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1 JOHDANTO

Pro gradu -tutkielmani keskeisin kysymys on, mitkä seikat motivoivat 15-18-vuotiaita

nuoria harrastamaan musiikkiteatteria. Varsinaisen tutkimusongelman selvittämisen

lisäksi sävelsin, sovitin ja ohjasin tätä työtä varten Piruetin pyörteissä -musikaalin

musiikin. Tutkielma sisältää kirjallisen kuvauksen musikaalin työstämisestä aina

sävellysvaiheesta harjoituksiin ja esityksiin saakka. Musiikin lisäksi suunnittelin ja

ohjasin myös musikaalin tanssien koreografiat. Todettakoon tässä huomiona vielä,

että tutkielma kokonaisuudessaan on toteutettu vuosina 2004-2005.

Motivaatiokysymykset ovat esillä koko tutkielman ajan, sillä musikaalin

tekovaiheessa ohjaajien merkitys nuorten motivaation herättäjinä ja ylläpitäjinä on

luonnollisesti keskeinen. Haluan työssäni selvittää, kuinka paljon ohjaajat pystyvät

vaikuttamaan nuorten innostukseen. Vaikka en tutkinutkaan varsinaisesti motivaatiota

heikentäviä tekijöitä, nousevat ne jonkin verran esiin ohjaajan roolia ajatellessa.

Tutkimukseen osallistui kuusi tyttöä ja yksi poika, jotka ovat harrastaneet

musiikkiteatteria Rantasalmen Nuorisoteatterissa useamman vuoden ajan.

Innostuin ajatuksesta tehdä ja toteuttaa musikaali nuorten kanssa, sillä minua on

pitkään kiinnostanut musikaalin ohjaajien vaikutus nuoriin harrastajiin motivoivina

aikuisina. Opettaessani tanssia musiikkiteatteriproduktioon osallistuville nuorille olen

usein pohtinut, mistä he saavat kaiken energiansa ja intonsa paneutua aikaa vievään ja

osin hyvin raskaaseen harrastukseensa monta kertaa viikossa. Musiikkiteatteri on

harrastus, joka vaatii nuorelta taitoa ja osaamista monella eri alueella: täytyy osata

tanssia, laulaa ja näytellä ja vieläpä pystyä yhdistämään nämä kaikki kolme sulavaksi

ja tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. Musikaaliin osallistujilta odotetaan paitsi

osaamista em. ilmaisun alueilla, myös yhteistyökykyä, kärsivällisyyttä ja halua oppia

koko ajan uutta. (Kleemola & Ollikainen 1997, 3-4.)
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Harrastus vie paljon aikaa, sillä usein musiikki-, tanssi- ja näyttelijäntyöharjoitukset

ovat erikseen. Tämä tarkoittaa siis käytännössä panostusta kolmeen eri harrastukseen.

Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen, mikä motivoi nuoria osallistumaan

harjoituksiin täysin voimin vielä pitkän koulupäivän jälkeen. Kysymys motivaatiosta

pitää sisällään monia eri nuoren kasvuun, oppimiseen ja itsetuntoon liittyviä asioita.

Nämä nousevat myös keskeiseen asemaan analyysia tehdessäni.

Nuorten harrastamista on tutkinut mm. Jari Metsämuuronen (1995, 1997), joka on

selvittänyt eri harrastuksiin motivoivia tekijöitä. Erja Kosonen (2001) on selvittänyt

nuorten pianonsoittajien motivaatiota harrastukseensa. Koululaismusikaalin

valmistamisesta on tehty muutamia opinnäytetöitä (mm. Salo & Tuuri 1996;

Kleemola & Ollikainen 1997) kuten myös tanssinharrastajien motiiveista (mm.

Nikkilä & Vainio 1992). Kuitenkaan nuorten musiikkiteatteriharrastajien motivaatiota

ei ole selvitetty. Harrastus on raskas ja vaatii tekijältään paljon aikaa. Jo aivan nuorilta

musikaalin tekijöiltä vaaditaan valtavaa panostusta hyvän esityksen aikaansaamiseksi.

Tämän vuoksi on kiinnostavaa ja tärkeätä selvittää harrastajien motivaatiota; jonain

päivänä he voivat olla ammattilaisia. Ohjaajien olisi siis hyvä tiedostaa, mikä nuoria

motivoi jatkamaan harrastusta ja miten heitä voi innostaa kehittämään itseään alalla.

Koska aihetta ei ole ennen tutkittu tästä näkökulmasta, tärkeää on selvittää, mitkä

asiat nuoret harrastajat itse kokevat tärkeinä ja merkityksellisinä. Toteutin työni

tapaustutkimuksena ja selvitin tutkimusongelmaa aineistolähtöistä grounded theory

-lähestymistapaa hyödyntäen. Aineiston keräsin teemahaastattelujen sekä

musikaaliin osallistuvien nuorten kirjoittamien päiväkirjojen avulla. Päiväkirjaa

nuoret kirjoittivat harjoitusprosessin ajan ja lähettivät ne minulle sähköpostitse.

Haastattelut tein harjoituskauden eri vaiheissa sekä esitysten jälkeen. Saamiani

tuloksia suhteutan Madsenin (1981) motivaatioteorian motiiviluokitukseen sekä

aiempiin tuloksiin harrastusmotiiveista (mm. Kosonen 2001; Metsämuuronen 1995,

1997; Nikkilä & Vainio 1992).
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Tutkimuksella ei ole lähtöhypoteesia, jonka pyrin osoittamaan todeksi, vaan tarkoitus

on grounded theoryn idean mukaisesti koota tutkittava ilmiö tiiviiksi tiedoksi.

Tarkoitus on jäsentää niitä asioita, jotka ovat harrastajille itselleen tärkeitä ja

merkityksellisiä jaksamisen kannalta vaikuttaen harrastusmotivaatioon vahvistavasti.

Toisaalta aineistossa nousi esiin myös niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat motivaatioon

heikentävästi. Motivaatioon liittyen alakysymyksinä nousevat esiin myös ne seikat,

mitä nuoret kokevat musikaalin tekemisen yhteydessä oppivansa ja kuinka he kokevat

sen vaikuttavan esim. itsetuntoonsa. Tarkkoja tutkimuskysymyksiä en kuitenkaan

laatinut ennakkoon, sillä grounded theoryn mallin mukaisesti tutkimuskysymykset

täsmentyvät aineiston perusteella vasta analyysivaiheessa.

Tutkimukseen osallistui seitsemän 15-18 nuorta, jotka ovat myös aikaisemmin olleet

mukana musikaaleissa. Projektiin osallistuvat ovat musiikkiteatterin pitkäaikaisia

harrastajia ja monille heistä olen opettanut tanssia usean musikaaliprojektin

yhteydessä. Tutkittavat osallistuvat musikaaliproduktioihin vapaa-aikanaan, kyse ei

siis ole koulunäytelmistä.



2 MOTIVAATION MERKITYKSESTÄ HARRASTAMISELLE

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, mikä motivoi 15-18-vuotiaita nuoria

harrastamaan musiikkiteatteria. Tärkeää on selvittää ohjaajien roolia motivaation

herättäjinä ja ylläpitäjinä. Harrastusmotivaatio on aiemminkin ollut tutkimuksen

kiinnostuksen kohteena. Jari Metsämuuronen (1995, 1997) on tutkinut

harrastusmotiiveja sekä harrastuksiin liittyvää omaehtoista oppimista. Erja Kosonen

(2001) on selvittänyt nuorten pianonsoittajien motiiveja. Tanssinharrastajien motiiveja

ovat tarkastelleet pro gradu -työssään Tuija Nikkilä ja Sari Vainio (1992).

Motivaatioteorioita on useita (Metsämuuronen 1995, 72) ja tutkimuksessani

hyödynnän yhtä niistä. Metsämuurosen (1995, 1997) tavoin tukeudun

tutkimuksessani Madsenin (1981) motiiviluokitukseen. Määrittelen seuraavassa

käsitteitä motiivi ja motivaatio sekä esitän Madsenin motiiviluokituksen. Lisäksi

esittelen motiivien ja motivaation merkitystä harrastamiseen edellä mainitsemieni

aiempien tutkimusten valossa.

2.1 Motiivit ja motivaatio

Käsitteet motivaatio ja motiivi menevät Metsämuurosen (1995, 66) mukaan hieman

päällekkäin ja niitä käytetään usein toistensa synonyymeina. Kosonen (2001, 31)

toteaa motivaation olevan monitahoinen ja dynaaminen kokonaisuus, joka on

vaikeasti määriteltävissä. Motivaation käsitetään yleensä olevan sisällöltään,

kestoltaan ja voimakkuudeltaan vaihteleva erilaisten motiivien aikaansaama tila, joka

suuntaa ja ylläpitää yksilön toimintaa. Motiivit siis muodostavat motivaation.

(Kosonen 2001, 31.)
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Madsen (1981, 20) määrittelee käsitteen motiivi seuraavasti: ”motiivi on aktivoivien

prosessien kategoria, jota määräävät osallistuvat aivokeskukset ja ne motivoivat

tekijät, jotka aiheuttavat prosessit”. Motiivit ovat tarpeita, jotka ohjaavat yksilön

toimintaa tiettyyn suuntaan. Motiiveja on useita erityyppisiä ja niillä jokaisella on

oma tarkoituksensa. Esimerkiksi sosiaaliset motiivit ohjaavat yksilön toimintaa

sosiaalisissa tilanteissa, emotionaaliset motiivit taas vaikuttavat tunteisiin ohjaten

käyttäytymistä (Madsen 1981, 19-20). Yksilön toimintaa yhteen päämäärään ei

suuntaa vain yksi motiivi, vaan kaksi tai useampi motiivia (Madsen 1981, 37).

Motivaatio pitää sisällään useita eri motiiveja, jotka voivat vaihdella jatkuvasti

(Kosonen 2001, 34). Monen motiivin suuntautuessa yhtä aikaa samaan päämäärään

tarpeet tyydyttyvät yhdessä toiminnassa (Madsen 1981, 37). Esimerkiksi

liikkumishalu voi syntyä sekä fyysisen kunnon ylläpidon tarpeesta sekä mielihyvän

kokemisen tarpeesta. Tällöin kaksi motiivia tulevat tyydytettyä liikkumisen kautta.

Motivoituun toimintaan liittyy aina tavoitteellisuus. Tavoitteiden asettamiseen

vaikuttavat käsitykset omista mahdollisuuksista sekä se, mistä saa mallia tavoitteiden

asettamiselle. Tavoitteet virittävät erilaisia motiiveja pitäen siten yllä motivaatiota.

(Kosonen 2001, 35-36.) Tavoitteiden lisäksi tärkeä motivaatiota ylläpitävä tekijä on

positiivisten kokemusten saaminen toiminnan myötä (Metsämuuronen 1995, 34).

Mikäli yksilö kokee toiminnan antoisaksi ja iloa tuottavaksi, motivaatio vahvistuu.

Motivaatio jaetaan yleensä kahteen ryhmään: ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon

(Metsämuuuronen 1995, 71). Decin ja Ryanin mukaan ulkoisella motivaatiolla

tarkoitetaan sitä, että suorittamiseen liittyy pyrkimys saada ulkoisia palkkioita

(Metsämuuronen 1995, 71). Esimerkiksi hyvän palautteen saaminen saattaa toimia

ulkoisen motivaation ylläpitäjänä (Kosonen 2001, 34). Ulkoiselle motivaatiolle on

ominaista suorituskeskeisyys: tehtävä tehdään velvollisuudentunnosta tai sosiaalisista

syistä johtuen, ei niinkään siksi, että siitä koituisi itselle mielihyvää. Ulkoisessa

motivaatiossa onkin usein kyse sosiaalisten motiivien, kuten kontakti- ja
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suoritusmotiivin olemisesta toiminnan alullepanijana. Näissä motiiveissa korostuu

muiden ihmisten vaikutus omaan toimimiseen. (Madsen 1981, 38-39.)

Deci toteaa sisäisen motivaation olevan luontaista halua suorittaa tietty tehtävä, se

saa siis alkunsa suoraan tehtävän suorituksesta itsestään (Metsämuuronen 1995, 71).

Sisäinen motivaatio on yhteydessä harrastamiseen ja omaehtoiseen oppimiseen

(Metsämuuronen 1997, 34) ja se syntyy, kun jokin asia tuottaa tekijälleen iloa ja

mielihyvää (Kosonen 2001, 34). Metsämuurosen (1995, 72) mukaan harrastuksia

ajatellen ulkoisesta motivaatiosta - kuten vanhempien aloitteesta aloitetusta

harrastuksesta - tulee parhaassa tapauksessa sisäinen motivaatio, kun harrastaja kokee

harrastuksensa mielekkääksi ja tarpeitaan tyydyttäväksi. Madsen (1981, 39)

korostaakin harrastusten olevan sisäisen motivaation ilmentymä: ne tyydyttävät

useita motiiveja, kuten älyllisiä, emotionaalisia ja toimintamotiiveja. Sisäisessä

motivaatiossa on kyse oppimistilannetta ajatellen omaehtoisesta oppimisesta, jossa

keskeistä on, että oppija itse haluaa kartuttaa osaamistaan. (Metsämuuronen 1997,

21.)

Kosonen (2001, 33) huomauttaa, että sisäinen motivaatio saattaa jäädä ulkoisen

motivaation alle sellaisissa tapauksissa, joissa yksilö kokee velvollisuudekseen

suorittaa jonkin tehtävän. Tällöin alkuperäiset motiivit, jotka ovat seurausta

mielihyvän kokemisesta voivat unohtua suorituskeskeisyydestä johtuvan paineen

takia. Tällainen saattaa olla tavallista etenkin musiikkiharrastuksen parissa teknisen

osaamisen ja suorittamisen ollessa keskeisessä asemassa. (Kosonen 2001, 33.)

2.2 Madsenin motiiviluokitus harrastamisen näkökulmasta

Madsenin motiiviluokitus ei tarkastele yksistään harrastusmotiiveja, mutta tiettyjen

motiiviluokkien merkitys harrastamiselle on Madsenin (1981, 37) mukaan

olennainen. Harrastukset ovat tietynlaisia motiivijärjestelmiä: ne kohdistuvat
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toimintoihin, ilmiöihin ja asioihin. Harrastukset ovat tavallisesti sisäisen motivaation

aikaansaamaa toimintaa, joka voi olla tyydyttävää tuloksista riippumatta. (Madsen

37-39.) Esittelen seuraavaksi Madsenin motiiviluokitusta niiltä osin, kuin se on

tarpeellista motiivien ja harrastamisen yhteyksien ymmärtämiselle.

Madsenin motiiviluokitus perustuu Maslow`n tarvehierarkiateoriaan, jonka mukaan

tarvehierarkiaan kuuluvat fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tarpeet, kuulumisen ja

rakkauden tarpeet, arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeet sekä tarve

self-trancedence, joka sisältää mm. tarpeen inhimilliseen yhteiskuntaan.

