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1 JOHDANTO 

 

Kaustislainen viulupedagogi Mauno Järvelä on kehittänyt ns. näppäripedagogiikkaan pohjautuvan 

opetusmetodin viulunsoitonopetustyössään Perhonjokilaakson kansalaisopistossa, Keski-

Pohjanmaalla. Näppäripedagogiikka tukeutuukin pääosin juuri keskipohjalaiseen kansanmusiikin 

traditioon, vaikka klassisen musiikin tekniikka on myös opetuksessa keskeisellä sijalla. 

Näppäripedagogiikkaan pohjautuvaan opetukseen osallistuvia oppilaita kutsutaan Näppäreiksi. 

Oppilaat ovat pääsääntöisesti lapsia ja nuoria. Näppäripedagogiikka liittyy keskeisesti 

viulunsoitonopetukseen, koska valtaosalla Näppäreiden toimintaan osallistuvista soittajista 

instrumenttina on viulu.  Muita Näppäreissä käytettäviä soittimia ovat myös esim. keskeiset 

länsisuomalaisessa perinnemusiikissa käytetyt instrumentit, kuten urkuharmoni ja kontrabasso. 

Näppäripedagogiikkaa käytetään lähinnä Perhonjokilaakson kansalaisopiston 

pelimannipiiriopetuksessa, mutta sitä käytetään myös monilla erilaisilla, ympäri vuoden 

järjestettävillä kansanmusiikkikursseilla eri puolilla Suomea. Näitä kursseja nimitetään yleisesti 

Näppärikursseiksi.  

 

Näppäreiden toiminnan tunnuspiirteinä ovat sekä perinteisen pelimannimusiikin että uusien laulujen 

esittäminen. Tärkeänä elementtinä toiminnassa on myös kansainvälisyys, joka on käytännössä 

toteutunut pohjoismainen kansanmusiikkitradition esittelynä sekä Näppäriryhmien ulkomaille 

suuntautuneina konserttimatkoina. Näppäritoiminnalle on ominaista se, että kaikki oppilaat saavat 

osallistua opetukseen eikä ketään suljeta pois. Toimintaan eivät kuulu tasokokeet tai 

tutkinnonsuoritusvelvollisuus (Mauno Järvelän haastattelu 29.12.2009). 

 

Olin mukana Näppäreiden toiminnassa useiden vuosien ajan klassisten musiikinopintojeni ohella. 

Ensin olin oppilaana useilla Näppärikursseilla, ja muutaman vuoden ajan työskentelin Näppäreissä 

myös opettajana sekä kursseilla että kansalaisopisto-opetuksen puitteissa. Niiden vuosien aikana, 

jolloin olin Näppäreiden toiminnassa mukana, huomasin Näppäreiden kehittyvän yhä 

monipuolisempaan ja kansainvälisempään suuntaan. Kun 1990-luvun puolivälissä Näppärit 

tyypillisesti soittivat viululla perinteisiä kansanmusiikkikappaleita urkuharmonin ja basson 

säestyksellä, kymmenen vuotta myöhemmin soittimisto oli monipuolistunut ja lapsikatras kasvanut, 

ja ohjelmisto koostui osaksi jopa vieraskielisistä lauluista.  

 

Tutkimuksia Näppäreistä on valmistunut useita, mutta varsinaisia oppikirjoja siitä ei ole 

soittomateriaalia lukuun ottamatta vielä valmistunut. Alkuvuodesta 2010 Mauno Järvelälle 

myönnettiin Suomen Kulttuurirahaston 3-vuotinen apuraha näppäripedagogiikkaa käsittelevän 
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opiskelumateriaalin ja pedagogiikan kehitystyöhön (Keskipohjanmaa 28.2.2010). Nähtäväksi jää, 

milloin saamme ensimmäisen varsinaisen näppäripedagogiikan oppikirjan. Jaana Virkkala on 

tutkinut pro gradu -tutkielmassaan Näppäreiden motivaatiota. Tässä tutkielmassa hän toteaa 

Näppäreiden toiminnassa mukana olleiden oppilaiden saaneen runsaasti onnistumisen elämyksiä ja 

itseluottamusta. Hänen mukaansa motivaatio Näppäreissä soittamiseen on löytynyt mm. 

soittoryhmän hyvästä yhteishengestä, ja oppilaat ovat kokeneet pääsykokeiden ja tutkintopakon 

puuttumisen lähinnä myönteisenä. (Virkkala 1999, 88—89.)  

 

Myös Susanna Kentala on tutkinut pro gradu –tutkielmassaan (1994) Näppäreitä. Hänen 

tutkimuksensa on keskittynyt Näppäreiden toiminnan kulttuuristen ja sosiaalisten ulottuvuuden 

tarkasteluun.  Aihetta on tutkinut niin ikään Arja Puntila pro gradu -työllään 

”Kansanmusiikkipainotteinen viulunsoitonopetus Kaustisella: Mauno Järvelän opetuksen 

lähtökohdat ja näppäritoiminnan esittely” (1991). Puntilan tutkimus on keskittynyt lähinnä 

näppäritoiminnan yleiskuvaukseen, ei niinkään pedagogisiin yksityiskohtiin.  

 

Näitä tutkimuksia tarkastellessani minulle heräsi kysymys, mitä näppäripedagogiikalla toteutettu 

opetus pitää nykyään sisällään. Perusasiat näppäripedagogiikassa ovat pysyneet jotakuinkin 

ennallaan. Näitä perusasioita ovat mm. perinnemusiikin opetus, yhteissoiton harjoittaminen sekä 

viulunsoittotaidon kehittäminen etenkin perinnemusiikin lähtökohdista. Mauno Järvelän mukaan 

Näppäreiden toiminta on kuitenkin muuttunut viime vuosien aikana, mikä johtuu osaltaan 

toiminnan filosofian vakiintumisesta (haastattelu 29.12.2009). Tässä tutkielmassa pyrkimykseni on 

selvittää, mitä näppäripedagogiikalla opetusta saaville oppilaille, Näppäreille, nykyisin opetetaan. 

Tähän kysymykseen pyrin löytämään vastauksen havainnoimalla näppäripedagogiikan keinoin 

toteutettavan kansanmusiikin kurssin opetusta osallistumalla yhdelle kaksipäiväiselle 

näppärikurssille. Keskityn etenkin Näppäreille annettavan opetuksen sisältöihin, ja tarkastelen 

läheisesti myös harjoitettua ohjelmistoa.  Tutkielmani taustaosiossa hyödynnän sekä vanhempaa että 

uudempaa aineistoa, jota on saatavilla tutkielmani tekohetkellä. 
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2  SUOMALAINEN JA KAUSTISLAINEN PERINNEMUSIIKKI 

 

Kaustinen sijaitsee eteläisellä Keski-Pohjanmaalla lähellä ruotsinkielistä kielialuetta. Sen sijainti on 

yhteydessä läntiseen, viulupainotteiseen pelimanniperinteeseen. Kaustisella viulu onkin tärkeä 

instrumentti, mikä näkyy esim. siinä, että Kaustisen vaakunassa viulu ainoana Suomessa. Kaustinen 

on vahva kansanmusiikin pitäjä, jossa lienee kansansoittajia suhteellisesti eniten koko maassa. 

Paitsi soittajien lukumäärästä, Kaustinen tunnetaan monesta merkittävästä pelimannista, kuten 

Konsta Jylhästä ja Kreeta Haapasalosta. (Toivonen 1995, 233—234.) 

 

 

2.1 Suomalainen perinnemusiikki 

 

Tärkeinä osa-alueina suomalaisessa kansanmusiikissa ovat aina olleet laulumusiikin eri lajit, kuten 

joiut, itkuvirret, runolaulu sekä hengelliset laulut. Käytetty soittimisto on ollut niukahko johtuen 

maamme syrjäisestä sijainnista. Kansanmusiikkisoittimet ryhmitellään kahteen ryhmään: vanhoihin 

kansallissoittimiin ja nuorempiin, kansainvälistä lainaa oleviin soittimiin. Ensimmäiseen ryhmään 

kuuluvat mm. paimensoittimet ja kantele, jälkimmäiseen mm. jouhikko, viulu, klarinetti ja kantele. 

Kansanmusiikissa on käytetty myös mm. urkuharmonia, jota käytettiin ensin ennen kaikkea 

hengellisten laulujen säestykseen. Siitä tuli kuitenkin vähitellen säestyssoitin pelimannimusiikissa. 

(Ala-Könni 1986, 8, 11, 14.) 

 

Viulu on uudemmista kansansoittimista varhaisin tulokas. Mainintoja viulun käytöstä on jo 1600-

luvun tuomiokirjoissa. Viulua käytettiin kansansoittimena etupäässä Etelä- ja Länsi-Suomessa, jossa 

elettiin instrumentin valtakautta 1700- ja 1800-luvuilla. Itä-Suomeen viulu levisi vasta 1800-luvun 

alkupuolella. Viulua on käytetty instrumenttina erilaisissa tilaisuuksissa, kuten häissä ja tansseissa. 

