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1 JOHDANTO 

Maisterintutkielmassani “Jauzan Rokkikoulu - Koulukonsertti elämyksellisenä 

oppituntina” tutkin koulukonsertointia, koulukonsertissa tapahtuvaa oppimista ja 

koulukonsertoinnin mahdollisuuksia opetusvälineenä, esimerkiksi koulujen 

musiikinopetuksen syventävänä lisänä. Esittelen koulukonserttimme opetuksellisen 

sisällön ja tavoitteet, sekä pohdintani siitä, miten näitä oppeja voisi viedä eteenpäin 

koulun musiikinopetuksessa. Toisin sanoen vastaan kysymykseen Miten koulukonsertit 

ja koulujen musiikinopetus voisivat täydentää toisiaan? 

Perehdymme kyselytutkimukseeni, jossa sain tutkimustuloksia siitä, mitä konkreettisia 

asioita, esimerkiksi musiikillista termistöä oppilaat oppivat konserttimme myötä. 

Tutkimuskysymykseni on: Mitä lapset oppivat koulukonsertin aikana? 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 tulee voimaan Suomen kouluihin 

vuosiluokkien 1-6 osalta 1.8. 2016. Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin 

liittyvissä tavoitteissa vuosiluokille 1-9 mainitaan, että myönteiset musiikkikokemukset 

ja elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Tavoitteissa 

todetaan myös, että opetuksessa tulisi hyödyntää taide- ja kulttuurilaitosten sekä 

muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia. (POPS 2014, 142, 264-265, 424.) 

Myös perusopetuslakiin (628/1998) lisätyssä valtioneuvoston asetuksessa 422/2012 3 § 

“Tarpeelliset tiedot ja taidot” - todetaan, että “opetuksen on tarjottava esteettisiä 

kokemuksia ja elämyksiä kulttuurien ja taiteiden eri aloilta” (Finlex 2016). Näihin 

tavoitteisiin sopivat hyvin yhteen ajatukseni koulukonsertoinnista koulujen 

musiikinopetuksen yhteistyökumppanina. 



�5

2 KOULUKONSERTTIEN HISTORIAA 

2.1 Konserttikeskus ry.  

Konserttikeskus ry perustettiin marraskuussa 1963 nimellä Koulujen musiikkikeskus 

(Vuodesta 1973 Konserttikeskus) opetusministeriön asettaman nuorison 

musiikkitoimikunnan aloitteesta. Puheenjohtajaksi valittiin säveltäjä Joonas Kokkonen 

ja vuosien 1963-1967 valtuuskuntaan kuului arvovaltaisia musiikkialan ammattilaisia, 

muun muassa Taneli Kuusisto (professori, säveltäjä ja Sibelius-Akatemian rehtori), Erik 

Tawaststjerna (Helsingin yliopiston musiikkitieteen professori), Tauno Pylkkänen 

(säveltäjä, Suomen Kansallisoopperan taiteellinen johtaja) ja Matti Rautio (FM, 

säveltäjä ja Sibelius-Akatemian koulumusiikkiosaston va. johtaja).  (Häyrynen 2013, 

7-8.)  Konserttikeskuksen vuoden 2015 hallitukseen ja valtuuskuntaan kuuluu muun 

muassa Kai Amberla, (toiminnanjohtaja, puheenjohtaja), Kirmo Lintinen, (säveltäjä, 

muusikko), Tuija Brax (pääsihteeri) ja Tuomas Auvinen (dekaani). (Konserttikeskus 

2016.) 

Ensimmäisessä kokouksessa vuonna 1963 yhdistyksen toimintatarkoitukseksi kirjattiin 

seuraavaa: “Järjestön tarkoituksena on tukea ja edistää oppilaitosten kasvatus- ja 

opetusohjelmien kanssa sopusoinnussa olevaa musiikkitoimintaa.” (Häyrynen 2013, 8.) 

Eli mm. konserttien järjestäminen koululaisille koulupäivän aikana kohtuullisin 

kustannuksin.  Koulukonsertteja oli järjestetty Suomessa ainakin 1940-luvulta lähtien, 

mutta nyt toiminta haluttiin muuttaa järjestelmälliseksi. Koulukonserttien tarve liittyi 

uudenlaiseen musiikkikasvatukseen, jossa koulussa opiskelemisen, laulamisen ja 

soittamisen lisäksi haluttiin oppilaiden tutustuvan ammattilaisten valmistamaan 

musiikilliseen lopputuotteeseen elävässä tilanteessa. (Häyrynen 2013, 9.)  

Tänä päivänä Konserttikeskus järjestää vuosittain 1200 - 1500 konserttia ja 

musiikkityöpajaa kouluihin ja päiväkoteihin eri puolilla Suomea. Toiminnan 

tarkoituksena on tuoda ammattilaisten esittämää elävää musiikkia mahdollisimman 
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monen lapsen ja nuoren kuultavaksi, varsinkin niille paikkakunnille, jossa 

kulttuuritarjonta on suppeampaa tai konserttitoimintaa ei juurikaan ole. 

Konserttikeskuksen tarjonnasta löytyy kirjava kattaus eri musiikkityylejä 

lastenmusiikista jazziin, klassisesta rokkiin ja eri kansojen kansanmusiikkia. 

(Konserttikeskus 2016.) 

Konserttikeskus valitsee kouluille ja päiväkodeille tarjottavan ohjelmistonsa vuosittain. 

Yksittäiset muusikot ja yhtyeet voivat tarjota ohjelmaideaansa konserttikeskuksen 

ohjelmistoon vuosittaisen haun yhteydessä. Ohjelmiston valitsee ohjelmatoimikunta, 

joka koostuu eri musiikinalojen sekä musiikinopetuksen rautaisimmista ammattilaisista. 

Kaikki tilattavat koulukonsertit ovat nähtävissä Konserttikeskuksen internet-sivuilla ja 

kaikkiin oppilaitoksiin ja päiväkoteihin lähetetyssä esitteessä. Koulut ja päiväkodit tai  

esimerkiksi kuntien kulttuurituottajat voivat tilata haluamansa ohjelman internetin 

välityksellä ja Konserttikeskuksen tuottajat järjestävät konsertit yhteistyössä tilaajien ja 

muusikoiden kanssa. 

Joillain lapsilla koulukonsertti voi olla ainoita tapoja päästä kokemaan elävää musiikkia 

ammattilaisten esittämänä. Konserttikeskuksen toiminnanjohtaja Kari Vase visioi 

vuonna 1999: ”Koulukonsertit tulisi määrittää jokaiselle lapselle kuuluvaksi oikeudeksi 

muiden Pohjoismaiden tavoin.” (Konserttikeskus 2016.)  Tähän tavoitteeseen 

päästäkseen Konserttikeskus kehitti “Konsertti joka kouluun”-hankkeen vuonna 2008, 

jossa tehdään yhteistyösopimukset - ei yksittäisten koulujen - vaan kuntien kanssa. 

KJK-hankkeessa kunta sitoutuu tilaamaan peruskouluihinsa vähintään yhden konsertin 

vuodessa. Konserttikeskus puolestaan sitoutuu tarjoamaan kouluille monipuolisen 

valikoiman musiikin ammattilaisten esittämiä korkeatasoisia konsertteja musiikin eri 

tyylilajeista. (Pakarinen 2010, 6.)   

Norjan Rikskonsertenen järjestää vuosittain 10 000 koulukonserttia. Norjalainen 

keskivertolapsi kokee siis 10 vuoden peruskoulunsa aikana 20 eri elävän musiikin 
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konserttia. Jos Konserttikeskuksen “Konsertti joka kouluun” toteutuisi nimensä 

mukaisesti joka vuosi, se tarkottaisi konserttien lisäämistä n. 1500 konsertista n. 4000 

konserttiin vuodessa. Nostamalla valtion rahoitusta Konserttikeskukselle miljoonasta 

kolmeen miljoonaan euroon, saisimme jokaiselle koululaiselle jokaisena vuonna 

korkealaatuisen kulttuurielämyksen. (Oskala 2015.)  Konserttikeskuksen vuoden 2014 

kaikista laskutetuista tilaisuuksista, Konserttikeskuksen osuus kokonaiskustannuksista 

oli 55 % ja koulujen tai kuntien osuus 45%.  

Kuva 1. Konserttikeskus ry. Rahoituslähteet 2014. 

Kokonaistuotot toiminta- ja kohdeavustukset mukaan luettuina olivat 1 077 040,58 € 

(1 067 508,40 € vuonna 2013). 

Kokonaiskulut poistot mukaan lukien olivat 1 073 615,44 €  

(1 066 242,78 € vuonna 2013). 

Tilikauden tulos oli 3 425,14 € ylijäämäinen (1 265,62 € ylijäämäinen vuonna 2013). 

(Konserttikeskus, vuosikertomus 2014) 
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2.2 Rokkikoulukonsertin esittely 

Jauzan Rokkikoulu on Konserttikeskus ry:n kanssa yhteistyössä totetettu 

koulukonsertti, jossa tutustutaan bändisoittimiin, biisintekoon, riffeihin, komppeihin 

ym. yhtyesoittoon liittyviin asioihin konserttimuodossa. Jauza esitti vuosina 2011-2015 

yli 400 rokkikoulukonserttia peruskouluissa ympäri Suomen. Yhteistyökaupunkeja ja  

-kuntia olivat Helsinki, Vantaa, Espoo, Pori, Jyväskylä, Hämeenlinna, Mäntsälä, 

Askola, Siuntio, Savitaipale, Hamina, Sipoo, Nurmijärvi, Kerava, Nummi-Pusula, 

Noormarkku, Lieksa, Nurmes, Pieksämäki, Iisalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Alajärvi, 

Soini, Vimpeli,  Lapua, Lappajärvi, Tornio, Rautalampi, Hankasalmi, Utajärvi, Kajaani, 

Puolanka ja Taivalkoski. 

Jauza on yhtye, joka tekee monenlaista keikkaa eri kokoonpanoilla. Tässä 

opinnäytetyössäni tutkittavissa Jauzan Rokkikoulukonserteissa soittivat Kimmo 

Numminen laulu, Esa Pottonen - kitara, Samuli Sirviö - kitara, Oskari Halsti - basso ja 

Petri Pottonen (sekä myöhemmin Aapo Niininen) - rummut. Vuonna 2015 syksyllä 

Jauza jatkoi koulukeikkailua Konserttikeskuksen ohjelmistossa uudella 

“Suomirokkikoulu”-konsertillaan. 

2.3 Aikaisemmat tutkimukset 

Konserttikeskuksen koulukonsertteja ei ole tieteellisesti tutkittu kovinkaan paljon 

aiemmin. Alla olevassa listassa on aikaisemmat Konserttikeskus-aiheiset julkaisut: 

 - Sikamakeet konsertit-kirja, Häyrynen 2013. 

- Konserttikeskus 1963-1988 : 25 vuotta elävää musiikkia kouluihin, Karlson 
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- Opinnäytetyö "Konserttikeskuksen ja kuntien yhteistyön kehittäminen Konsertti joka 

kouluun -hankkeessa", Seija Pakarinen, Metropolia 2010. 

- Pro gradu -tutkielma "”Musiikki ei ole mitään tyrnimarjoja - Haastattelututkimus 

ammattimuusikoiden näkemyksistä liittyen taiteen hyödyntämiseen", Minna Liski, 

Jyväskylän yliopisto, 2015. 

- Konserttikeskuksen vuosikertomukset 2004-2015. 

Pakarisen (2010) opinnäytetyössä selvisi, että kaikki Konserttikeskuksen kanssa 

yhteistyössä toimineet kunnat olivat yksimielisiä siitä, että yhteistyö on helppoa ja 

sujuvaa. Konsertti joka kouluun -hanketta kuntien kulttuurisihteerit pitävät erittäin 

edullisena kunnille. Pakarinen ehdottaa myös oppilaita mukaan valitsemaan koululle 

tilattavaa konserttia. Tämä ja Pakarisen myös ehdottama “oppilaat konsertin tuottajina” 

-ajatus onkin jo opinäytetyön julkaisun jälkeen toteutunut osassa Konserttikeskuksen 

konsertteja.  