Tarvehierarkian mukaan alemmat tarpeet ovat pohjana ylempien tarpeiden

tyydytykselle. (Metsämuuronen 1997, 10.) Madsen (1981, 20) jakaa motiivit viiteen

ryhmään: orgaanisiin motiiveihin, toimintamotiiveihin, sosiaalisiin motiiveihin,

älyllisiin motiiveihin ja emotionaalisiin motiiveihin.

Madsenin (1981, 19-20) ajatuksen mukaan motiivit liittyvät tiettyihin

aivofysiologisiin ominaisuuksiin. Primaareimmat motiivit ovat orgaanisia motiiveja,

jotka aiheutuvat elimistössä aivojen ulkopuolella ja niihin vaikuttavat myös ulkoiset

tekijät. Tärkeimmät orgaaniset motiivit ovat nälkä, jano, sukupuolimotiivi,

lämpötilamotiivi, kipumotiivi ja mielihyvämotiivi, joka tosin liittyy myös

emotionaalisiin motiiveihin. (Madsen 1981, 20-21.) Nämä motiivit eivät ole kovin

merkityksellisiä harrastusmotiiveja tutkittaessa.

Aivot ovat aktiivinen elin, jotka tarvitsevat toimintaa ja ärsykkeitä pysyäkseen

tasapainossa. Ärsykkeiden puuttuminen johtaa epämiellyttäväksi koettuun tilaan, joka

motivoi toimintaan. (Madsen 1981, 35.) Toimintamotiivi johtuu ärsykkeiden

puutteesta ja se motivoi toimimaan itse tekemisen vuoksi. Esimerkiksi liikkumisen,

jännityksen tai luomisen tarve ovat toimintamotiiveja. (Madsen 1981, 34.)

Harrastuksen alullepanijana toimiikin usein toimintamotiivi. Harrastuksen tuoma

toiminta itsessään tuottaa tyydytystä, siihen ei tarvita tulosten ajattelua.

Toimintamotiivi kuitenkaan ei yksinään riitä olemaan harrastamisen motivoijana,
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vaan harrastamiseen liittyy myös muita motiiveja. Sosiaaliset motiivit, kuten

suoritusmotiivi ja kontaktimotiivi ovat merkittävässä asemassa harrastamisen

jatkumista ajatellen. (Madsen 1981, 37-38.)

Sosiaalinen perusmotiivi, suoritusmotiivi, syntyy usein kilpailutilanteessa, joko

yksilöiden keskinäisessä kilpailusta tai yksilön kilpailusta itsensä kanssa.

Pedagogisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta suoritusmotiivin merkitys on suuri.

(Madsen 1981, 31.) Suoritusmotiivi korostuu haluttaessa tulla yhä paremmaksi ja

taitavammaksi. Tällöin toiminta ei ole enää toimintamotiivin varassa, joka on toiminut

liikkeelle panijana, vaan suoritusmotiivi ohjaa tekemistä ja motivaation säilymistä.

(Madsen 1981, 38.) Taitojen karttuminen ja edistymisen havaitseminen voi kohottaa

motivaatiota entisestään.

Kontaktimotiivi, joka on toinen sosiaalinen perusmotiivi, antaa energiaa

harrastamiselle (Madsen 1981, 37). Yksilölle on tärkeää kokea kuuluvansa ryhmään,

etsiä kosketusta muihin ja säilyttää löytämänsä yhteys. Sosiaalisen kontaktin

säilyttääkseen yksilö käyttäytyy yhteisön odottamalla tavalla. Kontaktimotiivi näkyy

myös auktoriteettien, kuten vanhempien ja harrastusten ohjaajien

miellyttämisenhaluna. Harrastustoiminnassa ohjaajan mielipiteet, vaatimukset ja

odotukset vaikuttavatkin yksilöön paljon. Kontaktimotiivista johtuen ohjaajan

kommenteilla saattaa olla voimakkaan motivoiva vaikutus harrastajaan. Toisaalta

myös vertaisryhmän – harrastusryhmän tai ystäväpiirin - merkitys on kontaktimotiivin

kautta suuri: vertaisryhmän mielipiteet koetaan yleensä hyvin tärkeinä. (Madsen

1981, 28-29.)

Älylliset motiivit syntyvät kognitiivisten prosessien kautta. Yksi tärkeimmistä

älyllisistä motiiveista on uteliaisuus, jota herättävät mm. uudet, yllättävät, epäselvät

tai ristiriitaiset ärsykkeet. Uteliaisuus on eräänlainen tutkimismotiivi, tiedon tarve.

Uteliaisuus syntyy siten, että esimerkiksi uudet ärsykkeet aiheuttavat kognitiivisia

prosesseja, jotka aktivoituvat ja johtavat tutkivaan käyttäytymiseen. (Madsen 1981,
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32-34.) Uteliaisuus on verrattavissa toimintamotiiviin, joka myös on toiminnan

liikkeelle paneva motiivi. Einsteinin mukaan älylliset motiivit, kuten uuden

valmistamisen tarve ovat merkittäviä harrastuksissa (Madsen 1981, 40).

Emotionaaliset motiivit syntyvät koetuista tunteista, jotka ohjaavat käyttäytymistä

(Madsen 1981, 23). Emotionaalisista motiiveista erityisesti mielihyvän ja ilon tarve

antavat energiaa harrastamiseen (Madsen 1981, 37). Emotionaalisista motiiveista mm.

turvallisuuden, jännityksen ja tunnelman tunne ja kokeminen ovat merkittävässä

osassa opetustilanteita ja harrastukseen sitoutumista ajatellen. (Madsen 1981, 27, 37.)

Mielihyvän kokeminen on voimakas tunneperäinen motiivi (Madsen 1981, 22), jolla

on suuri vaikutus siihen, että harrastusta jatketaan. Mielihyvän tuottaminen aiheuttaa

sisäistä motivaatiota ja halua harrastaa. Myös esimerkiksi pelko ja viha ovat

emotionaalisia motiiveja, mutta niiden merkitystä harrastuksille ei juuri voida pitää

olennaisena (Madsen 1981, 27).

Metsämuuronen (1997, 12) mainitsee Madsenin teorioiden heikkoutena olevan sen,

etteivät motiiviluokitukset ole pysyviä. Tämä johtuu siitä, että teorioihin voidaan aina

lisätä uusi motiivi, jos aiemmin mainitut eivät riitä.

2.3 Harrastusmotivaatio tutkimuskohteena

Käsitteen harrastus voidaan määritellä tarkoittavan vapaa-ajan aktiivisuutta.

Harrastamiseen liitetään usein vapaus, vaikka käsite vapaus ei täydessä

merkityksessään toteudukaan ohjatuista harrastustilanteista johtuen. Harrastajan oma

innostus ja mielenkiinto pitää tekemisen omaehtoisena, vaikka ohjatussa

harrastuksessa korostuukin kontrollointi ja jonkin asteinen vapauden rajoitus.

(Metsämuuronen 1995, 17.) Harrastuksien voidaan katsoa olevan yksi omaehtoisen

oppimisen esiintymismuoto (Metsämuuronen 1997, 39). Harrastukset ovat näin ollen

seurausta sisäisestä motivaatiosta.
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Metsämuuronen (1995, 34-35) on ehdottanut harrastusmotivaatioon liittyen mallia,

joka sisältää kolme osa-aluetta. Tärkein harrastuksen alullepaneva motiivi on yksilön

mielenkiinto tiettyä harrastusta kohtaan. Näin syntyy halu tehdä jotain kyseiseen

harrastukseen liittyvää. Toiseksi harrastaja tarvitsee toiminnan kautta saatavia

positiivisia kokemuksia, jotta motivaatio pysyy yllä. Kolmanneksi yksilön sisäisten

tarpeiden tyydytys harrastamisen kautta on toteuduttava motivaation säilymiseksi.

Kun tämä malli toteutuu, voidaan puhua harrastuneisuudesta: pysyvästä

toimintavalmiudesta ja omaehtoisesta suuntautumisesta, joka on kohdistunut tiettyihin

toimintoihin. (Metsämuuronen 1995, 34-35.)

Harrastuneisuus on laajempi käsite kuin harrastus. Harrastuneisuus on pysyvä olotila.

Jos yksilöllä on paljon harrastuksia, niistä putoavat helposti pois sellaiset, jotka eivät

ole niin merkityksellisiä. Harrastuneisuuden kohteet säilyvät. Lapsille yleistä on, että

harrastus muuttuu harrastuneisuudeksi: tietty toiminta aletaan kokea tärkeäksi ja siinä

tahdotaan pysyä mukana. Positiiviset kokemukset aiheuttavat sisäisten tarpeiden

tyydytyksen ja sitä kautta toimintavalmius tietyllä alueella jatkuu. Olennaista

harrastuneisuudessa verratessa käsitettä harrastukseen onkin yksilön jatkuva

omaehtoinen suuntautuminen tiettyyn toimintaan. (Metsämuuronen 1995, 21-23.)

Tähän tutkimukseen osallistuvien nuorten kohdalla harrastuneisuus toteutuu. He ovat

jo pitkällä taidollisesti ja ovat vahvasti sitoutuneita musiikkiteatteriharrastukseensa.

Kosonen (2001, 31) toteaa harrastusmotivaatiotutkimuksen olevan psykologista

tutkimusta, jossa analysoidaan ihmisen käyttäytymistä ja siitä tehtyjä päätelmiä. Sitä,

mikä motivoi harrastamaan voidaan määritellä käyttämällä eri motiivinimikkeitä

sisällöllisine kuvauksineen (Kosonen 2001, 31). Harrastusmotiiveja tutkittaessa

huomiota kiinnitetään siihen, miksi harrastaja on aloittanut harrastuksensa, miksi

jatkaa sitä ja minkälaisia tavoitteita hänellä sen suhteen on (Kosonen 2001;

Metsämuuronen 1995, 1997). Motivaatiotutkimuksessa ei ole riittävää, että

keskitytään ainoastaan ulkoisesti mitattaviin seikkoihin, kuten saavutusten

tutkimiseen. Myöskään karkea jaottelu ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon tai pelkkä
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kvantitatiivinen lähestymistapa eivät yksistään ole riittäviä, jotta voitaisiin ymmärtää

harrastajien moninaisia syitä harrastamiseen. Usein motivaatiotutkimus kuitenkin

perustuu kvantitatiiviseen tutkimukseen. Esimerkiksi nuoria soitonharrastajista tehtyä

empiiristä tutkimusta on hyvin vähän. Kuitenkin motivaatiota harrastukseen, jossa

itsensä ilmaiseminen on keskeisessä asemassa tulisi kuvailla tutkimuksen yhteydessä

tutkittavan itsensä näkökulmasta kuvaten yksilön kokemuksia harrastuksestaan.

(Kosonen 2001, 12.) Tutkimuksessaan nuorten pianonsoittajien motiiveista Kosonen

lähestyy aihetta kvalitatiivisesti soittajien kokemuksia kuvaillen.

Kososen (2001) saamista tutkimustuloksista selkeästi korostuneessa asemassa on

soittamisen tuottama ilo ja siitä viriävä motivaatio. Vaikka myös suoritusmotivaatio ja

velvollisuudentunto harjoittelemista ajatellen nousivat nuorten soittajien

haastatteluissa esiin, Kosonen toteaa soittoharrastuksen olevan pääsääntöisesti

sisäisen motivaation aikaansaamaa antoisaksi koettua toimintaa. Ulkoisen

motivaation, kuten harjoittelun välttämättömyyden, Kosonen (2001, 125) näkee

virikkeinä, jotka tukevat sisäistä motivaatiota.

Kososesta poiketen Metsämuuronen (1995, 1997) on lähestynyt harrastusmotivaatiota

kvantitatiivisesti, jolloin tulosten analyysi perustuu tilastollisiin

monimuuttujamenetelmiin. Tutkimuksissaan Metsämuuronen tarkastelee liikunta-,

kuvataide-, musiikki-, luonto-, käsityö-, matematiikka-, kieli- ja

kirjallisuusharrastajien motiiveja sekä heidän sitoutumistaan harrastukseensa (1995)

sekä harrastamisen motiivistruktuureja (1997). Huomion arvoista tuloksissa on, että

ulkoisesti erityyppiset harrastukset saattavat pitää sisällään samoja motiiveja ja

motiivistruktuureja. Tässä korostuu erityisesti harrastuneisuuden kautta koettu

mielihyvä.

Nikkilä ja Vainio (1992) tarkastelevat pro gradu -työssään yli 12-vuotiaiden

tanssinharrastajien käsityksiä tanssista ja taiteesta. Keskeisessä asemassa

tutkimuksessa korostuvat myös tanssinharrastajien motiivit tanssimiseen. Tärkeäksi
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koettiin tanssin ilo ja virkistys, jotka ovat emotionaalisia motiiveja. Kehon ja

lihaksiston harjoittaminen sekä kehon hallinta pidettiin tärkeänä. Hieman yllättäen

esiintymismotivaatio ei korostunut, mutta itsensä ilmaiseminen tuli esiin monessa

vastauksessa. Sosiaalisia motiiveja tarkastellen ryhmässä viihtyminen katsottiin

tärkeäksi, mutta tanssiharrastusta ei pidetty erityisen tärkeänä uusien ystävien

saamisen kannalta. (Nikkilä & Vainio 1992,  107.)
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3 MUSIIKKITEATTERI

3.1 Musikaalin määrittelyä ja historiaa

Musiikkiteatterilla käsitetään yleisesti esittävän taiteen lajia, jossa yhdistyvät sekä

teatteri, musiikki että tanssi. Musiikkiteatteri pitää sisällään erilaisia

musiikkinäytelmien lajeja, kuten operetin ja musikaalin. (Bawtree 1990, 2).

Tutkimuksessani keskityn musikaaliin.

Musikaali (engl. musical, lyhennelmä termeistä musical play - musiikkinäytelmä tai

musical comedy - musiikkikomedia) on Yhdysvalloissa alkunsa saanut

musiikkinäytelmän laji, joka pohjautuu eurooppalaisiin musiikkinäytelmiin, erityisesti

operettiin ja music-hall -perinteeseen. Käsite musikaali on sikäli hankala, että usein

on vaikea tehdä eroa esimerkiksi operetin ja musikaalin välille. Käsite voi myös eri

yhteyksissä saada erilaisen merkityksen. Suomen kielen sana musikaali kuitenkin

tarkoittaa yleensä kevyttä musiikkinäytelmää, jossa on puhutun dialogin lisäksi laulu-

ja tanssinumeroita ajalle tyypillisen viihdemusiikin tyylillä esitettynä. (Otavan iso

musiikkitietosanakirja 1978, 376; http://fi.wikipedia.org/wiki/Musikaali.) Aina tähän

päivään asti suurimmat ja tunnetuimmat musikaalisäveltäjät ovat olleet amerikkalaisia

lukuun ottamatta englantilaista Andrew Lloyd Webberia.

