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Abstract
The aim of the present study was to work out how students of soloist music education construct their
identities in their life stories and what they narrate about the meaning of significant persons,
instrumental teachers and instrumental studies for the advancement of their studies. In addition, it was
worked out what the soloist students narrate about their performances in music competitions and how
recognition achieved in music competitions appears in their stories. Research problems were solved
by using narrative-biographical approach and the data were collected by interviewing five students in
the soloist department at the Sibelius Academy. Three of them were interviewed five times and two
of them four times. The data were collected during the years 1999-2002. The analysis of the data has
been done both horizontally (thematic analysis) and vertically (narrative analysis).
In the present study the construction of identity is regarded both as a social identity project and as
a personal identity project. Social interaction with significant persons and recognition achieved
through successful studies and music competitions are regarded as essential factors in the
construction of identity. So, the experiences achieved during the long process of instrumental studies
are an important element in the construction of identity. The Finnish instrumental education system
establishes the essential context in which the life stories of the students take place and the identities
of the students are constructed.
The students who participated in the present study have begun instrument playing early before
starting school, but for a long time it has been one hobby among others. In many descriptions one
particular instrumental teacher is regarded as a key person for the orientation of the studies. With the
support of a teacher of this kind instrumental studies have become professional. At the beginning of
soloist studies the main motivation for music studies is pleasure of playing, not any special
professional mission. When the studies continue, the identity of a student begins to be constructed to
be e.g. that of a chamber musician or a musician.
In the present culture music competitions have become one of the most important ways of getting
social respect and recognition for one´s talent in music society. The students who participated in this
study have begun their competing at high school age. The present study reveals competitions to be
very essential but also conflicting events in the lives of the students. Some students even regard
competitions as the most important events from the point of view of orientating to professional
studies. On the other hand, competitions and preparing for them during the studies may have been felt
to be phases of extreme stress and to cause feelings of insufficiency.

Keywords: identity, instrument playing, music competitions, recognition, significant
persons, teaching
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten solistisen koulutuksen musiikinopiskelijat rakentavat
identiteettiään omaa elämäänsä kuvaavissa kertomuksissa ja mitä he kertovat merkittävien ihmisten,
soitonopettajien ja soitonopiskelun merkityksestä opintojensa etenemiselle. Lisäksi tutkimuksessa
selvitettiin, mitä musiikinopiskelijat kertovat osallistumisestaan musiikkikilpailuihin ja miten heidän
kertomuksissaan tulee esiin kilpailuissa saatu tunnustus. Tutkimusongelmia selvitettiin narratiiviselämäkerrallista tutkimusotetta käyttäen, ja aineistona oli viiden Sibelius-Akatemian solistisen
koulutuksen opiskelijan haastattelut. Tutkimuksen kuluessa kolmea opiskelijaa haastateltiin viisi
kertaa ja kahta opiskelijaa neljä kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin vuosien 1999-2002 aikana.
Aineiston analyysi tehtiin sekä horisontaalisesti (temaattisesti) että vertikaalisesti (narratiivinen
analyysi).
Tutkimuksessa identiteetin rakentumista tarkasteltiin sekä sosiaalisena että persoonallisena
identiteettiprojektina. Identiteetin rakentumisessa pidetään osaltaan olennaisina sosiaalista
vuorovaikutusta merkittävien ihmisten kanssa sekä opintosuoritusten ja kilpailujen kautta saatavaa
tunnustusta. Opiskelijoiden identiteetin rakentumisessa merkityksellisiä ovatkin pitkän
soitonopiskeluprosessin mukanaan tuomat kokemukset. Suomalainen soitonopetusjärjestelmä
muodostaa sen keskeisen kontekstin, johon musiikinopiskelijoiden elämää kuvaavat kertomukset
sijoittuvat ja jossa musiikinopiskelijoiden identiteetti rakentuu.
Opiskelijat ovat aloittaneet soittamisen jo runsaasti ennen kouluikää, mutta soittaminen on ollut
pitkään yksi harrastus muiden joukossa. Useissa kuvauksissa jotakuta tiettyä soitonopettajaa pidetään
avainhenkilönä opintojen suuntautumisen kannalta. Tällaisen soitonopettajan johdolla, peruskoulun
loppupuolella, opiskelijan opinnot ovat saaneet tavoitteellisen, ammattimaisuuteen suuntaavan
käänteen. Solistisen koulutuksen opintojen alkaessa opiskelijoiden tärkeimpänä motivaationa
opinnoissa on halu soittaa, ei niinkään minkään erityisen musiikin alan työtehtävän tavoittelu.
Opintojen edetessä opiskelijoiden musiikki-identiteetti alkaa rakentua esimerkiksi kamarimuusikkoidentiteetiksi tai muusikko-identiteetiksi.
Musiikkikilpailuista on tullut nykykulttuurissa yksi merkittävimmistä sosiaalisen arvonannon
saamisen välineistä musiikin alalla. Kilpailut ovat yhä huomattavampi tapa saada tunnustusta omille
kyvyilleen ja parantaa asemaansa musiikkiyhteisössä. Musiikkikilpailuihin osallistuminen on
tutkimuksen opiskelijoilla alkanut lukioikäisenä. Tutkimuksessa tulee esille, että kilpailujen merkitys
on musiikinopiskelijoiden elämässä hyvin tärkeä mutta kilpailut aiheuttavat myös ristiriitaisia
tunteita. Jotkut opiskelijat pitävät kilpailutilanteita jopa merkittävimpinä tapahtumina
ammattiopintoihin suuntautumisen kannalta. Toisaalta kilpailut ja niihin valmistautuminen on voitu
kokea äärimmäisen stressaavina, riittämättömyyden tunteita aiheuttavina vaiheina opintojen aikana.

Asiasanat: identiteetti, merkittävät ihmiset, musiikkikilpailut, opetus, soittaminen,
tunnustus

Esipuhe
Tämän tutkimustyön yhtenä merkittävänä lähtökohtana ovat olleet suomalaisen korkeakoulujärjestelmän suuret muutokset 1990-luvulla. Ammattikorkeakoulujärjestelmän
rakentaminen on tuonut kehitysvaateita useille eri koulutusaloille, myös musiikin koulutukselle. 1990-luvulla tapahtunut musiikkikoulutuksen korkea-asteen siirtyminen ammattikorkeakouluun ja tämän muutoksen mukanaan tuomat uudet haasteet työssäni antoivat
lopullisen kimmokkeen lähteä jatkamaan opintoja. Taustani on peruskoulutuksen osalta
Sibelius-Akatemian solistisessa koulutuksessa. Opintojen jatkaminen tiedeyliopistossa
olikin vaativa valinta. Muun muassa sivuaine- ja tutkimusopintojen osalta jouduin tekemään perusteellista pohjatyötä, ennen kuin tämän tutkimuksen aloittaminen oli mahdollista. Toisaalta aikaa jäi huomattavasti entistä vähemmän pianismille ja esiintymisiin.
Tutkimukseni ohjaajiksi sain professori Heikki Ruismäen, professori Maija Fredriksonin ja professori Leena Syrjälän. Heidän innostavasta ja asiantuntevasta ohjauksestaan ja
tuestaan esitän lämpimät kiitokset. Ajattelua avartaneet keskustelut ovat tutkimustyön toisinaan vaikeissakin vaiheissa avanneet solmuja ja vieneet työtäni eteenpäin. Tutkimuksen
teon eri vaiheissa olen saanut rakentavaa palautetta myös MuT Leena Hyvöseltä, joka on
käyttänyt tutkimukseni hyväksi runsaasti aikaansa. Tästä lausun suuret kiitokset. Haluan
kiittää Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen jatkokoulutusryhmän sekä opettajien elämäkertatutkimukseen orientoituneen Life-tutkimusryhmän jäseniä tarkkanäköisistä ja kriittisistä kommenteista, jotka ovat auttaneet työni edistymisessä. Tutkimustyöni aikana olen
saanut arvokkaita kommentteja myös professori Geert Kelchtermansilta, VTT Soile Veijolalta sekä KT Arto Willmanilta. Lisensiaatintutkimukseni tarkastajien professori Kari Kurkelan ja professori Kari Uusikylän palautteet kannustivat syventämään erityisesti tutkimuksen tieteenteoreettisia ja metodologisia perusteita entistä tarmokkaammin. Kiitän lämpimästi kaikkia tässä mainitsemiani palautteista, jotka ovat osaltaan merkittävästi edesauttaneet työni loppuun saattamisessa.
Tutkimukseni esitarkastajat professori Kimmo Lehtonen ja professori Jukka Louhivuori
ovat arvokkaalla palautteellaan avanneet työhöni uusia näkökulmia, mistä esitän kunnioittavat kiitokset.
Olen kiitollinen työnantajalleni Oulun seudun ammattikorkeakoululle, joka on ollut
tämän tutkimustyön merkittävin tukija opettajien jatkokoulutukseen suunnattujen resurssien avulla. Ammattikorkeakoulun rehtoria FT Lauri Lanttoa kiitän kannustavan työilma-

piirin luomisesta sekä joustavista työjärjestelyistä, jotka ovat mahdollistaneet tutkimukseni
etenemisen.
Tutkimukseni ei olisi onnistunut ilman tutkimukseen osallistuneita Sibelius-Akatemian
solistisen koulutuksen opiskelijoita. Suuret kiitokset teille, Kaisa, Meeri, Pirkko, Leena ja
Eero, monivuotisesta suurenmoisesta avustanne ja ajasta, jonka uhrasitte tämän tutkimuksen mahdollistamiseksi! Toimistosihteeri Merja Juusolaa kiitän tutkimusaineiston litteroinnista ja FK Salla Räisäselle esitän kiitokset asiantuntevasta kielentarkistuksesta. Suomen
Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahastoa kiitän tutkimuksen viimeistelyyn myönnetystä apurahasta.
Tutkimustyöni on vienyt lähes kaiken vapaa-aikani usean vuoden ajan. Työn tärkein
edellytysten luoja on ollut aviomieheni Ilkka, joka on auttanut monin tavoin ja järjestänyt
tutkimustyöhön tarvitsemaani aikaa huolehtimalla kodista ja keittiöstä. Kiitän Ilkkaa sekä
lapsiamme Annukkaa ja Anna-Maijaa kärsivällisyydestänne ja tuestanne. Ilman niitä
tämän tutkimuksen tekeminen ei olisi ollut mahdollista.
Omistan väitöskirjani Ilkalle
Oulussa 21. tammikuuta 2003

Airi Hirvonen
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1 Johdanto
Tämän tutkimuksen teossa ja tutkimusongelmien asettelussa on ollut lähtökohtana pitkällinen kokemukseni pianonsoiton opiskelusta ja opettamisesta. Opiskelin aikoinani Oulun
konservatoriossa ja Sibelius-Akatemian solistisella osastolla pianonsoitto pääaineenani.
Työssä soitonopetuksen parissa olen toiminut lähes kaksikymmentä vuotta, ensin pianonsoitonopettajana ja lehtorina ja sen jälkeen Oulun seudun ammattikorkeakoulun yliopettajana ja musiikin koulutuksen johtajana. Se, että ryhdyin tekemään tätä tutkimusta, merkitsi omalla urallani uusia ulottuvuuksia: perehtymistä tutkimusopintoihin ja soitonopetuksen lähestymistä tutkimustyön näkökulmasta. Uskoin, että tämän tutkimuksen kautta
tavoitettava tieto voisi osaltaan palvella myös käytännön työssä.