Liski (2015) on haastatellut maisterintutkielmassaan ”Musiikki ei ole mitään 

tyrnimarjoja - Haastattelututkimus ammattimuusikoiden näkemyksistä liittyen taiteen 

hyödyntämiseen” Konserttikeskuksen muusikoita. Tutkielmassa puhutaan taiteen 

hyvinvointivaikutuksista ja siitä, miten koulukonsertoinnin parissa työskentelevät 

muusikot näkevät oman toimenkuvansa. Motivaationa muusikoille toimii mm. 

toimeentulon hankkiminen, itsensä toteuttaminen uudella tavalla, valistus ja lasten 

innostaminen musiikin pariin sekä esiintymiskokemuksen kerääminen. 

Yhdellä haastateltavalla muusikolla on myös omakohtaista kokemusta 

konserttikeskuksen konserteista ollessaan itse yleisön asemassa lapsena, ja se innosti 

hänet musiikkiuralle. Haastateltavat muusikot ovat samaa mieltä siitä, että 

koulukonserteissa esiintyjä on paikalla yleisöä varten, ja konsertissa täytyy olla 
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pedagoginen ote. Kaikkien taiteilijaidentiteettiin tämä ei sovi ja siksipä 

koulukonsertointi ei olekaan kaikkia muusikkoja varten, ettei esityksestä tule sekä 

yleisölle että esiintyjälle latistava kokemus.  

Konserttikeskuksen muusikot uskovat toki myös musiikin terveysvaikutuksiin, mutta 

musiikkia ei saisi pitää pelkkänä ihmelääkkeenä, “tyrnimarjana”. Muun muassa 

Helsingin Sanomat terveyssivuillaan 12.11.2015 otsikoi seuraavasti: ”Ihmelääke 

musiikki – Se lievittää kipua ja masennusta, alentaa verenpainetta, parantaa muistia ja 

opettaa puhumaan. Musiikki on lääke moneen vaivaan”. Musiikin arvo pitäisi tunnustaa 

myös itsenään - taiteena taiteen vuoksi.  

Koulukonserttien tekeminen koetaan myös merkityksellisempänä työnä kuin 

esimerkiksi ravintolakeikkojen soittaminen. Lapsille ja nuorille esiintyessä on 

mahdollisuus vaikuttaa jopa syrjäytymisen ehkäisyyn, jos musiikkikärpänen sattuu 

puraisemaan yleisöä. (Liski 2015.) 
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3 ELÄMYKSELLISYYS KONSERTISSA 

3.1 Elämys 

Mielestäni koulukonsertti on ennen kaikkea elämys. Elämykset ovat subjektiivisia 

mielihyvää tai mielipahaa tuottavia tuntemuksia. Elämys on (usein) järisyttävä tunne, 

joka luo uusia ajatuksia ja näkemyksiä. Elämys on voimakas kokemus, joka voi 

mahdollistaa uuden tunteen ja se muistetaan usein vuosienkin kuluttua itse 

tapahtumasta. (Ruismäki 1998, 31.) Suurta elämystä kuvataan psykologiassa termillä 

flow-kokemus. Nimi viittaa veden virtaukseen, kaikki ikäänkuin luonnostaan soljuu 

eteenpäin. Yhdysvaltalainen psykologi Mihaly Csikszentmihalyi on yksi 

tunnetuimmista ja arvostetuimmista käsitteen tutkijoista ja hän kuvaa flow-kokemusta 

seuraavasti: “Se on dynaaminen tila, holistisesti kiihottava elämys, joka ei aiheuta 

ahdistusta siitä, mitä kenties tapahtuu tai jää tapahtumatta”  (Csikszentmihalyi 1990, 4). 

Uskoisin, että koettuaan flow-kokemuksia, on helpompi hyödyntää flow-tilaa myös 

omassa elämässä. Kun oppii tunnistamaan sen tunteen, mikä oma flow-tilasi on ja millä 

keinoin sen yleensä saavutat, voit aina pyrkiä flow-tilaa kohti ja ylläpitää sitä 

helpommin vaikkapa omassa työskentelyssä tai urheilusuorituksessa.  

Toinen legendaarinen psykologian tutkija, tarvehierarkia-ajatuksen luoja Abraham 

Maslow tutki myös suuria elämyksiä, joita hän kutsui termillä huippukokemus (peak 

experience). Huippukokemuksessa kokija keskittyy täysin kyseessä olevaan objektiin, 

ajan- ja paikantaju katoaa, ja kokija ja kokemuksen antaja saattavat jopa kokea 

sulautuvansa yhteen. Huippukokemuksessa katoaa pelko, ahdistus, tietoisuus, 

puolustusmekanismit ja kontrolli. Maslown tutkimukset paljastivat, että kaksi helpointa 

tapaa saada huippukokemuksia ovat musiikki ja seksi. (Gabrielsson 2011, 548.)  
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3.2 Musiikkielämys 

Gabrielsson (2011) tutki “Strong experiences with music”-projektissaan vahvoja 

musiikkielämyksiä. Yli 500 vastaajasta 73% kertoi kokeneensa musiikin kautta 

positiivisia tunteita. Mainittuja tuntemuksia oli muun muassa rauha, harmonia, 

turvallisuus, lämpö, nöyryys, ihmetys, ihailu, tyydytys, kiitollisuus, kauneus, ilo, 

onnellisuus, rakkaus ja euforia. Negatiivisia tunteita kuten melankolia, onnettomuus, 

suru, kaipaus, turhautuminen, häpeä, epämukavuus, ahdistus esiintyi vastauksissa 

myös, vaikkakin huomattavasti vähemmän. 11% kertoi kokeneensa musiikin avulla 

jopa uskonnollisia kokemuksia. 41% kertoi vahvan musiikkielämyksen muuttaneen 

omaa elämäänsä jollain tavalla; saaneensa uusia näkökulmia ja syvemmän yhteyden 

itseensä ja toisiin, saaneensa vapautuneen olon, lisää itsevarmuutta ja kehittyneen 

ihmisenä. Eräs vastaaja kuvailee musiikkielämystään pubissa, jossa bändi soitti 

suomalaista tangoa (vapaasti suomennettuna):  

“Tunsin, kuinka musiikki ottaa vallan vartalostani. Latauduin jollain tavalla. Minut 

täytti valtava lämpö ja kuumuus. Kaikki soittimet kaappasivat minut ja mitään muuta ei 

ollut olemassa. Tanssin, pyörin, antauduin musiikkiin ja rytmiin… Nauroin ja kyyneleet 

tulivat silmiini ja se oli jonkinlainen vapautuminen.”  

 

 44% koki asenteensa muuttuneen musiikkia kohtaan. Syntyi halu mm. perehtyä uuteen 

musiikkityyliin, ostaa levyjä, oppia soittamaan soitinta, kirjoittaa omia lauluja, 

opiskella musiikkialalle tai halu jakaa fantastista kokemustaan eteenpäin ystävilleen. 

73% näistä kokemuksista syntyi konsertissa, elävää musiikkia kuunneltaessa. Yli 

67%:lle alle 30-vuotiaista vastaajista vahvan SEM-kokemuksen aiheuttanut musiikki 

oli entuudestaan tuttua, aiemmin kuultua musiikkia. (Gabrielsson 2011, 547-575.)  

R u i s m ä k i j a J u v o n e n ( 2 0 1 1 ) t u t k i v a t l u o k a n o p e t t a j a - j a 

lastentarhanopettajaopiskelijoiden ensimmäisiä ja vahvimpia taidekokemuksia. 70 
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vastaajan joukosta jopa 40 kokemusta liittyivät musiikkiin. Seuraavaksi eniten 

voimakkaita kokemuksia oli teatteritaiteen alalta, 20 kappaletta. Tutkimuksessa 

todetaan myös, että monissa tapauksissa vahva musiikkikokemus tai -elämys 

(experience) on johtanut haluun aloittaa musiikillisen instrumentin soittaminen. 

Vaikuttavimmat konsertit koettiin voimakkaiksi elämyksiksi,  jotka voivat pitää 

vilkkaan lapsen kuuntelemassa keskittyneenä koko konsertin ajan.  Esiintyjien taito, 

yleisön yhteisöllinen tunnelma ja kappaleiden tuttuus ovat ominaisuuksia, jotka tekevät 

konsertista ikimuistoisen. Konsertista saatu voimakas tunne-elämys on usein kuvattu 

samalla tavalla, kuin flow-kokemus. Ajantaju katoaa, tunne on niin vahva, että sitä on 

helppo muistella vuosien jälkeenkin. Eräs vastaaja kuvaa kokemuksiaan näin (vapaasti 

suomennettuna):  

“Tärkein ja vaikuttavin taiteellinen kokemus oli nähdä The Pixies Roskilde-

festivaaleilla 2004. En olisi voinut edes unelmoida näkeväni ja tuntevani jotain 

sellaista, se oli uskomattoman hienoa. Se kokemus herätti valtavia tunteita sisälläni - 

miten on mahdollista tehdä niin kaunista musiikkia? Uskon, että kun kokee erittäin 

vahvan taide-elämyksen, unohdat kaiken muun ja mikä parasta - unohtaa itsensä. 

Tämän intensiivisen kokemuksen jälkeen koen olevani hieman lähempänä sitä, mikä on 

oikeasti tärkeää minulle.” 

(Ruismäki & Juvonen 2011, 57.) 

Toinen vastaaja kuvailee huippukokemustaan näin: 

“En koskaan unohda Sir Elwoodin Hiljaisten Värien keikkaa Turun kirkossa ja heidän 

kaunista sovitustaan Suvivirrestä. Bändin melankolinen ja rikas musiikki sytyttää pääni 

sisällä usein visuaalisen prosessin. Kuvia, värejä ja kokonaisia maalauksia syntyy 

mielessäni. Visuaalisella tunteella on tärkeä rooli konserttitilanteessa. Valaistus, värit 

seinillä ja muusikkojen kasvoilla tekevät musiikin vaikutuksesta paljon vahvemman.  
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Parhaimmillaan musiikin herättämät tunteet sisälläni ovat niin vahvoja, että tunnen 

oloni vähäksi aikaa kaikkivoivaksi!” 

(Ruismäki & Juvonen 2011, 58.) 

Ruismäki ja Juvonen korostavat päätelmissään sitä, että populaarimusiikista on saatu 

paljon voimakkaita elämyksiä ja toivovat, että sitä (populaarimusiikkia) tutkittaisiin 

entistä enemmän myös opettajankoulutuksen näkökulmasta. (Ruismäki & Juvonen 

2011, 105-106.) 

3.3 Musiikkielämykset ja tunteet 

Musiikilla ja tunteilla on vahva yhteys ja elämykset syntyvät tunteiden kautta (Vrt. 

Saarikallio 2010, Ruismäki 1998). Musiikkia pidetään taiteenlajina, joka vahvimmin 

kykenee herättämään tunteita ja tätä pidetäänkin yhtenä syynä musiikin suureen 

suosioon. Musiikki voi peilata tunteiden rakennetta ja dynamiikkaa eli toisin sanoen 

musiikki kuulostaa siltä, miltä tunteet tuntuvat (Thaut & Wheeler 2011, 838). 

Musiikki voi ohjata tunteita. Yksi esimerkki on elokuvamusiikki, jossa musiikki on 

tärkeä osa tunnelmaa. Dramaattinen musiikki dramaattisessa kohtauksessa vahvistaa 

tunnekokemusta entisestään. Elokuvassa musiikilla voi myös luoda ristiriitaisia 

tunnelmia, vaikkapa tehdä muuten vakavalta vaikuttavasta taistelukohtauksesta 

huvittavan. Jos vaikka Rocky-elokuvan dramaattiseen lopputaisteluun lisätään 

Eläkeläiset-yhtyeen humppaa taustalle, niin kokonaistunnelman voidaan sanoa 

vaihtuvan huomattavasti. 

Musiikin ja tunteiden välisen yhteyden hyödyntämisestä on loputtomasti käytännön 

esimerkkejä. Vanhempi rauhoittaa itkevää lasta tuutulaululla. Urheilija valmistautuu 



�15

huippusuoritukseen. “Näistä hetkistä syntymästä kuolemaan” lauletaan karaokessa -  ja 

se on ainoa paikka, missä suomalainen mies itkee. Nuori pari rakastuu romanttisen 

sävelen soidessa. Sodissa kautta historian marssirumpu tai torvisoittokunta on 

määrännyt tahtia ja psyykannut nuoret miehet rintamalle, kenties musiikki on 

vähentänyt pelon tunnetta.  