Musikaali syntyi 1900-luvun alussa ja sen ensimmäisenä kehittäjänä pidetään

säveltäjä Georg M. Cohania, joka vuodesta 1904 alkaen kirjoitti musiikin ja tekstin n.

40 teokseen. Vaikutteita Cohanin tuotannossa oli mm. revyystä ja operetista ja sitä

leimasivat satiirisuus ja parodia. Tyyliä kutsuttiinkin musical comedyksi. 1920-luvun

lopulla musical comedyn rinnalle syntyi vakavampi musikaalilaji musical play.

Musical playn ensimmäisenä edustajana pidetään Jerome Kernin säveltämää teosta

Teatterilaiva (1927). Musical comedy ja musical play ovat kulkeneet rinnakkain siitä
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lähtien. (Media Musiikki 1983, 35.)

1930-luvulla musikaali kehittyi sellaiseksi, millaisena se tänään tunnetaan: juoni,

laulut, tanssi ja musiikki muodostavat toimivan kokonaisuuden. Samaan aikaan

alettiin myös enemmän kiinnittää huomiota musikaalien tanssiosuuksiin. (Otavan iso

musiikkitietosanakirja 1978, 376-377.)

1940-50-luvut olivat musikaalien menestyskautta, ja silloin syntyivät nykyään

maailmanlaajuisesti tunnetut ja esitetyt musikaalit kuten Annie Get Your Gun (säv.

Berlin 1946), My Fair Lady (säv.Loewe 1956), West Side Story (säv. Bernstein 1957)

ja Sound Of Music (säv. Rodgers 1959). 1960-luvulla alkoi musikaalin imu hiipua ja

suurmenestyksen saavuttivat vain harvat esitykset, esimerkiksi Viulunsoittaja katolla

(säv. Bock 1964). Samaan aikaan myös nuorisoon vetoavat rock-musikaalit kuten

Hair (säv. MacDermot 1967) alkoivat tehdä tuloaan. Brittiläinen musikaalisäveltäjä

Andrew Lloyd Webber tuli vuonna 1970 tunnetuksi musikaalillaan Jesus Christ

Superstar. (Otavan iso musiikkitietosanakirja 1978, 377-380.) Lloyd Webberin

menestys jatkui 1980-luvulla mm. musikaalien Cats (1981) ja The Phantom Of The

Opera (1986) myötä. Mm. nämä maailmanlaajuisen huomion saaneet musikaalit

pyörivät jatkuvasti ympäri maailmaa aina suurimmista laitosteattereista pieniin

harrastajaryhmiin.

3.2 Musikaalit Suomessa

Suomen teattereissa musikaaleja alettiin esittää aikaisempaa enemmän 1990-luvulla.

Amerikkalaiset viihteelliset musiikkinäytelmät keräsivät valtavasti yleisöä. Kysyntä

kasvaa yhä. Musikaali kuitenkin vaatii näyttelijältä paljon, sillä musikaalissa täytyy

osata laulaa ja tanssia. Teatterikorkeakoulussa onkin nykyään mahdollista opiskella

myös musiikkiteatteria. (Kleemola & Ollikainen 1997, 3.) Ammattiin valmistavista

laitoksista mm. Lahden ammattikorkeakoulu tarjoaa musiikkiteatterin
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suuntautumisvaihtoehdon. Myös suomalaisten kirjoittamia ja säveltämiä musikaaleja

alkaa olla mukavasti tarjolla eri teattereissa.

Nuorisomusikaali on Suomessa myös kehittynyt valtavasti. Eräänlaisen

alkusysäyksen nuorisomusikaaleille antoi Svenska Teaternissa ensi-iltansa vuonna

1993 saanut Hype-musikaali. Hypessä musiikkina oli teknoa ja rockia,

tanssikoreografiat olivat näyttäviä ja aihepiiri nuorisoa kiinnostavaa: Hypessä

käsiteltiin mm. huume- ja ihmissuhdeongelmia. Huomioitavaa on se, että suuri osa

Hypen esiintyjäkaartista oli nuoria amatöörejä, jotka kuitenkin venyivät

ammattimaisiin suorituksiin. (Salo & Tuuri 1996, 11.)

Hypen jälkeen nuorisomusikaaleja alettiin esittää ympäri Suomea sekä ammatti- että

harrastajateattereissa. Monesti ammattiteatteritkin palkkaavat musikaaleihin nuoria,

amatööri-näyttelijöitä ammattinäyttelijöiden lisäksi. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi

Jyväskylän Kaupunginteatterin Fame (1998) ja Taru sormusten herrasta (2003) sekä

Helsingin Kaupunginteatterin tuottamat Grease (2002) ja Hairsparay (2005).

Ammattiteatterin tasoisiin suorituksiin yltävät nykyään myös yhä useammat

harrastajateatterit, sillä osaaminen musikaalin alalla alkaa olla suhteellisen vahvaa

myös ohjaajilla verrattuna menneisiin vuosiin.

3.3 Nuoret musikaalin tekijöinä

Koululaisten valmistamista musikaaleista löytyy muutamia pro gradu -tutkielmia.

Aihetta ovat pro gradu –töissään käsitelleet mm. Tuuri ja Salo (1996), Kleemola ja

Ollikainen (1997) sekä Halonen (2003). Musikaalia nuorten kasvu- ja

oppimisympäristönä on tarkastellut pro gradussaan Jussi Häikiö (2002).

Nuorten valmistamien musikaalien tärkeänä tavoitteena voidaan pitää niitä elämyksiä,

jotka produktioon osallistuville jäävät mieleen pitkäksi aikaa. (Tuuri & Salo 1996,
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91). Teatteriproduktioon osallistuminen tarjoaa nuorelle paljon muutakin, kuin

tilaisuuden kehittää esiintymistaitoaan. Nuorille suunnattu teatteritoiminta ei ole

tavoitteellista ainoastaan taiteellisessa mielessä. Tärkeää on, että nuori saa rohkaisua

itseilmaisuun. Keskittymiskyvyn parantuminen ja oppiminen eläytymään toisen

ihmisen tilanteeseen ja tunteisiin kehittää nuoren ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Teatteri antaa nuorelle mahdollisuuden oppia tulkitsemaan ja käyttämään

kokonaisvaltaista viestintää, sekä fyysistä että verbaalista. (Toivanen 2002, 40-41.)

Taiteellis-pedagogisessa työssä olennaisinta on siis prosessi, ei niinkään lopputulos

(Tikkanen 1994, 105). Nuoren omaperäisyyden ja persoonallisuuden rohkaiseminen

on tärkeä osa kaikkea luovaa toimintaa (Way 1976, 16).

Merkityksellistä on, että yhden projektin sisällä oppilas voi kartuttaa

esiintymistaitojaan sekä ilmaisun, musiikin että tanssin alueella (Kleemola &

Ollikainen 1997, 4). Draamakasvattaja Brian Way (1976, 15) toteaa kuitenkin, että

vain harvalla nuorella on riittävät kyvyt vuorovaikutukseen yleisön kanssa. Nuoria ei

tulisi pakottaa yleisön eteen liian aikaisin, sillä se saattaa vain pilata ne arvot, mitä

harjoittelulla on pyritty saavuttamaan (Way 1976, 15). Toisaalta voidaan olla sitä

mieltä, että teatterin tarkoitus on nimen omaan kokemuksellisuus sekä yleisölle että

esittäjille (Toivanen 2002, 32). Nuorille harrastajille yksi hienoimmista kokemuksista

musikaalia tehdessä lienee juuri yleisölle esiintyminen.

On ensiarvoisen tärkeää, että nuorille suunnatuissa teatteriproduktioissa korostetaan

“elämisen taitoja“ teknisten taitojen lisäksi. Toivasen (2002, 40-41) mainitsemat

tavoitteet kuten itseilmaisun vahvistuminen ja ryhmätyötaitojen kehittäminen ovat

merkittävässä asemassa teatteriproduktiossa. Musikaalin erityspiirre verrattuna

puheteatteriin on vaatimus kyetä yhdistämään näytteleminen, tanssiminen että

laulaminen. Näiden osa-alueiden yhdistämiskyky ei ole itsestäänselvyys, mikä saattaa

heikentää nuoren osallistujan innostusta viedä musikaaliprojektia loppuun asti.

Kleemolan ja Ollikaisen (1997, 99) tutkimuksessa tulee ilmi, että kouluajalla

toteutetun musikaalin pakollisuus heikensi muutamien oppilaiden motivaatiota ja sitä
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kautta mahdollisuutta pitää esityksessä mukana olemista positiivisena kokemuksena.

Toivasen (2002) tutkimuksessa vapaaehtoisesti näytelmän tekemiseen osallistuneiden

nuorten sitoutuminen teatterityöhön näkyy roolihenkilöön paneutumisen ja

teatteriproduktion loppuun jatkamisen kautta.

Teatterin voidaan käsittää olevan kognitiivinen prosessi, eräs ajattelun muoto, jonka

kautta voidaan kokea tapahtumia ja käsittää abstraktit asia konkreettisina (Esslin

1980, 26). Nuoret voivat teatterin kautta kokea asioita, jotka eivät kuulu heidän

arkielämäänsä.  Teatterin avulla nuori voi oppia käsittelemään vaikeitakin asioita.

3.4 Minä ja musiikkiteatteri

Syy miksi sain ajatuksen pro gradu -työni toteuttamisesta musiikkiteatterin parissa

löytyy luonnollisesti omasta taustastani. Aloitin musiikkiteatteriharrastuksen

Rantasalmen Nuorisoteatterissa lukion ensimmäisellä luokalla, jolloin myös kyseinen

teatteri sai alkunsa. Ensimmäisenä musikaalina valmistimme Hectorin musiikkiin

perustuvan musikaalin Kadonneet lapset. Tässä ensimmäisessä produktiossa olin

tanssijana, soitin koskettimia bändissä muutamissa biiseissä sekä lauloin. Yhdessä

muiden tanssijoiden kanssa vastasin myös koreografiasta. Musikaali-innostus vei

kertaheitolla mukanaan - olin aiemmin harrastanut vuosikaudet tanssia ja osallistunut

erilaisiin tanssiproduktioihin sekä soittanut klarinettia ja oboeta puhallinorkesterissa,

koskettimia ja rumpuja bändissä sekä laulanut erilaisissa kokoonpanoissa. Musikaali

mahdollisti rakkaiden harrastusteni, musiikin ja tanssin, yhdistämisen ja sainpa siinä

sivussa myös näyttelijäntyön opetusta.

Seuraavassa Rantasalmen Nuorisoteatterin valmistamassa musikaalissa The Pop Oz

olin jälleen tanssijana ja laulajana ja nyt minulla oli myös pieni puherooli.

Musiikkiteatterin maailma tuntui juuri siltä oikealta minulle. Niinpä hakeuduin

Varkauden Teatteriin, jossa työskentelin lukion ohessa tanssijana operetissa
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Mustalaisruhtinatar vuoden ajan. Tässä vaiheessa alkoi myös olla selvää, että

tulevaisuuden ammattini liittyy tavalla tai toisella vahvasti ilmaisuaineisiin.

Lukion kolmannella luokalla ollessani nuorisoteatterimme valmisti jättimusikaalin

Fame, jossa minulla oli yksi päärooleista. Ylioppilaskirjoitusten ohella harjoittelin

tanssimista, laulamista ja näyttelemistä välillä seitsemänä päivänä viikossa, useita

tunteja kerrallaan. Ryhmämme kova ja ammattimainen treenaaminen palkittiin useilla

loppuunmyydyillä esityksillä, hehkuttavilla lehtikritiikeillä sekä valinnalla vuoden

taideteokseksi Mikkelin läänissä.

Lukion jälkeen jatkoin musiikkiteatterin opiskelemista kansanopistossa ja

yksityisessä koulussa. Olin esiintyjänä mukana useammassa musikaalissa Helsingissä

ja Lahdessa. Aloin myös tehdä koreografioita lasten ja nuorten musikaaleihin ja

toimin tanssinopettajana opintojeni sivussa. Rantasalmen Nuorisoteatteriin tein

koreografiat viiteen kokoillan musikaaliin (Mikä Sotku!, Kadonneet lapset, Tirlittan,

West Side Story ja Paksu Porsas Viidakossa) ennen pro gradu -työtäni koskevaa

Piruetin pyörteissä -musikaalia.

Musiikkiteatterin harrastaminen ja työskentely sen parissa on minulle muutakin, kuin

“vain” esiintymistä tai koreografioiden tekemistä ja niiden harjoittamista. Musikaalin

musiikin säveltäminen ja sovittaminen sekä juonen kuljettaminen kappaleiden

sanoituksilla on suuritöinen haaste, joka on kiinnostanut minua pitkään.
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4 MUSIKAALIN TOTEUTTAMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

Piruetin pyörteissä -musikaaliin osallistui seitsemän 15-18-vuotiasta nuorta (kuusi

tyttöä ja yksi poika), jotka näyttelivät, lauloivat ja tanssivat. Lisäksi mukana oli bändi,

johon kuului 10 soittajaa. Sävelsin, sovitin ja ohjasin musiikin sekä suunnittelin ja

ohjasin koreografian. Tein myös laulujen sanat. Työryhmään kuuluivat lisäkseni

ohjaaja, valoteknikko, ääniteknikko, lavastaja ja puvustaja. Käsikirjoituksesta ja

dramaturgiasta vastasi ohjaaja Elina Kemppainen.

4.1. Rantasalmen Nuorisoteatteri

Tutkielmaani varten toteutettavan Piruetin pyörteissä -musikaalin tein yhteistyössä

Rantasalmen Nuorisoteatterin kanssa, joka on Rantasalmen

Puhallinorkesteriyhdistyksen alainen jaos. Rantasalmen nuorisoteatterilaisilla on

paljon kokemusta musikaalien tekemisestä. Nuorisoteatteri perustettiin vuonna 1994,

jolloin ensimmäinen esitettävä musikaali oli Hectorin musiikkiin perustuva Kadonnet

lapset. Esitys sai valtakunnallista huomiota ja se valittiin parhaaksi

harrastajateatteriesitykseksi mm. Pietarsaaren teatteripäivillä. Tämän jälkeen

Nuorisoteatteri on tuottanut vuosittain yhdestä kahteen suurta musikaalia.

Tunnetuimpia lienevät Fame, West Side Story, Grease ja Peter Pan. Yhteensä

Nuorisoteatterin esittämiä musikaaleja on nähty 22. Nuorisoteatteri on saanut

arvostusta paitsi valtakunnallisesti, myös kansainvälisesti: monia musikaaleja on

käyty esittämässä muissa Pohjoismaissa erilaisissa teatteritapahtumissa. Pro gradu

-tutkielmani Piruetin pyörteissä -musikaali kutsuttiin Kankaanpäähän

valtakunnallisille nuorten teatteripäiville. (http://www.tornis.net.)
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Rantasalmen Nuorisoteatterissa toimii kaksi ryhmää: 10-14-vuotiaiden ja

15-19-vuotiaiden ryhmät. Lukion ja yläasteen oppilaat saavat myös opintoviikkoja

musikaalin yhteydessä järjestetystä tanssin-, musiikin- ja näyttelijäntyönopetuksesta.