Perinteinen suomalainen pelimannisävelmistö koostuukin polskista, menueteista sekä katrilleista, 

joita ovat ns. tanssittavia sävelmiä (Ala-Könni 1986, 13–14).  

 

Länsisuomalainen viulumusiikki on saanut voimakkaita vaikutteita Ruotsin kansansoitoista. 

Pohjanmaan vilkkaat meriyhteydet Tukholman eteläpuolisiin satamiin sekä pohjalaisten 

kirvesmiesten oleskelu Etelä-Ruotsin laivaveistämöissä välitti sävelmistöä etenkin 1700-luvulta. 

Nämä sävelmät olivat lähinnä polskia (Ala-Könni 1986, 13). Polskat ovatkin Suomeen kotiutuneina 

tulleet suosituiksi ja moni-ilmeisiksi häätansseiksi (Sonninen, Polas, Kiiski & Jokinen 1977, 35). 
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2.2  Kaustislainen perinnemusiikki 

 

Kaustinen on yksi neljästä Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan Perhonjokilaakson alueen kunnasta. 

Perhonjokilaakson muodostavat Halsua, Kaustinen, Perho ja Veteli. Kaustisen ja yleensä ottaen 

Perhonjokilaakson kansanperinteessä näkyy selvästi erityisesti ruotsalaisen tradition vaikutus.  

Kaustinen sijaitseekin aivan Keski-Pohjanmaan eteläosassa, jossa sen entiset naapurikunnat, 

ruotsinkieliset Teerijärvi (Terjärv) ja Alaveteli (Nedervetil) ovat nykyisin osa Kruunupyytä 

(Kronoby). Paitsi kielioloihin (ks. Känsäkangas 1999, 4), ruotsinkielisten alueiden läheisyys 

voidaan nähdä vaikuttaneen myös Kaustisen musiikilliseen ilmapiiriin. Myös Ruotsin vaikutuksella 

alueen traditioon on pitkä historia. Tärkeänä kulttuurivirran kanavana on ollut 1600- ja 1700-

luvuilla tapahtunut keskipohjalaisten purjehtijoiden liikennöinti Suomen ja Ruotsin välillä.  

Keskipohjalaiset miehet toimivat tuolloin kirvesmiehinä ja rakentajina Etelä-Ruotsissa ja näin 

tutustuivat mm. skandinaavisiin häätapoihin. Tällä lieneekin ollut tärkeä vaikutus esim. 

kaustislaiseen kruunuhääperinteeseen, johon on liittynyt musiikki hyvin olennaisena osana. 

Kaustisella myös eli ruotsalaisia vielä 1800-luvulla, mikä auttoi osaltaan molemminpuolisessa 

kulttuurivaikutteiden omaksumisessa. Tämä onkin näkynyt erityisen selvänä etenkin alueen 

soitinmusiikissa. (Ala-Könni 1986, 79.) 

 

Myös kansanlaulu on ollut tärkeässä asemassa kaustislaisessa musiikkielämässä.  Jo 1800-luvulla 

kaustislainen Kreeta Haapasalo (1813—1893) saavutti mainetta esiintyen ympäri Suomea yli 40 

vuoden ajan kansanlaulajana ja kanteleensoittajana. Hän olikin 1800-luvulla maamme tunnetuin 

naispuolinen muusikko. (Toivonen 1995, 233.) Muita Kaustista tunnetuksi tehneitä muusikkoja ovat 

olleet esim. Konsta Jylhä (1910—1984), Hintrikki Peltoniemi (1854—1939) ja Friiti Ojala (1892—

1951), jotka tunnetaan myös kansanmusiikin säveltäjinä. Konsta Jylhä lienee kaustislaisista 

pelimanneista tunnetuin. Hän tuli suuren yleisön tutuksi 1960—70-lukujen taitteessa lähes iskelmän 

asemaan nousseiden pelimannisävelmiensä, kuten Konstan paremman valssin ja Vaienneen viulun 

kautta (Järvelä 2001, 7). Kaustisella on ollut runsaasti ns. hääsoittajia, jotka esittivät soitinmusiikkia 

kielirajan molemmin puolin.  

 

Pelimanniperinne elää Kaustisella nykyäänkin varsin vahvana. Kaustisen pelimanniyhdistykseen 

kuuluu runsas joukko kaikenikäisiä pelimanneja, jotka saadaan kokoon tarpeen tullen erilaisia 

tilaisuuksia varten. Kaustisen pelimannien vakio-ohjelmistoon kuuluvat perinteiset, kaustislaiset 

sävelmät sekä esim. Konsta Jylhän tuotanto. Alueella on taltioitu ahkerasti sekä paikallista 

pelimannimusiikkia että kansanlauluja. Paikkakunnan pelimannisävelmistä ja kansanlauluista sekä 

paikallisten säveltäjien sävellyksistä on myös tehty lukuisia nuottikirjoja, kuten Mauno Järvelän 



 

 

8 

toimittamat Konstan nuottikirja (1997) ja Konsta perinnesoittajana (2001) -nuottikokoelmat. 

Kaustisen laulukirjaan (1989) on taas koottu runsaasti paikallisten laulajien säveltämiä tai esittämiä 

lauluja. 

 

Varsinaisena kansanmusiikin estradina Kaustisella on ollut vuodesta 1968 lähtien järjestetyt 

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat. Kyseinen tapahtuma on kansanmusiikin saralla Euroopan 

suurimpia. Kyseinen tapahtuma ei syntynyt kuin tyhjästä, vaan sen on mahdollistanut paikkakunnan 

pitkä musiikkiperinne, joka on ollut nimenomaan kansanmusiikin harrastajien varassa (Toivonen 

1995, 461). Myös 1997 rakennettu Kansantaiteenkeskus kansansoitinmuseoineen sekä 

kansanmusiikinkin opetusta antava Kaustisen musiikkilukio ovat tehneet paikkakuntaa tunnetuksi 

kansanmusiikkipitäjänä. 
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3 NÄPPÄRIPEDAGOGIIKAN TAUSTAA 
 

 

Näppäripedagogiikan kehittäjä on kaustislainen Mauno Järvelä (s. 1949), joka on taustaltaan 

klassisen koulutuksen saanut viulisti. Järvelä on toisaalta myös kansanmuusikko, joka on toiminut 

viulistina erilaisissa, kansainvälistäkin mainetta saavuttaneissa kansanmusiikkiyhtyeissä, kuten 

JPP:ssä. Mauno Järvelä on kehittänyt näppäripedagogiikkaan pohjautuvan opetusmetodinsa 

viulunsoitonopetustyössään Perhonjokilaakson kansalaisopistossa. Sekä soittoa että laulua sisältävät 

kansanmusiikkikurssit, Näppärikurssit, vetävät puoleensa satoja lapsia ja nuoria joka vuosi.  

 

 

3.1.  Mauno Järvelä 

 
Mauno Järvelä (s.1949) on kaustislainen viulisti ja viulupedagogi. Järvelä on paitsi klassisen 

koulutuksen saanut viulisti, myös pelimanni. Viulistin koulutuksen Järvelä on hankkinut Sibelius-

Akatemiassa, ja viulistina hän on toiminut mm. Suomen Kansallisoopperassa ja Radion 

sinfoniaorkesterissa (Toivonen 1995, 297). Järvelä on soittanut pelimannimusiikkia lapsesta saakka. 

Mauno Järvelän suvussa on ollut lukuisia taitavia pelimanneja ja viulisteja. Järvelän isä, Johannes 

Järvelä, (1905–1992) oli tunnettu kansansoittaja, joka nimettiin myös mestaripelimanniksi 

(Hanhikoski 2007, 151). Myös Mauno Järvelän isoisä Antti Järvelä (1876–1955) sekä hänen enonsa 

Eljas Kentala (1909–1958) olivat taitavia viulunsoittajia (Toivonen 1995, 286, 296). 

 

Mauno Järvelä muutti kuudentoista Helsingissä vietetyn vuoden jälkeen vuonna 1978 takaisin 

kotiseudulleen, Keski-Pohjanmaalle, jossa hän aluksi toimi sekä orkesterimuusikkona että osa-

aikaisena viulunsoitonopettajana (Toivonen 1995, 297). Vuodesta 1985 lähtien Järvelä on toiminut 

Perhonjokilaakson kansalaisopiston päätoimisena viulunsoiton- ja musiikinopettajana (Mauno 

Järvelän haastattelu 29.12.2009). Lisäksi hän toimii viulunsoitonopettajana Kaustisen 

musiikkilukiossa ja Keski-Pohjanmaan konservatoriossa. Mauno Järvelä esiintyy nykyäänkin 

aktiivisesti viulistina. Nykyisin hän soittaa mm. kansainvälistäkin mainetta saavuttaneessa 

pelimanniyhtye JPP:ssä (Järvelän pikkupelimannit) sekä Tango-orkesteri Untossa. Järvelälle on 

myönnetty lukuisia tunnustuksia, kuten Suomi-palkinto vuonna 2004 (Opetus- ja 

kulttuuriministeriön tiedote 2004), Pro Finlandia -mitali (2004) ja Luonnotar-palkinto vuonna 2009 

(Yle Keskipohjanmaa 2009). Varsin merkittävä tunnustus Järvelällä myönnettiin helmikuussa 2010, 

jolloin Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa nimitti Mauno Järvelän Ruotsin Pohjantähden 

ritarikunnan ensimmäisen luokan ritariksi. Perusteena tunnustukselle mainitaan se, että Järvelä on 

pitkän uransa aikana pitänyt suuren määrän kursseja lapsille ja nuorille niin Ruotsissa kuin 

Suomessakin. Ko. kurssien punaisena lankana on ollut Ruotsin ja Suomen yhteinen 
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kansanmusiikkiperinne. (Nykyri 2010.) Järvelä on lisäksi kutsuttu Sibelius-Akatemian 

kunniatohtoriksi vuonna 2012 (Yle Keskipohjanmaa 2012). 