Musiikki siis vaikuttaa tunteisiin ja tunteet vaikuttavat musiikkin. Musiikissa tunteet 

ovat läsnä jo sävellys- ja sanoitusvaiheesta alkaen (Saarikallio 2010, 282). Useat 

muusikot ovat tunnustaneet tunteiden keskeisen merkityksen musiikin säveltämisessä, 

opiskelussa ja tulkinnassa (Juslin ja Sloboda 2011, 4). Esimerkiksi punk-musiikki 

syntyi 1970-luvun Englannissa turhautumisen ja jopa vihan tunteista. Ihmiset olivat 

tyytymättömiä ja kapinoivat musiikilla ja elämäntyylillään valtiovaltaa vastaan. Punk  

taasen on jatkumoa rock-musiikista, jonka voidaan todeta syntyneen ahdistuneesta, 

sorretusta tunteesta ja kapinahengestä. 1800 -luvun lopulla Afrikasta Amerikkaan 

tuotujen orjien työlaulut ovat bluesin perusta, johon taas rock n’ roll pohjautuu. 

Puuvillapelloilla lauletut negrospirituaalit sisälsivät teksteissään kurjista oloista 

kumpuavaa vapauden kaihoa ja kapinointiajatuksia. Bluesista ja jazzista 1950-luvulla 

kehittynyt rock n’ roll antoi nuorisolle oman äänen ja oikeastaan synnytti koko 

nuorisoliikkeen, jonka koettiin kapinoivan vanhoja normeja vastaan.  

On tutkittu, toisin kuin jotkut konservatiivisemmat vielä tänäkin päivänä saattavat 

ajatella; että rockista on apua nuorisolle. Rock-musiikki voi reflektoida nuoruuteen 

liittyviä kokemuksia ja tarjota selviytymiskeinon tuohon haastavaan kehitysvaiheeseen 

liittyvistä tunnekokemuksista: aggressiivisiakin tunteita voi käsitellä turvallisesti rock-

musiikin parissa (Saarikallio 2007, 26). 

Yksi tulkinta musiikin ja tunteiden välisestä yhteydestä tulee ihmisen kehityshistoriasta. 

Äänensävyjen perusteella olemme voineet kommunikoida jo ennen kielten syntyä sekä 

tunnistaa ja välittää tunneinformaatiota. Äidit ovat aina äännelleet vauvoilleen ja äänillä 
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on ollut erilaisia merkityksiä ennen kuin sanat muodostuivat. Kun puhe kehittyi 

täsmällisiksi ilmaisuiksi, sen emotionaalinen puoli köyhtyi. Musiikissa se on tallella. 

(mm. Viirret 2012, Tiede 2005) 

Viirret (2012) esittelee pro gradu -tutkielmassaan Schererin ja Zentnerin musiikillisen 

tunnekokemuksen syntymismallin:  

Koettu tunne = musiikin rakenteelliset tekijät x esityksen piirteet x kuuntelijan liittyvät 

tekijät x tilanteen kontekstuaaliset tekijät  

Koettuun tunteeseen vaikuttavat siis esimerkiksi musiikin soundi, tyyli ja luonne, 

soittajan taidot ja mielentila, kuuntelijan tunnetila sekä itse tapahtuman luonne ja 

tapahtumapaikka (Viirret 2012, 31). Siksi elämyksiä tutkiessa on tärkeä tiedostaa 

tunteiden suuri vaikutus asiaan. 

3.4 Elämyksellinen oppiminen 

Elämysten avulla tapahtuu “hyvää oppimista” (Ruismäki 1998, 32). Elämyksellinen 

oppiminen on ilmiö, joka puhututtaa paljon koulumaailmassa tällä hetkellä. Mutta 

käsitteellä ei ole yhtä selkeää määritelmää, vaan se esiintyy eri konteksteissa hieman eri 

merkityksellä.  Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen ovat sukulaiskäsitteitä, 

joita on joskus vaikea erottaa toisistaan. Usein käsitteitä käytetään jopa toistensa 

synonyymeinä. Englanninkielisessä termissä “experiential learning” elämykset 

sisältyvät kokemukselliseen oppimiseen kun taas saksan kielessä kokemuksellinen 

oppiminen (Erfahrungsbezogenen Unterr icht) ja elämyspedagogiikka 

(Erlebnispädagogik) ovat selkeästi omat käsitteensä. Suomen kielessä elämyksellä ja 

kokemuksella on toki myös omat merkityksensä, mutta käsitteiden pedagoginen 
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merkitysero on hyvin tulkinnallinen. (Malinen 2000, 15-17. Karppinen, S. & Latomaa, 

T. 2007, 11–20.)   

Elämyspedagogiikka-termiä esiintyy paljon liikuntatieteissä, esimerkiksi 

seikkailukasvatuksen yhteydessä. Tässä tarkoitettaneen nimenomaan itse koettua, 

jännittävää suunnistusta pimeässä luolastossa luonnon helmassa tai muuta vastaavaa. 

Itse uskon, että vahvojakin elämyksiä voi kokea myös kouluympäristössä paikallaan 

istuen. Elämyksiä voidaan kokea arkipäiväisissäkin ympäristöissä ilman konkreettista 

toimintaa, löytämällä asialle henkilökohtaisen merkityksen (Karppinen & Latomaa 

2007, 13). 

Ruismäki pohti jo vuonna 1998, että onko ihmisten elämysten kokemisen ärsykekynnys 

noussut laajentuneen kokemusmaailman myötä. Nyt, vuonna 2016 musiikillisia 

ärsykkeitä on enemmän kuin koskaan. Laulut soivat joka paikassa, minne vaan 

kuljemmekin, autossa, kaupassa, ravintolassa, parturissa, korvanapeissa, televisiossa. 

Meillä on taskussamme älypuhelimessa kaikki maailman laulut klikkauksen päässä. 

Positiivisesti ajateltuna voisi todeta, että musiikki on kaikista lähestyttävin taiteenlaji: 

kuulemme sitä kaikkialla, se ei ole kallista ja se on kaikkien ulottuvilla (mm. Ruismäki 

& Juvonen 2011, 98).  Uskon, että musiikin ainutlaatuinen kyky vedota tunteisiin ja 

herättää elämyksiä on edelleen elinvoimissaan, kun sille vaan annetaan mahdollisuus. 

Niinkuin aiemmat musiikkielämystutkimukset osoittavat, konserteista voi saada elämää 

mullistavia, voimakkaita elämyksiä. Uskon, että oppilaat voivat hyvinkin kokea hienoja 

elämyksiä koulukonsertissa, jossa kesken koulupäivää jumppasaliin pamahtaa oikea 

rokkibändi, joka soittaa taidokkaasti tuttuja biisejä ja tekee lauluja oppilaiden 

ehdottamista aiheista. 
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4 ROKKIKOULUKONSERTIN OPETUKSELLISET 
SISÄLLÖT JA TAVOITTEET 

“Tavoitteena oli luoda sellainen koulukonsertti, jonka olisimme itse nuorina halunneet 

kokea.” (Jauza)  

Kun lähdimme Jauza-yhtyeeni kanssa tekemään Konserttikeskuksen kanssa 

yhteistyössä koulukonserttia, tavoitteenamme oli jakaa popin ja rockin ilosanomaa 

monipuolisesti sekä hauskalla tavalla ja luoda iloinen musiikkielämys. 

Rokkikoulukonsertissamme on teoreettista sisältöä, esimerkiksi yhtyesoittoon liittyvää 

termistöä, perustietoa soittimista ja rockin historiasta. Välittyivätkö nämä opit 

koululaisyleisöihin, siihen perehdytään tarkemmin tutkimustulosten analysointiosiossa 

(6.1).  

Tiedollisten tavoitteiden (4.1) lisäksi vähintään yhtä tärkeinä tavoitteina meillä on alusta 

asti ollut myös innostaa oppilaita musiikin pariin (4.2) ja tätä kautta mahdollisesti 

lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia (4.3). Tärkeinä teemoina konsertissamme toistuu 

myös ajatukset, että musiikki kuuluu kaikille (4.4) ja kuka tahansa voi tehdä biisin (4.5). 

Tässä osiossa esittelen, miten yllä mainitut tavoitteet toteutuvat koulukonsertissamme 

ja kerron yksityiskohtaisesti siinä tapahtuvista opetustuokioista. Kerron myös, miten 

kyseisiä teemoja on tutkittu aiemmin ja miten näitä asioita voisi tavoitella ja jalostaa 

eteenpäin koulun musiikinopetuksessa. 
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4.1 Tiedolliset tavoitteet 

“Sähköt sain sähkökitaraan” (Eppu Normaali)  

Tiedollisina tavoitteina meillä oli kertoa perustietoa yhtyesoitosta ja perinteisen rock-

bändikokoonpanon soittimista. Käymme konsertissa perusasioiden lisäksi hieman 

syventävämpiä asioita, musiikin opetussuunnitelmien ulkopuolelle sijoittuvaa rock-

termistöä kuten kitaraefektit ja riffit.  Musiikin vaikutusta oppimiseen on tutkittu paljon 

ja musiikin kuuntelun on todettu tehostavan oppimista oikein käytettynä. Musiikki voi 

saada muutamassa minuutissa aikaan saman, mihin pyritään monta viikkoa kestävällä 

mietiskelyllä (Dryden & Vos 1997, 168).  

Esimerkki Jauzan Rokkikoulu-koulukonsertissa tapahtuvasta opetushetkestä:  

Rokkikoulun esimerkki 1 “Peruskomppi” 

Laulaja pyytää rumpalia aloittamaan kappaleen peruskompilla. Rumpali rupeaa 

soittamaan peruskomppia hitaalla tempolla. Oppilasyleisö osallistetaan mukaan 

pyytämällä heidät ilmarummuttamaan peruskompin mukana. “Kädet ristiin eteen, 

oikea käsi päälle lyömään haitsua ja sitten vuorotellen oikea jalka ja vasen käsi. Jalka-

käsi, jalka-käsi…” Kerrotaan, että peruskompin opeteltuaan voi soittaa kaikki AC/

DC:n kappaleet rummuilla ja monia Michael Jacksonin kappaleita. Kiihdytetään 

peruskompin tempoa ja katsotaan pysyykö ilmarummuttavat oppilaat vielä mukana.  

Peruskompin opetuksessa lapset otetaan mukaan tekemiseen (ilmarummutus) eli 

osallistetaan, joka tunnetusti edesauttaa oppimista. “Tell me and I’ll forget, show me 

and I may remember, involve me and I’ll understand” kuuluu vanha kiinalainen 

sananlasku. Oppilaita naurattaa, kun ilmarummustempo käy liian nopeaksi, eivätkä he 
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pysy enää mukana. On tutkittu myös, että opimme parhaiten, kun olemme aidosti 

innoisssamme (Järvilehto 2014, 236). Huumori on suurenmoinen oppimisen apuväline 

(Dryden & Vos 1997, 173). 

  

Rokkikoulun peruskompin opetustuokiossa kannustetaan kaikkia kokeilemaan ja 

korostetaan, ettei ole loppujen lopuksi kovinkaan vaikeata soittaa huippusuosittujen 

bändien tai artistien rumpuosuuksia. (Vrt. minäpystyvyys kpl 4.4)   Mainitut AC/DC ja 

Michael Jackson saattavat hyvinkin olla lapsille tuttuja tähtiä, joiden musiikkia he ovat 

kuulleet tai jopa kuuntelevat vapaa-ajalla. (Kappaleen tuttuus vaikuttaa musiikillisen 

elämyksen syntyyn, vrt. kpl 3.2 “Musiikkielämys”.) Toteutuessaan nämä asiat tekevät 

peruskomppi-osiosta tehokkaan oppimiselämyksen. 

Kuuluisa tieteiskirjailija Arthur C. Clarke on todennut: “Kun lapset ovat kiinnostuneita, 

he oppivat.” Asian esittäminen innostavalla ja sisäisiin motivaation lähteisiin vetoavalla 

tavalla saattaa saada oppilaat innostumaan oppimisesta. Oppiminen on kiinnostuksen ja 

altistuksen yhdistelmä ja ilman innostusta ei ole oppimista. (Järvilehto 2014, 56, 

63-64.)  

Rokkikoulun esimerkki 2 “Säröpedaali” 

Kitaristi näyttää yleisölle efektilautaansa, jossa on paljon johtoja ja vilkkuvia valoja. 