Harjoittelu tapahtuu kuitenkin vapaa-ajalla koulupäivän jälkeen. Nuorisoteatterilaiset

ovat tottuneet tiukkaan harjoitteluun. Harjoituksista ei olla pois muun kuin sairauden

takia. Ohjaajat ovat alusta asti vaatineet harrastajilta ammattimaista suhtautumista

teatterin tekemiseen, ja tämä näkyy myös lopputuloksissa: nuorisoteatteri on usein

saanut kiitosta ammattiteatterin tasoisista esityksistään. Tähän vaikuttaa myös

nuorisoteatterin omistama Tornado-sali, joka on rakennettu tehdashallista

teatteritilaksi suurilta osin talkoovoimin. Nouseva katsomo sekä hyvät valo- ja

äänentoistolaitteet ovat kuin ammattiteatterissa. (http://www.tornis.net).

Musikaali, jonka työstin nuorisoteatterilaisten kanssa pro gradu -työtäni varten oli

aikaisempiin musikaaleihin verrattuna suppeampi sekä esiintyjämäärältään,

kestoltaan, valoiltaan että lavasteiltaan. Tämä siksi, että harjoitusaikaa oli tavallista

vähemmän: harjoitukset alkoivat 16.8.2004 ja ensi-ilta oli jo 14.10.2004. Lisäksi

esityksestä tehtiin Rantasalmen Nuorisoteatterin promootioesitys, mikä tarkoittaa sitä,

että musikaalia kierrätettiin eri paikkakunnilla mm. koululaisesityksenä. Tällöin

lavasteet ja valot eivät voineet olla kovin massiiviset eikä kesto paljonkaan tuntia

pidempi. Tämän vuoksi myös esiintyjäryhmä oli tavallista pienempi: kun yleensä

Nuorisoteatterin produktioihin osallistuu 25-40 näyttelijää ja 12-16 soittajan yhtye, on

tässä musikaalissa mukana 10-henkisen bändin lisäksi vain seitsemän näyttelijää.

4.2 Musiikin säveltäminen, sovittaminen ja harjoittaminen

Sävelsin ja sovitin musikaalin kahdeksan kappaletta käyttäen Digital Performer

-ohjelmaa demonauhojen tekemiseen ja Sibeliusta nuotintamiseen. Aluksi tein demot

synteettisaattorin avulla, jolloin nauhoitin eri soitinten ääniä käyttäen koko paketin:

mukana oli huilu, piano, jouset, klarinetti, trumpetti, rummut, lyömäsoittimet ja
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basso. Lisäksi mukana oli sähkökitara, jonka soitin nauhalle aidosti. Lauluosuuksia

(mukana oli runsaasti stemma- ja kuorolaulantaa) kävivät äänittämässä minun itseni

lisäksi monet kaverini. Tässä vaiheessa laulujen sanat olivat demosanoja "puuta

heinää" -periaatteella; en vielä tiennyt musikaalin lopullista aihepiiriä juonesta

puhumattakaan, joten sanojen ainoa tarkoitus oli saada laulujen melodiat ja stemmat

kuuluviin nauhalle.

Kun kaikki kahdeksan kappaletta oli sävelletty ja nauhoitettu, kuuntelin niitä

kriittisellä korvalla ja mietin sovituksia tarkemmin. Minulle myös selvisi käytettävissä

olevan bändin kokoonpano. Siihen kuului huilu, alttosaksofoni, tenorisaksofoni,

trumpetti, piano, koskettimet, kitara, basso, rummut ja lyömäsoittimet. Tässä

vaiheessa aloin nuotintaa soitinstemmoja Sibeliusta käyttäen ja sovitukset

muokkautuivat samalla.

Bändi harjoitteli kappaleita tiiviinä jaksoina muutaman viikonlopun aikana.

Näyttelijät taas treenasivat lauluosuuksiaan minun kanssani pianon säestyksellä

tanssi- ja näytelmätreenien yhteydessä. Ensimmäistä kertaa näyttelijät pääsivät

laulamaan bändin säestyksellä muutamaa viikkoa ennen ensi-iltaa, jolloin musiikista

äänitettiin levy. Tuon jälkeen bändi olikin mukana yhteistreeneissä, jolloin musikaalia

käytiin läpi kokonaisuudessaan.

4.3 Kohti valmista esitystä - harjoitusten eteneminen

Ensimmäinen tapaaminen näyttelijäporukan, minun ja ohjaajan kesken oli toukokuun

2004 loppupuolella. Tällöin kävimme läpi musikaalin toteuttamiseen ja tutkimukseeni

liittyviä asioita. Kuuntelimme myös musikaaliin tulevaa musiikkia siltä osin kuin se

oli valmiina. Koska musikaalin osallistui kuusi tyttöä ja yksi poika, valitsimme

ohjaajan kanssa aiheeksi nuorten tyttöjen elämän. Toukokuun tapaamisella

keskustelimme teemoista, joita nuoret itse haluaisivat näytelmässä käsitellä.
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Motivaation ylläpitämiseksi pidimme tärkeänä, että nuoret saisivat vaikuttaa juoneen

ja roolihenkilöihin. Halusimme myös korostaa osallistujille, että arvostamme heidän

näkemyksiään ja kokemuksiaan heille ajankohtaisista asioista kuten ystävyys,

harrastukset ja ihastumiset. Pyysimme heitä kirjoittamaan kokemuksiaan ja

ajatuksiaan tyttöydestä sekä ylipäätään heitä kiinnostavista aiheista. Käsikirjoitus ei

siis tässä vaiheessa ollut vielä lähellekään valmis, meillä on ainoastaan hahmotelmia

siitä, millaisia kohtauksia ja tapahtumapaikkoja se voisi sisältää.

Ennen varsinaisia harjoituksia, jotka alkoivat 16.8.2004, kokoonnuimme

näyttelijäryhmän kanssa kesän aikana muutaman kerran kuukaudessa. Periaate oli se,

että jokainen esiintyjä sai itse vaikuttaa musikaalin tapahtumiin ja omaan

roolihahmoonsa mahdollisimman paljon. Lopullinen käsikirjoitus muokkautui

improvisaatioharjoitusten ja keskustelujen perusteella. Tämä oli erityisen

mielenkiintoinen, mutta aikaa vievä tapa työstää käsikirjoitusta ja se vaati paljon työtä

paitsi ohjaajilta, myös nuorilta itseltään. Päädyimme kuitenkin työstämään

käsikirjoituksen näin, koska tunnemme musikaalin osallistujat ja uskoimme heidän

olevan tarpeeksi motivoituneita näkemään hieman tavallista enemmän vaivaa. Lisäksi

tämä työtapa mahdollisti sen, että jokainen esiintyjä on tyytyväinen rooliinsa.

Ohjaajan kanssa halusimme luoda rennon tunnelman ja pyrimme siihen, että nuoret

näyttelijät suhtautuisivat meihin avoimesti ja ilman turhaa jännittämistä. Tämän takia

olimme alusta asti ikään kuin nuorten tasolla: osallistuimme erilaisiin ryhmähenkeä

luoviin peleihin ja leikkeihin ja keskustelimme nuorten kanssa heidän arkipäivistään,

koulusta ja muusta heille tärkeästä. Mielestäni onnistuimme tavoitteessamme

välittömän ilmapiirin luomisessa hyvin; kukin nuori uskalsi sanoa ajatuksiaan ja

heittäytyä tilanteisiin. Kuitenkin säilytimme koko ajan ohjaajien auktoriteetin jolloin

välillä turhankin meneväksi villiintynyt näyttelijäjoukko kyllä totteli komennustamme

tarvittaessa.

Kesän tapaamisten tarkoituksena oli paitsi käsikirjoituksen työstäminen, myös

ryhmän yhteenkuuluvuuden tunteen herättäminen, mikä on olennainen seikka
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motivaation ylläpitämiseksi. Koska varsinaista harjoitteluaikaa oli vain muutama

kuukausi, harjoituksia oli syksyn alkaessa päivittäin useamman tunnin ajan. Tämä

edellytti, että jokainen tunsi itsensä ryhmässä hyväksytyksi ja olonsa turvalliseksi.

Tanssien koreografian harjoittelu alkoi elokuun puolivälissä. Pääasiassa tein pätkän

koreografiaa valmiiksi ja opetin sen ryhmälle perinteisesti opettaja-johtoisesti, mutta

muutamissa soolo-osuuksissa nuoret itse muokkasivat ohjeistetun improvisaation

avulla tanssiaan. Kaiken kaikkiaan musikaalissa oli koreografia viidessä kappaleessa,

joten työtä tällä saralla oli paljon. Tytöt ovat kuitenkin taitavia ja melko kokeneita

tanssijoita, joten kiire ei harjoittelussa tullut.

Ryhmätyöskentely alkoi sujua alusta asti todella hyvin. Käytännössä harjoittelimme

lähes päivittäin siten, että aloitimme puolentoista tunnin tanssitreeneillä jonka jälkeen

pidimme ruokatauon ja jatkoimme näyttelijäntyön harjoituksilla. Lauluja nuoret

harjoittelivat ensin itsenäisesti tekemäni cd-levyn avulla. Kun kappaleet alkoivat olla

muutaman viikon jälkeen kaikille tuttuja, aloin harjoittaa lauluja pianon säestyksellä

joka harjoitusten yhteydessä. Koska nuoret olivat taitavia laulajia ja heillä oli paljon

kokemusta myös stemmalaulamisesta, kappaleiden opetteleminen sujui kivuttomasti.

Suurimmat kompastuskivet löytyivät artikulaation ja sanojen tavutuksen kohdalta.

Harjoitusten edetessä ryhmän vuorovaikutuksellisuus ja uskallus heittäytyä rooliin

kehittyi todella huomattavan paljon. Nuoret tekivät töitä tosissaan myös tanssin

kanssa - koreografiat olivat vaativia paitsi teknisesti, myös fyysisesti: nuorten oli

kyettävä suoriutumaan tansseista hengästymättä voidakseen myös laulaa. Tämän takia

he kävivätkin itsenäisesti ja oma-aloitteisesti lenkillä päivittäin. Fyysisen kunnon

kehityksen saattoi havaita selvästi harjoitusviikkojen aikana ja se vaikutti suotuisasti

myös näyttelijäntyöhön ja ylipäätään keskittymiskykyyn ja jaksamiseen.

Kun ensi-iltaan oli aikaa parisen viikkoa, pidimme ensimmäiset yhteisharjoitukset

musiikin osalta bändin ja laulajien kanssa. Bändi oli ehtinyt treenata yhdessä

muutamia kertoja, lisäksi jokainen oli tietenkin harjoitellut omia osuuksiaan
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itsenäisesti. Bändi koostui edistyneistä harrastajista sekä muutamasta

ammattisoittajasta. Ensimmäiset yhteistreenit olivat - kuten aina - meluisat ja

jokseenkin kaaoksenomaiset. Nappimikrofonit, tanssiminen, laulaminen, stemmat -

siinä sitä aina riittää tekemistä ensimmäisissä yhteisharjoituksissa. Onneksi koko

tekijäporukka oli kuitenkin sen verran kokenutta sakkia, että harjoituksista selvittiin

hyvillä mielin ja luottavaisena. Seuraavat harjoitukset menivätkin sitten huomattavasti

paremmin ja jouhevammin. Harjoitusten lomassa myös äänitimme musikaalin

kappaleista levyn, joka on osa pro gradu -työtäni. Levyn äänitykset suoritettiin

Tornado-salin yläkertaan tilapäisesti rakennetussa studiossa. Musikaalilaulujen

levyttäminen oli todella hyvää harjoitusta sekä soittajille että laulajille, sillä

äänittäessä ei yksikään virhe tai epämääräisyys jää huomaamatta. Uskon, että

levytysprosessin vaativuuden takia kappaleet sujuivat esitystilanteessa niin

mallikkaasti.

Kenraaliharjoitus oli ensi-iltaa edeltävänä iltana 13.10.2004. Perinteisestihän teatterin

maailmassa on uskomus, että jos kenraaliharjoitus menee penkin alle niin ensi-illasta

tulee loistava. Meillä taisi käydä juuri näin - kenraaliharjoituksessa tanssijat

kompuroivat, unohtivat vuorosanoja ja yhdestä nappimikrofonista loppui yllättäen

patteri kesken kaiken. Seuraavan illan ensiesitys sitten menikin todella hyvin ja

esiintyjät saivat erinomaista palautetta yleisöltään. Myös paikalla ollut lehdistö piti

näkemästään ja kirjoitti kehuvan kritiikin.

Kaiken kaikkiaan Piruetin pyörteissä -musikaalin toteuttaminen aina musiikin

säveltämisestä itse esityksiin oli erittäin positiivinen ja palkitseva kokemus. Nuoret

esiintyjät pääsivät kokeilemaan taitojaan äärirajoilla ja itse sain todella hyvän opin

ison produktion valmistamisesta alusta loppuun.
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

5.1 Grounded theory lähestymistapana

Grounded theory on aineistolähtöinen lähestymistapa, jonka ovat kehittäneet Barney

Glaser ja Anselm Strauss. Siinä ei lähdetä liikkeelle tietystä teoriasta, joka yritetään

osoittaa todeksi, vaan empiirisen aineiston pohjalta rakennetaan tutkittavaan ilmiöön

luontevasti sopiva teoria. Tällöin kontekstialisuus on keskeisessä asemassa. Grounded

theory -lähestymistapa voidaankin siis käsittää lähinnä mallina todellisuudesta.

Grounded theory on prosessimainen lähestymistapa, jolloin kysymyksenasettelut

laajentuvat ja täsmentyvät tutkimusprosessin edetessä, lopullisesti vasta

analyysivaiheessa. (Honkonen & Karila 1995, 136)

Grounded theoryn idea on, että aineiston keruu, analysointi ja teoretisointi kulkevat

rinnakkain ollen vuorovaikutuksessa toisiinsa. Luotava teoria ei pohjaudu

ennakkotietoon, vaan aineistoon. Äärimmäinen, glaserilaisen induktiivisen grounded

theoryn ohje onkin, ettei tutkittavaa aihetta käsittelevää teoreettista kirjallisuutta tulisi

lukea ennen kuin aineiston tulkintavaiheessa. (Silvonen & Keso 1999; 90,

http://herkules.oulu.fi/isbn951425340X/html/x255.html#BACBCCFC.) Tämän

tutkimuksen kohdalla tuo ei toteudu, sillä olen lukenut harrastusmotivaatiota

käsitteleviä tutkimuksia ja perehtynyt myös Madsenin motiiviluokitukseen.