 

 

3.2  Näppäreiden toiminta 

 

Näppäreihin liittyvä toiminta koostuu erilaisista osa-alueista kuten yksilö- ja ryhmätunneista, 

projekteista ja esiintymisistä. Perhonjokilaakson kansalaisopistossa ja sen suojissa olevan 

pelimannipiiritoiminnan puitteissa lapset ja nuoret käyvät kouluvuoden aikana ryhmäharjoituksissa 

kerran viikossa kahden oppitunnin verran. Tämän lisäksi viulua harrastavat käyvät kansalaisopiston 

soittotunneilla, joissa he saavat sekä klassisen että kansanmusiikin opetusta. Yksilöopetus 

kansalaisopiston puitteissa on käytännössä viulunsoiton opiskelua. Yksilötunnin opetusaika on 20 

minuuttia viikossa henkilöä kohden. Ryhmäopetusta annetaan kaksi oppituntia viikossa lukuvuoden 

ajan. (Perhonjokilaakson kansalaisopiston opinto-ohjelma 2011.) 

 

Opetusmateriaalina yksilötunneilla käytetään lähinnä Suzuki-materiaalia, joten painotus näillä 

tunneilla on selkeästi klassinen, vaikka näppäriryhmien kansanmusiikkiohjelmistoakin harjoitetaan. 

Näppäreiden ryhmätunneilla taas harjoitellaan miltei yksinomaan Näppäreiden 

kansanmusiikkiohjelmistoa. Ohjelmiston painotus on lähinnä kaustislaisessa ja 

perhonjokilaaksolaisessa, mutta myös pohjoismaisessa traditiossa. Ohjelmistossa on kuitenkin myös 

paljon lauluja, joista moni on Mauno Järvelän käsialaa. Näppäri-metodia on nimitetty myös sisuki-

metodiksi, mikä liittää sen lähinnä viulunsoitonopetukseen liittyvään Suzuki-metodiin (Ks. esim. 

Virkkala 1999, 40). Suzuki-metodille ominaista on mm. korvakuulolta opiskelu. Nuotit opetellaan 

vasta, kun oppilas on harjoitellut soittamista jo usean vuoden ajan (Keltti-Laine 1992, 110). Nämä 

näkemykset ovat läheisiä myös näppäripedagogiikalle, vaikka toisaalta Näppäreissä soittava lapsi 

tai nuori oppii Suzuki-ohjelmiston avulla myös lukemaan nuoteista. 

 

Projektitoiminta Näppäreissä koostuu lähinnä eripituisista kursseista, joita järjestetään ympäri 

vuoden. Osallistujamäärältään suurin järjestettävä kurssi, jolla saa opetusta Näppäri-metodilla, on 

Kaustisella Ala-Könni-opiston kesäisin järjestämä Näppärikurssi, jolle on jo vuosia osallistunut yli 

200 lasta ja nuorta ympäri Suomea. Kyseisen kurssin pääesiintyminen on joka kesä Kaustisen 

kansanmusiikkijuhlilla. Ympäri vuotta järjestetään myös pienempiä Näppärikursseja eri puolilla 

Suomea. 
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Näppäriryhmät tekevät esiintymismatkoja sekä Suomessa että ulkomailla esimerkiksi erilaisten 

projektien puitteissa. Kansainvälinen yhteistyö on ollut erityisen vilkasta varsinkin muiden 

Pohjoismaiden kanssa. Esimerkiksi Mauno Järvelän Suomen sodan merkkivuotta varten säveltämää 

musiikkiohjelmaa esitettiin vuonna 2009 Turussa, Maarianhaminassa, Norrköpingissä ja 

Tukholmassa järjestetyissä konserteissa, joihin osallistui 120 nuorta pelimannia Ruotsista, Suomesta 

ja Ahvenanmaalta (Perhonjokilaakso 4.2.2010). Pohjoismaisen kulttuurirahaston tukema 

Folkskandia-projekti taas alkoi jo vuonna 2005, jolloin projektissa mukana oli noin 300 soittajaa 

Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Tämän jälkeen projekti sai jatkoa vuonna 2008, jolloin 

mukana oli jo noin 500 soittajaa. Tuolloin mukana oli em. maiden edustajien lisäksi soittajia myös 

Saksasta. Perhonjokilaaksolaiset Näppärit ovat kotimaan lisäksi konsertoineet mm. Yhdysvalloissa, 

Norjassa, Ruotsissa ja Etelä-Afrikassa. Etelä-Afrikkaan Näppäreillä on ollut linkki vuodesta 2001 

lähtien. (Mauno Järvelän haastattelu 29.12.2009.) Mauno Järvelä on käynyt esittelemässä Näppäri-

metodia ja -materiaalia esim. STTEP-musiikkikoulussa Etelä-Afrikassa. Syksyllä 2009 Näppärit 

konsertoivatkin Etelä-Afrikassa edustaen Suomea ja Skandinaviaa Johannesburgissa järjestetyssä 

maailmanlaajuisessa taiteen keskustoimikuntien IFACCA-kongressissa. (Järvelä 2009.)  

 

Näppärit ovat soittaneet myös klassista musiikkia. Vuonna 1993 ryhmä Näppäreistä koostuvia 

lapsia ja nuoria esitti Kaustisen kamarimusiikkiviikolla yhden Vivaldin sinfonioista Hortus Musicus 

-yhtyeen johtaja Andres Mustosen johdolla. 1990-luvun puolivälin tienoilla Kaustisen yläasteella 

kokoontui myös orkesteri Mauno Järvelän johdolla. Orkesterin soittajat koostuivat lähinnä 

Näppäreistä. (Virkkala 1999, 44.) Orkesteri esitti klassista ohjelmistoa, kuten Bartókia, ja se 

konsertoi mm. Kaustisen kamarimusiikkiviikolla. Mauno Järvelän mukaan (haastattelu 29.12.2009) 

Näppäreissä onkin lähinnä kyse perinnemusiikin ja länsimaisen taidemusiikin luovasta 

yhdistämisestä. Näppärit on julkaissut myös äänitteitä. Ensimmäiset äänitteensä se julkaisi jo 

vuonna 1980—90–lukujen taitteessa, jolloin ilmestyivät levyt 51 vuotta kaustislaista 

koulumusiikkia (1989) ja Trokalla koriasti (1993) (Toivonen 1995, 298). Tämän jälkeen on julkaistu 

liuta erilaisia CD-levyjä, jotka ovat lähinnä konserttitaltiointeja. 

 

Näppäritoiminta on levinnyt myös muualle maahan. Esimerkiksi Jyväskylässä näppäritoimintaa on 

kansalaisopiston puitteissa Sini Louhivuoren johdolla. Oulunsalossa toimii puolestaan Oulunsalon 

Näppärit Sinikka Ala-Leppilammen johdolla. Myös Nastola on tärkeä näppäritoiminnan satelliitti. 

(Mauno Järvelän haastattelu 2009.) Sikäläisiltä Näppäreiltä, Nastolan pikkupelimanneilta sekä 

Gines-yhtyeeltä on ilmestynyt vuonna 2010 levy Saunablues, jossa on Näppäreiden klassikko-

ohjelmistoa kuten Maalarin Franssin sotiisi, Teksasin Keltaruusu, Pojkarnas anningdagspolska 

sekä Swing Low, Sweet Chariot.  
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3.3  Näppäreiden soitto-ohjelmisto 

 

Näppäreiden soitto-ohjelmisto rakentuu pitkälti kaustislaiselle ja perhonjokilaaksolaiselle 

pelimanniperinteelle. Mauno Järvelän mukaan (haastattelu 29.12.2009) Suomen pelimanniperinne 

viimeisen 200–300 vuoden ajalta on niin rikas, että sen pitäisi olla kaiken pohjana kansanmusiikkia 

opettaessa ja soittaessa. Järvelä sanookin olevansa arkaaista ja muinaista kansanmusiikinopetusta 

vastaan. Suomen pelimanniperinne on hänen mukaansa hyvin arkistoituneena 1800-luvulta lähtien, 

kun taas arkaaisen musiikin kanssa ”pitää vain arvailla, kuinka sitä on esitetty”. Mauno Järvelän 

mukaan jokaisen musiikinopettajan tulisikin suhtautua kunkin paikkakunnan musiikkiperinteelle 

löytöretkeilijän tavoin. Jos perinne on niin sanotusti kuollut, Järvelän mukaan se tulisi elvyttää, ja 

sitä voi sovittaa ja soveltaa. 