Työssäni olen joutunut silloin tällöin huomaamaan todeksi vanhan viisauden ”kannettu
vesi ei kaivossa pysy”. Välttämätön ehto mielekkäälle soitonopiskelulle on oppilaan oma
halu ja kiinnostus soittamiseen. Lisäksi oletan, että lapsen ja nuoren saamalla soitonopetuksella on keskeinen merkitys siinä, millaiseksi musiikin asema lapsen ja nuoren elämässä
muotoutuu. Opiskelijat ovat alati muuttuvia ja kehittyviä yksilöitä, ja hyvän opetuksen
avulla mahdollinen potentiaali voi toteutua. On vaikeaa täsmällisesti määritellä, miten
suuri merkitys opetuksella on. Jotkut soitonopiskelijat näyttäisivät ”puhjenneen kukkaan”
ikään kuin itsekseen. Toisaalta on tapauksia, joissa opiskelijalla vaikuttaisi olleen paljonkin
luontaisia taipumuksia musiikin opiskeluun, mutta taidot eivät ole edistyneet odotetulla
tavalla. Erityisesti sellaiset opiskelijat ovat jääneet mieleen, joiden kehityskaaressa on
tapahtunut jotakin yllättävää: kankeasta ja hidasoppisesta lapsesta on kehittynyt todella virtuoosinen ja herkkävaistoinen muusikko tai nuoresta lavaleijonasta ei muutaman vuoden
kuluttua ole kuulunutkaan enää mitään. Mitä heille on tapahtunut, ja mikä on muuttanut
prosessin suuntaa?
Parin viime vuosikymmenen aikana suomalaisen soitonopetuksen taso on valtakunnallisesti noussut ja etenkin laventunut. Tiheän musiikkioppilaitosverkoston ansiosta pätevää
soitonopetusta on saatavissa hyvin monilla paikkakunnilla. Selkeä suuntaus nykyään on,
että yhä nuorempana osataan yhä enemmän. Lapset soittavat usein jo hyvinkin vaativaa
ohjelmistoa, joka vaatii säännöllistä, runsasta harjoittelua. Tämän perusteella näyttää siltä,
että musiikin ammattilaisuus determinoituu jo lapsena. Onko niin, että pysyäkseen ammattiopintoja ajatellen kilpailukykyisessä opiskeluvauhdissa lapsen on jo varhaisessa vaiheessa sitouduttava määrätietoiseen työskentelyyn? Voisi hyvin olettaa, että nykyiset solis-
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tisen koulutuksen opiskelijat ovat viettäneet lyhyen lapsuuden, joka on pian muuttunut
aikataulutetuksi elämäksi. Sulkeeko nykyinen kehityssuuntaus musiikin ammattilaisuuden
ulkopuolelle ne, joilla ei ole jo aivan lapsesta alkaen ollut mahdollisuutta saada korkeatasoista opetusta ja edetä ohjelmistossaan ripeästi tai jotka ovat ”puhjenneet kukkaan” esimerkiksi vasta teini-ikäisinä?
Kilpailut ovat nykyään yhä keskeisempi osa musiikkielämää. Nykyään kilpaillaan
enemmän ja aina vain nuorempana. Esimerkiksi 14-vuotiaat nuoret saattavat olla osallistumassa jo viidensiin kilpailuihinsa; tämä esimerkki on valtakunnallisesta Leevi Madetoja
-pianokilpailusta vuodelta 1997. Syntyy vaikutelma, että kilpailut ovat välttämätön osa
musiikkikoulutusta ja useat musiikinopiskelijat ovat osallistuneet niihin jo lapsina.
Olen ollut usein tekemisissä musiikkikilpailujen kanssa. Osallistuin opiskeluaikoinani
kilpailuihin, useat oppilaistani ovat kilpailleet, ja lisäksi olen ollut valtakunnallisten kilpailujen järjestelytehtävissä. Pitkään suhtauduin kilpailuihin pelkästään myönteisesti. Nehän
ovat hyvä tavoite opiskelussa, niihin harjoitellaan iso ohjelmistokokonaisuus, ja esiintymistilanteena kilpailu on vaativa, mutta myös kovin opettavainen. Suhtautumiseni on kuitenkin hieman muuttunut viimeisimpien kilpailutapahtumien jälkeen. Lukiessani osallistujista tehtyä esitettä tuli silmiinpistävästi esiin, että useat lapset ja nuoret olivat kiertäneet eri
kilpailuissa melkeinpä vuosittain. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että edellisen kilpailun
mentyä aletaan jo valmistautua seuraavaan. Alkaakin vaikuttaa siltä, että useiden lasten ja
nuorten opiskelussa kilpailut painottuvat hyvin paljon. Onko kuitenkaan lasten menestyksellisen musiikkikoulutuksen kannalta välttämätöntä, että oppilaiden kilpailuttaminen aloitetaan aivan nuorina? Lapset tai nuoret tuskin osallistuvat kilpailuihin vasten tahtoaan,
mutta soitonopettajalla on suuri vastuu punnita kunkin oppilaan kohdalla, mitä kilpailuissa
menestyminen tai pettyminen merkitsee oppilaalle. Voi olla, että tavoiteltu opintojen edistyminen vaihtuukin selviytymistaisteluksi, jossa opiskelija kamppailee pettymyksen ja heikentyneen itsetunnon kanssa.
Seuratessani soitonopetuksen nykyvaiheita kiinnostuin ottamaan selvää, miten nykyään
päädytään musiikin solistiseen koulutukseen ja mitä solistisen koulutuksen opiskelijat pitävät oman kehitysprosessinsa kannalta merkittävänä. Halusin tutkia, ovatko ennakko-oletukseni lyhyestä lapsuudesta, aikataulutetusta elämästä ja kilpailukierteestä osuneet oikeaan. Soitonopetuksen kautta tapahtuva musiikkikasvatus on pitkä, vuorovaikutteinen prosessi. Tutkimuksen alkuvaiheissa keskeinen lähtökohta tutkimusongelmien asettelussa olikin kiinnostus selvittää opiskelijoille merkittävien henkilöiden, soitonopettajien sekä sosiaalisen kontekstin (nimitin näitä kaikkia yhdessä tuolloin ympäristöksi, ks. liite 1) merkitystä soitonopintojen edistymiselle.
Teoreettisia perusteita tutkimukselle hain aluksi lahjakkuusteoreettisesta tutkimuskirjallisuudesta, mikä on näkyvissä tutkimuksen alkuvaiheen toteutuksessa. Tutkimuksen käsitteistön lähtökohtana pidin tuolloin sellaisia lahjakkuusteorioita (ks. luku 2.1.1, Gagné
1991, 1993), jotka pitävät sosiaalista vuorovaikutusta, ympäristöä ja merkittäviä henkilöitä
olennaisina erityislahjakkuuden kehittymisprosessin kannalta. Tämä lähtökohta tuntuikin
tutkimusongelmiini sopivalta. Soitonopiskelussahan on kysymys erityisen taidon opiskelusta pitkän prosessin kautta, ja opintomenestyksen kannalta on osaltaan merkittävää opiskelijan luontaiset musiikilliset taipumukset. Lähdin siitä perusajatuksesta, että Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelman opiskelijat ovat erittäin pieni ja
valikoitunut, opinnoissaan hyvin edistynyt ryhmä suuressa musiikin harrastajajoukossa ja
että heidän haastattelemisensa on relevanttia tämän tutkimuksen näkökulmasta.
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Tähän tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ovat saaneet lapsuudesta lähtien koulutusta
musiikkioppilaitoksissa länsimaisen taidemusiikin tradition mukaisesti. Opiskelijat edustavat siis erästä aluetta musiikillisessa lahjakkuudessa, joka ilmenee pitkän harjoitusprosessin kautta musiikin solistisena ja tulkinnallisena taitona.1 Heidän esittävän taitonsa kannalta on osaltaan merkittävää jo varhain lapsuudessa alkanut, pitkään jatkunut opetus- ja
oppimisprosessi. Edellä mainitut lahjakkuusteoriat ja niiden käsitykset sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksestä erityislahjakkuuden kehittymisessä antoivat tutkimuksen aloittamiselle ja tutkimuskysymyksille teoreettista perustaa.
Tutkimuksen edetessä ja tutkimusongelmien täsmentyessä käsitys sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeydestä musiikinopiskelussa pysyi ennallaan. Kuitenkin tutkimuksen edetessä huomasin, että pelkästään lahjakkuusteoreettinen käsitteistö tulisi jäämään tämän tutkimuksen näkökulmasta kapea-alaiseksi. Soitonopintojen edistyminen ja esiintymiset soittajana eivät vaikuttaneet olevan pelkästään harjoitetun taidon ilmauksia. Niillä ja niistä saadulla palautteella näytti olevan musiikinopiskelijoille hyvin henkilökohtainen merkitys.
Alkoi vaikuttaa siltä, että ne muovaavat soittajan elämää kokonaisvaltaisesti: ne vaikuttavat
esimerkiksi hänen käsitykseensä itsestään ja tulevaisuuden mahdollisuuksistaan ja suunnitelmistaan. Niinpä tutkimuskäsitteistöön oli etsittävä uusia ratkaisuja. Tutkimuksen narratiivis-elämäkerrallinen lähestymistapa antoi perusteita sille ymmärrykselle, että minäkertomustensa ja muiden itseilmaisujensa kautta opiskelijat rakentavat narratiivista identiteettiään. Tutkimuksen kuluessa kävi yhä ilmeisemmäksi, että yksilön identiteetille, vastauksille
kysymyksiin ”kuka minä olen” ja ”miten olen tullut siihen, mitä olen” hyvin merkityksellisiä ovat pitkän soitonopiskeluprosessin mukanaan tuomat kokemukset. Identiteettiteoreettinen kirjallisuus antoi laajempia käsitteellisiä näkökulmia tähän tutkimukseen, ja tutkimuskäsitteistön laajentaminen identiteettiteoreettiseen suuntaan tuli tutkimuksen edetessä ajankohtaiseksi.
Lähtiessäni tekemään tutkimusta en aavistanut, että musiikkikilpailujen osuus tulisi
muotoutumaan niin merkittäväksi opiskelijoiden kertomuksissa ja tutkimuksen tuloksissa.
Musiikkikilpailujen osalta aiempaa tutkimuskirjallisuutta oli löydettävissä erittäin niukasti,
vain Bastianin (1987) tutkimus sekä pari yhdysvaltalaista artikkelia (Mallonee 1999, Westney 1999). Musiikkikilpailuja koskevaa vähäistä tutkimuskirjallisuutta olen nivonut
musiikkikilpailuja koskevan tulosluvun (luku 6) yhteyteen. Tämän tutkimuksen näkökulmasta en pitänyt relevanttina liittää kirjallisuuskatsaukseen mahdollista urheiluun liittyvää
kilpailujen tutkimusta, koska kilpailuaspekti on mielestäni lähtökohtaisesti kovin erilaisessa asemassa musiikissa ja urheilussa. Sanaan urheilu sisältyy jo implisiittisesti ajatus
kilpailuista työskentelyn päätavoitteena. Musiikin alalla kilpailut eivät ole samalla tavalla
harjoittelun päätavoite; pikemminkin niistä lienee kehkeytynyt yhä suurempaa merkitystä
saava opintojen rytmittäjä. Nykykulttuurissa musiikin alalla kilpailujen merkitys näyttää
muotoutuvan siten, että ne ovat aina vain tärkeämpi sosiaalisen arvonannon saamisen
väline. Niistä on tullut yhä keskeisempi tapa saada tunnustusta omille kyvyilleen ja saavuttaa asema musiikkiyhteisössä. Merkittävien toisten antama tunnustus on tärkeää myös
identiteetin rakentumisen kannalta. Niinpä tarkastelen musiikkikilpailuja paljolti tunnustus-käsitteen näkökulmasta.
1. Toisaalta on syytä huomata, että musiikillisesti lahjakkaita on myös muilla musiikin alueilla. Millaisia kehitysprosesseja olisi voinut löytyä esimerkiksi haastateltaessa jazz-muusikkoja tai jonkin
muun kulttuurialueen muusikkoja?