Tutkimukseni eteneekin noudattaen grounded theory -metodologian straussilaista

induktiivis-deduktiivista suuntausta, jonka mukaan analyysissa ja teorian

muodostuksessa voidaan tukeutua valmiisiin teorioihin

(http://herkules.oulu.fi/isbn951425340X/html/x255.html#BACBCCFC). Madsenin

motiiviluokitus ja aikaisemmista motivaatiotutkimuksista saadut tulokset olivat

pohjana teemahaastattelun runkoa laatiessani. Suhteutan myös Madsenin

motiiviluokitusta saamiini tuloksiin. Pidin kuitenkin tärkeänä noudattaa
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haastattelutilanteessa ohjetta siitä, etten ajatellut omia ennakkotietojani aiheesta, vaan

annoin haastateltavien puhua vapaasti.

5.2 Tutkimusongelma

Tutkimusongelma on, mitkä seikat motivoivat 15-18-vuotiaita nuoria harrastamaan

musiikkiteatteria. Selvityksen kohteena ovat ne motivaatiotekijät, joita nuoret itse

pitävät merkityksellisinä sekä harrastuksen aloittamisen että sen jatkamisen kannalta.

En pyri osoittamaan todeksi mitään lähtöhypoteesia, vaan grounded theoryn ohjetta

noudattaen kokoan tutkittavilta saadut ajatukset yhtenäiseksi tiedoksi.

Tutkimukseni jäsentää niitä tekijöitä, jotka nuoret musiikkiteatterin harrastajat

kokevat olennaisina ja tärkeinä harrastusmotivaation säilymistä koskien. Selvitän

myös motivaatioon heikentävästi vaikuttavia seikkoja, vaikka tämä ei ollutkaan

tarkoitukseni lähtiessäni tekemään tutkimusta. Motivaatioon heikentävästi vaikuttavat

tekijät nousivat kuitenkin olennaiseksi aiheeksi aineistossa, joten grounded theoryn

mukaisesti tutkimusongelmat muokkautuivat ja täsmentyivät analyysin edetessä.

5.3 Aineisto

Aineisto koostuu musikaaliin osallistuvien nuorten kirjoittamista päiväkirjoista ja

haastatteluista. Lisäksi tutkittavat täyttävät toukokuussa 2004 ennen harjoitusten

alkamista kyselylomakkeen (liite 1), joka kartoittaa heidän odotuksiaan, toiveitaan ja

mahdollisia pelkojaan musikaalin suhteen. Kyselylomakkeesta käy lisäksi ilmi

nuorten aiempi kokemus tanssin, musiikin ja näyttelemisen osalta. Lomakkeen

tarkoitus oli siis hahmottaa tutkimukseen osallistuvien lähtökohtia.
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Päiväkirjaa nuoret kirjoittivat jokaisen harjoituskerran jälkeen ja lähettivät ne minulle

sähköpostitse. Annoin heille aina eri aiheen, jota toivoin heidän sen kertaisessa

kirjoituksessaan käsittelevän ja pohtivan. Aiheita olivat vuorovaikutus ja kontakti,

ilmaisu, tekninen harjoittelu, harjoituksissa aiheutuvien ristiriitojen kohtaaminen,

odotukset ja pettymykset sekä osallistujien väliset kaverisuhteet harjoitusten aikana.

Tietenkin päiväkirjoihin sai kirjoittaa myös muita musikaalin tekemisestä aiheutuvia

ajatuksia ja tuntemuksia, ja niitä tulikin runsaasti. Uskon, että kun nuoret saivat

purkaa ajatuksiaan heti harjoitusten päätteeksi ja olivat siinä vaiheessa luultavasti aika

väsyneitä, kirjoituksista tuli rehellisiä.

Päiväkirjojen lisäksi käytin aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua.

Haastattelu tuntui sopivalta menetelmältä, koska tutkimus keskittyy nimenomaan

musiikkiteatteria harrastavien nuorten subjektiivisiin käsityksiin ja kokemuksiin

motivaatiosta harrastukseensa. Haastattelu antaa haastateltavalle tilaisuuden ilmaista

itseään mahdollisimman vapaasti ja haastattelun etuna on myös se, että

haastateltavien ei-kielelliset viestit auttavat ymmärtämään vastauksia syvemmin

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 34-35).

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä ja olennaista siinä on se, että

haastattelutilanne ei etene tarkoin määrättyjen kysymysten mukaan, vaan tiettyjen

teemojen varassa. Tämä mahdollistaa tutkittavien omien ajatusten esille tulon.

Teemahaastattelu myös korostaa tulkinnan ja asioiden eri merkitysten keskeisyyttä.

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 48). Haastattelutilanteessa minulla oli selkeät teemat ja

niiden alla yksityiskohtaisia kysymyksiä. Haastattelun ei ole kuitenkaan tarkoitus

noudattaa laatimaani järjestytä orjallisesti, vaan tarkoitus on edetä haastateltavien

ehdoilla. Näin uskon saaneeni sellaistakin tietoa, jota en ymmärtänyt kysyä, mutta

haastateltavat nostivat itse uusia asioita esiin.

Haastattelut toteutin parihaastatteluina. Pari- ja ryhmähaastatteluissa tutkittavat

kommunikoivat keskenään. Haastattelun on tarkoitus olla luonteeltaan keskusteleva ja
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avoin, jolloin haastateltavat tuottavat paljon tietoa tutkittavasta aiheesta (Hirsjärvi &

Hurme 2000, 61). Parihaastattelun katsoin olevan sopiva aineistonkeruutavalta

vapaamuotoisuutensa vuoksi: kuullessaan muiden puheenvuoroja tutkittaville tulee

helposti mieleen asioita, joita yksilöhaastattelussa ei ehkä nousisi esiin.

Parihaastattelun varjopuolena voi olla toisen haastateltavan dominoiva asema

tilanteessa ja toisen vetäytyminen syrjään. Tällöin haastattelijan on yritettävä

tasapainottaa tilannetta esimerkiksi pyytämällä kommenttia vetäytyviltä

haastateltavilta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 63). Näiden haastatteluiden kohdalla ei

kuitenkaan käynyt näin; ryhmäläiset olivat haastatteluvaiheessa tuttuja keskenään ja

muutenkin aikalailla suulasta sakkia. Myös parihaastattelun purkaminen voi olla

ongelmallista, sillä voi olla hankalaa saada selville, kuka haastateltavista milloinkin

puhuu (Hirsjärvi & Hurme 2000, 63). Itse vidoin haastattelutilanteet, joten tällaista

ongelmaa ei päässyt syntymään. Haastattelut tein harjoituskauden kuluessa

(elokuu-marraskuu 2004). Haittapuolena haastattelun tekemisellä ja päiväkirjojen

kirjoittamisella olisi voinut olla se, että ohjasin itse nuoria tutkimukseen osallistujia.

Tämä saattoi vaikuttaa siihen, etteivät he ehkä uskalla antaa kritiikkiä minua

koskevista asioista. Tarkoitukseni oli kuitenkin yrittää saada heidät ymmärtämään,

ettei sillä, mitä he sanovat tai kirjoittavat ole mitään vaikutusta harjoitteluun tai minun

suhtautumisessani heihin ohjaajana. Kokemukseni mukaan nuoret antoivatkin sekä

päiväkirjoissaan että haastatteluissa kritiikkiä myös minua kohtaan melko vapaasti.

Käytännössä tämä on varmaan kuitenkin jonkinasteinen epäkohta, joka tulee ottaa

huomioon tuloksia pohdittaessa.

5.4 Analyysin eteneminen jatkuvan vertailun menetelmällä

Keskeinen analyysimetodi grounded theory -lähestymistavassa on jatkuvan vertailun

menetelmä. Jatkuvan vertailun menetelmässä aineisto koodataan ja kategorisoidaan

aineistosta esiin tulleiden seikkojen perusteella. Koodaus ja analyysi kulkevat
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rinnakkain eikä aineistoa yritetä pakottaa ennalta määrättyihin kaavoihin. Menetelmä

voidaan jakaa vaiheittain seuraavasti:

1. avoin koodaus

2. aksiaalinen koodaus

3. selektiivinen koodaus. (Honkonen & Karila 1995, 137.)

Ensimmäisessä vaiheessa aineistosta etsitään pieniä kokonaisuuksia, joita nimitetään

substantiivikoodeiksi. Substantiivikoodien perusteella muodostetaan suurempia

kokonaisuuksia (alakategoriat), joista kootaan vielä laajemmat kategoriat, eli

ydinkategoriat. Ydinkategoriat sisältävät aiemmin määritellyt alakategoriat, jotka

puolestaan sisältävät substantiivikoodit. Seuraavassa kuvaan analyysin etenemistä

vaiheittain.

Avoin koodaus

Aluksi litteroin haastattelut suhteellisen tarkasti. Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan

pyrkinyt esimerkiksi puheen taukojen mittaamiseen tai pari- ja ryhmähaastattelussa

väistämättä esiintyvän päällekkäispuhumisen raportoimiseen. Oleellisinta oli löytää

puheesta keskeiset aiheet, tutkimuksen kannalta relevantit kohdat, joiden avulla

tutkimusongelmaa voi lähteä ratkaisemaan. Kävin aineiston - sekä päiväkirjat että

litteroidut haastattelut - tarkasti rivi riviltä läpi ja muodostin kuvatuille tapahtumille

koodit sen perusteella, mikä missäkin kohdassa on asian ydin. Nämä

substantiivikoodit ovat suoraan tutkittavien puheesta ja kirjoituksista. Ne ovat

arkipäiväisiä ja niissä tärkeintä on ilmiöiden ja tapahtumien kuvaaminen. (Silvonen &

Keso 1999,909). Seuraavassa esimerkki koodaamisesta.

H6: "Oikeestaan mulla ehkä se oli tärkeetä, kun kaveritkin harrasti."

H5: "Ja se onkin just tosi tärkeetä et kaikki on kavereita keskenään. Ei silleen ehkä ilman

kavereita jos ois muiden kanssa vaikka riidoissa ni jaksais olla mukana."

H6: "Niin. On ne kyllä tärkeitä."

Koodi edellä olevasta sitaatista: kavereiden tärkeys.
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H3: "Mä silleen ihailin mun siskoa kun se harrasti."

H4: "Ja näytti aina tosi ihanalta ku olin kattomassa esityksiä. Ne oli niin hyviä jotkut siellä

lavalla. Mäkin oikeestaan ihailin niitä ja halusin mukaan."

Koodi edellisestä sitaatista: esikuvien ihaileminen.

Koodien välisiä suhteita vertaillaan jatkuvasti ja olennaisinta on löytää niitä

aineistosta mahdollisimman monta. Substantiivikoodeja muodostui lopulta 42. Ne

ovat nähtävissä liitteessä 2.

Aksiaalinen koodaus

Aksiaalinen koodaus tarkentaa avoimessa koodauksessa induktiivisesti löydettyjä

koodeja. Niitä vertaillaan toisiinsa etsien niistä eroja ja yhtäläisyyksiä ja

muodostetaan siten koodiperheitä eli kategorioita. Kategoriat ovat otsikoita, jotka

pitävät sisällään saman tapahtuman tai ilmiön eri ilmenemismuodot eli

substantiivikoodit. Pyrin täsmentämään käsitteiden eroja ja samankaltaisuuksia ja

kiinnitin huomiota substantiivikoodien eri ominaisuuksiin suhteessa muihin

koodeihin. (Honkonen & Karila 1995, 137.)

Tämä on vähäisen kokemukseni mukaan analyysin hankalin vaihe, sillä monet

substantiivikoodit saattavat kuvata toisistaan eroteltavissa olevia laajempia

kokonaisuuksia. Substantiivikoodit menevätkin osin päällekkäin siten, että

samankaltainen koodi esiintyy eri kategorioiden alla. Esimerkiksi koodit uuden

oppiminen ja uudet haasteet kiehtovat tarkoittanevat pitkälti samaa asiaa. Ne ovat

kuitenkin loppujen lopuksi eri alakategorioiden, jopa eri ydinkategorioiden alla

johtuen niiden kontekstista. Kontekstualisuus siis korostui analyysia tehdessä ja

tuloksia määriteltäessä. Olennaista oli jatkuva vertailu ja johtopäätöksien teko.

Testasin eri kategorioita pyrkimyksenäni löytää niille olemassaolon oikeuden,
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jokaisen kategorian täytyi olla "varma" ja todella aineistoa kuvaava. Jäsentää

kategorioita ja pohdin kontekstia, jossa ne esiintyivät. Nämä alakategoriat ovat

nähtävissä liitteessä 2.

Selektiivinen koodaus

Selektiivinen koodaus muistuttaa aksiaalista koodausta, mutta se tehdään ylemmällä

abstraktiotasolla. Kategoriat yhtenäistetään määrittelemällä systemaattisesti niiden

väliset suhteet. Tällä pyritään mallin koherenssiin. Määrittelin kategorioista

ydinkategoriat, jotka sisältävät loput eli alakategoriat. Keskeisimmiksi kategorioiksi

muodostuivat sosiaaliset syyt, oppiminen ja kehittyminen sekä mielihyvän kokeminen

(liite 2). Näihin peruskategorioihin suhteutin muita esiin nousseita kategorioita

jäsentäen niitä ydinkategorioiden alakategorioiksi. Tämän perusteella muodostin

rajatun mallin aineistosta. (Honkonen & Karila 1995, 137-138.)

Tässä vaiheessa minulle tuli vaikeuksia määrittää, miten edes ydinkategoriat loppujen

lopuksi eroavat toisistaan: analyysia kirjoittaessani kaikki seikat tuntuivat kietoutuvan

toisiinsa ja löysin niiden väliltä paljon yhteyksiä. Kuitenkin tulokset täytyi jäsentää,

joten päädyin lopullisesti edellä mainittuun ydinkategorioiden jaotteluun. Teoria

syntyy näitä seikkoja erittelemällä, pohtimalla ja perustelemalla.
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6 TULOKSET

Grounded theoryn mukaisen analyysin perusteella päädyin kolmeen pääkategoriaan,

jotka jäsentävät musiikkiteatteriharrastajien motiiveja. Nämä päägategoriat ovat:

1. sosiaaliset syyt

2. oppiminen ja kehittyminen

3. mielihyvän kokeminen.

Suhteutettaessa ydinkategorioita Madsenin (1981) motiiviluokitukseen voidaan

havaita, että kategoria sosiaaliset syyt on verrattavissa sosiaalisiin motiiveihin

käsittäen kontakti- ja suoritusmotiivit. Kategoria sosiaaliset syyt sisältää kuitenkin

myös emotionaalisia motiiveja. Oppiminen ja kehittyminen -kategoriassa älyllisistä

motiiveista korostuu ennen kaikkea uteliaisuus uuden oppimisen haluna. Tämä

kategoria sisältää kuitenkin myös sosiaalisen kontaktimotiivin. Kategoria mielihyvän

kokeminen on jo sellaisenaan vahvasti emotionaalinen motiivi, mutta kyseinen

kategoria sisältää myös toimintamotiiveista jännityksen ja kokemuksen tarpeet

kontakti- ja suoritusmotiivit. Madsenin motiiviluokituksesta ainoastaan orgaaniset

motiivit eivät esiintyneet tuloksissa millään lailla. Metsämuuronen (1997, 61)

toteaakin, että koska orgaanisten motiivien tehtävä on pitää yksilö elossa, ei niitä

voida olettaakaan löytyvän harrastusta motivoivina tekijöinä.