 

Näppäreiden historian alkutaipaleelta käytettävä ohjelmisto koostui kaustislaisesta ja ylipäätään 

perhonjokilaaksolaisesta perinnemusiikista. Ongelmana Järvelän mukaan oli kuitenkin se, että 

kyseisen alueen viulutyyli on vaativa. Sen vuoksi paikkakunnan pelimannisävelmistöstä ei löytynyt 

montakaan sellaista kappaletta, joita pienimmät Näppärit olisivat pystyneet soittamaan. Ko. 

kappaleiden soittaminen ”oikomalla”, ts. helponnettuina versioina ei vastannut Järvelän ihanteita. 

Kuitenkin yleensä ottaen suomalaisesta kansanlaulusävelmistöstä löytyi helpompiakin kappaleita, 

kuten Tutskovin polska, joka kuuluu edelleen Näppäreiden vakio-ohjelmistoon. Huolimatta 

kaustislaisen viulutyylin vaativuudesta Näppärit soittavat nykyäänkin kaustislaista musiikkia. 

Ohjelmistoon kuuluvat esim. Konsta Jylhän teknisesti vaativat kappaleet Kruunu-Marjaanan polska 

sekä Nikkarin polkka. Järvelän mukaan vaikeiden kappaleiden oppimisessa auttaa se tekijä, että 

oppilaiden mukana on malliksi soittamassa paljon opettajia. Mauno Järvelän mukaan Näppärit 

voivat saada kaustislaisen musiikin soittamisesta ja kuuntelemisesta elämyksen ja sitä kautta 

motivaation opiskella paikkakunnan omaa perinnemusiikkia. (Haastattelu 29.12.2009.) 

 

 

3.4 Näppäreiden lauluohjelmisto 

 

Tärkeän osa-alueen Näppäreiden musiikillisessa toiminnassa soittamisen ohella muodostavat laulut 

ja laulaminen. Laulaminen on Näppäreiden toiminnassa lisääntynyt huomattavan paljon viime 

vuosien aikana. Ensimmäisen kerran Näppärit esittivät lauluja jo 80-luvun alkupuolella. Laulujen 

määrä ohjelmistossa lisääntyi vähitellen, ja Näppäreiden ohjelmistoon tulivat esim. Davy Crockettin 

ja Vanhan riimun kaltaiset vanhat klassikot. Silloisten Näppäreiden vanhemmista saatiin koottua 

jopa komppiryhmä, koska näistä moni oli vanhoja tanssimuusikoita.  
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Nykyään merkittävä osa Näppäreiden esittämistä lauluista on kuitenkin Mauno Järvelän käsialaa. 

Näppäreiden ohjelmiston ensimmäisenä lauluna oli Järvelän itsensä säveltämä ja sanoittama 

Järvelän kronikka. Myöhemmin Järvelän säveltämien ja/tai sanoittamien laulujen määrä on 

Näppäreiden ohjelmistossa kasvanut huimasti; mm. Saunablues-kappaletta on esitetty Etelä-

Afrikkaa myöten. Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ns. maateemat ovat myös lisänneet Mauno 

Järvelän tekemien näppärilaulujen määrää. Esimerkiksi laulu Heureka (2003) liittyy Kreikan, 

Kanadalainen raittiuslaulu (2004) Kanadan ja Pandojen paluu (2009) Kiinan maateemaan. Mauno 

Järvelä on tehnyt Näppäreille moniin historian tapahtumiin ja henkilöihin liittyviä lauluja, kuten 

laulut Elias Lönnrotista, J. L. Runebergistä ja Mikael Agricolasta; viimeksi mainitusta henkilöstä 

valmistunut laulu valmistui tämän kuoleman 450-vuotisjuhlan kynnyksellä. (Mauno Järvelän 

haastattelu 29.12.2009.) 

 

Järvelän mukaan laululla on tässä soitto-orientoituneessa metodissa kaksi funktiota: se, että oppilas 

pääsee heti musisoimiseen mukaan ja se, että laulujen sanoitukset voisivat pureutua johonkin 

muuhun kuin mihin lastenlaulutekstit yleensä. Järvelä tarkoittaa tällä juuri esim. historia-aiheisia 

lauluja, ja hän arveleekin tämän tyyppisten laulujen jopa auttavan oppilaitaan historian tunneilla 

opittavien asioiden hahmottamisessa. Varsinkin lyhytkursseilla uusien laulujen sanojen opetteluun 

jää oppilaille joskus todella vähän aikaa.  Järvelä ihmetteleekin, kuinka hyvin lapset oppivat 

muistamaan laulujen sanat ulkoa. Nuorimmat Näppäreistä ovat n. 4-vuotiaita, joten moni laulun 

tekstissä olevaa asiaa tuon ikäinen ei edes vielä ymmärrä. Järvelän mukaan sovituksen ollessa hyvä 

kaikki menevät ”täysillä mukana”. (Haastattelu 29.12.2009.)   

 

Näppäreiden laulutyyli kuulostaa ulkopuolisin korvin hyvin persoonalliselta. Järvelän mukaan 

laulussa tavoitteena on ennemmin ajatus yhteislaulusta kuin se, että siinä saavutettaisi tyypillinen 

kuorosaundi. Järvelän mukaan laulaessa ”välillä pistetään volyymia pienemmälle, mutta 

enimmäkseen vedetään sydämen kyllyydestä.” Nykyisin voidaankin Mauno Järvelän mukaan puhua 

varsinaisesta näppärilaulusysteemistä. (Haastattelu 29.12.2009.) 
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4  TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

4.1 Aineiston keruu 

 

Kandidaatintutkielmani on laadullinen toimintatutkimus näppäripedagogiikan tämänhetkisestä 

toteutuksesta Kaustisella. Käytän tutkielmani lähdeaineistona Kaustisen musiikkiperinnettä sekä 

ylipäätään perinnemusiikkia käsittelevää kirjallisuutta.  Koska paikallisperinnettä käsittelevä 

kirjallisuus ei sisällä ajankohtaista tietoa, haastattelin Mauno Järvelää saadakseni tietoa 

Näppäreiden toiminnan tämänhetkisestä tilanteesta. Haastattelin häntä myös saadakseni tietoa 

Näppäreiden historiasta. Haastattelun lisäksi käytin tutkielmani lähdeaineistona muutamia 

lehtiartikkeleita, jotka julkaistiin tutkielmani kirjoitusvaiheessa. Tärkeänä osa-alueena tutkielmassa 

on myös havainnointi, jota toteutin analysoimalla näppärikurssilla suoritettua opetusta. 

 

 

4. 2  Haastattelu 

 

Mauno Järvelän haastattelun suoritin 29.12.2009. Tämän n. 45 minuuttia kestäneen haastattelun 

tallensin ja litteroin myöhempää tarkastelua varten. Kuten jo edellä mainitsin, Näppäreitä ja 

yleensäkin ottaen paikallisperinnettä koskeva painettu kirjallisuus ei ole aina ajan tasalla. Tämän 

vuoksi pyrin haastattelun avulla toisaalta saamaan ajankohtaista tietoa ja toisaalta myös vastauksia 

tutkielmani kannalta olennaisiin kysymyksiin. Erityisesti minua kiinnosti Näppäreiden toiminnassa 

ja näppäripedagogiikassa nykyään näkyvä kansainvälinen toiminta. Toteutin haastattelun 

teemahaastatteluna. Teemahaastattelu on Hirsjärven (1997, 204) mukaan kasvatus- ja 

yhteiskuntatieteellisessä paljon käytetty haastattelumuoto, jossa haastattelun aihepiirit ovat tiedossa, 

mutta kysymysten tarkka järjestys puuttuu. Valitsin tämän haastattelumuodon siitä syystä, että 

mielessäni oli tietyt teemat, joita halusin käsitellä haastattelussa. En halunnut tilanteesta täysin 

sattumanvaraista, mutta halusin kuitenkin jättää keskustelulle avoimen väylän, jotta voisin saada 

tietoa muustakin kuin varta vasten suunnittelemistani aihealueista. Tähän tarkoitusperään 

teemahaastattelu sopi parhaiten. Olin etukäteen suunnitellut teemat ja kysymykset, joita 

haastattelussa käsiteltäisi. Haastattelurunko oli seuraavanlainen: 

 

- Näppäreiden toiminta. Miten alkoi? Millaista alkuaikoina/nykyään? 

- ”Näppärimetodi” vai ”näppäripedagogiikka”? 

- Näppäreiden ohjelmisto. Millaista alkuaikoina/nykyään? 
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- Näppäreiden julkaisutoiminta 

- Laulamisen merkitys Näppäreissä 

- Kansainvälinen toiminta Näppäreissä, Pohjoismainen yhteistyö ja sen merkitys 

- Näppäreiden filosofia; mitkä tekijät tärkeitä Näppäreiden toiminnassa? 

