä annan luvan edellä kerrottuihin asioihin.  
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
Allekirjoitus   Päiväys 
 
 
_________________________   _________________________ 
Nimen selvennys   Syntymäaika  
 
 
__________________________________________________________ 
Osoite 
 
 
 
Suostumus vastaanotettu 

 
 

_________________________   __________________________ 
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Suostumuksen vastaanottajan allekirjoitus Päiväys 
 
 
_________________________ 
Nimen selvennys 

 

 

Alkuperäinen allekirjoitettu asiakirja jää tutkimuksen vastuullisen johtajan arkistoon ja kopio 
annetaan tutkittavalle. Suostumusta säilytetään tietoturvallisesti niin kauan kuin aineisto on 
tunnisteellisessa muodossa. Jos aineisto anonymisoidaan tai hävitetään suostumusta ei tarvitse 
enää säilyttää. 
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Liite 4 

Haastattelujen runko: 

-Improvisaatio 

-Mielikuvat ja metaforat 

-Kehojumppa/ilman pianoa tehtävät harjoitteet 

-Soittotekniset harjoitteet nuoteista ja ilman 

-Kehon liikkeen ja tuntemuksien 

 sanallistaminen 

-Ulkoa soittaminen/nuoteista soittaminen 

-Yleisesti kokemuksia kehon tiedostamiseen keskittyvältä oppitunnilta  
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