16
Tämän työn tutkimusongelmat ovat seuraavat:
1. Miten solistisen koulutuksen musiikinopiskelijat rakentavat identiteettiään omaa elämäänsä kuvaavissa kertomuksissa?
2. Mitä musiikinopiskelijat kertovat merkittävien ihmisten, soitonopettajien ja soitonopiskelun merkityksestä opintojensa etenemiselle?
3. Mitä musiikinopiskelijat kertovat osallistumisestaan musiikkikilpailuihin, ja miten
heidän kertomuksissaan tulee esiin kilpailuissa saatu tunnustus?
Tutkimusongelmia on selvitetty narratiivis-elämäkerrallista tutkimusotetta käyttäen, ja
tutkimuksen aineisto koostuu Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelman
piano-opiskelijoiden haastatteluista. Tutkimuksen alussa lähetin lomakkeen (liite 1) suomalaisille Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelman opiskelijoille, jotka
ovat aloittaneet opintonsa vuosina 1993–1998 pääaineenaan pianonsoitto. Lomakkeessa
kysyin muun muassa opiskelijan taustasta, koulutuksesta sekä halukkuudesta elämäkerralliseen haastatteluun. Näiden vastausten perusteella valitsin haastateltaviksi viisi solistisen
koulutuksen opiskelijaa. Tutkimuksen kuluessa haastattelin kolmea heistä viisi kertaa ja
kahta neljä kertaa.
Seuraavassa luvussa kuvaan tämän tutkimuksen kannalta olennaisia teoreettis-metodologisia lähtökohtia. Kolmannessa luvussa kuvaan tutkimuksen kannalta keskeisiä olosuhteita: yhteiskunnan ylläpitämää soitonopetusjärjestelmää, musiikin solistista koulutusta
sekä pianokilpailuja yhtenä koulutuksen osa-alueena. Neljännessä luvussa käsittelen tutkimuksen toteuttamista: haastateltavien valintaa, aineiston keräämistä ja sen analysointia.
Selostan tutkimuksen tuloksia luvuissa viisi, kuusi ja seitsemän, minkä jälkeen seuraa
yhteenvetoa. Ennen Pohdinta-lukua arvioin tutkimuksen uskottavuutta.

2 Tutkimuksen teoreettis-metodologiset lähtökohdat
2.1 Lahjakkuusteoreettisista lähtökohdista identiteetin narratiiviseen
rakentumiseen
2.1.1 Lahjakkuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kehittyvänä
ominaisuutena
Tässä luvussa kuvaan niitä lähtökohtia, joita lahjakkuusteorioihin tutustuminen on antanut tälle tutkimukselle. Ammattini näkökulmasta olin pitkään pohtinut musiikillisen lahjakkuuden kehittymiselle merkittäviä tekijöitä sekä koulutuksen merkitystä tässä prosessissa. Olin jo kauan ollut kiinnostanut siitä, millainen on ympäristön ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys musiikillisen lahjakkuuden kehittymisessä. Tutkimuksen alkuvaiheissa tuntui erittäin tärkeältä perehtyä erilaisiin lahjakkuusteoreettisiin näkemyksiin, erityisesti niihin, jotka pitävät vuorovaikutus-näkökulmaa merkittävänä lahjakkuuden kehitysprosessissa. Lähdin siitä oletuksesta, etteivät taidot ole olemassa pelkästään annettuina, vaan ne ovat kehitysprosessien alaisia. Tässä vaiheessa vietin mielenkiintoisia lukuhetkiä esimerkiksi Uusikylän (1994, 1996) teosten parissa.
Erilaisia lahjakkuusteorioita on varsin runsaasti. Sternberg ja Davidson (1986) toteavat
kirjassaan Conceptions of giftedness yrittävänsä tarkastella lahjakkuus-käsitettä ensi kertaa
laaja-alaisesti, erilaisista näkökulmista käsin. Teoksessa esitetään 17 erilaista lahjakkuuskäsitystä. Lähtökohtateorioidensa perusteella lahjakkuuskäsitykset ovat jaettavissa implisiittisiin ja eksplisiittisiin. (Mts. 3.)
Implisiittiset teoriat ovat määritelmiä, jotka ovat teoreetikon ajatuksissa: ne kuvaavat,
mitä hän tarkoittaa lahjakkuudella. Ne valaisevat lahjakkuus-käsitteen sisältöä, mutta niitä
ei voi empiirisesti testata. Niitä voidaan arvioida ainoastaan siinä mielessä, ovatko ne sopusoinnussa muiden implisiittisten teorioiden kanssa. Eksplisiittiset teoriat ovat määritelmiä,
jotka voidaan kytkeä psykologisiin tai kasvatustieteellisiin teorioihin ja dataan. Niinpä ne
ovat myös empiirisesti testattavissa. (Sternberg & Davidson 1986, 3.)
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Tutkimusnäkökulmani takia perehdyin erityisesti Gagnén (1991, 1993) lahjakkuusmalliin, Tannenbaumin (1986) psykososiaaliseen lahjakkuusteoriaan sekä sellaisiin kehitysteoreettisiin näkemyksiin lahjakkuudesta, jotka pitävät ympäristöä ja sen myötä sosiaalista
vuorovaikutusta merkittävänä lahjakkuuden kehitysprosessissa. Käyttäessäni tässä yhteydessä sanaa ympäristö määrittelen sen tarkoittavan yhteiskunnallisia oloja, asuinpaikkaa
sekä kaikkia niitä ihmisiä, joiden kanssa yksilö on vuorovaikutuksessa, eli koko sitä sosiaalista vuorovaikutusverkostoa, jossa yksilö toimii. Tutkimuskirjallisuudessa käytetään
vaihtelevasti ja myös sekaisin nimityksiä lahjakkuusteoria, lahjakkuusmalli, lahjakkuuskäsitys ja jopa teoriamalli. Käytön vaihtelevuuden takia tässä yhteydessä ei oteta kantaa nimitysten mahdollisiin sisältöeroihin.
Keskityn tässä luvussa tarkastelemaan lähinnä Gagnén (1991, 1993) lahjakkuusmallia.
Tutkimuksen alkaessa Gagnén malli vaikutti olevan tämän tutkimuksen ja soitonopetuksen
näkökulmasta osuva. Se erottaa toisistaan taipumukset (lahjakkuus, giftedness) ja niiden
kehittymisen erityislahjakkuudeksi (talent). Tämä kehittyminen tapahtuu harjoittamisen
avulla, jossa tarvitaan pitkä prosessi.
Gagné (1991) määrittelee lahjakkuusmallissaan (differentiated model of giftedness and
talent) selkeästi eri tavoin käsitteet lahjakkuus (giftedness) ja erityislahjakkuus (talent),
vaikka arkikielessä niitä usein käsitelläänkin synonyymeinä. Lahjakkuus on sellaisia taipumuksia, joiden alalla toiminta on luontevaa ja helppoa. Taipumukset tulevat esiin spontaanisti ilman erityistä harjoittelua, etenkin lapsilla ja nuorilla. Erityislahjakkuus merkitsee
puolestaan harjoitettuja kykyjä ja taitoja, joiden kehittymisessä ympäristöllä on tärkeä merkitys. (Mts. 66.)
Gagnén (1993) mukaan lahjakkuuden alkuperä on yksilön perimässä. Lahjakkuus (eli
taipumukset) voidaan jakaa viiteen alueeseen: älyllinen, luova, sosioaffektiivinen, sensomotorinen ja muut. Lahjakkuuden viisi aluetta voidaan jakaa edelleen osa-alueisiin. (Mts.
72–73.) Gagné (1991, 69) huomauttaa, että tutkijoiden näkemyserojen sekä ylipäänsä tutkimusten riittämättömyyden takia ei ole mahdollista yksiselitteisesti erotella näitä osa-alueita.
Lahjakkuus antaa yksilölle potentiaalin, kun taas erityislahjakkuus on potentiaalin harjoitettu toteutuma jollakin toiminnan alueella. Erityislahjakkuus voidaan jakaa viiteen
osa-alueeseen: akateeminen, tekninen, taiteellinen, yksilöiden välinen (interpersonal) ja liikunnallinen. Yksittäisen erityislahjakkuuden kehittymisessä tarvitaan yleensä useita lahjakkuuden alueita. Jotta esimerkiksi maalaaminen (eräs taiteellisen erityislahjakkuuden
osa-alue) kehittyisi, tarvitaan kognitiivisia, luovia ja sensomotorisia taipumuksia. Tyypillistä on myös se, että eri lahjakkuuden alueita voidaan mitata käyttämällä standardoituja
testejä, esimerkiksi älykkyys- tai luovuustestejä. Erityislahjakkuutta voidaan havainnoida
vain elävän elämän kontekstissa, esimerkiksi musiikillista erityislahjakkuutta soittimen
ääressä. Tutkijoilla on kuitenkin erilaisia näkemyksiä siitä, miten eri lahjakkuuden alueet
ovat yhteistoiminnassa tai millainen merkitys yleisellä älykkyydellä (älyllinen lahjakkuus)
on kehitysprosessissa. (Gagné 1991, 66–68.) Päinvastoin kuin esimerkiksi Tannenbaum
(1986, 34), Gagné (1991, 66–68, 1993, 75) ei pidä mitään yksittäistä lahjakkuuden aluetta,
ei myöskään älyllistä lahjakkuutta, välttämättömänä ehtona erityislahjakkuuden kehittymiselle.
Kehitysteoreettisten lahjakkuusnäkemysten edustajat painottavat Gagnén tavoin lahjakkuuden alakohtaisuutta (ks. esim. Feldman 1986, Ramos-Ford & Gardner 1991). Gardner
kutsuu eri taipumuksia älykkyyksiksi (Theory of multiple intelligences), ja hän pitää eri
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älykkyyden alueita suhteellisen autonomisina, joten ne kukin voivat toimia melko itsenäisesti. Gagné (1993, 77) huomauttaa, että Gardnerin teorian älykkyydet muistuttavat Gagnén mallin lahjakkuusalueita.
Gagnén (1993, 72) mukaan erityislahjakkuuden kehittymisessä olennainen merkitys on
yksilön sisäisillä tekijöillä (catalysts) ja ympäristön tekijöillä. Erityislahjakkuuden kehittymisessä tarvittavista yksilön sisäisistä tekijöistä tärkein on motivaatio. Se aktivoi yksilön
omistautumista tehtävään tai harjoitteluun ja ylläpitää kiinnostusta. Olennaisia ovat tehtävään sitoutumisen kyky ja sisäinen motivaatio. Yksilön sisäisiä tekijöitä ovat myös itseluottamus, itsearvostus, autonomisuus sekä tunne-elämän kypsyys. Näillä kaikilla on merkityksensä erityislahjakkuuden kehittymisessä. (Mts. 73–74.) Motivaation ja yksilön oman
aktiivisuuden merkitystä pidetään olennaisena myös useissa muissa lahjakkuusteorioissa
(ks. esim. Gruber 1986, Renzulli 1986 ja Tannenbaum 1986).
Erityislahjakkuuden kehittymiseen vaikuttavat ympäristön tekijät voidaan jakaa viiteen
osa-alueeseen: yhteiskunnalliset tekijät (intervention), fyysinen ympäristö, merkittävät
henkilöt, merkittävät tapahtumat ja sattuma. Yhteiskunnalliset tekijät ovat yhteiskunnan
suomia koulutuksen voimavaroja, kuten esimerkiksi erilaisia koulutusohjelmia lahjakkaille. Fyysisen ympäristön merkitys näkyy siinä, että esimerkiksi syrjäisten seutujen tai
kehitysmaiden lapsilla on usein heikot mahdollisuudet saada ohjausta tai valmennusta lahjakkuutensa kehittämisessä. (Gagné 1993, 74.) Tämän tutkimuksen näkökulmasta tarkasteltuna Suomen musiikkioppilaitosjärjestelmä muodostaa tärkeän yhteiskunnallisen edellytyksen lasten ja nuorten musiikillisen lahjakkuuden kehittymiselle (ks. luku 3).