 

 

4.3  Havainnointi 

 

Tutkielmani havainnointiosion toteutin osallistumalla Kaustisella 28.—29.12.2009 järjestetylle 

Perhonjokilaakson kansalaisopiston järjestämälle Talvinäppäri-kurssille. Havainnoinnin toteutin 

tekemällä muistiinpanoja, ja tallensin opetustilanteita, lähinnä ryhmäopetustilanteita myös 

videokameralla. Havainnointini oli osallistuvaa, koska olin yhtenä kurssin apuopettajista. 

Osallistuva havainnointi merkitsee sellaista tilannetta, jossa havainnoija osallistuu ryhmän 

toimintaan. Osallistuvaa havainnointia on monenlaista. Toisessa ääripäässä on tilanne, jossa 

havainnoija osallistuu täydellisesti ryhmän toimintaan, ja toisessa ääripäässä taas tilanne, jossa 

havainnoija toimii ryhmässä havaintojen tekijänä tehden tutkittaville myös kysymyksiä. (Hirsjärvi 

1997, 213.) Itse olin toisaalta täydellinen havainnoija, koska olin mukana ryhmän toiminnassa. 

Toisaalta toimin myös tilanteessa hieman ”ulkopuolella”, tilanteesta riippuen, istumalla hieman 

syrjemmässä muistiinpanoja tehden ollen tilanteessa ns. osallistuva havainnoija.  

 

Analysoitavaa havainnointimateriaalia kertyi varsin runsaasti. Muistiinpanojen ja tallennustyön 

lisäksi kiinnitin erityishuomiota kurssiohjelmistoon, ja etsin myös kappaleiden taustatietoja. 

Seuraavat apukysymykset olivat tukenani muistiinpanoja tehdessäni: 

 

-Miten opetustilanne alkaa? 

-Mitä asioita opetetaan/millaisiin asioihin kiinnitetään huomiota? 

-Miten opetuksessa edetään pienryhmätilanteessa/isossa ryhmätilanteessa? 

-Miten taidemusiikin opetus näkyy opetuksessa käytännössä? 

 

Havainnoinnissa päähuomioni kohteina ovat siis lähinnä opetuksen toteutus sekä opetussisällöt. 

Ensisijaisesti minua kiinnostaa, kuinka taidemusiikin ja perinnemusiikin opettaminen kohtaisivat 

näppäripedagogiikkaan pohjautuvassa opetuksessa. Varsinaisena tutkimuskysymyksenä on 

kuitenkin se, kuinka näppäripedagogiikka nykyisin toimii. Lisäksi minua kiinnostaa, mitä 

oppilaiden voidaan päätellä oppivan näppäripedagogiikan menetelmin pohjautuvassa opetuksessa. 
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4.4 Aineiston analyysi 

 

Kokoamani aineisto oli tallentamani haastattelu ja sen litterointi sekä havainnoinnista saatava 

materiaali, ts. muistiinpanot sekä DVD-tallenne, jonka kesto on n. 60 min. Tallennetta 

analysoidessani huomioni kohteena ovat samat asiat, joista tein muistiinpanot, ts. opetustilanteiden 

rakentuminen ja opetuksen sisältö. Muistiinpanot ja tallenne toimivat toisiaan täydentävästi. Koska 

en voinut kuvata koko kaksipäiväistä kurssia, muistiinpanot antavat hyvän yleiskuvan kurssin 

sisällöstä. Tallenteen tarkastelu puolestaan antaa yksityiskohtaisempaa informaatiota, jota ei 

muistiinpanoista löydy. Haastattelu puolestaan toimi toisaalta taustatiedon hankkimisen välineenä, 

toisaalta uuden tiedon lähteenä. Koska haastattelin vain yhtä henkilöä, on aineisto toisaalta 

subjektiivinen. Toisaalta kuitenkin odotin saavani haastattelutilanteessa vastauksia 

peruskysymyksiin, joita ei painettuna löydy ja jotka eivät ole ns. mielipidekysymyksiä, vaan 

ennemmin yleistä luonnetta olevia. Mauno Järvelä oli paras mahdollinen haastateltava, koska hän 

on näppäripedagogiikan kehittäjä, ja hän muutoinkin on parhaiten tietoinen sekä Näppäreiden 

historiaan että nykytilanteeseen liittyvistä yksityiskohdista. Haastattelun etuna onkin se, että siinä 

ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Näin ollen haastattelija voi 

pyytää syvennystä tai selvennystä tiettyihin asioihin (Hirsjärvi 1997, 200—201). Jos olisinkin 

löytänyt vastauksia alun perin suunnittelemiini kysymyksiin painetusta aineistosta, sieltä olisi 

kuitenkin tuskin löytynyt sellaisia tietoja, joita itse haastattelutilanteessa sain.  

 

Muistiinpanot kurssitilanteista ovat myös osaltaan luonteeltaan subjektiivisia, koska itse toimin 

tarkkailijana. Tavoitteenani onkin havainnoinnin avulla tuoda esiin omia löydöksiäni 

näppäripedagogiikasta, mikä on sopusoinnussa sen ajatuksen kanssa, että tutkijan tarkoituksena on 

itse toimia havainnoijana ja raportoida löydöksiään. Hirsjärven (1997, 209) mukaan havainnoinnin 

suurimpana etuna on, että sen avulla voidaan saada välitöntä ja suoraa tietoa mm. ryhmien 

toiminnasta ja käyttäytymisestä. Itse olen nimenomaan kiinnostunut Näppäreiden toiminnasta, joten 

näen havainnoinnin olevan tärkeä osa kyseistä tutkimusta. Koska itse toimin ns. osallistuvana 

havainnoijana osallistuen ryhmän toimintaan, en voinut millään lailla häiritä tilannetta. Ei myös 

voida olettaa, että kukaan ryhmän jäsenistä olisi toiminut eri tavoin kuin yleensä varsinkin, kun olin 

osa ryhmää (ks. esim. Hirsjärvi 1997, 210).  
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5  TUTKIMUSTULOKSET 

 

5.1 Haastattelu 

 

Haastattelussa ensimmäisiä kysymyksiäni oli se, voidaanko Näppäreihin liittyvää opetusta kutsua 

Näppäri-metodiksi vai näppäripedagogiikalla toteutettavaksi opetukseksi. Koska Näppärit on 

ilmiönä suhteellisen tuore, ei sitä ole vielä kovinkaan tarkasti määritelty, onko Näppäreissä 

toteutettava opetus jo oma metodinsa, vai onko se yksinomaan näppäripedagogiikalla toteutettua 

opetusta. Näppäreihin liittyvään opetukseen on myös liitetty nimi Sisuki-metodi, (ks. esim. Virkkala 

1999), minkä vuoksi tämä oli haastatteluni ensimmäisiä kysymyksiä. Mauno Järvelän mukaan 

(haastattelu 29.12.2009) Näppäreiden toiminta [Kaustisella] on ylipäätään musiikkikasvatusta, jota 

tehdään [Perhonjokilaakson] kansalaisopiston puitteissa. Hänen mukaansa Näppäreissä ei ole 

kuitenkaan kyse mistään metodista, koska Näppäreiden ajatuksena on se, että ”joka ainoalle 

yritetään saada mahdollisuus [soittamiseen]”. Pedagogiikka-nimikkeen liittäminen Näppäreiden 

opetukseen vahvistaa myös se, että Mauno Järvelälle Keskipohjanmaa-lehden mukaan (28.2.2010) 

myönnettiin Suomen Kulttuurirahaston apuraha näppäripedagogiikkaa käsittelevän 

opiskelumateriaalin ja pedagogiikan kehitystyöhön”. Toisaalta vaikuttaa myös siltä, että metodi-

pedagogiikka –jaotteluun ei ole perehdytty, vaan tärkeimpänä on ollut musiikinopetus, josta on 

muodostunut tietynlaista ajan saatossa. Koska siitä on muodostunut ainutlaatuista esim. muuhun 

kansalaisopistossa tapahtuneeseen opetukseen verrattuna, on sitä kutsuttu eri nimillä. Näppäri-

metodin ja –pedagogiikan voidaankin katsoa tarkoittavan yhtä ja samaa asiaa. Kokonaisuudessaan 

vaikuttaa kuitenkin siltä, että pedagogiikka-termin liittäminen Näppäreiden opetukseen on 

aiheellista, koska metodi vaatisi tarkemman määritelmän tai taustateorian, eikä Näppäreillä 

ainakaan vielä ole mitään sellaista ole. 