Kysytään lapsilta, että tietävätkö he mitä nämä laatikot ovat? Kerrotaan, että kitaristit 

polkevat näitä efektejä jaloillaan, koska molempia käsiä tarvitaan kitaran soittamiseen. 

Kuunnellaan miltä kitara kuulostaa ilman säröä (puhtoiselta ja kauniilta) ja särön 

kanssa (räkäiseltä ja rosoiselta). Kerrotaan kuinka särö alunperin keksittiin: joku viilsi 

puukolla vahvistimeen ja se rupesi särisemään mukavasti. Kitaristi soittaa esimerkkinä 

AC/DC:tä ilman säröä ja särön kanssa. Todetaan, että särö on aika tärkeä soundi rock-

musiikissa. 
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Kiinnostavien tarinoiden ja kitaristin soittamien esimerkkien avulla koemme 

avanneemme säröpedaalin olemusta monipuolisella tavalla. Menivätkö opit perille? Se 

selviää opinnäytteeni tutkimus-osiossa 6.1. Tulosten analysointi. 

4.2 Innostus musiikin harrastamiseen 

“Mä tahdon rokata” (Jorma Kalenius) 

Yhtenä tavoitteenamme on, että rokkikoulukonsertti synnyttäisi oppilaissa motivaatiota 

pop-rockmusiikin pariin, jota musiikinopettaja voisi opetuksessaan hyödyntää. 

Parhaimmillaan koulukonserttikokemus voisi myös sytyttää innostuksen kipinän kohti 

musiikkiharrastusta. 

Konserttikeskuksen vuosikertomuksessa (2014) todetaan, että “Konserttikeskuksen 

järjestämät koulu- ja päiväkotikonsertit sekä musiikilliset työpajat antavat mahdollisuu-

den elää ja kokea musiikkia, vaikkei itse vielä olisikaan musiikin aktiiviharrastaja. Sitä 

kautta lapsi ja nuori voi löytää elinikäisen harrastuksen ja kiinnostuksen kohteen.“ 

Innostus musiikkiharrastuksen äärelle on myös opetussuunnitelmien tavoitteiden 

mukaista. Musiikin oppiaineen tehtävä on mm. vahvistaa myönteistä suhdetta 

musiikkiin ja luoda pohjaa musiikin elinikäiselle harrastamiselle (OPS 2014, 141). 

Ahonen (2004) on samoilla linjoilla ja toteaa, että musiikinopetuksen tarkoituksena ei 

ole niinkään erillisten tietojen ja taitojen välittäminen, vaan myönteisten asenteiden ja 

jatkuvan kiinnostuksen herättäminen musiikkiin. Musiikinopetuksen tärkeänä 

tavoitteena on siis toimia oppilaiden motivaatiota lisäävästi, jopa niin, että ihanne-

tapauksessa syntyy koulun ulkopuolellekin jatkuva, kenties koko elämän mittainen 

sisäinen, eli oppilaasta itsestään lähtevä, motivaatio. (Ahonen 2004, 154, 163.) 
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Motivaatiopsykologian perusnäkemys, Maslown n. sata vuotta vanha, kuuluisa 

tarvehierarkia perustuu siihen, että ihmisen täytyy ensin tyydyttää perustarpeensa eli 

eloonjäämisen, syömisen ja lisääntymisen tarpeen. Vasta sen jälkeen ihminen voi siirtää 

huomionsa muihin asioihin kuten itseilmaisuun. (Järvilehto 2014, 24.) Deci ja Ryan 

(2000) ovat määritelleet kolme erityyppistä motivaation tilaa:  

1. Amotivaatio  

Tila, josta puuttuu tahto toimia. Toiminta on täysin ihmisen itsensä ulkopuolelta 

saneltua. 

2. Ulkoinen motivaatio 

Käyttäytymistä, joka tähtää ulkopuolelta tulevan kysynnän tai tarpeen tyydyttämiseen. 

(vrt. Maslown tarvehierarkia) 

3. Sisäinen motivaatio 

Toimintoja, joita ihminen tekee niiden itsensä takia ja tyydyttääkseen tarpeita, joita 

Ryan ja Deci kutsuvat psykologisiksi tarpeiksi. Nämä ovat innostavia tiloja, jotka 

tyydytettyinä tuottavat terveyttä ja hyvinvointia. Henkilö, joka saavuttaa sisäinen 

motivaationsa tavoitteet tuntee huomattavasti enemmän positiivisia tunteita elämässään 

kuin ulkoisesti motivoitunut yksilö.  

(Järvilehto 2014, 24-25.) 

Voidaan todeta, että esimerkiksi bändiharrastuksessa yhdistyy aktiivinen toiminta, 

sosiaaliset kontaktit ja vapaa toimintaympäristö, jotka ovat sisäisen motiovaatioteorian 

lähtökohtia eli psykologisten perustarpeiden täyttämistä. Motivaatioteorian kontekstissa 

näitä ovat myös henkilökohtainen pystyvyys ja tekeminen, sosiaalinen toiminta ja 

henkilökohtainen autonomia. (Deci & Ryan 2000, 227. Harjula 2013, 13. ) Bändissä 

soittaminen on sosiaalista toimintaa, jonka on todettu myös kehittävän sosiaalisia 
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taitoja ja kohottavan itsetuntoa. Soittaessaan ihminen vahvistaa itsestään lähtöisin 

olevia motiiveja. Itsenäistyvässä vaiheessa olevalle nuorelle tämä itsensä toteuttaminen 

on erittäin tärkeää. Jos soitettu musiikki edustaa nuoren musiikillista arvomaailmaa, se 

voi luoda motivaatiota soittamiseen ja olla samalla tärkeä irrottautumiskeino aikuisten 

maailmasta. Musiikilla on vahva merkitys myös identiteetin muovaajana. On tutkittu, 

että tasavertainen, itsenäinen ja omavastuullinen yhteistoiminta voi helpottaa muun 

muassa murrosiän itsenäistymiskriisiä. (Aaltonen 2001, 5, 15–16.)  

Harrastukset tekevät ihmiselle hyvää. Sielu tarvitsee asioita joiden kautta se voi 

ilmaista itseään. Ne ovat meidän hartaita asioita, eli harrastuksiamme. (Hellsten 2011, 

86-87). 

Metsämuuronen (1995) esittelee John Deweyn mallin harrastuksen viriämisestä ja 

hyödyntämisestä opetuksessa. Dewey (1859 - 1952) korosti harrastuneisuuden 

(interest) merkitystä oppimisessa. Dewey ajatteli harrastusten syntyvän 

vaistonvaraisesti (instinct). Näitä harrastuksen kohteita oli Deweyn mukaan neljä 

erilaista tyyppiä: mielenkiintoa keskusteluun tai kommunikaatioon, mielenkiintoa 

löytämiseen, mielenkiintoa tekemiseen tai rakentamiseen sekä mielenkiintoa 

taiteelliseen ilmaisuun. Nämä harrastuneisuusalueet toimivat koko lapsen aktiivisen 

kasvamisen perustana. Hänen ajattelussaan mielenkiinnon kohteet herättävät motiivit, 

jotka edelleen vaikuttavat siihen, että energia purkautuu toimintana. Dewey esitti, että 

näin perusteellisesti vaikuttavat ja monipuoliset harrastukset (interests) ovat arvokkaita 

ja pysyviä ominaisuuksia. Deweyn mukaan ”Harrastuksen periaatteelle” (Principle of 

”interests”) tulisi antaa vielä suurempi rooli koulutyöskentelyssä. (Metsämuuronen 

1995, 56.) On hyvin tärkeätä pyrkiä luomaan oppilaille myönteinen asennoituminen 

musiikkiin, kyky nauttia ja arvioida musiikkia ja jos mahdollista kehittää pysyvä ja 

omaehtoinen musiikinharrastus. (Lehtonen, 1986, 15.) 
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On myös tutkittu, että musiikin harrastajan yleinen oppimiskyky on parempi. Helsingin 

yliopiston Brain and Music Team tutkii aktiivisesti musiikin ja aivojen välistä yhteyttä. 

Musiikkiharrastus muokkaa aivojen kehitystä, mm. koska: 

1.  Soittaminen vaatii tarkkaa kuulotiedon käsittelyä ja liikkeiden säätelyä.  

2. Harjoittelu vaatii keskittymistä ja kognitiivista ketteryyttä. 

3.    Harjoittelu aloitetaan nuorena ja siihen sisältyy paljon toistoa. 

4.    Musiikki aktivoi aivoja laajasti. 

(Tervaniemi, Huotilainen, Putkinen, Saarikivi 2015.) 

Lisäksi he ovat keränneet ylös tutkimuksia, jotka osoittavat musiikillisten taitojen 

yhteyksiä yleiseen oppimiskykyyn.  

Kuva 2. Musiikillisten taitojen yhteyksiä ei-musiikillisiin kykyihin (Tervaniemi, Huotilainen, 
Putkinen, Saarikivi 2015.) 

Kognitiivisten hyötyjen lisäksi tutkimusnäyttöä löytyy myös musiikkiharrastuksen 

sosio-emotionaalisista vaikutuksista. Ryhmämuotoiset musiikkitunnit voivat lisätä 
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empatiakykyä, musiikkiharrastus on yhteydessä parempaan tunteiden ymmärtämiseen 

ja aktiivinen musiikkiharrastus voi vaikuttaa positiivisesti jo varhaislapsuuden sosio-

emotionaaliseen kehitykseen. (Tervaniemi, Huotilainen, Putkinen, Saarikivi 2015.) 

Positiivisten konserttielämysten on tutkittu herättävän innostusta aloittaa soittoharrastus 

(esim. Gabrielsson 2011). Monet ammattimuusikotkin ovat kertoneet ryhtyneensä 

musiikkialalle vaikuttavan varhaisen musiikillisen tunnekokemuksen vuoksi (Juslin ja 

Sloboda 2011, 4). 

4.3 Hyvinvointivaikutukset 

“Luuletko, että kitaraa soittamalla voi parantaa maailmaa?” (Eppu Normaali) 

Konserttikeskuksen vuosikertomuksessa (2014) lukee: “Musiikki vaikuttaa 

positiivisesti ihmisen kehitykseen ja mielenterveyteen lukuisten tieteellisten tutki-

musten perusteella. Myönteiset kokemukset ja elämykset elävän musiikin parissa syn-

nyttävät positiivisen asenteen elävää musiikkia ja konserteissa käyntiä kohtaan. Samalla 

tuetaan kasvua yhteisöllisyyteen, suvaitsevuuteen ja moniarvoisuuteen.”   

Koulukonserttien suora vaikutus ihmisenä kasvamiseen voi kuulostaa suureelliselta, 

mutta monet tutkimukset tosiaan puhuvat sen puolesta, että musiikki (ja taide 

ylipäätään) lisäävät hyvinvointia.  

Liikasen (2003; ks. myös Hyyppä & Liikanen 2005) mukaan taide vaikuttaa ihmisten 

hyvinvointiin neljällä eri tavalla: 
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1. Taiteelliset elämykset antavat ihmisen elämään merkityksiä ja tyydyttävät 

inhimillisiä tarpeita virkistämällä aisteja ja rikastuttamalla elämysmaailmaa. 

2. Taiteen kuluttamisella on yhteys ihmisen hyvään terveyteen, parempaan työkykyyn 

ja hyvän elämän kokemuksiin.  

3. Taideharrastukset ja kulttuuritoiminta edistävät yhteisöllisyyttä ja verkostoja, jotka 

auttavat yksilöä hallitsemaan elämäänsä paremmin. 

4. Taide tekee elinympäristön viihtyisämmäksi, joka virkistää ja voi edesauttaa 

kuntoutumista. 

Tuoreemmassa tutkimuksessaan Liikanen (2010) on laatinut seuraavan kymmenen 

kohdan listan kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista: 

1. Koettu hyvinvointi ja elämänlaatu lisääntyvät kulttuuritoiminnan myötä 

2. Kulttuuri lisää sosiaalista pääomaa 

3. Osallistumalla kulttuuriharrastuksiin ihminen tuntee kuuluvansa yhteisöön 

4. Osallistumalla ihminen tuntee hallitsevansa tilanteita ja ympäristöään paremmin 

5. Itsetunto vahvistuu 

6. Aktiivinen harrastaminen vaikuttaa elinaikaa pidentävästi 

7. Saa aikaan fysiologisia muutoksia stressitasossa 

8. Vaikuttaa positiivisesti muisti- ja aivotoimintoihin 

9. Työhyvinvointi lisääntyy 

10. Rakennetulla ympäristöllä on vaikutuksia hyvinvoinnille 

Taide voi auttaa myös masennuksesta toipumiseen ja tunteiden käsittelyyn. 