Merkittävien henkilöiden, kuten vanhempien, opettajien tai valmentajien, vaikutusta
erityislahjakkuuden kehittymiseen on tutkittu melko paljon. Gagné (1993, 74) viittaa Bloomin (1985a) tutkimukseen, jossa tärkeiden henkilöiden vaikutusta pidettiin erityisen suurena. Merkittävät tapahtumat ovat myös olennaisia erityislahjakkuuden kehittymisprosessissa. Tällaiset tapahtumat ovat yksittäisiä, erityisen merkittäviä hetkiä ihmisen elämässä,
ja niillä on pysyvää merkitystä hänen ammatinvalintansa tai harrastuksensa suuntautumisen kannalta. Sattuman osuus erityislahjakkuuden kehittymisessä voi myös olla yllättävän
suuri. Yksilö esimerkiksi kohtaa tärkeän henkilön juuri sopivalla hetkellä, tai yksinkertaisesti onni suosii häntä tärkeällä hetkellä. (Gagné 1993, 74.)
Gagnén (1993) ja Tannenbaumin (1986) näkemysten sekä kehitysteoreettisten lahjakkuusnäkemysten yhteisenä piirteenä on, että ne pitävät ympäristön merkitystä lahjakkuuden kehitysprosessissa olennaisena. Gagné ja Tannenbaum määrittelevät lahjakkuuden
kehittymisessä olennaisesti vaikuttavat yksilön sisäiset tekijät ja ympäristötekijät melkein
samalla tavalla. Kumpikin pitää motivaation ja minäkuvan (itsearvostus, itseluottamus)
merkitystä huomattavana. Käsitys yhteiskunnallisten tekijöiden, fyysisen ympäristön, koulun, perheen ja tärkeiden henkilöiden merkityksestä on yhteneväinen. Kuten Gagné, myös
Tannenbaum pitää teoriassaan sekä sattuman että ympäristön (esimerkiksi yhteiskunta,
perhe, opettajat) vaikutteita välttämättöminä lahjakkuuden kehittymisessä. Gagnén teorialle on ominaista, että se korostaa erityislahjakkuuden kehittymisessä tarvittavaa pitkää
prosessia sekä ympäristön ja yksilön sisäisten tekijöiden yhteisvaikutusta tässä prosessissa.
Kehitysteoreetikoiden mielenkiinto kohdistuu lähinnä siihen prosessiin, jossa lahjakkuus
kehittyy. He pitävät lahjakkuutta alakohtaisena ja monimuotoisena ja sen kehitystä vaiheittaisena ja koko elämänkaaren ajan kestävänä. (Ks. esim. Csikszentmihalyi & Robinson
1986, 268, Feldman 1986, 302, Ramos-Ford & Gardner 1991, 58.)
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Perehtyminen tässä luvussa tarkasteltuihin lahjakkuusteorioihin antoi tämän tutkimuksen aloittamiselle tärkeän teoreettisen pohjan: nykykäsitysten mukaan sosiaalinen vuorovaikutus on merkittävää lahjakkuuden, myös musiikillisen lahjakkuuden, kehitysprosessissa. Tutkimuskirjallisuuden perusteella lahjakkuuden kehittymistä voidaan pitää vaiheittain etenevänä prosessina, jossa huomattavia ovat fyysinen ympäristö, yhteiskunnalliset
tekijät ja merkittävät henkilöt sekä myös yksilön sisäiset tekijät, kuten motivaatio ja itseluottamus.

2.1.1.1 Musiikillinen lahjakkuus kehittyvänä ominaisuutena
Käsitteitä musikaalisuus ja musiikillinen lahjakkuus käytetään useimmiten synonyymeinä, ja arkikielessä niiden erottaminen ei olekaan välttämättä tarpeellista. Kuten edellä on
jo mainittu, Gagné (1991) erottaa toisistaan käsitteet giftedness ja talent. Giftedness luo
potentiaalin ja asettaa oppimiselle rajat, ja siinä perinnöllisyyden osuus on huomattava.
Talent kehittyy harjoittamisen kautta pitkässä prosessissa, vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. (Mts. 65–66.) Gagnén erottelun perusteella voidaan määritellä, että musikaalisuus on eräs luontainen taipumus, testein mitattava lahjakkuuden osa-alue, joka on ainakin osittain yksilön perimästä riippuvainen. Tällöin musiikillinen lahjakkuus voidaan
määritellä erääksi erityislahjakkuuden muodoksi, joka on systemaattisen harjoituksen
kautta kehittyvä ominaisuus ja jonka kehittymisessä sosiaalinen vuorovaikutus on merkittävää. Tarkastelen tässä ja seuraavassa luvussa musiikillisen lahjakkuuden kehitysnäkökulmaa, joka tutkimuksen lähtökohtana ja tutkimuskysymysten asettelussa on ollut keskeinen. Tässä tutkimuksessa musikaalisuuden tai musikaalisuuden mittaamisen tarkastelu eivät sisälly tutkimuskysymyksiin, joten rajaan ne tarkastelun ulkopuolelle.
Tässä tutkimuksessa musiikillista lahjakkuutta pidetään harjoittamisen avulla kehittyvänä ominaisuutena. Tällöin on tärkeää huomioida Slobodan (1985) erottelu enkulturoitumisesta musiikkiin ja erityistaitojen harjoittamisesta. Slobodan (1985) mukaan musiikillinen taito rakentuu sisäisten taipumusten perustalle, mutta se saavutetaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Musiikillisen lahjakkuuden kehittymisessä voidaan erottaa kaksi
puolta: spontaani musiikillisten taitojen omaksuminen syntymästä alkaen (enkulturaatio) ja
erityisten musiikillisten taitojen omaksuminen tietoisen opetuksen ja harjoittamisen avulla.
(Mts. 194–196, 215.) Merriamin (1964, 146) mukaan enkulturaatio tarkoittaa prosessia,
jossa yksilö oppii oman kulttuurinsa. Musiikkiin enkulturoitumisesta käytetään myös nimitystä akkulturaatio tai musiikillinen sosialisaatio (Hargreaves 1986, 84, 91). Slobodan
(1985) mukaan enkulturaatio ei vaadi tietoista ponnistelua tai opetusta, ja se on vallitseva
prosessi musiikillisessa kehittymisessä 10. ikävuoteen asti. Enkulturaatio antaa perustan
omaksua harjoittamisen avulla musiikillisia erityistaitoja, kuten esimerkiksi soittimen tai
laulun hallintaa. (Mts. 194–196, 215.)
Slobodan (1985) mukaan musiikkiin enkulturoitumisessa on tyypillisesti muutamia pääelementtejä. Yksilöllä on jo syntyessään olemassa valmiina joitakin perusominaisuuksia, ja
toisaalta lapsen kasvaessa hän saa joukon kulttuuriin liittyviä kokemuksia. Lisäksi vaikuttamassa on nopeasti muuttuva kognitiivinen systeemi, kun monia taitoja opitaan. Useimpien lasten oppiminen noudattaa suurin piirtein samanlaista järjestystä, ja eri taidot saavutetaan suurin piirtein samassa iässä yksilöstä riippumatta. (Mts. 196.) (Lapsen spontaanista
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musiikillisten taitojen kehittymisestä ks. esim. Sloboda 1985, 202–215.) Moisalan (1993)
mukaan lapsi enkulturoituu kasvuympäristönsä musiikkikulttuuriin kahdessa eri prosessissa: vastaanottamalla ja sisäistämällä. Yksilön musiikilliset mentaalit mallit kehittyvät
sosiaalisena prosessina vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Mallien omaksumiseen
liittyy musiikin merkityssysteemin sisäistäminen. (Mts. 61–62.) Hargreaves (1986, 151)
nimittää näitä mentaaleja malleja kognitiivisen psykologian käsittein skeemoiksi, joihin
vastaanotettava uusi tieto assimiloituu.
Enkulturaation merkitys perustuukin juuri siihen, että se luo edellytyksiä musiikillisen
potentiaalin kehittymiselle. Ympäristön musiikilliset virikkeet vaikuttavat yksilölle kehittyviin mentaaleihin malleihin, välineistöön, jolla yksilö pystyy käsittelemään musiikillista
informaatiota. Moisala (1993) toteaakin, että musiikki voi olla yksilöllinen kokemus, mutta
kaikella yksilöllisellä on myös aina jokin enkulturaatiotausta. Jokaisessa musiikkiesityksessä ja musiikissa kognitiivisena toimintona vaikuttavat ne tavat jäsentää ja mieltää
musiikkia, jotka on opittu enkulturaation kautta. (Mts. 62, 66.) Esimerkiksi länsimaisen
tonaliteetin omaksumista voidaan verrata kielen omaksumiseen (ks. esim. Hargreaves
1986, 91–92, lasten enkulturaatiosta tonaliteettiin ks. esim. Fredrikson 1994). Musiikillinen ajattelumme ja mieltämisemme on siis riippuvainen niistä mentaaleista malleista, jotka
olemme enkulturaation kautta omaksuneet.
Sloboda (1985, 196, 215–216) toteaa, että enkulturaatio mahdollistaa musiikin alueen
erityistaitojen (esimerkiksi soittaminen, laulaminen ja säveltäminen) harjoittamisen, ja harjoittamisen merkitys kasvaa jatkuvasti 10. ikävuodesta eteenpäin. Myös Gardner (1983)
huomauttaa, että musiikilliset saavutukset eivät ole pelkästään synnynnäisen taipumuksen
tulosta, vaan niihin vaikuttavat kulttuurinen stimulaatio ja harjoitus. Kyvyt muovautuvat
siinä kulttuurissa, jossa niillä on käytännön merkitystä. Tarvitaan pitkä koulutusprosessi,
ennen kuin potentiaali, esimerkiksi musikaalisuus, voi toteutua kypsässä muodossa. Tässä
koulutusprosessissa välttämättömiä tekijöitä ovat sopiva motivaatio, oppimista edistävä
asenne ja oppimista tukeva kulttuurinen konteksti. (Mts. 112, 372–373.) Tämän tutkimuksen näkökulmasta voidaankin todeta, että yksilön saamalla soitonopetuksella on keskeinen
merkitys musiikillisen lahjakkuuden kehittymisessä. Siinä on nimenomaan kysymys systemaattisesta ja pitkästä prosessista, joka muodostuu oppitunneista ja oppilaan runsaasta
omasta harjoittelusta.

2.1.1.2 Soitonopetuksen vaiheittainen eteneminen
Tässä luvussa esittelen kolmea laajaa soitonopetukseen liittyvää tutkimusta. Ainakin näissä tutkimuksissa (Sosniak 1985a, 1985b, 1985c, Bastian 1989 ja Manturzewska 1990, ks.
myös Sosniak 1997) on havaittu tiettyjä samankaltaisia vaiheita, joiden kautta lasten ja
nuorten soitonopinnot ovat edenneet päätyen musiikin solistisiin opintoihin.
Sosniak (1997) käsittelee artikkelissaan Bloomin (1985a) tutkimusryhmän viisi vuotta
kestänyttä lahjakkuuden kehittymisen tutkimusprojektia, jossa kohteina oli usean eri lahjakkuusalan edustajia. Näiden joukossa oli muun muassa 21 kansainvälisen tason konserttipianistia. Tutkimusprojektin perusteella kävi ilmi, että pianistien oppimisessa ja musiikillisten taitojen kehittymisessä oli kolme eri vaihetta, jotka erosivat luonteeltaan sangen selvästi toisistaan. Eroja ilmeni siinä, mitä kussakin vaiheessa opittiin, millaisia erilaisia vaa-
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timuksia kukin vaihe asetti oppijalle ja myös opettajalle sekä millaista merkitystä eri vaiheilla oli opintojen jatkumiselle. (Sosniak 1997, 207–210.)