 

Haastattelussa selvitin myös Näppäreiden alkutaipaleita, kuten toiminnan varsinaista 

aloitusajankohtaa ja -tapahtumia sekä alkuaikojen opetustapoja ja ohjelmistoa. Yllättävää oli se, että 

Näppärit esittivät alkuaikoina perinteisten kappaleiden lisäksi myös vanhaa tanssimusiikkia, kuten 

kappaleet Vanha riimu ja Davy Crockett. Tämän oli mahdollistanut se, että moni silloisten 

Näppäreiden vanhemmista oli tanssimuusikoita. Taustayhtye pystyttiin siis kasaamaan 

kotijoukoista, mikä vaikutti osaltaan ohjelmiston valintaan. Mikäli tällaista mahdollisuutta ei olisi 

ollut, luultavasti tällaista ohjelmistoa ei olisi valittu. 
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Haastatteluni yhtenä tärkeänä teemana oli kansainvälisyys näppäripedagogiikassa. Ensinnäkin 

minua kiinnosti Näppäreiden pohjoismainen ulottuvuus. Tämä kiinnosti minua erityisesti siksi, että 

olen itsekin ollut Folkskandia-projekteissa mukana opettajamassa ja nähnyt pienen välähdyksen, 

kuinka pohjoismaisuus näkyy Näppäreiden toiminnassa. Mauno Järvelä kertoi pohjoismaisen 

yhteistyön rakentamisen olleen hänellä tietoista, mikä oli yllättävä tieto. Syynä pohjoismaisen 

yhteistyön edistämiselle hän mainitsi mm. näkemyksen, että Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen 

pohjoismainen yhteistyö rapautui. Näppäreissä pohjoismaista yhteistyötä mahdollistamassa on ollut 

alun alkaen Mauno Järvelän linkki Norjaan ja Verdalista kotoisin olevaan Geir-Egil Larseniin, joka 

on toiminut paikkakunnalla musiikkikoulun rehtorina. Pohjoismainen yhteistyö Näppäreiden 

toiminnassa projekteineen ym. tapahtumineen siis nojaa ensisijaisesti Kaustinen-Verdal -

yhteistyöhön. Järvelän mukaan sen jälkeen [kun yhteistyö Larsenin kanssa alkoi] ovat asiat ikään 

kuin ”menneet automaattisesti eteenpäin, kun tällainen alku on saatu aikaiseksi”. Nämä 

henkilösuhteet Norjaan ovat siis mahdollistaneet tämän tärkeän aspektin Näppäreiden toiminnassa.  

  

Järvelän mukaan näppäripedagogiikassa tärkeää on oppilaan ja opettajan välinen vuorovaikutus ja 

positiivisuus, joka ”henkii lapseen opettajansa kautta”. Näppäripedagogiikassa on hänen mukaansa 

kyse nimenomaan musiikkikasvatuksesta. Tämä voi Järvelän mukaan merkitä kuitenkin myös sitä, 

ettei opettaja välttämättä pääse nauttimaan suurista solistisista saavutuksista. Tärkeää on hänen 

mukaansa kuitenkin se, ettei oppilaalta vaadita liikoja, vaan että opetustilanteessa edetään oppilaan 

kykyjen mukaan. Järvelän mukaan soittoharrastuksen täytyy olla osana lapsen kehittymistä 

ihmisenä, ei suinkaan “pelkästään soittelua”. Tämän vuoksi opettajan positiivinen asenne on hänen 

mielestään ensiarvoisen tärkeää. Näyttää siis siltä, että tärkeintä Näppäreissä on se, että lapsi pääsee 

nauttimaan soittamisesta, esiintymisistä ja itse musiikista. Toisin sanoen musiikin ilo menee 

tavoitteellisen musiikinopiskelun edelle.  

 

Näppäreiden toiminta on Järvelän mukaan muuttunut vuosien varrella siten, että näppäriryhmille on 

nykyisin pystytty tekemään paljon haasteellisempia sovituksia aiempaan verrattuna. Joillekin 

oppilaille tämä Järvelän mukaan merkitsee todella kovaa [teknistä] haastetta. Oppilaiden ikäkirjo 

voi nykyään olla hyvinkin laaja jopa yksittäisellä kurssilla johtuen kurssin suuresta 

osallistujamäärästä. Joillakin kursseilla oppilaiden ikähaitari voi olla jopa 4—18 vuotta. Näin ollen 

sovitusten täytyy olla sellaisia, että kaikki oppilaat pääsevät osallistumaan musisointiin. Joillekin se 

merkitsee laulua ja vapaiden kielten soittoa, toisille haasteellisia viulustemmoja. Esimerkiksi juuri 

laulujen käyttö on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina juuri em. syistä johtuen. 
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Näppäreiden persoonallisesta laulutyylistä Järvelä mainitsee humoristiseen tyyliinsä seuraavaa: “Se 

on sikaäänellä päästämistä, sillä siisti”. Järvelän mukaan Näppäreissä ei lähdetä tekemään 

kuorosaundia siitä syystä, että lauluhomma kuivuisi tällöin kokoon kertaheitolla. Näppäreiden 

laulamisessa on Järvelän mukaan yhteislaulumeininkiä, jossa lauletaan välillä kovaa ja välillä hiljaa, 

mutta enimmäkseen kuitenkin ”vedetään sydämen kyllyydestä”. Musisoinnin ilo tulee esiin tässäkin 

yhteydessä. Laulamista ei ole tarkoitus hillitä ja hallita, kuten vaikkapa nuorisokuoroissa, vaan sen 

on tarkoitus olla mukavaa. 

 

 

5.2  Havainnointi 

 

Kaksipäiväiselle näppärikurssille, jota havainnoin, osallistui n. 35 lasta ja nuorta. Pääopettajana 

toimineen Mauno Järvelän lisäksi paikalla oli 14 ns. apuopettajaa, jotka toimivat pienempien 

ryhmien johtavina opettajina, ja jotka hoitivat käytännön asioita. Apuopettajat olivat niin musiikin 

ammattilaisia, ammattiopiskelijoita kuin pitkälle musiikkiharrastuksessaan edenneitä Näppäreitä. 

Kurssi järjestettiin Kaustisen musiikkilukion tiloissa. Yhteistunnit ja esiintyminen olivat 

musiikkilukion salissa, ja pienryhmäopetus järjestettiin lukiorakennuksen eri luokissa. 

Ensimmäinen kurssipäivä oli pituudeltaan neljän oppitunnin mittainen, ja toinen kurssipäivä oli 

kolmen oppitunnin mittainen. Toisen kurssipäivän päätteeksi järjestettiin konsertti, jossa kurssilaiset 

opettajineen esittivät näiden kahden päivän aikana harjoiteltuja kappaleita.  

 

Yhtä kappaletta lukuun ottamatta kaikki kappaleet olivat ns. vanhaa ohjelmistoa, ts. aiemmilla 

kursseilla tai ryhmäopetustilanteissa harjoiteltuja kappaleita. Uutta ohjelmistoa kurssilla oli 

kuitenkin yhden kappaleen verran, Gjermund Larsenin Juniorvals. Kurssi liittyi osaltaan 

helmikuussa 2010 toteutettuun Näppäreiden Norjaan suuntautuneeseen esiintymismatkaan, jossa 

kyseinen ohjelmisto oli esitettävänä. Valtaosalla soittajista soittimena oli viulu. Säestysryhmässä 

mukana oli muutama harmonin- ja kontrabassonsoittaja opettajineen. Lisäksi opettajista kaksi avusti 

mukana soittaen välillä omien instrumenttiensa lisäksi myös pianoa tai kitaraa. 

 

Kaksipäiväisen kurssin opetusohjelma oli seuraava: 

 

Trad. ruotsalainen: Pöhl-Ohls schottis 

Trad. tanskalainen: Kontre danz 

Trad. kaustislainen: Silia valssi A-duuri 

Trad., sov. M. Järvelä: Tutskovin polska 
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M. Järvelä, sov. A. Järvelä, san. M. Järvelä: Pääoma (Das Kapital) 

Ville Kangas: Liliuksen milijuunat 

Konsta Jylhä: Nikkarin polkka 

Konsta Jylhä: Kruunu-Marjaanan polska 

Trad. suomalainen: Järvilän sotiisi 

Gjermund Larsen: Juniorvals 

Mauno Järvelä: Ismon grilli 

Magnus Samuelsson: Bussen 

Mauno Järvelä / V. Kangas, san. Mauno Järvelä: Pandojen paluu 

 

Kaksipäiväinen kurssi aloitettiin yhteisellä tilaisuudella, jossa paikalla olivat kaikki oppilaat ja 

opettajat. Ensi alkuun jaettiin uuden kappaleen, Larsenin Juniorvalsin, nuotit. Tämän jälkeen 

kurssin opettajat esittivät kappaleen oppilaille. Tästä menettelytavasta huomaa yhteyden Suzuki-

metodiin, jossa korvakuulolla oppimisella on tärkeä osuus. Toisaalta, nuoteilla myös näytti olevan 

keskeinen osuus, koska heti opettajien esityksen jälkeen edettiin nuoteista soittamiseen siitäkin 

huolimatta, että nuottien kanssa soittaminen oli hidasta. Alkuvalmisteluihin kuului myös se, että 

Mauno Järvelä jakoi kurssin oppilaat tasojärjestykseen kysymällä, missä ryhmässä oppilaat olivat 

aiemmin soittaneet. Tällöin oppilaat tiesivät, mitä osuutta kappaleesta soittaisivat. Näppärikursseilla 

viulua soittavat oppilaat jaetaan tavallisesti A-, B- ja C-ryhmiin. A-ryhmä on vasta-alkajien ryhmä; 