Nykyihminen tarvitsee taidetta ja taiteen keinoja päästäkseen yli kylmyydestä, joka on 

vanginnut ihmisen niin, ettei maailma vaikuta enää miltään (Varto 2002, 108).   

Musiikki voi edistää jopa aivoinfarktista toipumista. Särkämön (2011) tohtorin 

väitöskirjatutkimuksen tuloksista ilmenee, että musiikkia kuunnelleiden potilaiden 
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kognitiivinen toipuminen oli muistin ja tarkkaavaisuuden säätelyn alueilla parempaa 

kuin muiden potilaiden ja he myös kokivat vähemmän masentuneisuutta ja sekavuutta.   

Taiteen avulla voi löytää identiteettinsä, oman juttunsa, mitä nykymaailmassa pidetään 

kovin tärkeänä. Straw:n (1991) lanseeraama käsite “Trans-localism” kuvaa sitä kuinka 

saman mielimusiikin pohjalle on rakennettu yhteisöjä. Esimerkiksi goottirokkarit ovat 

voineet yhteisen musiikkigenren avulla kokea kuuluvansa samaan “perheeseen” yli 

maarajojen - jo ennen internetiä (Bennett 2008). Tänä päivänä oman lempimusiikin 

faneja ja samoinajattelevia yhteisöjä on helppo löytää internetistä, eikä kenenkään 

tarvitse jäädä yksin musiikkidiggailunsa kanssa.  

Taide avaa monia mahdollisuuksia ja tapoja, joiden avulla jokainen lapsi voi oppia. 

Taiteen kautta lapsen oma kulttuuri-identiteetti vahvistuu. Taiteet toimivat kanavina 

itseilmaisulle ja sisäisen maailman mielenmaisemille. Taiteiden kielillä voi yhdistää 

mielen, kehon ja hengen, ja siksi niiden oppimista voidaan pitää yhtä tärkeänä kuin 

numeroiden ja kirjaintenkin oppimista. (Karppinen, Ruokonen & Uusikylä 2005, 7-8.) 

Taide herkistää vastaanottamaan ja havaitsemaan kauneutta sekä herättää halun suojella 

sitä, mikä koetaan arvokkaana ja kauniina. Taide-elämykset vahvistavat emotionaalista 

ja esteettistä vastaanotto- ja empatiakykyä ja samoin ne voivat vahvistaa myös 

rohkeuden ja itsetunnon kehittymistä. (Hakkola, Laitinen & Ovaska-Airasmaa 1990, 

10-11.) Elämykset, kokemukset ja niiden merkitys ovat tärkeitä arvojen ja arvostusten 

kehittymiselle sekä erilaisille arvopohdinnoille. (Ruismäki 1998, 33.)  

Musiikki koulun oppiaineena on hyvin merkittävä ja sen vaikutukset oppilaaseen voivat 

olla hyvin moniulotteiset. Parhaimmillaan musiikinopetuksella voisi olla merkittäviä 

yhteyksiä oppilaiden persoonallisuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, 

tunnekäyttäytymiseen ja itseilmaisuun. (Lehtonen, 1986, 29.) Koulun musiikinopetus 

sekä musiikki- ja taide-elämykset auttavat ymmärtämään ja arvostamaan ympäröivää 

maailmaamme ja sitä kautta myös halun suojella sitä. Näin ollen voi todeta, että 
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musiikki ja taide lisäävät rauhaa. Gabrielssonin  tutkimuksessa (2011) eräs vastaaja 

kertoi hurmoksellisen tango-konsertin aloittaneen hänen toipumisprosessinsa 

masennuksen syövereistä. Kitaraa soittamalla todella siis voi parantaa maailmaa.  

4.4 Musiikki kuuluu kaikille 

“Jokainen ihminen on laulun arvoinen” Veikko Lavi 

Tavoitteenamme on jakaa musiikin ilosanomaa kaikille ja madaltaa kynnystä 

musiikkiharrastuksen äärelle vaikka musiikillinen itsetunto olisikin alhainen. 

Tutkimustenkin mukaan kaikilla lapsilla on kehitettävissä olevia musiikillisia kykyjä, 

joiden avulla he voivat kokea iloa musiikinharrastuksesta ja musiikin parissa 

toimimisesta (Lehtonen, 1986, 16).  

Rokkikoulun esimerkki 3: Helppo kitarariffi 

Kitaristi kertoo, kuinka hän pienenä aluksi pelkäsi 100 kitarasoinnun opaskirjoja, 

mutta sitten tajusi aloittaa kitaran soiton harjoittelun riffeistä. “Riffit voivat olla hyvin 

yksinkertaisia, mutta silti hyvin tehokkaita ja hyvän kuuloisia juttuja. Riffi voi olla 

vaikka vain yhtä ääntä tietyssä rytmissä.” Kitaristi soittaa esimerkkinä Foo Fightersin 

All my life-kappaleen alkuriffiä. “Tai kolmea ääntä vuorotellen niinkuin Batmanin 

riffissä.” Kitaristi soittaa “tädä-dädä-dädä-dädä-bätmään!” 

Banduran (1986) sosiokognitiivisen teorian mukaan ihmiset arvioivat omaa 

suoriutumistaan tulevasta tehtävästä ja tulkinnat suoriutumisesta eri tilanteissa 

vaikuttavat joko lannistavasti tai kannustavasti tulevaan käyttäytymiseen. 
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Minäpystyvyys (self-efficacy) on tässä keskeinen käsite. (Ahonen 2004, 157.) Kun 

yksilö uskoo kykyihinsä oppia uusi soittokappale, hän on motivoituneempi istumaan 

kitaran äärelle vaikka älypuhelimella olisi pelit kesken. Myös opetussuunnitelma pitää 

vuosiluokkien 3-6 tavoitteissa minäpystyvyyttä olennaisena asiana. “Oppilaiden käsitys 

itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten oppimiskokemusten 

kautta” (POPS 2014, 263). 

Yksi oivallinen esimerkki “Musiikki kuuluu kaikille”-ideologian uranuurtajista on 

Helsinki-mission Resonaari-musiikkikoulu. Resonaarin periaatteena on, että kaikki 

oppivat soittamaan ja he ovat edistäneet musiikillista tasa-arvoa jo yli 20 vuoden ajan. 

“Sen uraauurtavan toiminnan ansiosta satojen kehitysvammaisten ja muiden erilaisten 

oppilaiden elämä on parantunut, samoin heidän asemansa yhteiskunnassa”, toteaa 

Konserttikeskus ry:n hallitus perusteluissaan palkitessaan Resonaarin Inkku-

palkinnolla, jonka tarkoituksena on nostaa esiin henkilöitä, yhtyeitä, työryhmiä tai 

yhteisöjä, jotka ovat ansioituneet elävän musiikin välittämisessä lapsille ja nuorille 

osallistavalla, innostavalla ja kasvatuksellisella tavalla. (Resonaari 2016, 

Konserttikeskus 2016.) Resonaarin menestystarinoihin kuuluu esimerkiksi Pertti 

Kurikan Nimipäivien euroviisuedustus.  

Nauttiakseen musiikista ei tarvitse olla musikaalinen tai musiikin harrastaja. Joidenkin 

tutkimuksien mukaan musiikkikokemukset ovat kuitenkin vahvempia, jos kokijalla on  

jonkinnäköisiä musiikillisia tietoja ja taitoja. Koulujen musiikinopetuksella on 

minäpystyvyyden lisäämisessä tärkeä rooli. Finnäs (2006) tutki 15-16-vuotiaiden 

suomalaisnuorten musiikkielämyksiä. Vahvimmat kokemukset tulivat koulun 

ulkopuolisesta musiikinkuuntelusta ja musiikintekemisestä. Vaikka voimakkaat 

kokemukset koulun musiikintunneilla olivat harvinaisempia, niin juuri koulun 

musiikinopetus on antanut nuorille tarvittavat taidot ja tiedot nauttia voimakkaista 

musiikillisista kokemuksista koulun ulkopuolellakin  (Hallam 2011, 797).   
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Viirret (2012) tutki pro gradu -tutkielmassaan musikaalisuuden yhteyttä 

musiikkielämysten kokemiseen. Hänen tutkimuksensa mukaan primäärillä 

musikaalisuudella ei ole merkitsevää vaikutusta nuorten kykyyn ja tapaan kokea 

musiikkielämyksiä. Huippukokemuksia esiintyi täysin riippumatta siitä, millainen oli 

musikaalisuustestin tulos. Musiikkielämykset koettiin varmimmin konserttitilanteessa, 

ne kun ovat kokonaisvaltaisia ja mieleenpainuvia mm. ihailun, odotuksen tuoman 

jännityksen purkautumisen, kollektiivisuuden tunteen vuoksi. (Viirret 2012, 73-74.) 

4.5 Oman biisin tekeminen 

 “Minä laulujani teen, putoo riimit paikoilleen” J. Karjalainen 

Rokkikoulukonsertissa on osio, jossa improvisoimme bändin kanssa uuden rokkibiisin 

oppilaiden ehdottamista sanoista. Olemme kasannneet yksi soitin kerrallaan blues-

kiertoon perustuvan säestyksen soimaan taustalle ja kysymme lapsilta aiheita laululle.  

Rokkikoulun esimerkki 4: improvisoitu laulu, kun oppilaiden ehdottamat aiheet olivat 

karkki ja mansikka: 

“No mä lähdin taas kohti kauppaa taivaltamaan 

Otin mukaan yhden repun, sen aion täyttää mansikalla vaan 

Koska vaikka mun mieli tekis karkkii 

Mä muistan hei, Suonenjoelta löytyy omanlaista karkkii, joka on 

Tietenkin mansikkaa 

Se on tietty mansikkaa 

Ja kun mä sitä suuhun saan 

Mun tekee mieli huutaa kovaan ääneen vaan 

Nam nam! 
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Kun mansikkaa mä saan 

mä sanon nam nam vaan 

aijaijaijai jai jai jai” 

Haluamme improvisoidulla esimerkillä madaltaa kynnystä laulun kirjoittamiseen. Ei se 

niin vakavaa touhua ole. Näytämme myös esimerkin isosta maailmanhitistä, jossa on 

käytetty vain kahta sointua. 

Rokkikoulun esimerkki 5 “Kahden soinnun hittibiisi” 

Kitaristi kertoo, että tämän seuraavan kappalee osatakseen tarvitsee opetella vain 

kaksi sointua. A-molli (kitaristi soittaa soinnun) ja D-molli (kitaristi soittaa soinnun). 

“Näitä vaihdellaan rytmikkäästi ja siihen rakentuu aika tunnettu hittibiisi. Katsotaan 

tunnistatteko, mistä on kyse”. Bändi soittaa Maroon 5-yhtyeen kappaleen Moves Like 

Jagger. Laulaja kysyy yleisöltä “Kuinka moni oli kuullut tämän kappaleen 

aiemmin?” (Useimmiten melkein kaikki lapset olivat kuulleet kappaleen radiosta siihen 

aikaan.) Laulaja kertoo: “Näin helppoa se on tehdä maailman isoin hitti: kaksi 

kitarasointua, vähän rytmiä ja vihellystä päälle ja se on siinä!” 

Lapsen musiikilliseen kehitykseen kuuluu luonnollisena osana omintakeinen 

musiikillinen ilmaisu. Tästä esimerkkinä 2-4-vuotiaiden, tai nuorempienkin, keksimät 

omat laulut. Lapset säveltävät luonnostaan: hyräilevät, loruilevat ja improvisoivat 

lauluja spontaanisti arkipäivän asioista. Improvisoimiseen tai melodian keksimiseen 

saattaa johtaa myös tilanne, jossa lapsi ei vielä itse oppinut kokonaan laulua ja hän 

joutuu itse keksimään puuttuvien osien kohdat. (Ahonen 2004, 169.)  