Alaluokkia muodostui kuhunkin kategoriaan kahdesta kolmeen kappaletta. Koska

pyrkimykseni ei ollut muodostaa musikaaliin osallistuvista kuvausta jokaisesta

erikseen, en käy läpi jokaisen tutkittavan motiiveja, vaan ne on koottu yhdeksi

kokonaisuudeksi. Seuraavaksi esitän tulokset.
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6.1 Sosiaaliset syyt

Huomattavasti merkittävimmäksi motivaatiotekijäksi musiikkiteatteriharrastukseen

nousivat sosiaaliset syyt. Se, että kaveritkin harrastavat oli jokaisen kohdalla syy

aloittaa harrastus. Harrastuksen parissa solmitut ystävyyssuhteet myös osaltaan

vaikuttavat siihen, ettei harrastusta haluta lopettaa. Ohjaajien, perheen ja kavereiden

kannustus pitää motivaatiota yllä silloinkin, kun harrastus tuntuu erityisen raskaalta.

Toisaalta sosiaaliset syyt aiheuttavat motivaatiota heikentäviä seikkoja: kilpailu

muiden harrastajien kanssa ja paineen kokeminen tuli tutkittavien teksteissä ja

puheessa esiin yllättävän korostuneesti. Keskeisiä motiivilajeja sosiaalisten syiden

yhteydessä ovat Madsenin (1981) mainitsemat sosiaaliset motiivit, erityisesti

kontakti- ja suoritusmotiivit, sekä emotionaaliset motiivit.

6.1.1 Vuorovaikutus

Harrastuksen aloittamiseen liittyy vahvasti kavereiden antama esimerkki. Kun

tutkittavat olivat nähneet esimerkiksi luokkatovereidensa esiintyvän musikaalissa,

hekin halusivat mukaan. Jo toiminnassa mukana olleilta kavereilta saatiin tietoa

harjoituksista ja ohjaajista. Yhden nuoren kohdalla myös isosiskon harrastaminen

toimi kimmokkeena aloittamiselle.

Harrastusporukkaan ystävystyminen saa nuoret jatkamaan teatterin tekemistä.

Mukaan mennään joka vuosi, vaikka harjoitusprosessin ollessa kiivaimmillaan

mieleen tuleekin usein lopettaminen. Kuitenkin ajatus siitä, että joutuisikin katsomaan

kavereiden esiintyvän sen sijaan, että olisi itsekin lavalla ei tunnu mielekkäältä.

Tällöin voidaan puhua kontaktimotiivista, joka on yksi sosiaalisista motiiveista

(Madsen 1981, 29). Sen liikkeellepanevasta voimasta tutkittavat kokevat

yhteenkuuluvuutta tutuksi tulleen ryhmän kanssa. Harrastuksesta pois jättäytyminen

koetaan epämielekkäänä vaihtoehtona, sillä se tarkoittaisi ryhmästä ulkopuoliseksi
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jäämistä. Tieto siitä, että ryhmä jatkaa toimintaansa, vaikka itse lopettaisikin saa

aikaan tietynlaisen yksinjäämisen pelon. Näin ollen harrastaja jää ryhmään ja

käyttäytyy siten muiden odottamalla tavalla säilyttäen sosiaalisen kontaktin (Madsen

1981, 29).

H1: " Mun mielestä ainakin on ihan mahdoton ajatus, et oikeesti lopettas tän. Kun kaikki

kaveritkin on mukana. Pakko mennä mukaan joka vuosi."

Kontaktimotiivi korostuu myös ohjaajan roolia ajatellessa. Ohjaajien

auktoriteettiasema on kiistämätön ja tämän vuoksi nuorille on tärkeää, että ohjaaja

suhtautuu harrastajiin tasapuolisesti. Ohjaajien vaatimukset ja odotukset vaikuttavat

motivoivasti harrastajiin. Ohjaajia kunnioitetaan ja heidän positiivista suhtautumistaan

harrastajiin pidetään tärkeänä. Se, että ohjaajiin saa luotua kaverisuhteen koetaan

merkittäväksi motivaatiota parantavaksi tekijäksi. Tutkittavilla on kokemuksia

ohjaajasta, joka ei vaivautunut opettelemaan nuorten omia nimiä, vaan puhutteli heitä

roolihenkilöinä koko puoli vuotta kestäneen harjoitusprosessin ajan. Tutkittavat

kertovat ohjaajan tuntuneen etäiseltä ja jopa pelottavalta. Silloin mielessä kävi kesken

lopettaminen useamman kerran. Harrastajaryhmä kuitenkin kannusti toisiaan

jatkamaan, eikä kukaan jättänyt produktiota kesken. Ystäväpiiriin motivoiva merkitys

kontaktimotiivin kautta on siis suuri.

Ohjaaja voi näin ollen suhtautumisellaan vaikuttaa nuoren motivaation säilymiseen.

Jos harrastajaa ei kohdella "oikeana" ihmisenä, heikentää se harrastukseen

motivoitumista ja sitoutumista. Hyviä kokemuksia ohjaajista nuorilla oli runsaasti.

Kun ohjaajiin saa tutustua ja he ovat läsnä tasavertaisina, eivät selkeinä

auktoriteetteina, tutkittavat kokevat itsensä tärkeiksi ja olonsa turvalliseksi, mikä

liittyy emotionaalisiin motiiveihin (Madsen 1981, 27).

H3: "Silloin on kivaa ku on kontakti ohjaajiin. Kun ne niinku juttelee ja vitsailee eikä oo

etäisiä. Tulee sellanen olo et voi ku se on niin läheinen se ohjaaja."
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6.1.2 Hyväksytyksi tulemisen tunne

Ohjaajan ja oppijan keskinäinen vuoropuhelu on olennaista. Harrastaja saa jatkuvasti

palautetta ohjaajaltaan ja altistaa suorituksensa tarkkailun ja arvostelun kohteeksi

myös yleisölleen. Se, että omasta tekemisestä, esiintymisestä ja osaamisesta saa

kannustavaa palautetta toimii merkittävänä motivoijana. Ohjaajan antamat kehut

harjoitustilanteessa on moottori, joka saa harrastajat innostumaan entistä enemmän.

Ohjaajien kehuja ja kannustusta odotetaan ja se on usein harjoitusten kohokohta.

Toisaalta rakentavasta kritiikistäkään pahemmin lannistuta, päinvastoin jos kritiikkiä

ei tule lainkaan, nuori alkaa epäillä ohjaajan katsovan "touhua vaaleanpunaisten

linssien läpi".

H5: "Parasta on ku sanotaan et hyvä hyvä. Mut kyl musta ainakin siis on ihan hyvä jos ohjaaja

myös niinku antaa negatiivista palautetta. Sit voi kehittyä. Ja siis niitten pitääkin antaa

negatiivista juttua ku ei sitä oikeesti kuitenkaan osaa kaikkee."

Myös harrastajakollegalta saatu tunnustus koettiin kannustavana. Jos kehuja saa

vertaiseltaan, koetaan onnistumisen tunnetta. Toisten kehuminen tuo myös itselleen

hyvän mielen. Toista kannustamalla näytetään muille, ettei ole kateellinen ja pystyy

iloitsemaan toisen onnistumisesta. Kontaktimotiivi korostuu, sillä yhteyden

säilyttäminen vertaisryhmään koetaan tärkeäksi (Madsen 1981, 29).

Perheen kannustusta pidetään tärkeänä. Se, että perhe jaksaa tulla katsomaan esityksiä

kerta toisensa jälkeen kukkien kera on merkki siitä, että nuorta ja hänen

vaivannäköään ja ponnisteluaan arvostetaan. Myös perheen tuki harrastuksen

mahdollistajana koetaan välttämättömäksi. Vanhempien huolehtiminen harjoituksissa

käymisestä on tärkeää. Perhe ymmärtää ja tukee myös silloin, kun koulussa ja

harrastuksessa on raskasta. Jos vanhemmat vastustavat harrastusta ja epäilevät sen

esimerkiksi vaikuttavan koulunkäyntiin heikentävästi, voi myös nuoren oma into

harrastusta kohtaan vähentyä.
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H3: "Silloin mul oli sellanen et oon tosi ja huono ja koulusssa oli rankkaa. Ni mä vaan itkin.

Mut äiti lohdutti ja oli mun puolella ja sano et sä oot ihan hyvä."

Kaikki tutkittavat kokivat saavansa perheeltä täyden tuen ja pitivät sitä tärkeänä oman

jaksamisen kannalta. Positiivisen palautteen kautta harrastaja tuntee itsensä

hyväksytyksi joten kontaktimotiivi on myös tässä taustalla. Hyväksytyksi tulemisen

tunteeseen liittyy myös esiintymistilanteessa yleisön aplodit ja muut

suosionosoitukset. Kun on tehty paljon töitä onnistuneen esityksen eteen ja ehkä

välillä epäiltykin omia kykyjä ja esityksen kokonaisuutta, antaa yleisön positiivinen

reaktio valtavan määrän itseluottamusta ja onnistumisen tunnetta. Toisaalta

harrastuneet tutkittavat ymmärtävät myös sen, että aina ei yleisö voi olla hurmiossa:

aplodeja ei ehkä tulekaan jokaisen laulun ja tanssin jälkeen tai yleisö ei naurakaan

"oikeassa kohdassa". Tätä ei kuitenkaan nähty millään lailla motivaatiota laskevana,

mikä osoittaa tutkittavien ammattimaista suhtautumista harrastukseensa.

H7: "Sen oon oppinu, et esitys voi olla tosi hyvä vaikka yleisö ei taputtaiskaan joka välissä. Ei

ne aina ammattilaisillekaan raputa ja se on ihan ok."

Teksteissä ja haastattelussa tuli esiin myös katsojien ihailun kohteena olemisesta

nauttiminen. Erityistä innostusta herättää pienempien katsojien suorasukainen ihailun

osoittaminen ja nimikirjoitusten pyytäminen. Esiintymishalu on luonnollinen syy

hakeutua musiikkiteatteriharrastuksen pariin.

H5: "Musta on tosi niinku hauskaa ja silleen aika kivaa tai jännää ku vaikka ala-astelaiset

tulee pyytää nimmaria esityksen jälkeen. Siinä on ihan et voi ei, mä oon jollekin niinku idoli!"

Ihailun kohteeksi pääseminen tuntuu hyvältä suoritukselta antaen lisäinnostusta

harrastamiseen. Myös oman ikäisten kavereiden, jotka tulevat katsomaan esityksiä

ihailu koetaan mielekkäänä: on tunne, että on kovalla työllä saavuttanut jotain
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sellaista, mihin kaikilla ei ole mahdollisuutta. Suoritusmotiivi on siis vaikuttava

tekijä.

6.1.3 Näyttämisenhalu

Palautteen saamiseen ja vuorovaikutuksellisuuteen liittyy myös negatiivisia piirteitä.

Harrastajien välinen kilpailu ja jatkuva ohjaajien huomion tavoittelu saattaa johtaa

niin kärjistyneeseen tilanteeseen, että harrastuksen lopettaminen tuntuu ainoalta

vaihtoehdolta. Kilpailutilanne aiheuttaa suoritusmotiivin korostumisen (Madsen 1981,

31), jolloin harrastamisesta saattaa hävitä kokonaan sisäiset emotionaaliset motiivit,

kuten ilon tunne. Motivaatiota heikentää huomattavasti kilpailutilanteen kokeminen

liian voimakkaaksi. Tällöin on mahdotonta, että voisi tunnustaa kilpakumppaniksi

koetun kaverin suoriutuvan esimerkiksi jostain tanssikohtauksesta upeasti. Mielessä

on vain halu olla itse parempi. Yllättävää on myös, että se, mikä on toisella

motivaatiota vahvistava tekijä saattaakin olla toiselle motivaatiota heikentävä tekijä.

Esimerkiksi ohjaajan kehuessa kaveria saattaa ilman kehuja jäänyt tuntea itsensä

epäonnistuneeksi. Huomattavan voimakkaasti tutkimuksen edetessä tuli esiin se, että

harrastaja haluavat saada kehuja yhtä paljon ja samanaikaisesti.

H3: "Se tuntuu joskus inhottavalta jos toista vaan kehutaan ni tulee sellanen olo et hei mäkin

oon täällä…"

Toisaalta kilpailutilanne nähdään myös positiivisena, sillä se auttaa saamaan itsestään

parempia suorituksia irti. Kilpailutilanteessa on siis kaksi puolta motivaatiota

ajatellen: jos kilpailua ei koeta liian painostavaksi ja "totiseksi" se lisää

suoritusmotiivia positiivisessa mielessä vahvistaen omaa motivaatiota harjoitella

enemmän. Tällöin harjoittelussa säilyy ilo. Jos kilpailutilanne aletaan kuitenkin kokea

kahlitsevana ja musertavana, into koko harrastukseen lopahtaa. Vaikka haastatteluissa

kävi ilmi, että kaksi tytöistä oli kokenut kilpailutilanteen todella painostavana ja
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ajatelleet lopettavansa harrastuksen sen takia, kuitenkin motivaatiota ylläpitävät seikat

nousivat päällimmäisiksi niin että molemmat jatkoivat loppuun asti.

Kilpailutilanne syntyy suoritusmotiivin korostuessa liikaa. Suoritusmotiivilla on

kuitenkin myös positiivinen vaikutus musiikkiteatterin harrastajiin, sillä pieni kilpailu

muiden harrastajien tai omien aikaisempien suoritusten kanssa edesauttaa kehitystä.

Suoritusmotiivin voidaankin nähdä olevan erityisen tärkeä edistymisen kannalta.

Selkeä kehittyminen ja siitä kiitoksen saaminen puolestaan lisää motivaatiota

entisestään.

Musiikkiteatterin harrastaja ovat jatkuvasti alttiina lehtien kriitikoiden arvosteluille.

Vaikka tämä mainittiinkin tutkittavien vastauksissa "pelottavana" asiana, tuli esille

toisaalta myös tilanteesta nauttiminen: se, että pääsee esittämään taitonsa siinä mitä

osaa nousee osittain paineiden kautta positiiviseksi näyttämisenhaluksi. Myös sekä

perheen että kavereiden odotukset hyvästä suorituksesta on motivoiva tekijä

suoritusmotiivin kautta.

H2: "On niin uskomaton olo kun pääsee näyttämään vaikka siis epäilijöillekin mitä ollaan

saatu aikaan."