Lapsena opintojen alkaessa kukin pianisti työskenteli ja harjaannutti taitojaan ilman selvää käsitystä siitä, mikä on opintojen tavoitteena. Alkuvaiheessa ei lapsella eikä hänen vanhemmillaan ollut tietoista tavoitetta työskennellä ammattitasolle asti. Ensimmäiselle vaiheelle oli olennaista alaan tutustuminen ja epäsystemaattinen opetus; opittujen taitojen
näyttäminen ei ollut keskeisellä sijalla. Lapset oppivat informaalilla tavalla paljon taitoja ja
tietoja. He kuuntelivat jo pieninä paljon musiikkia ja oppivat tuntemaan säveltäjiä ja teoksia. Opetus oli leikinomaista, ja soittotunnit olivat miellyttäviä ja palkitsevia. Olennaista
opetuksessa oli kiinnostuksen rohkaiseminen, ei niinkään edistymisen arviointi tai työskentelyn korrektius. Epätavallinen lahjakkuus ei tässä vaiheessa juurikaan tullut ilmi, mutta
oppilas motivoitui jatkamaan pitemmälle. (Mts. 210–211.) Taitojen samalla karttuessa
oppilas siirtyi vähitellen, 10–13-vuotiaana, toiseen oppimisvaiheeseen (Sosniak 1985c,
416).
Toisessa vaiheessa soitonopetuksessa alettiin kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja tarkkuuteen ja opetus tuli analyyttisemmaksi ja ammattimaisemmaksi. Opettaja esitti sävyltään
kannustavaa kritiikkiä. Oppimissaavutuksia alettiin mitata esimerkiksi kilpailuissa, ja tulevaa opetusta suunniteltiin tulosten pohjalta. Opettajat rohkaisivat oppilaitaan esiintymään
julkisesti sekä osallistumaan musiikkileireille yhdessä samaa harrastavien nuorten kanssa.
Nuori käytti yhä enemmän aikaa soiton harjoittelemiseen ja ymmärsi pitkäjänteisen työskentelyn merkityksen. (Sosniak 1997, 211.)
Kolmas oppimisvaihe alkoi 18–19-vuotiaana pianistien siirryttyä ammattimaisiin
musiikkiopintoihin (Sosniak 1985a, 59). Siirtymä kolmanteen vaiheeseen oli vaikein ja
epävarmin. Se vaati nuorelta suurta sitoutumista alaan, ja samalla soittaminen alkoi viedä
häneltä melkein kaiken ajan sekä emotionaalisen energian. Kolmannelle vaiheelle olivatkin
tyypillisiä tietoinen ja näkyvä sitoutuminen alaan ja opiskelu jonkin kuuluisan mestariopettajan johdolla, jolloin oppilaan saama opetus ja palaute olivat ammattimaisesti korkeatasoisia. Tässä vaiheessa opettajat nauttivat myös suurta arvonantoa oppilaidensa keskuudessa.
Opettajalla oli tärkeä merkitys siinä prosessissa, jossa tuleva musiikin ammattilainen kehitteli omaa persoonallista työskentelytapaansa. (Sosniak 1997, 212.)
Sosniak (1997) korostaa, että erityislahjakkuuden kehittyminen on pitkä prosessi ja vaatii paljon aikaa. Tämän prosessin aikana tapahtuu laadullisia ja kehityksellisiä muutoksia.
Oppilas ja opittava asia muuttuvat, ja samoin muuttuu se tapa, jolla oppilas on sitoutunut
alan sisältöön. Siirtymä näiden vaiheiden läpi ei ole aina suoraviivainen. Esimerkiksi oppilaalta vaaditaan joskus liian aikaista sitoutumista alaan tai oppilas siirtyy toisinaan liian
aikaisin tai liian myöhään kolmanteen, ammattimaiseen vaiheeseen. Eri yksilöillä on erilainen tapa ja nopeus edistyä, eikä ole vain yhtä ainoaa tapaa oppia menestyksekkäästi. (Mts.
207, 212–213.)
Myös Manturzewska (1990) näkee musiikillisessa kehityksessä kausia, mutta hän jaottelee ne hieman eri tavalla kuin Sosniak. Manturzewskan mukaan ensimmäinen musiikillinen kehitysvaihe on spontaanin musiikillisen ilmaisun kausi 0–6 vuoden iässä. Tällöin on
erittäin tärkeää, että lapsella on välitön kontakti elävään musiikkiin tai lapsella on lähellään
ainakin yksi emotionaalisesti tärkeä henkilö, joka on kiinnostunut musiikista. Toinen vaihe
on ohjatun musiikillisen kehityksen kausi (ikävuodet 6–14). Tämä vaihe on olennainen erityisesti soiton teknisen kehityksen ja esiintymisvalmiuksien luomisen kannalta. Manturzewska pitääkin erityisesti ikävuosia 10–14 musiikkiesitysten kehittymisen kannalta erit-
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täin tärkeinä, ja hänen mukaansa jo 13–14-vuotiailla voi olla vaativaa ohjelmistoa. Hän
toteaa sangen jyrkästi, että mikäli pianistin tai viulistin koulutus alkaa 9. ikävuoden jälkeen,
se ei johda myöhempään mestaritasoon huolimatta musiikillisista kyvyistä ja motivaatiosta. Kolmas oppimisvaihe alkaa puberteetin loppuessa. Tällöin opinnoissa alkaa taiteellisen persoonallisuuden kehittymisen vaihe, jossa hyvin tärkeää on musiikillisesti pätevän
mestariopettajan kanssa työskentely. Tämä vaihe jatkuu aina muusikon valmistumiseen
asti, noin 23–24-vuotiaaksi. (Mts. 130–135.) Kehitysvaiheiden ja niiden asettamien vaatimusten huomiotta jättäminen on epäedullista musiikillisen lahjakkuuden kehittymisen kannalta, sillä jos näin käy, nuori ei kykene toteuttamaan potentiaaliaan parhaalla mahdollisella
tavalla. Siirtymissä vaiheesta toiseen lapsi ja nuori on helposti alttiina emotionaalisille kriiseille. (Manturzewska 1990, 137.)
Bastian (1989) teki laajan elämäkertatutkimuksen haastatellen 60:tä saksalaista, hyvin
soitonopinnoissaan menestynyttä nuorta. Hän jakaa tutkimuksessaan soitonopetuksen vaiheet ikäkausittain neljään jaksoon. Soitonopintojen ensimmäinen vaihe, 7-vuotiaaksi asti,
alkoi joko opetuksella kotona vanhempien johdolla tai jonkun paikallisen harrastelijan opetuksella. Toisessa vaiheessa (8–12-vuotiaana) opinnot alkoivat varsinaisen soitonopettajan
johdolla, ja tässä vaiheessa oli tärkeää inhimillinen ja lämmin kontakti soitonopettajaan.
Tämän vaiheen soitonopettajia muistellaan ystävällisinä ja lapsirakkaina – ei niinkään taitavina soittimensa osaajina. Itse asiassa opettaja hallitsi soittimensa aika vaatimattomasti,
ja lapsen edistyessä hyvin opettajanvaihto tuli ajankohtaiseksi melko nopeasti. Soitonopintojen kolmannessa vaiheessa 12-vuotiaasta 19–20-vuotiaaksi lapsi pääsi ammatillisesti
pätevän, usein musiikkikorkeakoulun tai konservatorion opettajan koulutettavaksi. Opetus
oli korkeatasoista, ja opettaja kiinnitti huomiota soittamisen tekniikkaan ja tulkintaan.
Opinnot olivat tavoitteellisia, ja tässä vaiheessa lapsi alkoi myös esiintyä julkisesti sekä
osallistua kilpailuihin. Soitonopintojen viimeinen vaihe alkoi, kun nuori pääsi noin 19-vuotiaana aloittamaan ammatilliset soitonopinnot jossakin musiikkikorkeakoulussa. (Mts.
127–132.)
Sosniakin, Manturzewskan ja Bastianin näkemykset soitonopintojen edistymisen vaiheista muistuttavat suuresti toisiaan. Suurin painotusero on ehkä siinä, että Manturzewska
näkee ohjatun musiikillisen kehityksen kauden (II vaihe) alkavan jo 6-vuotiaana. Toisaalta
hän toteaa, että erityisesti ikävuodet 10:stä eteenpäin ovat tärkeitä soiton teknisen kehityksen kannalta. Toisaalta myös Sosniakin havaintojen mukaan jotkut pianisteista olivat siirtyneet toiseen vaiheeseen jo 10-vuotiaina. Manturzewskan jaottelussa III oppimisvaiheen
merkitys on erityisen tärkeä tulevan muusikon uralle. Huolimatta siitä, että tutkimukset on
tehty erilaisissa sosiokulttuurisissa ympäristöissä, niissä on paljon yhtäläisyyttä. Sosniakin
ja Bastianin tutkimuksiin verrattuna Manturzewska kuitenkin näkee siirtymien vaiheesta
toiseen tapahtuvan hieman varhaisemmassa iässä.
Howe, Davidson, Moore ja Sloboda (1995, 163–164) kritisoivat Sosniakin (1985a,
1985b, 1985c) ja Manturzewskan (1990) tutkimuksia siitä, että ne on tehty melko pienestä
määrästä erittäin hyvin menestyneitä muusikkoja ja ettei niissä ole verrattu erinomaisten
muusikkojen taustaa huonommin opinnoissaan menestyneiden taustan kanssa. Toisaalta
Sosniakin ja Manturzewskan tutkimukset ovat keskeisiä haluttaessa tietoa musiikin ammattilaisten taustasta.
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2.1.2 Identiteetin käsitteen tarkastelua
2.1.2.1 Käsitys identiteetistä eri historiallisina aikoina
Identiteetin käsite on monimuotoinen, ja sen sisältö voi määrittyä eri tavoin tarkastelunäkökulmasta riippuen. Eri historiallisina aikoina myös käsitykset identiteetistä ovat muotoutuneet erilaisiksi. Hall (1999) on määritellyt identiteetistä kolme käsitystä, jotka
kuvastavat selkeästi käsitteen muuttumista valistuksen ajalta nykypäivään. Valistuksen
ajan subjekti ymmärrettiin järjellä ja tietoisuudella varustettuna, yhtenäisenä yksilönä.
Ihmisellä katsottiin olevan ”sisäinen keskus”, joka sai alkunsa syntymässä ja pysyi samana koko yksilön olemassaolon ajan. Identiteettinä pidettiin tätä minän olemuksellista keskusta. Modernina aikana syntyi käsitys sosiologisesta subjektista. Subjektin sisäistä ydintä ei pidetty enää autonomisena, staattisena kokonaisuutena, vaan sen katsottiin muodostuvan suhteessa ”merkityksellisiin toisiin”, jotka välittivät subjektille kulttuuria. Identiteetin katsottiin muodostuvan minän ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Postmoderniin aikaan tultaessa käsitys identiteetistä on tullut pirstaleiseksi, ja subjektilla ei
katsota olevan mitään kiinteää tai pysyvää identiteettiä. Subjekti voi ottaa erilaisia identiteettejä eri aikoina, eivätkä ne ryhmity yhtenäiseksi kokonaisuudeksi minkään eheän
minän ympärille. Postmodernin näkemyksen mukaan täysin yhtenäistä identiteettiä ei
voikaan olla olemassa. (Mts. 21–23.)