Näppäreissä voivatkin soittaa jopa vasta puoli vuotta viulunsoittoa harrastaneet (Mauno Järvelän 

haastattelu 29.12.2009). A-ryhmäläisillä on tavallisesti tehtävänään vapaiden kielten soittaminen, ja 

vaikeammissa kappaleissa heillä saattaa olla taukoa eli he kuuntelevat, kun pidemmälle edistyneet 

esittävät osuutensa. Kun kyseessä on laulu, A-ryhmäläiset laulavat. B-ryhmässä on puolestaan 

hieman edistyneempiä viulunsoittajia, jotka osaavat soittaa helpohkoja kappaleita. C-ryhmä on 

edistyneimpien viulunsoittajien ryhmä, joka hoitaa vaikeimpien kappaleiden tai stemmojen 

soittamisen sekä laulusäestykset, kun vuorossa on laulu. Ns. komppiryhmä toimii tavallisesti 

yhtenäisesti. Tällaisessa ryhmässä on tavallisesti harmonia ja bassoa soittavia oppilaita; isommilla 

kursseilla on mukana myös esim. kitaraa soittavia. Tällä kurssilla osanottajamäärän ollessa 

pienempi A- ja B-ryhmät muodostivat oman alaryhmänsä C-ryhmän muodostaessa omansa. 

 

Ensimmäisellä yhteisellä oppitunnilla keskityttiin uuden opeteltavan kappaleen eli Juniorvalsin 

summittaiseen hallintaan ja kappaleen rakenteen ymmärtämiseen; teknisesti kappaleeseen ei vielä 

puututtu. Tämän perusteella voin todeta, että Näppäri-pedagogiikkaan nojautuva opetus tukee 

ainakin osittain, nuottien aktiivisesta käytöstä huolimatta, korvakuulonvaraiseen opetteluun. 

Oppilas saa opettajiensa mallin mukaisesti selkeän kuvan, miltä kappaleen tulisi kuulostaa. Mauno 
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Järvelänkin (haastattelu 29.12.2009) mukaan on tärkeää, että lapsi tulee tekemisiin musiikkia 

osaavan ihmisen eli opettajansa kanssa, joka häntä tässä ”jalossa taidossa alkutaipaleelle saattelee”.  

Tähän näytettiin kiinnitettäneen huomiota myös siinä, miten opettajat olivat sijoittautuneet salissa. 

Oppilaat istuivat keskellä tuoleillaan keskellä salia, ja opettajat olivat sijoittuneet oppilaiden 

ympärille. Tämä saattaa osoittaa sen, että oppilaalle todella halutaan taata mahdollisuus 

mallioppimiseen.  

 

Oppilaat jaettiin yhteisen ryhmätunnin jälkeen tasoryhmiin, joihin he siirtyivät opettajiensa 

johdolla. Eri tasoryhmät eli A-, B- ja C-ryhmät jaettiin vielä pienempiin ryhmiin, jolloin jokaisella 

ns. apuopettajalla oli oma pienryhmänsä, jota hän opetti joko yksin tai 1—2 muun apuopettajan 

kanssa. Yhtä pienryhmää kohti oli siis jopa kolme apuopettajaa, mikä on yllättävän suuri määrä. 

Tästä näkyy, että Näppäreiden ryhmäopetusajatuksesta huolimatta oppilaat saavat suhteellisen 

yksilöllistä opetusta pienryhmien ollessa jopa vain neljän hengen suuruisia. Näin näytti ainakin tällä 

kurssilla olevan. Toisaalta, jos Näppärikurssille osallistuu yli 200 lasta, näin yksilölliseen 

opetukseen on mahdoton päästä ryhmäopetustilanteiden puitteissa. Kuitenkin muutaman kymmenen 

oppilasmäärän suuruinen kurssi näytti mahdollistavan harvinaisen yksilöllisen opetuksen, koska 

opettajalla oli mahdollisuus kuulla jopa yksittäisen oppilaan soittosuoritus. Opettajamäärä 

kurssilaisia kohti oli kuitenkin ainakin tällä kurssilla erittäin suuri: jokaista oppilasta kohti oli n. 

kaksi opettajaa. 

 

Havainnoin pääosin erästä pienryhmää, jossa oli muutaman vuoden soittaneita, suunnilleen 

Näppäreiden B-tasoa olevia oppilaita. Ryhmässä pureuduttiin pieniinkin yksityiskohtiin aina 

jousituksia sekä teknisiä yksityiskohtia myöten. Eniten aikaa pienryhmässä käytettiin uuden 

kappaleen, Juniorvalsin, harjoittamiseen. Opettaja korjasi puhtausongelmat tarkasti, kuten myös 

rytmissä ilmaantuneet ongelmat. Puhtausongelmia opettaja korjasi esimerkiksi soitattamalla 

ryhmässä asteikkopätkiä, jotta sormet saataisi oikeisiin kohtiin ko. kappaleessa. Rytmiä opettaja 

harjoitti toistomenetelmällä, kuten klassisessakin opetuksessa. Pienryhmän opetus lähentelikin 

tarkkuudessa klassista yksityisopetusta ainakin kyseisessä ryhmässä. Tunnelma ryhmätunneilla oli 

kuitenkin hyvin rento opettajan jututtaessa oppilaita hyväntuulisesti ja huumoria unohtamatta. 

Vaikka tunnelma oli rento eivätkä oppilaat näyttäneet ainakaan pahemmin tilannetta jännittäneen, 

työtä tehtiin tarkkuudella. Pienryhmätunneilla huomasi perinnemusiikin ja länsimaisen 

taidemusiikin luovan yhdistymisen toteutumisen, mistä Mauno Järvelä (haastattelu 29.12.2009) 

mainitsi. Tässä tapauksessa, kun ohjelmisto koostui pelkästään kansanmusiikista, taidemusiikin 

vaikutus näkyi lähinnä kuitenkin vain ohjelmiston harjoittamistavoissa, jotka olivat lähellä klassista 

opetusta. Pienryhmissä soiteltiin läpi myös vanhaa ohjelmistoa, joka eivät tarvinnut paljonkaan 
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harjoitusaikaa. Havainnoidessani vanhan ohjelmiston harjoittamista havaitsin kuitenkin, että 

opettaja kiinnitti huomiota myös näiden kappaleiden tekniseen suoritukseen. Kaiken kaikkiaan 

pienryhmätyöskentely näyttää Näppäreissä olevan tärkeää nimenomaan yksityiskohtien hiomisen 

kanssa. Ns. raaka työ tehdään pienryhmissä. 

 

Pienryhmätuntien ohella järjestettiin yhteisharjoituksia, jossa olivat koolla kaikki soittajat ja 

opettajat. Pääopettajana ei toiminut kaikissa kappaleissa Mauno Järvelä, vaan välillä joku 

apuopettajista johti kappaleen. Kappaleen johto Näppäreiden tapauksessa toteutui opettajan 

soittaessa viulua ns. kapellimestarin paikalta. Yhteisharjoituksissa soitettiin ja laulettiin kappaleet, 

jotka oppilaat esittäisivät konsertissaan. Kappaleteknisiin yksityiskohtiin ei yhteisharjoituksissa 

puututtu. Laulukappaleiden kohdalla pääopettaja kiinnitti huomiota varsinkin laulujen aloituksiin, 

ts. siihen, että oppilaat aloittaisivat laulunsa yhtäaikaisesti ja yhtä voimakkaasti. Mauno Järvelä 

esimerkiksi käytti harjoituksissa klassisesta musiikista peräisin olevaa ”forte fortissimo” –termiä 

viitatessaan siihen, että laulu tulisi laulaa kovaa. Myös sanojen selkeään lausumiseen kiinnitettiin 

suurta huomiota. Äänenvoimakkuus lauluissa oli pääosin fortessa, mutta välillä käytettiin 

tehokeinona piano tai piano pianissimo -nyansseja. Koska laulutkin olivat kyseisellä kurssilla ns. 

vanhaa ohjelmistoa, niihin ei sen suuremmin käytetty aikaa. Laulamisessa näkyi musiikin tekemisen 

ilo: lapset ja nuoret todella lauloivat hymy huulillaan kovaa ja selkeästi ääntäen. 

 

Vaikka Näppäreiden persoonallisen laulutyylin voidaankin katsoa olevan perua vanhasta 

yhteislaulutyylistä (Mauno Järvelän haastattelu 29.12.2009), tämän laulutyylin voisi myös luokitella 

belttaukseksi. Belttaus on yksi rytmimusiikin laulun ääniluokituksista, jolle ominaista ovat mm. 

ääniväylän supistaminen ja kehon suuri lihasaktiviteetti.  Kyseistä laulutekniikkaa käyttävät mm. 