6.2 Oppiminen ja kehittyminen

Musiikkiteatteriharrastuksen myötä oppii paljon erilaisia taitoja, jotka ovat eduksi

paitsi harrastuksessa itsessään, myös jokapäiväisessä elämässä. Esiintymiskyky,

itseluottamus, ryhmässä toimiminen ja ohjeiden sekä rakentavan kritiikin

vastaanottaminen ovat asioita, joita tarvitaan koko ajan eri elämän alueilla. Nämä

taidot parantuvat sen myötä, kun osaaminen musiikkiteatterin eri osa-alueilla

kehittyvät. Tutkittavat suhtautuvat harrastukseensa hyvin kunnianhimoisesti ja

kehittyminen paitsi tanssimisessa, laulamisessa ja näyttelemisessä, myös muissa
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yleisimmissä asioissa koettiin merkityksellisenä. Tavoitteiden asettaminen ja niiden

saavuttaminen koettiin tärkeäksi. Älylliset motiivit korostuvat uteliaisuuden - uuden

oppimisen - myötä (Madsen 1981, 32). Toisaalta myös suoritusmotiivit ovat tässäkin

kategoriassa korostuneesti esillä: taitojen jatkuva kehittäminen ja kunnianhimoinen

suhtautuminen harrastukseen on keskeisessä asemassa.

6.2.1 Taitojen parantaminen

Yksi merkittävä syy musikaaliin mukaan menemiseen tutkittavilla oli aikaisemmin

nähdyt esitykset ja niissä esiintyvien nuorten ihaileminen. Tämän myötä nousi halu

tulla itse yhtä hyväksi esiintyjäksi. Mielenkiinoista on, että tässä valossa

suoritusmotiivi olisi toiminut harrastuksen alulle panevana tekijänä. Suoritusmotiivi

koettiin yhtä merkittävänä harrastusmotivaation ylläpitäjänä. Taitojen parantaminen

tanssimisen, laulamisen ja näyttelemisen osalta motivoi nuoria harrastajia

osallistumaan harjoituksiin, vaikka välillä se tuntuisikin todella raskaalta. Eri taitojen

parantaminen koetaan hyvin tärkeäksi, jopa tärkeimmäksi seikaksi ajatelle sitä, että

harjoituksissa todella haluaa ja jaksaa käydä.

H1: "Kyllä mulle on kuitenkin tosi tärkeetä et oikeesti niinku kehittyy varsinki tanssijana. Ei

kyllä ehkä niin innoisaan viitis käydä treeneissä jos siel ei oppis mitään."

Musikaalin vaatimien eri taitojen systemaattinen kehittäminen ja uuden oppiminen

koetaan merkittäväksi. Liian helppoa osaa musikaalissa ei pidetä mielekkäänä, koska

silloin ei välttämättä pääse oppimaan uutta. Myöskään toistuvasti samanlaisia

näytelmiä ei haluta tehdä; oman kehityksen paikoillaan polkemista halutaan välttää.

Älyllisistä motiiveista uteliaisuus nousee esiin vahvasti haluna oppia jatkuvasti uutta.

Motivaatiota heikentää se, jos harrastamisen ei koeta kehittävän taitoja.

Huomionarvoista on, että eri esiintymismuotojen kehittymisen lisäksi tutkittavat
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painottivat myös muiden taitojen, kuten ryhmässä toimimisen ja toisen huomioimisen

kehittymistä. Myös taitojen parantamiseen liittyy siis tietyt sosiaaliset motiivit.

6.2.2 Tavoitteellisuus

Tutkittavien toiveissa ammattiura musiikkiteatterin parissa tuntuu kiehtovalta

ajatukselta. Myös pelkästään tanssijan, näyttelijän tai laulajan urasta haaveileminen

tulee esiin. Tämä tuo harjoitteluun tavoitteellisuutta ja edistää myös halua oppia uutta.

Mielikuvissa ovat omat esikuvat, sekä paikallisessa nuorisoteatterissa nähdyt "tähdet"

että kansalliset tai kansainväliset viihdealan ammattilaiset. Heitä ihaillaan ja

jäljitellään. Haaveissa on, että itse pääsisi joskus samalle tasolle.

H1: "On se silleen ku näkee jotain tosi hyviä esiintyjyä niinku laulajia tai tanssijoita tai

näyttelijöitä ni ite aattelee että voi ku vois olla noin taitava. On se sellanen tavoite tai haave."

Älyllisistä motiiveista uteliaisuus tulee jälleen esiin. Tavoitteellisuus tuo

harrastamiseen jatkuvaa mielenkiintoa. Toisaalta tavoitteellisuuteen liittyy jälleen

myös suoritusmotiivi. Tavoitteet asetetaan aina vain korkeammalle ja myös muiden

harrastajien kehitystä tarkkaillaan. Tavoitteellisuuteen voidaan liittää myös

kontaktimotiivin hallitsevuus: usein omat päämäärät selkiytyvät ja nousevat

korkeammalle, kun ympärillä on saman alan harrastajia samoihin päämääriin

suuntautuneina.

6.3 Mielihyvän kokeminen

Kaiken kaikkiaan musiikkiteatteria pidetään antoisana harrastuksena, joka tuottaa

paljon mielihyvää ja ilon tunnetta. Harjoituksissa viihdytään, ne koetaan olennaisena

osana omaa elämää. Harjoittelun tarpeessa korostuu nimen omaan oma henkinen
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hyvä olo, ei niinkään fyysisen kunnon kehittämisen tai ylläpidon halu. Hieman

yllättävääkin on se, ettei fyysisen kunnon tärkeys tullut teksteissä tai puheissa

kertaakaan esiin, vaikka musikaaleissa esiintyminen edellyttääkin hyvää kestävyyttä

ja myös lihaskuntoa.

Esiintyminen ja virheiden jännittämisen ylittäminen on olennainen osa hyvän mielen

saavuttamista. Uudet kokemukset ja haasteelliset tehtävät innostavat harrastajia.

Emotionaalisista motiiveista mielihyvän tarve koettiin merkittävimpänä. Myös

toimintamotiivit - kokemuksen ja jännityksen tarve - tulivat vahvasti esiin.

6.3.1 Viihtyminen

Tutkittavien puheissa tulee musikaalista keskusteltaessa jatkuvasti esiin adjektiivi

"ihana": tanssiminen on ihanaa, harjoitukset ovat ihania, esiintyminen on ihanaa.

Esiintymisestä nautitaan ja hienosti menneen esityksen jälkeen on monta päivää hyvä

olo. Esiintymisen aiheuttama onnistumisen kokemus poistaa negatiiviset ajatukset

harrastuksesta ja motivoi jatkamaan harrastusta. Ilon ja mielihyvän tarpeiden

tyydyttäminen on merkittävä motivoijatekijä.

H6: "Oikeestaan se ku hyvä esitys on takana on kaikista isoin palkinto. Silloin aina aattelee et

vaikka mikä olisi ja vaikka ois jalka poikki ni tuun mukaan ens vuonnaki."

Itsensä ilmaiseminen tanssimisen, näyttelemisen ja laulamisen kautta tuottaa nuorille

mielihyvää ja saa viihtymään harjoituksissa. Mielihyvän kokeminen on niin

merkittävää, että se jättää alleen negatiiviset kokemukset ja motivaatiota heikentävät

seikat, kuten kilpailutilanteet. Harrastusta pidetään antoisana ja itseluottamusta

kohottavana. Itsetuntoa vahvistaa, kun huomaa pystyvänsä omaksumaan vaikeiltakin

tuntuvia asioita. Myös ryhmän hyväksyntä ja tunnelman rentous saavat harrastajat

uskomaan itseensä ja omaan osaamiseensa. Tähän liittyy myös aiemmin esillä olleet
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kehut ja muiden osoittama ihailu, eli sosiaaliset motiivit tulevat esiin tässäkin

kategoriassa.

6.3.2 Itsensä voittaminen

Vaikka tutkittavat kertovat jännittävänsä esiintymisiä kovasti, vaikuttaa se silti olevan

positiivista jännittämistä, josta kaikesta huolimatta nautitaan.

H3: "Jos ei jännitä, ni ei anna itsestään niin paljon ja sit siitä ei nauti niin ku silloin jos

jännittää ihan hirveesti ennen esitystä."

Yksi nuorista kirjoittaa suorastaan pelkäävänsä esiintymistä, etenkin yksinlaulamista.

Lauluosuuksien suorittamisen jälkeen kuitenkin on hyvä olo ja onnistumisen tunne

siitä, että selviytyi pelottavana pitämästään tilanteesta hyvin. Esiintymisjännityksestä

huolimatta lavalla olemisesta nautitaan. Jännityksen tarve tyydyttyy: ilman sitä

harrastus ei tuntuisi yhtä kiehtovalta. Vaikka lavan takana jännittääkin kovasti, lavalla

ollessa on taas rento olo. Jännitystä ei siis kaikesta huolimatta voida pitää

motivaatiota heikentävänä tekijänä, vaan itsensä voittamisen tunteen kautta nuori saa

jälleen innostusta jatkaa esiintymistä.

Virheiden pelkääminen sekä harjoituksissa että esiintymistilanteessa tulivat selkeästi

esiin. Harjoituksissa virheiden tekemisen pelkoon vaikutti ohjaaja: ohjaajan ollessa

etäinen ja liian vaativa oma vuoro sanoa tai tehdä jotain tuntuu todella vaikealta.

Sosiaaliset motiivit tulevat esiin pelkona siitä, että nolaa itsensä muiden edessä.

Virheitä pelätään etenkin silloin, jos on aikaisemmissa harjoituksissa tehnyt saman

virheen useamman kerran ja ohjaaja on huomauttanut siitä epäystävälliseen sävyyn.

Tällöin jo pelkästään harjoituksiin tuleminen tuntuu vastenmieliseltä. Harjoituksia

jännittää tällaisissa tilanteissa yleensä vielä esitystäkin enemmän.
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H3: "Se on kauheeta jos harkoissa tekee aina saman virheen ja siitä huomautellaan koko ajan.

Esityksessä se vaan menee ilman että kukaan ehkä ees huomaa."

Kokeilunhalu - into päästä itse tekemään sellaista mitä näki kavereidenkin tekevän -

vaikutti tutkittavien musiikkiteatteriharrastuksen aloittamiseen. Yhä

harrastuneisuuden ollessa vakiintunutta uusien kokemusten hankkiminen on

harrastajille tärkeitä. Jokainen esiintyminen on aina uusi, jännittävä kokemus vaikka

olisikin esiintynyt jo hyvin paljon. Toimintamotiiveista kokemuksen tarve korostuu.
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7 POHDINTA

7.1 Tulosten arviointi

Tutkimukseni tarkoitus oli oman musikaaliproduktion valmistamisen kautta selvittää,

mikä motivoi 15-18-vuotiaita nuoria harrastamaan musiikkiteatteria. Sosiaaliset syyt,

oppiminen ja kehittyminen sekä harrastuksen mielihyvän tuottaminen nousivat

keskeisiksi motivoiviksi tekijöiksi. Sinällään tulokset eivät lainkaan yllättäneet -

mainittujen asioiden voisi kuvitella olevan tärkeitä mitä tahansa harrastamista

ajatellessa.

Verratessani saamiani tuloksia Madsenin motiiviluokitukseen havaitsin, että

sosiaaliset, kognitiiviset, emotionaaliset ja toimintamotiivit tulivat vahvasti esiin

haastateltavien vastauksissa. Sosiaalisista motiiveista korostuivat kontakti- ja

suoritusmotiivit kavereiden tärkeyden ja toisaalta harrastajien keskinäisen kilpailun

kautta.

Emotionaalisista motiiveista keskeinen oli mielihyvän kokeminen

musiikkiteatteriharrastuksen myötä. Älyllisistä motiiveista uteliaisuus - uuden

oppiminen - koettiin merkittävänä. Toimintamotiiveista esiin tuli vahvasti sekä

kokemusten että jännityksen tarve.

Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa (Kosonen 2001; Metsämuuronen 1995, 1997;

Nikkilä & Vainio 1992), myös tämän tutkimuksen tuloksissa painottuvat

harrastamisen emotionaaliset motiivit. Se, että harrastus tuottaa iloa ja mielihyvää on

tärkeää. Toisaalta myös sosiaaliset motiivit tulivat esiin jokaisen ydinkategorian ja

alakategorian alla. Nuorten keskuudessa ei liene yllätys, että sosiaaliset syyt nousivat

niin merkittäviksi harrastusmotiiveiksi. Erityisesti sosiaalisista syistä korostui
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kontaktimotiivi ja se, että musiikkiteatteriharrastuksen pariin on hakeuduttu koska

kaikki kaveritkin harrastavat. Tässä on huomioitava se, että tutkimuksessani kyse on

todella pienen paikkakunnan nuorisosta - Rantasalmella on vain vajaat 5000 asukasta.

Tällöin myöskään kaveripiirissä ei ole ns. valinnan varaa samalla tavalla kuin suurissa

kaupungeissa, vaan kaikki tuntevat toisensa koulun kautta. Myös

harrastusmahdollisuudet ovat luonnollisesti rajoittuneemmat, ja väitänkin, että koska

Rantasalmella musiikkiteatteri on niin näkyvässä osassa se saa harrastuksen pariin

myös sellaisia nuoria, jotka eivät muuten asiasta innostuisi. Uskoisin, että

suuremmissa kaupungeissa nuoret valitsevat harrastuksensa enemmän puhtaasti oman

mielenkiintonsa ja taipumustensa mukaisesti ja kaveripiirikin muodostuu sekä koulu-

että harrastuskavereista, kun taas Rantasalmen kokoisella paikkakunnalla piirit ovat

samat molemmissa.

Yleisesti saamieni tulosten perusteella voi todeta, että kun harrastuksen pariin on

hakeuduttu, kontaktimotiivi saa harrastajan pyrkimään toimimaan ohjaajien,

kavereiden ja perheen odottamalla tavalla. Harrastusta ei haluta lopettaa, sillä

ulkopuoliseksi jäämisen pelko on suuri. Harrastus tuo mukanaan niin paljon

positiivisia, kaveripiiriä yhdistäviä kokemuksia, ettei niistä haluta joutua luopumaan.

Myös suoritusmotiivin merkitys mielenkiinnon ylläpitämiseen on suuri.

Metsämuuronen (1995,1997) havaitsi suoritusmotiivin olevan erityisen olennainen

urheilun ja musiikin harrastajille. Kehittymisen ja hyvien tulosten saavuttamisen tarve

on suuri. Toisaalta Kosonen (2001) painottaa, että pianonsoitto on harrastajilleen

nimen omaan sisäisen motivaation ohjaamaa, jolloin mielihyvän kokeminen on

oleellisessa osassa. Ulkoinen motivaatio, kuten suorittaminen tulee ikään kuin sivussa

mukaan. Tässä suhteessa tämän tutkimuksen tulokset vastaavat Kososen havaintoja:

vaikka suoritusmotiivi onkin selkeän korostuneesti esillä, varsinainen liikkeelle

paneva voima löytyy kuitenkin musiikkiteatteriharrastuksen tuottamasta ilosta.