Edellä kuvatut käsitykset heijastavat kukin oman aikakautensa yhteiskunnallista ajattelua ja sosiaalisia rakenteita. Valistuksen ajalla yksilö syntyi yhteisön jäseneksi, ja hänen
asemansa yhteisössä oli staattinen. Syntyperä määräsi yksilön paikan yhteisössä, eikä
omalle asemalle ollut vaihtoehtoja. Näin ollen oli luontevaa ajatella, että ihmisen minuuskin pysyy staattisesti samanlaisena. Modernina aikana yksilön minuutta ei pidetä enää pelkästään yhteiskunnan rakenteiden määräämänä, ulkoa annettuna ominaisuutena, vaan identiteetti rakentuu refleksiivisessä prosessissa (ks. esim. Giddens 1991, 33). Postmodernina
aikana yksilö voi yhä vapaammin valita identiteettinsä rakennuspuita koulutuksen, kilpailun ja median tarjoaman tietotulvan keskellä. Kun staattisuus ja ennalta määräytyvyys ovat
vähentyneet, tilalle ovat tulleet useat valinnan mahdollisuudet, mutta myös epävakaus.
Gubrium ja Holstein (2001, 13) toteavatkin, että postmoderni maailma mahdollistaa laajan
valikoiman erilaisia diskursiivisia ympäristöjä identiteetin rakentumiselle.
Musiikkikoulutuksen näkökulmasta modernin ajan identiteettinäkemys tuntuu osuvalta:
yksilön käsitys itsestään musiikin harrastajana ja myöhemmin tulevana ammattilaisena
muovautuu pitkässä prosessissa, jossa ympäröivä kulttuuri välittyy jatkuvassa, pitkässä
vuorovaikutussuhteessa soitonopettajien ja muiden merkittävien ihmisten kanssa. Toisaalta
voidaan kysyä, miten yhtenäiseksi musiikinharrastajan tai -opiskelijan identiteetti rakentuu. Onhan mahdollista, että samanlaisenkin musiikkikoulutuksen perustalta ammatillinen
orientaatio ja elämänkulku voivat muodostua hyvin erilaisiksi (ks. luku 3.2). Musiikinopiskelijasta voi tulla orkesterimuusikko mutta myös soitonopettaja tai freelance-esiintyjä, ja
hän voi olla näitä vuorotellen tai yhtä aikaa. Tällöin postmoderni näkemys identiteetin pirstaleisuudesta voi olla perusteltu. Hall (1999, 250) haluaa laajentaa identiteettikäsityksen
koskemaan myös sitä, miten kulttuurin suomia resursseja käytetään tultaessa joksikin.
Hänen mukaansa tällöin tulee myös pohtia, keitä meistä voi tulla, ei pelkästään sitä, keitä
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me olemme. Voi hyvin yhtyä Heikkisen (2001, 30) toteamukseen, että Hallin määrittelemät
identiteettikäsitykset eivät ole yksiselitteisiä ja eri näkökulmia voi pitää perusteltuina.
Vaikuttaa siltä, että nykyaikaiselle käsitykselle identiteetistä on keskeistä ennen kaikkea
dynaamisuus ja vuorovaikutus-näkökulma. Identiteetti muotoutuu alati käynnissä olevassa
prosessissa, jossa ympäristöllä on keskeinen merkitys. Giddens (1991) pitää identiteettiä
ominaisuutena, joka yksilön tulee luoda ja jota hänen tulee myös ylläpitää refleksiivisenä
prosessina. Identiteetti sisältää tunteen elämäkerrallisesta jatkumosta, joka on mahdollista
kertoa myös muille ihmisille. (Mts. 52, 54.) Giddensin näkemys sysää vastuun identiteetin
rakentumisesta yksilölle itselleen. Yksilöllä on mahdollisuus tehdä ja hänen tulee tehdä
itsensä joksikin, ei vain olla passiivisesti sitä, mitä on.

2.1.2.2 Identiteetin rakentuminen sosiaalisena ja persoonallisena
identiteettiprojektina
Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on se, miten musiikinopiskelijat rakentavat
identiteettiään omaa elämäänsä kuvaavissa kertomuksissa. Tällöin identiteetin käsitettä
voi tarkastella kahdesta näkökulmasta: toisaalta siitä, millaisen prosessin kautta musiikin
harrastaja liittyy musiikinopiskelija- ja musiikkiyhteisön jäseneksi, ja toisaalta siitä, miten
hän erottuu ainutlaatuisena yksilönä musiikinopiskelijoiden ja tulevien musiikin ammattilaisten joukossa. Ensimmäisessä näkökulmassa on kyse pitkästä vuorovaikutteisesta prosessista ympäröivän, merkittäväksi koetun musiikkiyhteisön kanssa. Jälkimmäisessä
näkökulmassa puolestaan on kyse siitä, että musiikinopiskelijan tulee luoda oma tyylinsä
ainutlaatuisena, muista persoonallisesti erottautuvana musiikkiyhteisön jäsenenä.
Ymmärrys identiteetin kahtalaisesta luonteesta näyttääkin olevan tyypillinen nykykeskustelussa. Ricouer (1994, 116) määrittelee identiteetin käsitteelle kaksi käyttötapaa: identiteetti samuutena (lat. idem) ja identiteetti itseytenä (lat. ipse). Samuus merkitsee yksilön
liittymistä yhteisöön, kun taas itseys on yksilön ominaislaatua, erottautumista yhteisöstä
yksilöksi. Samaa tarkoittaen Fornäs (1998, 278, 280) kirjoittaa identiteetin kaksoismekanismista, jossa toisaalta yksilö liittyy muihin, mutta toisaalta hän erottautuu muista ihmisistä. Ihmisten yksilöllisyyksien voidaankin nähdä kehittyvän yhteisön kanssa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa (ks. myös Berger ja Luckmann 1995, 195). Harré (1983) erottelee
näitä identiteettiprojekteja määritellen niitä sosiaalisena olemisena ja persoonallisena olemisena. Sosiaalisessa identiteettiprojektissa yksilö pyrkii yhteisyyteen ja samanlaisuuteen yhteisönsä kanssa. Persoonallisessa identiteettiprojektissa identiteetti rakentuu toiseuden kautta yksilön pyrkiessä vakuuttamaan muut hänelle erityisillä ominaisuuksilla.
(Mts. 273–279, ks. myös Heikkinen 1999, 53–54.) Näin ollen identiteetin rakentuminen
voidaan nähdä kahtena erilaisena, rinnakkaisena prosessina.
Solistisen koulutuksen opiskelijoita voidaan pitää taiteilija- tai muusikkonoviiseina,
jotka ovat identifioitumassa tulevaan ammattiinsa. Opiskeluaikana jollakin voi olla päätavoitteena esiintyvän muusikon tai solistin ura, jollakin toisella ennemminkin soitonopetustyö. Lepistö (1991) määrittelee taiteilijaidentiteetin rakentumisen edellä kuvattuun tapaan
kahtalaisena. Toisaalta on kysymys sosiaalisesta identiteettiprojektista, ”taidemaailmaan”
astumisesta, jolloin opiskelija omaksuu erityisen sääntö- ja normijärjestelmän, joka ohjeistaa taiteilijaksi tulemista ja taiteilijana olemista. Tällöin opiskelija sisäistää ja oppii hallit-
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semaan taidemaailman intressit ja arvot, mikä on edellytys persoonallisen taiteilijaidentiteetin rakentumiselle. Toisaalta tämä persoonallinen identiteettiprojekti edellyttää yksilöllisen taiteellisen tyylin ja persoonallisen karisman luomista, jolloin yksilö erottuu kaltaistensa joukosta. (Mts. 24, 29, 32, ks. myös Houni 2000, 37.)
Solistisen koulutuksen opiskelijoita voidaan pitää myös Becherin (1989) ja Ylijoen
(1998b) tapaan erään akateemisen heimokulttuurin edustajina. Tällöin ajatellaan, että tietyn
akateemisen oppiaineen keskuudessa kehittyy vallitseva moraalijärjestys (ks. myös Harré
1983, 245), jota ylläpidetään ja välitetään yhteisön kollektiivisella mallitarinalla. Moraalijärjestys merkitsee yhteisössä tapahtuvaa hyväksyttävien menettelytapojen erottelua, johon
liittyy julkisesti osoitettava hyväksyntä ja kunnioitus tai vaihtoehtoisesti halveksunta.
Moraalijärjestys tarjoaa peruslähtökohdat, joiden rajoissa oppiaineen piirissä toimitaan ja
joiden pohjalta opiskelijat voivat rakentaa identiteettiään. Tällöin sosiaalinen identiteettiprojekti voidaan nähdä oman alan jäsenyyden saavuttamisena kiinnittymällä sen moraalijärjestykseen. Tällöin opiskelija kykenee tulkitsemaan, mitä on hänen alansa edellyttämä
hyveellinen opiskelu ja kykenee vakuuttamaan myös muut yhteisön jäsenet omasta pätevyydestään. Persoonallinen identiteettiprojekti merkitsee opiskelijan omaa persoonallista
kiinnittymisen tapaa alansa moraalijärjestykseen, jolloin opiskelija muovaa kollektiivista
mallitarinaa. Saman alan opiskelijat sitoutuvat eri tavoin oman alansa kulttuuriin. Olennaista on, että molemmat identiteettiprojektit onnistuvat, jolloin opiskelija voi saavuttaa
tunnustetun aseman yhteisönsä jäsenenä. (Ylijoki 1998a, 139, 145, Ylijoki 1998b, 8–9.)
Tämän tutkimuksen näkökulmasta on olennaista, millainen on solistisen koulutuksen
moraalijärjestys ja sitä ilmentävä kollektiivinen mallitarina. Mitkä ovat niitä vakiintuneita
solistisen koulutuksen käytänteitä, jotka luovat pohjaa opiskelijoiden identiteetin rakentumiselle? Toisaalta voidaan todeta, että huomiota tulee kiinnittää koko musiikkikoulutuksen
käytänteisiin lapsuudesta alkaen. Sosiaalinen, musiikkiyhteisöön liittyvä identiteettiprojekti alkaa jo lapsuudenaikaisista musiikkiopinnoista. Onkin tarkasteltava koko soitonopetusjärjestelmän merkitystä.

2.1.2.3 Identiteetti narratiivisena käsitteenä
Identiteetti samuutena ja itseytenä määrittyy vastauksina kysymyksiin ”mihin kuulun” ja
”kuka olen”. Kuuluminen johonkin liittyy yksilön käsitykseen itsestään yhteisön jäsenenä, liittyneenä johonkin. Itseys on ominaisuuksia, jotka tekevät yksilöstä ainutlaatuisen,
vaikkakin yhteisön jäsenenä. Narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen yleistymisen
myötä on käsite narratiivisesta identiteetistä tullut yhä käytetymmäksi. Tällä tarkoitetaan
sitä, että vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin rakennetaan omaa elämää kuvaavien kertomusten kautta. Edellisessä luvussa kuvattiin identiteetin rakentumista sosiaalisena
ja persoonallisena identiteettiprojektina vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa.
Myös identiteetin narratiivisen rakentumisen näkökulmasta yhteisön merkitys on keskeinen: yhteisö luo ne rajat ja ehdot, joiden varassa omaa elämää kuvaavat kertomukset voivat rakentua. Hall (1999) käyttää tässä yhteydessä diskurssin käsitettä. Identiteetit rakentuvat minän muuttamisessa kertomuksiksi kullekin kulttuurille ominaisen diskurssin
sisällä. Tällöin diskurssi ymmärretään kullekin kulttuurille ominaisena tapana esittää asioita. Diskurssi mahdollistaa aiheen näkemisen jollakin tietyllä tavalla, mutta se myös
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rajoittaa niitä tapoja, joilla aiheesta voi keskustella. (Mts. 98, 104, 251.) Holstein ja Gubrium (2000) viittaavat samaan toteamalla, että diskurssit antavat käsitteelliset rajat kerronnalle, jolloin paikallinen ja erityinen voivat rakentaa erilaisuutta kertomuksiin. Kuuluminen esimerkiksi johonkin rotuun tai etniseen ryhmään muovaa merkittävästi oman elämän kerrontaa. (Mts. 104–105.)