Pablo Picasso on todennut, että jokainen lapsi on syntyessään taiteilija. Ongelma onkin 

pysytellä taiteilijana aikuseksi tullessa. Ihmisen kasvaessa saattaa iskeä turha 

itsekritiikki päälle. Mutta: “Kuka tahansa voi tehdä biisin”, sanoo Heikki Salo. 
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“Laulunteon opettaminen on kuin opettaisi kelloseppää tekemään kelloja, mutta sillä 

ehdolla, että jokainen aikarauta on erilainen kuin mikään aiempi maailmassa 

tehty” (Salo 2006). Säveltämään ja sanoittamaan opettaminen eli oman biisin 

tekeminen on erinomainen keino kehittää luovuutta ja käyttää erilaisia, ei perinteisiä 

opettajajohtoisia autoritäärisiä opetusmenetelmiä. Luova toiminta, itsensä toteuttaminen 

ja itsensä likoon laittaminen voivat tuoda oppimiseen iloa, nautintoa ja elämyksiä 

(Ruismäki 1998, 33). 

Vielä vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilaiden 

säveltäminen mainitaan ainoastaan pienenä lisänä 5-9-luokkalaisten tavoitteissa: 

“omien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen 

esimerkiksi ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja musiikkiteknologiaa käyttäen.” (POPS 

2004, 234.) Mutta syksyllä 2016 astuu voimaan uudet perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteet 2014, jossa musiikin oppiaineen yhdeksi tehtäväksi on 

kirjattu luova tuottaminen. “Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään 

tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, 

säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen” (POPS 2014, 263).  

Säveltäminen on siis vuoden 2014 opetussuunnitelmassa huomattavasti suuremmassa 

roolissa. Se on nostettu mukaan jo vuosiluokkien 1-2 opetuksen tavoitteisiin: 

“Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, 

soittamisen, säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut 

kokemukset ja niistä keskusteleminen” (POPS 2014, 141). Vuosiluokkien 3-6 musiikin 

opetuksen tavoitteissa säveltäminen on myös laulamisen ja soittamisen rinnalla: 

“Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee ja laajenee 

samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät” (POPS 

2014, 263).  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Seuraavassa pohdin sitä, miten koulukonsertissa esittelemäämme oman biisin tekemistä 

voi hyvin jatkaa eteenpäin koulun musiikintunneilla. Säveltämistä ja luovaa tuottamista 

kun peräänkuulutetaan nyt uudessa opetussuunnitelmassakin. 

Opetusmaailmassa käytetty termi “luovat toiminnot” ovat yksinkertaisesti sanottuna 

tekemistä, jossa ihminen voi ilmaista itseään ja omia tuntojaan omaperäisellä tavalla. 

Ahonen (2004, 167-168) on listannut luovien toimintojen positiivisia vaikutuksia, ne 

toteutuvat biisinteko-opetuksessa oivallisesti.   

1) “Luovat toiminnot ottavat huomiooon oppilaiden yksilöllisen oppimistyylin. 

Opetustilanteet voidaan suunnitella siten, että jokainen oppilas voi edetä omalla 

persoonallisella tavallaan.” 

Biisintekotilanteessa oppilaat etenevät omaan, yksilölliseen tahtiinsa. Esimerkiksi 

taulutietokoneen eli tabletin sekvensseriohjelmaa käytettäessä, tämä on myös 

käytännössä helppo toteuttaa. Jokaiselle oppilaalle tai parille oma tabletti ja kuulokkeet  

päähän, opettajan kiertäessä neuvomassa tarvittaessa. 

2) “Luovat toiminnot poikkeavat koulutyötä hallitsevasta lineaarisesta ajattelusta, jota 

vaaditaan esim. matemaattisissa laskutoimituksissa, lukemisessa, standardimaisessa 

kirjoittamisessa jne. Luovat toiminnot edellyttävät näistä poikkeavaa, holistista 

tiedonkäsittelyä.” 

Omaa kappaletta tehdessä oppii hahmottamaan isoja kokonaisuuksia. Miten melodia ja 

sanat sopivat yhteen sointujen kanssa ja miltä ne kuulostavat yhdessä? Miten miksaus 

ja erilaiset efektit voivat vaikuttaa kokonaiskuvaan ja fiilikseen? 

3) Luovat toiminnot tehostavat oppimista, sillä niihin liittyy etsimisen, 

tiedonhankinnan ja tiedonkäsittelyn intensiivisyys. 
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Biisinteossa on paljon asiaa aina musiikin teoriasta runo-oppiin, mutta tarkkoja sääntöjä 

ei ole. Tietyistä raameista voi kuitenkin aina hankkia lisää ja lisää tietoa. Improvisointi 

ksylofonillakin on kuitenkin jo oma biisi, kynnys on hyvä pitää aluksi matalana. 

4) Luovan toiminnan prosesseissa törmätään sellaiseen epävarmuuteen ja 

harhapolkuihin, jotka ovat tavallisia tosielämän ongelmanratkaisutilanteissa, mutta 

jotka saattavat jäädä syrjään huolellisesti jäsennellyn ja suoraviivaisesti etenevän 

oppiaineksen käsittelyssä. 

Biisinteossa on aina enemmän tai vähemmän, yleensä enemmän, tunteet pelissä. Omia 

tunteita voi oppia käsittämään ja hahmottamaan laulunteon parissa. Improvisointiin  ja 

itsensä ilmaisuun kannustaminen voi johtaa pitkällä tähtäimellä itsensä ylittämiseen ja 

uusien ratkaisumallien etsimiseen ongelmatilanteissa.   

5) “Luovat toiminnot lisäävät mahdollisuuksia ilmaisullisten ja tulkinnallisten taitojen 

kehittämiseen.” 

Laulu ja laulunteko voi olla tapa ilmaista jokin asia, mitä ei sanallisesti tai muuten 

kirjoitettuna osaisi sanoa.  

6) “Luovat toiminnot tarjoavat keinoja musiikin ainesten soveltamiseen niin, että 

tuloksena on omakohtaisesti prosessoitua subjektiivista tietämystä musiikin 

säännönmukaisuuksista.  

Mitkä äänet sopivat laululle kun kitaralla on G-duuri? Miten saisin kertosäkeen 

erottumaan joukosta? Mitä basso voisi soittaa jos rumpu soittaa näin?  
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7) “Luovat toiminnot kehittävät itsenäistä musiikillista ajattelua.” 

Jos opetat lapselle laulun, hän laulaa sitä kunnes kyllästyy siihen, mutta jos opetat 

hänelle keinot oppia itsenäisesti (tai tehdä niitä itse) niin hän voi nauttia musiikista 

koko ikänsä.  
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5 TUTKIMUSASETELMA 

5.1 Tutkimuskysymys 

Tutkielmani aiemmissa osissa pohdin koulukonsertoinnin vaikutuksia sekä 

koulukonserttien ja koulujen musiikinopetuksen yhteistyömahdollisuuksia. Tässä 

tutkimusosiossa keskityn konsertissa tapahtuvaan oppimiseen.  

Tutkimuskysymykseni on: 

Mitä lapset oppivat koulukonsertin aikana? 

Hauska, elämyksellinen ja opettavainen koulukonsertti on ollut lähtökohtamme “Jauzan 

rokkikoulu” -konseptia luodessamme. Nyt tämän tutkimuksen myötä saamme 

konkreettista dataa konsertissa tapahtuvasta oppimisesta. Olimme saaneet kyllä 

positiivista palautetta konserteista suullisesti sekä opettajilta että oppilailta. Olemme 

kuulleet upeita tarinoita, kuinka konserttimme oli innostanut hankkimaan kitaran tai 

saanut (oppilaan avustajan ihmetykseksi) autistisen ja vilkkaan lapsen keskittymään 

koko konsertin ajaksi. Mutta tässä tutkimuksessa keskitytään ns. kylmiin faktoihin, 

siihen miten bändisoittoon liittyvät asiat ja termit olivat oppilaiden tiedossa ennen 

konserttia ja konsertin jälkeen.  

Tutkimushypoteesini kokemuksen pohjalta oli, että oppimista konserteissa tapahtuu. 

Uskon, että koulukonserttimme sisältää paljon uutta asiaa, joka myös jää oppilaiden 

mieleen mielenkiintoisen opetustapansa ja oppimisympäristönsä ansiosta. Tutkimukseni 

tarkoituksena oli selvittää, pitääkö tämä olettamus paikkansa.  
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Kyselyn jo lähetettyäni ja vastauksia analysoidessa huomasin, että siinä oli paljon 

turhia kysymyksiä tutkimustani ajatellen. Lomakkeessa on epäselviä kysymyksiä 

musiikin harrastamisesta ja lempimusiikista, jotka jätän analysoimatta. Keskityn 

bändisoittokysely -osioon eli tilastoihin konserteissa tapahtuneesta oppimisesta. 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimukseni on kvantitatiivinen kyselytutkimus, eli määrällinen aineiston analysointi.   

Kvantitatiivinen tutkimus on tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, joka 

perustuu kohteen kuvaamiseen ja tulkitsemiseen tilastojen ja numeroiden avulla. Tämä 

mahdollistaa tulosten analysoinnin tarkasti ja yksityiskohtaisesti, mutta 

lomakekysymykset ja numeeriset tilastot saattavat jäädä joskus hieman pinnalliseksi. 

(Heikkilä 1998, 16-19.) Minunkin tutkimuksessani kyselylomake ja tulokset saattavat 

näyttää ensi silmäyksellä pintaraapaisulta, mutta koulukonsertoinnin vaikutuksiin ja 

oppimiseen liittyviin asioihin perehdytään tutkielmani muissa osioissa syvemmin. 

Internetissä täytettävä kyselylomake oli kätevä lähettää kouluihin ja toivottavasti 

oppilaiden mielestä mieluisa vastata. Heikkilä (1998) toteaa, että hyvä kyselylomake on 

sellainen, että vastaajan tekee mieli siihen vastata. Kysymykseni olivat strukturoituja eli 

monivalintakysymyksiä, joissa haettiin yhtä oikeata vastausta. Tämä tekee 

analysointivaiheesta mukavan selkeätä. Monivalintakysymyksiä laadittaessa pitää ottaa 

huomioon, ettei vastausvaihtoehtoja ole liikaa, ne täytyy olla toistensa poissulkevia, 

mielekkäitä ja järkeviä (Heikkilä 1998, 48-51). Tämä toteutui tutkimuksessani 

suurimmaksi osaksi hyvin, mutta osasta vastauksista huomaa, että vaihtoehdot olivat 

liian helppoja. 
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5.3 Tutkimuksen toteutus 

Lähetin sähköpostia joihinkin kouluihin, joihin olimme menossa soittamaan 

rokkikoulukonsertteja. Pyysin 4-6-luokkalaisten opettajia neuvomaan oppilaat 

vastaamaan kyselyyni (kuva 4) päivä ennen konserttia ja päivä konsertin jälkeen. 

Kyselyn tein Jyväskylän Yliopiston sähköisellä opintotietojärjestelmä Korpilla. 

Internetissä täytettävä kyselylomake sisälsi monivalintakysymyksiä bändisoitosta. 

Lisäksi kyselyssä kysyttiin musiikkiharrastuneisuudesta ja lempimusiikista (kysely 

liitteenä). Tässä tutkimuksessa keskitytään pääasiaan eli bändisoittoon liittyviin 

monivalintakysymyksiin. 

Vastaajia oli yhteensä 70 4-6-luokkalaista Noormarkun, Porin ja Puolangan 

alakouluista. He olivat iältään 9-12-vuotiaita (kuva 3), eikä kukaan ollut 

musiikkiluokalla. Konsertit pidettiin ja kyselyihin vastattiin lokakuussa 2012.  

 

Kuva 3. Vastaajien ikäjakauma.
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Kuva 4. Kuvakaappaus oppilaiden internetissä täyttämästä korppi-kyselystä. 

Bändisoittoon liittyvät monivalintakysymykset. 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkijan täytyy pitää omat asenteensa ja arvonsa erillään tutkimuksesta. Jauzan 

Rokkikoulukonsertin yhtenä käsikirjoittajana ja tekijänä, sen esittäjänä ja 

Konserttikeskuksen palkollisena tämä tutkittava aiheeni on itselleni hyvin läheinen. 