Suoritusmotiivi korostuu sen myötä, mitä pidemmälle nuori harrastuksessaan pääsee:

aina halutaan olla vähän taitavampia kuin edellisellä kerralla. Omaan oppimiseen ja
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taidolliseen kehittymiseen panostetaan ja sitä pidetään tärkeänä. Jos kehittyminen

tuntuu junnaavan paikoillaan, turhautuminen saattaa vaikuttaa intoa latistavasti.

Aiemmassa tutkimuksessa ei ole erikseen käsitelty motivaatiota heikentäviä tekijöitä.

Myöskään tässä tutkimuksessa niitä ei ole eroteltu omaksi alueekseen, sillä ne tulivat

esiin hetkellisinä ilmiöinä: alentunut motivaatio ei ole pitkäkestoinen tila, vaan nousee

pintaan ennemminkin tilannekohtaisesti. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi se, että

harrastuskaveri saa kehuja ohjaajalta, mutta itse ei saa. Oleellista on, että motivaatio

vahvistuu heti, kun itse saa positiivista palautetta. Motivaatioon heikentävästi

vaikuttavat tekijät ovat sosiaalisiin tilanteisiin liittyviä ja niiden taustalla ovat suoritus-

ja kontaktimotiivit, kuten aiemmin mainitsemani nuoren kokemus taitojensa

kehittymisen pysähtymisestä.

Hieman yllättävää on se, ettei musiikkiteatterin fyysisyydestä huolimatta liikkumisen

tarvetta pidetty merkittävänä. Kukaan haastateltavista ei ottanut esiin tanssimisen

myötä fyysisen kunnon ylläpitämistä. Ehkä sitä pidetään niin luonnollisena, ettei asiaa

osata edes ajatella. Haastateltavat myös ovat kaikki nuoria, hoikkia, hyväkuntoisia

ihmisiä, jotka ovat liikkuneet paljon koko ikänsä - ehkä heillä ei yksinkertaisesti ole

mitään tarvetta korostaa fyysisen kunnon ylläpitämistä harrastuksen myötä. Tulos on

tältä osin yhteneväinen Nikkilän ja Vainion (1992) käsityksen kanssa siitä, että tanssi

merkitsee harrastajilleen ennemminkin ilon ja henkisen mielihyvän tuottamista kuin

fyysisen kunnon harjoittamista.

Tuloksia ajatellessa on huomioitava, että haastateltavat ovat omia oppilaitani. Näin

ollen on mahdollista, että he ovat puhuneet tietyistä asioista - kuten ohjaajan

vaikutuksesta - hieman varauksella. He ovat myös saattaneet antaa minulle parempaa

palautetta ohjaajana mitä todellisuudessa ansaitsisin - tuloksissa ohjaajan mielipiteet

ja kannustus tulivat voimakkaasti esiin. Myös parihaastattelu saattoi vaikuttaa siihen,

etteivät haastateltavat ehkä uskaltaneet kertoa aivan kaikkea. Vaikka haastatteluissa

tulikin jonkin verran ilmi eriäviä mielipiteitä, yksilöhaastattelussa eroja olisi voinut
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nousta enemmän esiin. Toisaalta tarkoitukseni ei ollutkaan eritellä jokaisen

haastateltavan motiiveja erikseen, vaan muodostaa aiheesta yhtenäinen kokonaisuus.

Käytännön toiminnassa musiikkiteatteria ohjaavat voisivat huomioida tutkimukseni

tuloksia siten, että pyrkisivät kiinnittämään harrastajiin huomiota tasapuolisesti ja

yksilöllisyyttä arvostaen. Myös riittävän haasteellisten tehtävien anto sekä

monipuolisen ilmaisun opettaminen on tärkeää harrastajien mielenkiinnon säilymisen

kannalta. Ohjaajan tulisi myös olla avoin huomatakseen harrastajien väliset

kilpailutilanteet. Aiheen voisi ottaa esille yhteisissä keskusteluissa ja korostaa

harrastajille, että kenenkään ei tarvitse yrittää olla toista parempi. Ohjaajan tulisi

muistaa oma vastuunsa eikä yllyttää nuoria harrastajia puskemaan itseään jaksamisen

äärirajoille. Vaikka harrastajat olisivatkin kunnianhimoisia, tulokset antavat

ymmärtää, että liiallinen kunnianhimo aiheuttaa turhaa stressiä. On myös

huomioitava, että tässä tapauksessa harrastajajoukko oli yllättävän homogeeninen

tavoitteidensa ja kunnianhimonsa osalta: kaikki tähtäsivät pitkälle, olivat tosissaan,

halusivat tulla hyviksi. Kaikissa musiikkiteatteriharrastajaryhmissä näin ei tietenkään

ole, vaan joukossa voi olla toisistaan todella eroavaisia tavoitteita. Tällöin ohjaajan

tulisi ottaa huomioon erilaisten ja eritasoisten harrastajien tarpeet, jotta harrastus

tuntuisi mielekkäältä. Asiaa sen kummemmin tutkimatta uskaltaisin väittää, että

motivaatioon vaikuttaa heikentävästi, jos harrastus koetaan liian vaikeana jaa

vaativana ja siihen panostaminen vaatii liian hankalina pidettyjen asioiden

omaksumista.

Jatkotutkimuksen kannalta olisikin mielenkiintoista selvittää erikseen motivaatiota

heikentäviä ja vahvistavia tekijöitä. Niitä voisi edelleen suhteuttaa vielä selkeämmin

Madsenin motiiviluokitukseen. Tässä tutkimuksessa tulosten kirjoitusvaiheessa

havaitsin hankalaksi soveltaa Madsenin luokitusta niin laajalti, kuin alunperin

suunnittelin. Tämä johtui siitä, että grounded theoryn jatkuvan vertailun menetelmällä

aineisto paisui todella laajaksi ja kategorioihin jaottelusta huolimatta minulla oli

ajoittain vaikeuksia hallita aineistoa.
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7.2 Oman kehittymiseni arviointi

Kun sain idean tehdä pro gradu -työni oman musikaalin pohjalta, ajattelin, että

pikkujuttu, säveltää ja sovittaa vain biisit ja tekee koreografiat ja se on siinä, muu

tulee sivussa. Itse taiteellisen työn tekeminen ei tuottanutkaan ongelmia, vaan

sävellysvaihe sujui kuin itsestään, samoin sovitusten ja sanoitusten tekeminen. Pientä

paniikkia aloin tuntea siinä vaiheessa kun nuoret täyttivät alkulomaketta (Liite1):

tajusin, että tällä kertaa ei ole kysymyksessä vain musikaalin valmistaminen ja

nuorten ohjaaminen, mihin olin tottunut, vaan minun täytyisi todella pystyä

arvioimaan omaa työtäni koko ajan mahdollisimman avoimesti, tarkkailla nuorten

reaktioita ja toimia paitsi ohjaajan, myös objektiivisen tutkijan roolissa. Vasta siinä

vaiheessa päätin itsekin alkaa pitää päiväkirjaa projektin eri osa-alueiden (itse

musikaalin valmistuminen ja tutkijan roolissa toimiminen) vaiheista; en tutkimusta

vaan itseäni varten.

Päiväkirja osoittautuikin perin hyödylliseksi peilatessani itseäni ohjaajana. Koska

tutkimukseni käsittelee motivaatiokysymyksiä, kiinnitin aiempaan

ohjauskokemukseeni verrattuna huomattavasti enemmän huomiota tapaani ohjata

nuoria. Tällä kertaa otin nuorten omat mielipiteet ja ajatukset eri tavoin huomioon

kuin ennen; olen yleensä ollut aikalailla diktaattorimainen koreografi ja

tanssinopettaja, jolla on selkeä oma näkemys siitä mikä on oikein, kuka on "eturivin

tanssija" ja kenelle ei anneta niin vaativia osuuksia. Suhtautumiseni nuoriin

harrastajiin on usein ollut kovin ammattimaista, vaikka toisaalta lähes poikkeuksetta

oppilaani ovatkin pitäneet minua ennemminkin kovan auktoriteetin omaavana

isosiskona jolta voi myös vapaasti kysyä neuvoa erilaisiin elämän pulmiin kuin

jossain korokkeella olevana pelottavana ohjaajana.

Tämän projektin aikana jouduin toden teolla tarkastelemaan omia toimintamallejani ja

pohtimaan asiaa siltä kannalta, että tärkeintä nuorten musikaalin valmistamisessa ei

välttämättä ole mahdollisimman ammattimainen lopputulos, vaan ne kokemukset,
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elämykset ja taidot, joita nuoret musikaalin myötä saavat. Toisaalta koska

tekijäporukka oli niin motivoitunut ja tähtäsi poikkeuksetta hyvään lopputulokseen,

minun ei tarvinnut tinkiä omasta perfektionistisuudestani esimerkiksi koreografioiden

suhteen - nuoret odottivatkin minun olevan tiukka ja vaativan heiltä paljon. Itselläni

onkin siis syytä miettiä tulevaisuutta ajatellen minkälaisen ja minkä tasoisen ryhmän

kanssa milloinkin työskentelen. Tämä produktio ja sen mukana tuoma jatkuva

motivaation ylläpitämisen pohtiminen ja tarkastelu auttoi minua selkeästi

ymmärtämään, että musiikkiteatteriharrastuksen pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin

tuottaa tekijöilleen mielihyvää, ei valmentaa heistä ammattilaisia.

Ohjaajana tunsin siis kasvavani ja kehittyväni tämän tutkimuksen ja musikaalin

toteuttamisen myötä. Tutkijan roolissa toimimisesta huomasin, että joitain asioita jäi

minulta projektia aloitellessani huomioimatta. Jälkeenpäin ajatellen olisi ehkä pitänyt

keskittyä lähemmin myös motivaatiota heikentäviin tekijöihin. Toisaalta tällöin

aineisto olisi saattanut paisua mahdottomiin mittoihin ja karsintaa olisi ollut tehtävä

enemmän.

Myös se, että tutkittavat nuoret olivat minulle entuudestaan tuttuja aiheutti väistämättä

tiettyjä ennakko-odotuksia ja -oletuksia, joita kylläkin pyrin parhaani mukaan

sivuuttamaan tuloksia kirjoittaessani. Ennakkotietoa musiikkiteatterin harrastajien

motivaatiosta tuli luonnollisesti kosolti myös siitä, että itse olen harrastanut kyseistä

lajia ja saanut siitä onnekseni myös ammatin. Koska itse lukeuduin niihin

kunnianhimoisiin ja pitkälle tähtääviin harrastajiin ollessani nuori, minulla ehkä oli

turhankin vahvana mielikuva kunnianhimoisesta musikaalin harrastajasta. Myös

Rantasalmen Nuorisoteatterin aiemmat saavutukset vaikuttivat tähän mielikuvaan. Jos

tutkimus olisi tehty jossain toisessa ryhmässä, olisivat tulokset saattaneet korostaa

vähemmän ammattimaisuuteen pyrkimistä, kunnianhimoa ja kilpailutilanteita.

Saamistani tutkimustuloksista on ollut runsaasti konkreettista hyötyä nykyisessä

työssäni. Minulla on onni saada toimia tanssinopettajana omassa tanssikoulussani, ja
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pyrin päivittäin kiinnittämään riittävästi huomiota siihen, että opetukseni on tarpeeksi

henkilökohtaista ja kunkin oppilaan resurssit huomioivaa vaikka onkin kyse

ryhmäopetuksesta. Tätä tutkimusta varten tekemästäni musikaalista Piruetin

pyörteissä on ollut todellista iloa myöhemminkin: valmistin samaisen musikaalin

syksyllä 2006 erään opettamani musiikkiteatteriryhmän kanssa.
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LIITE 1.

ALKUKYSELY MUSIKAALIPRODUKTIOON OSALLISTUVILLE

Ikä____________________________ Tyttö / Poika
Harrastanut tanssia ___________________ vuotta.
Päätanssilaji___________________________________________________
Täydentävät
tanssilajit___________________________________________________
Harrastanut musiikkia______________________ vuotta.
Pääsoitin________________________
Sivusoittimet__________________________________________________________
Ollut mukana ____________________________ musikaalissa.

Vastaukset seuraaviin kysymyksiin erilliselle paperille.

1. Mitä odotuksia ja toiveita sinulla on tämän musikaaliproduktion suhteen?

2. Mitä pelkoja / jännityksen aiheita sinulla on tämän musikaaliproduktion suhteen?

3. Musikaali käsittelee nuoruutta ja erityisesti tyttönä olemista ja kasvamista. MItä
teemoja ja aiheita toivoisit musikaalissa otettavan esiin?

4. Onko sinulla toivomuksia oman roolisi suhteen? Haluatko panostaa erityisesti
johonkin tiettyyn osa-alueeseen (laulu, tanssi, näytteleminen)? Miksi?

5. Toivomuksia, ideoita, ajatuksia ohjaajille? Sana on vapaa!



LIITE 2. Ydinkategoriat, alakategoriat ja substantiivikoodit tutkimustuloksissa.

Ydinkategoriat Alakategoriat Substantiivikoodit

Sosiaaliset syyt Vuorovaikutus Kaverit harrastavat
Ohjaajat kivoja
Sisko harrasti
Kontakti ohjaajiin
Ryhmähenki

Näyttämisenhalu Kavereiden odotukset
Ohjaajien huomion tavoittelu
Kriitikoiden arvostelu
Perheen odotukset
Paineet
Kilpailu

Hyväksytyksi tulemisen tunne Ohjaajien kannustus
Pienempien ihailun kohteena
oleminen
Katsojien aplodit
Katsomaan tulevien
kavereiden ihailun kohteena
oleminen
Perheen kannustus
Harrastavien kavereiden kehut
Positiivisen palautteen
saaminen

Oppiminen ja kehittyminen Taitojen parantaminen Tanssimisessa kehittyminen
Näyttelemisessä kehittyminen
Laulamisessa kehittyminen
Halu tulla hyväksi
Uuden oppiminen

Tavoitteellisuus Esikuvien jäljittely
Odotus isommista rooleista
Ammattiurasta haaveileminen
Esikuvien ihaileminen

Mielihyvän kokeminen Viihtyminen Esiintymisestä nauttiminen
On niin kivaa ja ihanaa
Tanssimisesta nauttiminen
Itsensä ilmaiseminen
Antoisa harrastus
Harjoitukset ihania
Harrastus vie mukanaan
Itseluottamuksen kohoaminen
Rento tunnelma

Itsensä voittaminen Jännittäminen
Virheiden pelkääminen
Esiintymispelko
Kokemukset
Kokeilunhalu
Uudet haasteet kiehtovat