Modernina aikana yleistyneet elämäkertojen kirjoittaminen ja kertominen ovat tulleet
keskeisiksi identiteetin ilmauksiksi (ks. esim. Giddens 1991, 76). Alasuutarin (1989)
mukaan menneen ajan aktiivinen käyttö on tullut identiteetin muovaamisessa yhä tärkeämmäksi. Tällöin elämäkerran kautta voidaan osoittaa yksilön erityislaatua. Yksilöllisen kehityskaaren tuloksena rakentunut yksilön erityisyys havainnollistaa yksilön identiteettiä.
(Mts. 77–80.)
Käsitys identiteetistä narratiivisesti rakentuvana ominaisuutena sisältää ajatuksen siitä,
että narratiivinen identiteetti muotoutuu aina uudelleen uusien kertomusten kautta. Se, että
käsityksemme itsestä muuttuu ja kehittyy uusien kokemusten myötä, merkitsee myös narratiivisen identiteetin uudelleen muotoutumista. Holstein ja Gubrium (2000) toteavat, että
se, mitä olemme, ei ole lopullista. Yksilöllisyytemme riippuu siitä, miten kerromme itsestämme. (Mts. 205.) Ricoeurin (1984, 52–87) teoria narratiivisesta identiteetistä kolmivaiheisena mimesiksenä sisältää ajatuksen narratiivin kehämäisyydestä. Meillä on esiymmärryksemme kautta käsitys siitä toiminnasta, johon kertomukset viittaavat (mimesis1).
Mimesis2 merkitsee toiminnan ilmaisua narratiivisena, juonellisena tekstinä, jonka eri
tapahtumat ovat merkityksellisessä suhteessa toisiinsa. Tapahtumien juonellistamista ja
muuttamista tekstiksi voidaan pitää narratiivisuuden keskeisenä ominaisuutena.
Mimesis3-vaiheessa luettavan narratiivin kautta on mahdollisuus tavoittaa uusi ymmärrys
toiminnasta. Kehämäisyydessä ei palata alkupisteeseen, vaan ymmärrys toiminnasta on
muuttunut. Narratiivinen teksti on siis mahdollistanut käsityksien uudelleen muotoutumisen. Juuri tämä narratiivisen mimesiksen näkökulma antaa mahdollisuuden uudistaa myös
itseä koskevia käsityksiä ja tavoittaa uusi ymmärrys itsestä. Tällöin identiteettiä on mahdollisuus kertoa aina uudestaan. (Ks. myös Kaunismaa ja Laitinen 1998, 185–189.) Kaunismaa ja Laitinen (1998, 191) pitävät narratiivista identiteettiä sellaisen prosessin tuloksena, jossa itseä tulkitaan kerrottujen kertomusten välityksellä.
Narratiivista identiteettiä voidaan siis luonnehtia ihmisen aina uudelleen rakentamaksi
kertomukseksi siitä, kuka hän on. Heikkinen (2001, 33) on todennut, että narratiivinen
identiteetti muodostuu paitsi elämästä kerrottujen kertomusten myös muiden itseilmaisujen
kautta vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Soitonopiskelussa musiikkiesitykset ovat
keskeinen itseilmaisun muoto ja musiikilliset kokemukset ovat tärkeällä sijalla yksilön elämässä. Kertoessaan elämästään musiikin opiskelun parissa opiskelijat suhteuttavat musiikillisia kokemuksiaan osaksi elämänkulkuaan. Olennainen osa opiskelijoiden narratiivisen
identiteetin rakentumisessa ovatkin heidän musiikilliset kokemuksensa ja esiintymisensä
sekä niiden kautta tapahtunut vuorovaikutus ympäristön kanssa. Ihanuksen (1999, 241)
mukaan minäkertomukset voivat saada paitsi kirjoitetun tai suullisen, myös musiikillisen
tai tanssillisen hahmon ja narratiivinen identiteetti säilyy ja muuntuu kertomusten varassa.
Sarup (1996, 25) kuvaa narratiivista identiteettiä moniulotteisena tilana, jossa erilaiset kertomukset sekoittuvat; samalla, kun kerromme elämästämme, vaikka pieninäkin muistoina
ja tarinoina, rakennamme identiteettiämme.
Vilkko (2000) toteaa, että myöhäismoderni elämänkulku on irtoamassa perinteisestä
sukupolvien ketjusta yksilöllisten valintojen määrittämäksi elämänkuluksi. Elämänkulku-
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aan kertova yksilö luo narratiivisen yhteyden nykyisen ja tulevan minänsä välille. Tässä
tilanteessa elämäntapahtumat ”voidaan ottaa haltuun” kertomalla, ja narratiivinen identiteetti rakentuu kerronnan kautta. (Mts. 74–76, 81–82.) Postmodernin ajan pirstaloituneen
identiteettinäkemyksen rinnalla narratiivista identiteettinäkemystä voikin pitää eheyttävänä ajatteluna. Kerronnan kautta tapahtuva elämäntapahtumien haltuunotto luo jatkuvuutta menneen, nyt olevan ja tulevan välille. Tätä kerronnan kautta tapahtuvaa elämänkulun eheyttämistä ja uudelleen tulkintaa on käytetty myös esimerkiksi narratiivisessa terapiassa (ks. esim. Holma 1999).

2.1.2.4 Identiteetin rakentuminen nuoruusiän soitonopiskelun
näkökulmasta
Musiikinopiskelu ja esiintymiset ovat tämän tutkimuksen kannalta ominaislaatuisia itseilmaisun muotoja, joilla on tärkeä merkitys persoonallisen identiteetin muotoutumisessa.
Soitonopetukselle on ominaista usein pitkä kahdenvälinen opettaja-oppilassuhde. Voidaan perustellusti sanoa, että tämä suhde on usein lapsuudesta aikuisikään saakka merkittävä vuorovaikutustapahtuma, joka muodostaa erään tärkeän elementin soitonopiskelijan
identiteettiprosessissa. Modernin yhteiskunnan käsitys sosiologisesta subjektista pitää
identiteettiprosessissa keskeisenä juuri suhdetta merkityksellisiin toisiin (ks. Hall 1999,
21–22). Hanifi (1998) haastatteli tutkimuksessaan taiteen harrastajia ja totesi, että jokaisessa musiikkitarinassa ”merkitykselliset toiset” olivat tärkeitä: vanhemmat, lapsikuorot,
orkesterit – ja musiikkioppilaitos sekä hyvässä että huonossa. Monelle musiikinharrastajalle jo lapsuudenkoti oli antanut musiikillisen yhteisön, jolloin musiikki koettiin luonnolliseksi osaksi elämää. Soittotuntien merkitys oli kahtalainen. Toisaalta soitonopettaja
muistettiin kannustavana ja itseluottamusta antavana, mutta toisaalta soittotunneilta oli
myös nujertavia ja traumaattisia muistikuvia. Nuorten kannalta on ongelmallista, jos omat
kyvyt eivät tyydytä vanhempien tai opettajien asettamia tavoitteita. Kenen ehdoilla
musiikkia silloin harrastetaan? (Mts. 385–425.)
Juuri nuoruusikää on perinteisesti pidetty tärkeänä vaiheena identiteetin muotoutumisen
kannalta, vaikka nykykäsitysten mukaan identiteettiprosessi ymmärretään koko elämän
ajan jatkuvana. Gubrium ja Holstein (2001, 1) toteavat, että nykyelämä tarjoaa rajattomasti
vaihtoehtoja siihen, mitä voisimme olla. Postmodernina aikana erilaisten instituutioiden,
kuten esimerkiksi koulutuksen, merkitys identiteettien uudelleen muovaajina on tullut selvästi näkyviin. (Mts. 7, 9.) Myös soiton harrastajan elämässä erilaiset koulutusvalinnat ovat
ajankohtaisia etenkin nuoruusiässä. Tehdyillä valinnoilla on pitkäkestoisia vaikutuksia
ammatinvalinnan ja koko tulevan elämän kannalta. Nurmi (1995) toteaa, että nuoruusiässä
ihminen sosiaalistuu ympäröivään kulttuuriin uusintaen roolit ja koko elämäntavan. Niinpä
nuoruusikää voidaan pitää keskeisenä identiteetin muodostumisen ja minäkuvan kehittymisen aikana. Ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri sekä nuoren omat taipumukset ja temperamentti luovat kehykset eri elämänalojen merkityksellisille valinnoille. Koulutus on keskeisesti määrittämässä, mitä vaihtoehtoja nuorelle on tarjolla. Tekemistään valinnoista nuori
saa palautetta, ja hän voi arvioida, miten saavutukset vastaavat alkuperäisiä tavoitteita.
Onnistuminen ikäsidonnaisten haasteiden parissa luo pohjaa myönteiselle minäkuvalle ja
identiteetille. (Mts. 256–258, 263–266.)
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Onnistuneet elämänkulun suuntaa ohjaavat valinnat ovat olennaisia myönteisen identiteetin kehittymisen kannalta. Tärkeää on löytää ja saavuttaa tarjolla olevista mahdollisuuksista ne, jotka parhaiten vastaavat yksilön omia tavoitteita ja mielenkiinnon kohteita. Nurmi
ja Salmela-Aro (2000) pitävät kriittisinä erilaisia siirtymiä elämänkulun aikana. Näille siirtymille ovat ominaisia muutokset yksilölle tulevissa haasteissa ja vaatimuksissa. Selviytyäkseen yksilön pitää kyetä sopeuttamaan henkilökohtaiset tavoitteensa muuttuviin vaatimuksiin. Hyvinvointia lisää kyky muodostaa sellaisia tavoitteita, jotka heijastavat siirtymän odotuksia, ja toisaalta kyky luopua sellaisista tavoitteista, jotka eivät ole vaatimusten
mukaisia. Usko omien tavoitteiden saavuttamismahdollisuuksiin ja tavoitteisiin sitoutuminen ovat olennaisia psyykkiselle hyvinvoinnille. (Mts. 92–94.)
Nuoruusiän runsaista mahdollisuuksista jotkut onnistuvat valitsemaan mieleisensä ja
sitoutumaan niihin, kun taas joidenkin kohdalla valintoja voi kuvata jopa ajautumisena.
Marcia (1980) on määritellyt identiteetin rakentumisessa neljä erilaista statusta. Hajanainen identiteetti merkitsee, ettei yksilö ole tehnyt elämänkulkua koskevia tärkeitä päätöksiä,
kun taas lunastamattomassa identiteetissä yksilö on sitoutunut johonkin pohtimatta asiaa
riittävän tarkasti. Kun yksilö on identiteettinsä etsimisvaiheessa, on kyse keskeneräisestä
identiteetistä. Saavutettu identiteetti merkitsee läpikäytyä kriisiä ja harkiten tehtyjä päätöksiä tärkeiden elämänvalintojen suhteen. (Mts. 159–187.)
Suomalainen soitonopetusjärjestelmä, joka on herättänyt ihailua myös ulkomailla, luo
osaltaan kehykset musiikinopiskelijoiden identiteetin rakentumiselle. Musiikin harrastajia
on yhä enemmän, ja yhä nuoremmat soittajat menestyvät myös kansainvälisesti. Siten voidaan todeta, että kilpailu klassisen musiikin alueella on aina vain kovempaa. Grunwald
(1997) on huolissaan musiikinopiskelijoiden psyykkisestä kestokyvystä nykyoloissa.
Yhteiskunta on muuttunut yhä kaupallisemmaksi, opiskelussa painottuvat erilaiset suoritukset, ja musiikkikilpailuihin osallistuminen on tullut yhä merkittävämmäksi. Kaikki tämä
lisää yksilöön kohdistuvaa painetta. Tämän paineen keskellä musiikinopiskelija joutuu
pohtimaan, mitä hän haluaa olla ja mitä tavoitella. (Mts. 150–151, 213–215.)