Celine Dion ja Barbra Streisand. (Eerola 2008, 14–15.) Toisaalta, vibratoa ei Näppäreiden laulussa 

ollut havaittavissa, joten belttaus ei liene täysin täsmällinen luokitus laulutyylille, vaan ainoastaan 

suuntaa antava. Kappaleiden ambitus ei ollut kovinkaan laaja, noin oktaavin suuruinen, joten 

belttaus on sinänsä osuva termi. Näppäreiden kohdalla on selkeästi kuitenkin kyseessä 

yhteislaulutyyli, jossa lauletaan koko ajan lähinnä voimakkaassa äänialassa tekstiä selvästi ääntäen. 

Läheisin linkki Näppäreiden laulutyylillä näyttää kuitenkin olevan Suomen 1900-luvun puolivälin 

jälkeisten kansakoulujen laulu- eli musiikintuntien laulutyyliin. Tämän päivän alakouluissa tuskin 

kuullaan tämäntyylistä laulua.  

 

Huomiota herättävää ainakin kyseisen kurssin ohjelmistonvalinnassa oli se, että kaikki ohjelmiston 

kappaleet olivat pohjoismaista alkuperää. Kappaleet olivat joko suomalaisten, ruotsalaisten, 

norjalaisten tai tanskalaisten säveltämiä. Ohjelmistonvalinnasta näkyy Järvelän mainitsema 
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pohjoismaisen yhteistyön korostaminen Näppäreiden toiminnassa. Toinen huomionarvoinen seikka 

on se, että sävellyksistä moni oli suhteellisen tuoreita, kuten säveltäjänimet Gjermund Larsen (s. 

1981), Magnus Samuelsson (s. 1977) ja Ville Kangas (s. 1977) osoittavat. Myös Mauno Järvelän 

uudempaa tuotantoa oli ohjelmistossa, kuten 2009 sävelletty Pandojen paluu. Vanhempaa alkuperää 

olivat vain Konsta Jylhän (1910–1984) sävellykset sekä ns. tradikappaleet eli perinteiset kappaleet, 

joiden säveltäjästä ei ole varmuutta. 

 

Lyhyesti ilmaisten tämän kurssin perusteella voin todeta, että Näppäreissä opetetaan 

perinnemusiikin soittamista lähes klassisella tarkkuudella sekä lauletaan lauluja tavoitteena hyvin 

kuuluva ja selkeästi äännetty teksti. 

 

 

5.3 Aineiston analyysi ja sen luotettavuus  

 

Tutkielmani on tapaustutkimus. Sen vuoksi Näppäreitä käsittelevät tulokset ovat ainutlaatuisia, 

minkä vuoksi niitä ei voida yleistää muihin musiikin pedagogiikan lajeihin tai metodeihin, vaikka 

linkkejä niihin, kuten Suzuki-metodiin, onkin jonkin verran.  

 

Kokoamani aineisto oli tallentamani haastattelu ja sen litterointi sekä observoinnista saatava 

materiaali eli muistiinpanot sekä videotallenne. Koska haastattelin vain yhtä henkilöä, on aineisto 

toisaalta subjektiivinen, mutta toisaalta, haastattelussa odotin saavani tiedon perustietoihin, joita ei 

painettuna löydy ja jotka eivät ole ns. mielipidekysymyksiä, vaan ennemmin yleistä luonnetta 

olevia. Mauno Järvelä oli paras mahdollinen haastateltava, koska hän on näppäripedagogiikan 

kehittäjä, ja hän muutoinkin on parhaiten tietoinen sekä Näppäreiden historiaan että 

nykytilanteeseen liittyvistä yksityiskohdista. Haastattelun etuna onkin se, että siinä ollaan suorassa 

kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Näin ollen haastattelija voi pyytää syvennystä 

tai selvennystä tiettyihin asioihin (Hirsjärvi 1997, 200—201). Jos olisinkin löytänyt vastauksia alun 

perin suunnittelemiini kysymyksiin painetusta aineistosta, sieltä olisi kuitenkin tuskin löytynyt 

sellaisia tietoja kuin itse haastattelutilanteessa sain.  

 

Muistiinpanot kurssitilanteista ovat myös osaltaan luonteeltaan subjektiivisia, koska itse toimin 

tarkkailijana. Kyseinen tutkielma sisältää kuitenkin omia näkemyksiäni näppäripedagogiikasta, ja 

tutkijan tarkoituksena onkin itse toimia havainnoijana ja raportoida löydöksiään. Hirsjärven (1997, 

209) mukaan havainnoinnin suurimpana etuna onkin, että sen avulla voidaan saada välitöntä ja 

suoraa tietoa mm. ryhmien toiminnasta ja käyttäytymisestä. Itse olenkin nimenomaan kiinnostunut 
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Näppäreiden toiminnasta, joten näin havainnoinnin olevan tärkeä osa kyseistä tutkimusta. Koska 

olin itse ns. osallistuvana havainnoijana osallistuen ryhmän toimintaan, en voinut millään lailla 

häiritä tilannetta. Ei myös voida olettaa, että kukaan ryhmän jäsenistä olisi toiminut eri tavoin kuin 

yleensä varsinkin, kun olin osa ryhmää (ks. esim. Hirsjärvi 1997, 210).  
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6  PÄÄTÄNTÖ 

 

Tutkimukseni, niin haastattelun kuin havainnoinninkin, perusteella voin todeta, että 

näppäripedagogiikkaan nojautuva opetus on perinnemusiikin opetusta taidemusiikin 

opetusmenetelmiä hyväksikäyttäen. Näppäripedagogiikkaan pohjautuvaa opetusta saavat oppilaat 

oppivat paitsi instrumentin käsittelyä, myös yhteissoittotaitoja ja laulamista. Opetuksen vankkana 

tukipilarina näyttää olevan edelleenkin paikallinen perinnemusiikki, jota höystetään 

pohjoismaalaisilla ja myös uusilla sävelmillä ja lauluilla. Näppäripedagogiikan pohjana on oppilaan 

ja opettajan välinen positiivinen vuorovaikutus, ja siinä solistisia saavutuksia tärkeämpiä ovat mm. 

oppilaan kasvu ihmisenä.   

 

Näppäreiden persoonallinen laulutyyli muistuttaa läheisesti 1900-luvun puolivälin jälkeisen 

kansakoulun laulu- eli musiikintuntien laulutyyliä, jolloin oppilaat lauloivat voimakkaassa 

äänialassa selkeästi ääntäen. Vaikka Näppäreiden laulamista analysoitaessa voidaan tyyliin yhdistää 

monta termiä ja kuvausta, laulaminen Näppäreissä on ennen kaikkea yhteislaulua; 

näppäripedagogisessa laulunopetuksessa panostetaan ennen kaikkea tekstien sisältöön ja sanojen 

selkeään ääntämiseen, ei niinkään soinnin laatuun. 

 

Näppäreiden piirissä opiskelevat oppilaat oppivat paitsi soitto- ja laulutaitoja, myös 

kansainvälisyyttä. Esiintymismatkat muihin Pohjoismaihin sekä soittaminen muiden Pohjoismaiden 

lasten ja nuorten kanssa ovat Näppäreiden toimintaan osallistuville tärkeässä roolissa. Tämä 

herättääkin kysymyksen, onko Näppäreiden toiminnassa mukana olevilla lapsilla ja nuorilla 

erilainen suhtautuminen muihin Pohjoismaihin kuin muilla vastaavanlaisessa musiikkitoiminnassa 

mukana olevilla. Mauno Järvelän haastattelussa esiin tullut Pohjoismaisen yhteistyön tietoinen 

korostaminen Näppäreiden toiminnassa jäi erityisesti mieleen. Näppäreiden toiminnassa 

olennaisena osana oleva pohjoismainen yhteistyö ja sen rooli musiikkikasvatuksessa on mielestäni 

erittäin merkittävä asia.  Kuten Mauno Järvelän saama tunnustus sekä suuria opiskelijamääriä 

keränneet kansainväliset projektit ja kurssit osoittavat, olisi tämän Näppäreiden toiminnassa olevan 

merkittävän piirteen jatkotarkastelu arvokasta. 

 

Näppäreiden toimintafilosofia on erittäin kiinnostava. Suuria solistisia saavutuksia ei odoteta 

tulevan, mutta silti oppilaat ovat innostuneita, kuten Näppäreistä tehty motivaatiotutkimus (ks. 

Virkkala 1999) osoittaa. Se, mikä näppäripedagogiikan perimmäinen ajatus on, kaipaisi vielä 

lisätarkastelua. 
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Näppärit laulavat sydämen kyllyydestä, soittavat innokkaasti ja oppivat lisäksi laulamaan jopa 

vierailla kielillä samalla kun he pääsevät matkustelemaan ja tutustumaan ulkomaalaisiin soittajiin. 

Kaiken kaikkiaan näppäripedagogiikka on monipuolista ja omaperäistä, joten sen metodiksi 

nimeäminen ei olisi ihan outoakaan. Näppäreissä on kuitenkin kyse kokonaisvaltaisesta ja 

monipuolisesta musiikkikasvatuksen toteuttamistavasta, ja siinä nojaudutaan ennen kaikkea 

paikallisperinteeseen. 
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