Vaara subjektiivisiin näkemyksiin on olemassa. Mutta myöskin tästä syystä halusin itse 

tutkimuksen olevan hyvin selkeä, ilman varaa tulkinnalle. Kvantitatiivinen, lukuihin ja 
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monivalintakysymysten oikeisiin vastauksiin perustuva tutkimus on tähän lähtökohtaan 

oivallinen. “Numerot eivät valehtele”, totesi Mikko Koivukin NHL-joukkueensa 

Minnesota Wildin hävittyä jääkiekon playoff-ottelusarjan 4-0 (YLE uutiset 2015). 

Monivalintainen, selkeästi yhtä oikeata vastausta tavoitteleva kyselylomaketutkimus on 

analysoinnin kannalta selkeä ja tuloksia on helppo havainnoida taulukoin ja 

diagrammein. Internet-kyselyiden ongelma on se, että on hyvin vaikea saada varmuutta 

siitä, kuuluuko vastaaja tutkittavaan ryhmään (Heikkilä 1998, 16). Oliko kaikki 

kyselyyni vastanneet oppilaat varmasti katsomassa konserttiamme? Toinen internet-

kyselyihin liittyvä ongelma on, että se mahdollistaa yhden ihmisen vastaamisen 

useampaan kertaan (Heikkilä 1998, 17-18). 

Olin laittanut kyselylomakkeeseen pääasian - eli bändisoitinkyselyn - lisäksi myös 

kysymyksiä soittotunneilla käymisestä sekä lempimusiikista. Nämä muut kohdat olivat 

jo alun alkaen tutkimukseni kannalta turhia, ne olisin jälkikäteen ajateltuna jättänyt 

kokonaan pois. Tosin kyselyn vapaa sana- eli “soolo”-osiossa tuli hauskoja 

kommentteja vastaan, joista osa ansaitsisi ihan omat tieteelliset tutkielmansa, kuten 

“Vaikka olen tyttö tykkään silti rokista”.
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6 OPPIMINEN ROKKIKOULUKONSERTISSA 

Seuraavassa käyn läpi tutkimustuloksiani kohta kohdalta. Kuvioissa nähdään 

oppilaiden vastaukset päivä ennen konserttia ja päivä konsertin jälkeen. 

Ympyrädiagrammin vihreä osuus kuvaa oikeaa vastausta ja kuvioon on merkitty 

vastauksien määrä myös prosenttiyksiköin. 

6.1 Tulosten analysointia 

 

Sähköbasson kielien määrä tiedettiin jo aika hyvin ennen konserttia, kuviosta 1 

nähdään, että 80% osasi vastata oikein jo ennen konserttia. Mutta konsertin jälkeen 

Kuvio 1. Kuinka monta kieltä 
sähköbassossa tavallisesti on? 
Oppilaiden vastaukset ennen 

konserttia.

1%
19%

80%

4 kieltä 6 kieltä 8 kieltä

Kuvio 2. Kuinka monta kieltä 
sähköbassossa tavallisesti on? 

Oppilaiden vastaukset konsertin 
jälkeen.

4%

96%
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oikean vastauksen (sähköbassossa on tavallisesti 4 kieltä) tiesi huimat 96% vastaajista 

(kuvio 2). Basson soitto sisältyy monen alakoulun musiikinopetuksen koulukohtaiseen 

opetussuunnitelmaan. Esimerkiksi Jyväskylän Normaalikoulu on listannut 5-

vuosiluokan musiikinopetuksen keskeiseksi sisällöksi “bassolla säestämisen vapailla 

kielillä” (Jyväskylän normaalikoulu, 127). Vantaalaisessa Jokiniemen koulussa 

sähköbasso on mainittu heti nokkahuilun jälkeen opetussuunnitelman musiikin 

keskeisissä sisällöissä jo vuosiluokille 3-4 (Jokiniemen koulu 2015). Tämänkaltaiset 

opetuspainotukset kouluissa ympäri Suomen voisi selittää oppilaiden jo entuudestaan 

hyvää bassotuntemusta. Konsertissamme emme käytä paljoa aikaa basson esittelyyn, 

kielien määränkin vain mainitsemme ohimennen, joten mielenkiintoista huomata, että 

konsertin jälkeen jopa 16% enemmän vastaa oikein basson kielien määrän.  

 

Kuvio 3. Mikä on “peruskomppi”? 
Oppilaiden vastaukset ennen 

konserttia. 

4%1%

94%

Rummulla soitettava yksinkertainen rytmikuvio
Kansanmusiikkia soittava yhtye
Rytmisoitin

Kuvio 4. Mikä on “peruskomppi”? 
Oppilaiden vastaukset konsertin 

jälkeen.

100%
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Peruskomppikysymys oli selvästi helppo, jopa 94% vastasi oikein jo ennen konsertin 

näkemistä (kuvio 3). Toisaalta lopputuloskin on hieno - 100% vastaajista vastasi oikein, 

että “peruskomppi” on rummulla soitettava yksinkertainen rytmikuvio (kuvio 4). 

Peruskomppi kuulunee aika monen koulun musiikin opetussuunnitelmiin jo alakoulusta 

lähtien. Jyväskylän normaalikoulun opetussuunnitelmassa mainitaan jo neljännen 

luokan kohdalla “rumpukompin alkeet” ja viidennellä luokalla “rumpukomppeja ja 

rytmipohjia” (Jyväskylän normaalikoulu, 127). Espoon Ymmerstan koulussa viidennen 

luokan musiikin keskeisiin sisältöihin on kirjattu “beat-kompin” (eli peruskompin) 

lisäksi myös “offbeat ja backbeat”-termit (Ymmerstan koulu, 133).  Peruskomppi 

käydään konsertissamme läpi perusteellisesti ja osallistaen, oppilaat laitetaan 

ilmarummuttamaan peruskompin tahtiin. Ei siis ihmekään, että konsertin jälkeen 

jokainen tiesi mistä on kyse. 

 

Kuvio 5. Mikä on “riffi”? 
Oppilaiden vastaukset ennen 

konserttia.

16%

64%

20%

Eräänlainen rumpu
Kitaralla soitettava sävelkuvio
Basson kieli

Kuvio 6. Mikä on “riffi”? Oppilaiden 
vastaukset konsertin jälkeen.
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88%
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“Riffi” eli (useimmiten) kitaralla soitettava sävelkuvio, oli ennen konserttia hieman 

vieraampi termi vastaajille. Ennen konserttia vain 64% vastasi oikein (kuvio 5), kun 

taas konsertin jälkeen jopa 88% tiesi riffin määritelmän (kuvio 6). Siis jopa 24% nousu 

oikeissa vastauksissa. Kitarariffejä ei oman tietämykseni ja kokemukseni mukaan 

juurikaan käsitellä alakoulun yleisessä musiikinopetuksessa. Tutkimissani 

koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa (Jyväskylän normaalikoulu, Espoon Ymmerstan 

koulu ja Vantaan Jokiniemen koulu) hakusanalla “riffi” ei löydy yhtään tulosta yli 200-

sivuisista opetussuunnitelmista.   

Juuri tällaisissa, musiikin opetussuunnitelmien ulkopuolelle sijoittuvissa asioissa 

lieneekin koulukonsertoinnin hedelmällisin maaperä. Koulukonsertti voi syventää 

musiikin tunnilla opittua asiaa tai opettaa aivan uusia juttuja innostavin ja 

elämyksellisin keinoin ja oppimista tapahtuu. Konsertissamme on huippusuosittu 

“Riffipotpuri”-osio, jossa soitamme legendaarisia kitarariffejä Hendrixistä Metallicaan 

ja AC/DC:stä Guns n’ Rosesiin. Tämä näyttää vaikuttaneen positiivisesti oppilaiden 

riffitietämykseen. 

Kuvio 7. Mikä on “säröpedaali”? 
Oppilaiden vastaukset ennen 

konserttia.
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16%

Rikkinäinen symbaali
Rockmusiikin tyylilaji
Kitaristien käyttämä efekti, joka muuttaa kitaran ääntä

Kuvio 8. Mikä on “säröpedaali”? 
Oppilaiden vastaukset konsertin jälkeen. 

90%

4%6%
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Säröpedaali on kitaristien käyttämä efekti, joka muuttaa kitaran ääntä. Tämän tiesi 

ennen konserttia 70% oppilaista (kuvio 7). Konsertin jälkeen oikean vastauksen tiesi 

jopa 90% vastaajista (kuvio 8). Hieno kehityskulku jälleen, konsertin myötä tapahtunut 

20 prosenttiyksikön nousu oikeissa vastauksissa. Ja taas kyseessä on koulumaailman ja 

opetussuunnitelmien ulkopuolinen asia, säröpedaali, jota ei varmastikaan löydy 

suurimmasta osasta Suomen alakoulujen musiikkiluokkia. Tutkimieni koulukohtaisten 

ope tussuunni te lmien s ivu i l t a e i löy tynyt myöskään te rmiä “särö” . 

Rokkikoulukonsertissamme kitaristit esittelevät efektinsä hauskalla ja 

mieleenpainuvalla tavalla, näyttäen efektilautaansa yleisölle, soittaen erilaisia näytteitä, 

havainnollistaen miltä sähkökitara kuulostaa efektien kanssa ja ilman (Ks. kpl 4.1). 

Nämä tarinat ovat selvästi tehonneet ja suurin osa yleisöstä muisti vielä päivä konsertin 

jälkeenkin, että mikä on säröpedaali. 

 

Kuvio 9. Mikä seuraavista väitteistä 
kuvaa parhaiten sähköbassoa? 

Oppilaiden vastaukset ennen konserttia. 

1%4%

94%

Bassolla soitetaan matalia ääniä
Bassoa soitetaan kapuloilla
Basson soittamiseen tarvitaan kaksi henkilöä

Kuvio 10. Mikä seuraavista 
väitteistä kuvaa parhaiten 
sähköbassoa? Oppilaiden 

vastaukset konsertin jälkeen.

100%
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Viimeinen bändisoittimiin liittyvä monivalintakysymys oli vaihtoehdoiltaan selvästi 

liian helppo. Oikean väittämän: “Bassolla soitetaan matalia ääniä” osasi ruksia jo ennen 

konserttia 94% vastaajista (kuvio 9). Konsertin jälkeen luku nousi vielä 100 prosenttiin 

(kuvio 10). 

6.2 Päätelmät 

Koulupäivän keskelle tuotu erilainen hetki, elämyksellinen koulukonsertti näyttää 

tuottavan hyviä oppimistuloksia. Koulukonsertti voi olla oivallinen musiikin opetuksen 

syventävä lisä tai musiikillisen alkuinnostuksen herättäjä. 

Tuloksia analysoidessa voidaan todeta, että oppimista on tapahtunut konsertin myötä. 

Osa kysymyksistä oli selvästi helppoja, esimerkiksi peruskomppi oli tuttu 94% 

vastaajista jo ennen konserttia. Toisaalta lopputuloskin on hieno - konsertin jälkeen 

oikean, peruskomppia kuvaavan vaihtoehdon osasi valita 100% vastaajista. Tietämys 

basson kielien määrän suhteen kasvoi 80 prosentistä 96 prosenttiin. Sen, että bassolla 

soitetaan matalia ääniä, tietää konsertin jälkeen 94% sijasta täydet 100% vastaajista. 

Mielenkiintoisimpia tuloksia tuli vastaan aiheissa, jotka eivät todennäköisesti kuulu 

alakoulun musiikin opetussisältöihin, niinkuin kitarariffit ja säröpedaali. Ennen 

konserttia vain 64 % tiesi mikä on “riffi”, kun taas konsertin jälkeen jopa 88% vastasi 

oikein. Ennen konserttia 70% arvasi, että mikä vaihtoehdoista kuvaa “säröpedaalia”, 

konsertin jälkeen oikeata tietoa löytyi jo 90% vastaajista. Riffitietämyksessä siis huikea 

24 prosenttiyksikön nousu ja säröpedaalin kohdalla myös huima 20 prosenttiyksikköä. 

Oppimista tapahtui jokaisen kysymyksen kohdalla.  
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Jatkotutkimuksessa voisi keskittyä esimerkiksi elämyksellisen oppimisen tehokkuuteen. 

Tutkimuskysymyksenä esimerkiksi “Tehostaako konserttien elämyksellisyys 

oppimista?” Jos laitetaan toinen puoli luokasta “tavalliselle” musiikintunnille ja toinen 

puoli konserttiin, ja molemmat puolet käsittelevät samaa aihepiiriä. Kytketään kaikille 

oppilaille anturat, jotka mittaavat tunnekäyriä ja voitaisiin tutkia esimerkiksi seuraavia 

kysymyksiä:  

a) Aiheuttaako koulukonsertti enemmän tunne-elämyksiä kuin tavallinen musiikintunti? 

b) Kummassa skenaariossa tapahtuu enemmän oppimista? 

c) Eli tehostaako elämyksellisyys oppimista? 
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7  POHDINTA 

Oheiseseen kuvioon (kuva 5) olen kasannut maisterintutkielmani keskeiset sisällöt. 

Uuden opetussuunnitelman tavoitteet 2014, eli 1.8. 2016 voimaan astuva peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet linkittyy koulukonsertteihin ja niiden vaikutuksiin 

yllättävänkin osuvasti. Kuviossa esitän, että koulukonsertin vaikutukset ovat samoja, 

mitä opetussuunnitelma tavoittelee. 

Kuva 5. Tutkielman keskeiset sisällöt. Koulukonsertin vaikutukset ja 

opetussuunnitelma. 
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Musiikinopetuksen tavoitteissa vuosiluokille 1-9 mainitaan, että myönteiset 

musiikkielämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Tavoitteissa 

todetaan myös, että opetuksessa tulisi hyödyntää taide- ja kulttuurilaitosten sekä 

muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.  (POPS 2014, 142, 264-265, 424.)  

Konserttielämysten on tutkittu vaikuttavan positiivisesti musiikkiharrastuksen 

aloittamiseen (esim. Gabrielsson 2011, Juslin ja Sloboda 2011). Uuden 

opetussuunnitelman perusteissa mainitaan yhtenä musiikin oppiaineen tehtävänä 

vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luoda pohjaa musiikin elinikäiselle 

harrastamiselle (POPS 2014, 141).  

Konserttielämys voi aiheuttaa hyvinvointivaikutuksia, esimerkiksi aloittaa 

paranemisprosessin masennuksen syövereistä, niinkuin eräällä Gabrielssonin (2011) 

tutkimuksen vastaajista. Jo pelkkä musiikin kuuntelu voi edesauttaa jopa aivoinfarktista 

toipumista (Särkämö 2011). Myös opetussuunnitelman tavoitteisiin on kirjattu 

“Perusopetus edistää hyvinvointia, demokratiaa ja aktiivista toimijuutta 

kansalaisyhteiskunnassa” (POPS 2014, 16). Varsinkin musiikkiharrastuksen on tutkittu 

vaikuttavan henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäksi positiivisesti uskomattoman 

moneen osa-alueeseen. Musiikillisilla taidoilla on tutkittu olevan yhteyksiä mm. 

kielellisiin kykyihin, muistiin, älykkyyteen, toiminnanohjauteen ja tarkkaavaisuuteen 

sekä koulumenestykseen (Tervaniemi, Huotilainen, Putkinen, Saarikivi 2015). 

Elämysten avulla tapahtuu hyvää oppimista (Ruismäki 1998, 32). Opimme parhaiten, 

kun olemme aidosti innoisssamme (Järvilehto 2014, 236). Oman tutkimukseni tulokset 

osoit tavat myös, et tä koulukonsert t i aiheutt i hyviä oppimistuloksia.   

Opetussuunnitelman tavoitteet tähtäävät hyvään oppimiseen ja koulukonsertit sekä 

musiikkielämykset johtavat parhaimmillaan samaan.  
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Monien eri tutkimustulosten valossa tutkielmani keskeisten sisältöjen kuviosta (kuva 5) 

voidaan havaita vahva synergiapotentia koulutusjärjestelmän ja koulukonserttien 

välillä. Hyvin suunniteltu yhteistyö esimerkiksi koulujen musiikinopetuksen ja 

Konserttikeskuksen esiintyjäryhmien välillä voisi tuottaa hienoja oppimistuloksia, 

aiheuttaa positiivisia elämyksiä, innostaa musiikkiharrastuksen äärelle ja herätellä 

oppilaiden sisäistä motivaatiota. Ja mikä tärkeintä - onnistuneet musiikki- ja taide-

elämykset voivat tutkitusti lisätä ihmisten hyvinvointia. 

Konserttikeskuksen koulukonserttien ja koulujen välinen yhteistyö on asia, jota voisi 

kehittää monin eri tavoin. Nyt jo olemassa oleva “Oppilaat konsertin tuottajina” -

projekti on oivallinen tapa osallistaa lapset osaksi konserttiproduktiota. Tuottajaoppilaat 

mm. toimivat juontajina, järjestävät esiintyjille esiintymistilan ja takahuonetarjoilut, 

auttavat roudauksessa, informoivat koulun muuta väkeä konsertin aikatauluista ynnä 

muuta.  

Koulukonsertit ja koulujen musiikinopetus voivat täydentää toisiaan. Yksi tapa voisi 

olla konserttien ennakkomateriaalit. Konserttikeskuksen esiintyjät voisivat toimittaa 

konserttinsa sisältöön liittyvää ennakkomateriaalia koulujen musiikinopettajille. 

Oppilaat perehtyisivät ennakkomateriaaleihin opettajan johdolla jo ennen konserttia ja 

virittäytyisivät tunnelmaan. Oppilaat voisivat saada konserteista enemmän irti ja 

muusikot voisivat pureutua asiassaan entistä syvemmälle, jos oppilailla olisi jo 

ennakkotietoa aiheesta. Oli konsertin teemana sitten suomalainen kansanmusiikki, 

barokki tai puerto ricolainen salsa. Yksi tapa olisi käyttää tutkimuksestani tuttua 

kyselylomake-tyyliä. Pyydettäisiin oppilaat vastaamaan konsertin aiheisiin liittyvään 

internetkyselyyn päivä ennen konserttia ja päivä konsertin jälkeen. Internetkyselyistä 

voisi pienellä vaivalla tehdä hauskoja, vaikkapa musavisa-tyyppisiä testejä kuvineen ja 

videoineen. Toisaalta kaikkien konserttien ei tarvitse olla oppitunteja. Taidetta tarvitaan 

myös taiteen vuoksi.  
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Jauza-yhtyeeni kanssa olemme kehittäneet uudessa Suomirokkikoulu-projektissamme 

koulukonserttikokemusta entisestään. Olemme tehneet konsertin sisältöihin liittyviä 

opetusvideoita youtubeen, joita opettajat ja oppilaat voida käydä vapaasti katsomassa 

ennen konserttia tai konsertin jälkeen. Meillä on sosiaalisessa mediassa facebook-sivu 

ja instagram-tili, jossa keskustelemme konsertin nähneiden oppilaiden kanssa. Teemme 

myös välillä rock-musiikkiin liittyviä kuva-arvoituksia ja oppilaat vastailevat 

kommentoimalla instagramissa.  

Tutkielmassani on avattu elämyksen ja oppimisen välistä yhteyttä. Voidaan todeta, että 

kiinnostuessaan ja innostuessaan ihminen myös oppii. Syksyllä 2015 ensiesityksensä 

saanutta Suomirokkikoulu-konserttia käsikirjoittaessamme, halusimme luoda 

kokonaisuuden, joka on entistä osallistavampi ja hauskempi. Konsertissa on mm. 

“livemiksaus”-osio, jossa yleisö saa yhdessä laulajan johdolla etusormea liikuttelemalla 

hallita bändin äänenvoimakkuutta. Etusormi liikkuu ylös ja bändi soittaa kovempaa, 

etusormi liikkuu alas ja äänenvoimakkuus hiljenee. Sähkökitaroiden efektiesittelyssä 

otamme nykyään vapaaehtoisen oppilaan lavalle kokeilemaan efektiä itse. Tämä 

tehostaa oppimiskokemusta entisestään, kun oppilas pääsee itse polkemaan jalalla 

ihmeellistä vilkkuvaa efektipedaalia bändin kanssa lavalla. 

On mukava huomata, että tämän maisterintutkielman kirjoituksen aikana tuntee 

kehittyneensä musiikkikasvattajana ja muusikkona. Itsensä ja koulukonsertoinnin 

kehittäminen kiinnostaa edelleen ja asiantuntemusta aiheesta on kertynyt vuosien 

varrella rutkasti. Kiinnostuessaan ja innostuessaan ihminen oppii. Kun amerikkalainen 

Albert Michelson voitti Nobelin palkinnon fysiikasta, häneltä kysyttiin “Miksi päätit 

käyttää koko elämäsi valon nopeuden mittaamiseeen?” Michelson vastasi: “Se on niin 

hauskaa!” 
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Musiikin ja taiteen monipuolisia hyvinvointivaikutuksia on monessa tutkimuksessa 

todeksi osoitettu. Lapsilla ja nuorilla on oikeus elävän kulttuurin kokemiseen 

asuinpaikasta huolimatta. Helsingin sanomat uutisoi 13.4. 2016 Kulttuurirahaston 

hankkeesta tarjota kahdeksasluokkalaisille taidekokemuksia. Projektin 

kokonaiskustannukset ovat noin 15-20 miljoonaa euroa ja se tavoittaa lähes 200 000 

oppilasta ja opettajaa. Tarkoituksena on viedä kolme ikäluokkaa kahdeksasluokkalaisia 

taidelaitoksiin syksystä 2017 lähtien. Rahasto tarjoaa halukkaiden koulujen pääsyliput 

ja matkaliput junalla, linja-autolla tai lentäen. Muun muassa Kansallisteatteri on jo 

ilmaissut kiinnostuksensa olla mukana. (Helsingin sanomat 2016)  Tämä on mielestäni 

hieno hanke ja antaa varsinkin syrjäseudun lapsille ja nuorille upean mahdollisuuden 

kokea laadukasta kulttuuria, jos ei sitä omalla paikkakunnalla ole tarjolla.  

Edellämainitun - näinä aikoina harvinaisen hyvän - kulttuuriuutisen lisäksi toivoisin, 

että koulukonsertoinninkin tukea voitaisiin vielä hieman nostaa. Tutkimuksessani on  

useaan otteeseen osoitettu, kuinka positiivisia vaikutuksia koulukonserteilla voi olla ja 

kuinka niiden avulla voidaan vastata uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin. 

Nostamalla valtion rahoitusta Konserttikeskukselle miljoonasta kolmeen miljoonaan 

euroon, saisimme jokaiselle koululaiselle jokaisena vuonna korkealaatuisen 

kulttuurielämyksen (Oskala 2015). Kun kaikille pienempien paikkakuntien lapsille ei 

riitä määrärahoja matkustaa isompaan kaupunkiin taide-elämykseen, niin taiteilijat 

voivat mennä kouluihin esiintymään. Tämän takia Konserttikeskuksen toimintamalli 

viedä ammattitaitoisia muusikkoja kouluihin ympäri Suomen, on ensiarvoisen tärkeää. 

Jos ei lapsi pääse taiteen luo, taide voi myös mennä lapsen luo. 
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Kyselyiden hallinta -sivulle

Kyselyn esikatselu

Bändisoitinkysely

Intro. Tervetuloa vastailemaan bändisoitinkyselyyn, jonka tuloksia
tutkitaan pro gradu - tutkielmassa Jyväskylän yliopiston
musiikkikasvatuksen laitoksella. Vastaukset käsitellään
nimettömästi. Vastailethan ajatuksella ja totuudenmukaisesti.
Kiitos jo etukäteen!

Kerro aluksi vähän itsestäsi vastaamalla näihin kysymyksiin.

Kaupunki

Koulun nimi

Ikä

Luokka

 Kyllä Ei

Olen musiikkiluokalla

Vastaan tähän kyselyyn  ensimmäistä kertaa
 toista kertaa

A-osa. Mitä tiedät rockmusiikista ja bändisoittimista? Ei hätää
vaikket tietäisi mitään, vastaa silti jotain! Valitse yksi vaihtoehto
ruksimalla mielestäsi oikea vastauslaatikko.

Kuinka monta kieltä sähköbassossa tavallisesti on?

4  

6  

8  

Mikä on "peruskomppi"?

rummulla soitettava yksinkertainen rytmikuvio  

kansanmusiikkia soittava yhtye  

rytmisoitin  

Mikä on "riffi"?

eräänlainen rumpu  

kitaralla soitettava sävelkuvio  

basson kieli  
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