Kilpailun koveneminen näkyy myös konkreettisesti esimerkiksi musiikkikilpailujen
määrän ja niiden osallistujamäärän kasvamisena sekä niiden saamana suurena julkisena
huomiona (ks. luku 3). Jokinen (1996) näkee nykytilanteen kulttuurin tavaroitumisena ja
esineistymisenä. Kulttuuriteollisuuden tavara- ja idolituotanto saattaa markkinoille tuotteita levitettäviksi ja myytäviksi. Tällaisia tuotteita ovat myös esimerkiksi festivaalit, happeningit ja massatapahtumat. Kulutus ja tavaroituminen ovat mukana myös identiteettien
rakentumisessa, vaikka niihin itse ilmiöinä suhtautuisikin nihkeästi. (Mts. 33–35.) Tässä
tilanteessa nuori musiikinopiskelija joutuu arvioimaan omaa suorituskykyään ja omia
tavoitteitaan. Voidaankin kysyä, miten nuoret ohjautuvat tekemään valintojaan nykyaikaisessa ärsyketulvassa. Sosiaalisten verkostojensa laadusta riippuen he voivat olla ratkaisujensa kanssa myös suhteellisen yksin. Näre (1996) kysyy, onko nuorilla kulttuurista lukutaitoa eritellä ja valita tarjolla olevia mahdollisuuksia ja työstää niiden avulla omaa elämäänsä koskevia asioita. Tärkeää olisi kyky valita omaa kehitystä tukevia kulttuurituotteita. Tällaisen taidon hallinta on erilaista eri yksilöillä ja myös vaihtelee samallakin yksilöllä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. (Mts. 322.)
Ympäröivä järjestelmä luo ne kehykset, joiden puitteissa musiikinopiskelija rakentaa
identiteettiään.Lepistön (1990) mukaan kenestäkään ei tule taiteilijaa yksin. Taiteilijan
tuottaminen tapahtuu taidemaailman rakenteiden ja yhteistyöverkostojen kautta. Taidemaailma myös määrittää taiteilijan arvon ja statuksen yhä kovenevassa kilpailussa ja kau-
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pallistumistrendien vaikutuspiirissä. (Mts. 125, 134.) Vaikuttaa siltä, että kuvataidemaailman asetelma on analoginen tavoitteellisen soitonopiskelun kanssa.
Soitonopiskelu on lapsuudesta alkaen kokonaisvaltainen prosessi. Kemp (1996, 100)
tuo esiin vaikeuden erottaa musiikin alalla henkilön persoonallista identiteettiä musiikillisista taidoista ja suorituskyvystä. Näyttää siltä, että henkilön itsearvostus riippuu siitä,
miten hän esiintyy. Jotta voisi olla arvokas ihminen, täytyy onnistua musiikissa. (Ks. myös
esim. Dews & Williams 1989.) Näyttääkin siltä, että musiikinopiskelijat ovat taipuvaisia
perfektionismiin, mikä johtaa kovaan itsekritiikkiin ja kelpaamattomuuden tunteisiin.
Nämä puolestaan heikentävät henkilön hyvinvointia ja itsekäsitystä. (Kemp 1996, 101.)
Tulamo on määritellyt käsitteenä musiikillisen minäkäsityksen, jota voidaan pitää
musiikinopiskelijan identiteetin eräänä osa-alueena. Tulamon (1993) mukaan musiikillinen
minäkäsitys on yksilön tietoinen, subjektiivinen käsitys musiikillisista ominaisuuksistaan,
toiminnastaan ja edellytyksistään. Kokemusmaailman pohjalta sen luonne voi muuttua ja
kehittyä. Mikäli henkilöllä on myönteinen musiikillinen minäkäsitys, hän luottaa itseensä
ja toimintamahdollisuuksiinsa, kun taas kielteinen musiikillinen minäkäsitys johtaa kelpaamattomuuden ja ei-hyväksytyksi tulemisen kokemukseen. Juvonen (2000, 72) toteaa, että
musiikillinen minäkäsitys muodostuu musiikilliseen vuorovaikutukseen perustuvien kokemusten pohjalta.
Musiikin opiskelua voidaan pitää kokonaisvaltaisena prosessina. Myönteisen identiteettiprosessin kannalta olisi tärkeää, että soitonopinnoille asetetut vaatimukset ja tavoitteet
vastaisivat mahdollisimman hyvin yksilön potentiaalia. Vaarana on, että opiskelijoille asetetaan eriyttämättä liiaksi samanlaisia vaatimuksia ottamatta huomioon riittävästi kunkin
henkilökohtaisia ominaisuuksia.

2.1.2.5 Tunnustuksen merkitys identiteetin rakentumisessa
Nykyinen soitonopetusjärjestelmä merkitsee soitonopiskelijalle muun muassa erilaisia
suoritusvelvoitteita (ks. luku 3), jotka usein perustuvat suoritusten pisteytykseen ja myös
niiden ainakin alitajuiseen vertailuun opiskeluyhteisössä. Musiikkikilpailuissa opiskelijoita asetetaan eksplisiittisesti paremmuusjärjestykseen, mikä voi olla vahvasti muokkaamassa heidän käsitystään itsestään paitsi soittajina myös ihmisinä. Vertailun näkökulma
on osa musiikin opintoja. Se on osaltaan mukana identiteetin rakentumisprosessissa, kun
opiskelijat erilaisten suoritusten kautta tavoittelevat yhteisössään tunnustusta. Oliverin
(2000) mukaan useat nykyiset sosiaaliteoriat katsovatkin identiteetin rakentumisen perustuvan olennaisesti juuri tunnustuksen saamiseen. Kun identiteetti nähdään intersubjektiivisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuvana, positiivinen itsetuntomme on riippuvainen toisten osoittamasta arvonannosta ja tunnistamme itsemme yksilöinä toisten
antaman tunnustuksen kautta. (Mts. 32.) Merkittävien toisten antama arvonanto ja myönteinen suhtautuminen – tunnustuksen saaminen – ovat olennainen osa identiteettiprosessissa.
Tunnustuksen ja identiteetin yhteen liittävän keskustelun alkuperä on Taylorin (1994,
26) mukaan Hegelin teorioissa. Tunnustus-käsitettä ovat kehitelleet muun muassa Taylor
(1994), Honneth (1995) ja Oliver (2001), ja käsitettä on sovellettu tähän mennessä lähinnä
yhteiskuntatieteiden alueella. Tunnustukseen sisältyvä sosiaalinen arvonanto on merkittä-
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vää kaikessa inhimillisessä kanssakäymisessä. Tämän tutkimuksen näkökulmasta tunnustus-käsitettä voi soveltaa sekä soitonopetustapahtumaan että kaikkiin niihin kulttuurielämän muotoihin, joiden kautta ammattiin aikovat musiikinopiskelijat voivat meritoitua,
etenkin musiikkikilpailuihin. Soitonopettaja on opiskelijan elämässä keskeinen merkittävä
henkilö, joka arvioidessaan joko antaa tunnustusta tai ei. Musiikkikilpailuja voidaan pitää
yhtenä merkittävimmistä sosiaalisen arvostuksen välittäjistä musiikkialalla. Taylor (1994,
25–26) pitää tunnustuksen saamista elintärkeänä inhimillisenä tarpeena ja toteaa, että sen
evääminen voi johtaa alemmuudentuntoon.
Taylor (1994, 27) pitää tunnustuksen antamista kunnioituksen tapana, jolloin hän viittaa
kunnioitukseen kahdessa merkityksessä: kunnioitus (honour) sosiaalisen hierarkian näkökulmasta, jossa henkilöitä asetetaan valikoiden paremmuusjärjestykseen, sekä kunnioitus
(dignity) tasaveroisena kaikille yhteisön jäsenille osoitettuna arvonantona, esimerkiksi
demokratiassa. Soitonopiskelun näkökulmasta tuntuu osuvalta ajatus valikoiden osoitetusta tunnustuksesta. Opettaja arvottaa oppilaitaan näiden suoritusten perusteella, ja toisaalta esimerkiksi musiikkikilpailuissa tulevat palkituiksi vain harvat ja valitut. Taylorin
(1994) mukaan persoonallisen identiteetin rakentumisessa tunnustus ei tule annettuna, vaan
se täytyy voittaa ja ansaita vuorovaikutuksessa merkittävien toisten kanssa. Vaikka joutuisimme eroon merkittävistä toisista ihmisistä, identiteettimme luonti ja ylläpito jatkuvat läpi
koko elämän dialogissa – vaikkakin jopa fyysisesti erillään – merkittävien toisten kanssa.
(Mts. 33–34.)
Soitonopetuksen osalta voidaan siis todeta, että opiskelija kantaa mukanaan jopa ensimmäisten lapsuudenaikaisten soitonopettajiensa arvostuksia ja tunnustuksen antoa tai sen
epäämistä. Tunnustus sosiaalisena arvonantona onkin keskeistä soitonopetuksen näkökulmasta. Soitonopinnoissa yksilö toteuttaa itseään omien kykyjensä ja taipumustensa perustalta ja oppiminen tapahtuu interaktiossa oman opettajan ja muiden merkittävien ihmisten
kanssa. Yhteisö asettaa kunakin historiallisena aikana omat arvostuksensa ja määrää sen,
mitä pidetään tavoiteltavana, kyvykkäänä ja arvostettavana. Honnethin (1995) mukaan
yhteisön kulttuurinen itseymmärrys luo ne kriteerit, jotka suuntaavat ihmisten sosiaalista
arvostusta. Ihmisten saavutuksia ja kykyjä arvioidaan sen mukaan, miten ne toteuttavat
kulttuurisesti määräytyneitä arvoja. Yksilön statusta mitataan sosiaalisen kunnian ehdoilla.
Kunnia ilmentää saavutettua sosiaalista asemaa verrattuna yhteisön asettamiin odotuksiin.
Yksilön ominaisuuksien ja kykyjen sosiaalinen arvostaminen edistää yksilön itsearvostusta
ja tuottaa kunnian ja arvokkuuden tunteita. Mikäli yksilö tuntee, ettei hänen tavallaan
toteuttaa itseään ole arvostusta yhteisössä, on seurauksena persoonallisen itsearvostuksen
puute. Sosiaalinen arvostus on välttämätöntä, jotta yksilö voisi suhtautua omiin taipumuksiinsa myönteisesti. (Mts. 121–123, 129, 132–134, tunnustuksen merkityksestä opetustyössä ks. myös Heikkinen & Huttunen 2002.)
Nyky-yhteiskunnassa kulttuuria leimaa enenevästi kaupallistuminen ja kilpailu (ks. luku
2.1.2.4). Soitonopiskelija joutuu siis kamppailemaan tunnustuksen saamisesta yhteisössä,
jossa vertaillaan ja kilpaillaan. Honnethin ajattelun mukaan yhteisö asettaa kehykset, joissa
tunnustuksesta kamppaillaan. Käynee siis niin, että yksilö orientoituu vallitseviin arvostuksiin, vaikka vastentahtoisestikin. Tätä orientoitumista suoritusyhteiskuntaan saattaa ilmentää esimerkiksi opiskelijoiden yhä laajamittaisempi kilpailuttaminen. Yhteisön asettamien
arvostusten vaarana on, ettei yksilön saavutuksia osata arvioida tai mitata muilla kuin kulloisenkin trendin mukaisilla mittareilla. Tämä puolestaan saattaa johtaa toimintamallien
yksipuolistumiseen entisestään.
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Honnethin (1995) mukaan myönteinen itsesuhde on mahdollinen vain tunnustuksen
kokemuksen kautta. Tunnustuksen kokemus on välttämätön ehto yksilölliselle itsetoteutukselle sekä itseluottamukselle. Luottaessaan itseensä yksilö kykenee ilmaisemaan tarpeensa
sekä harjoittamaan kykyjään. Tunnustuksen saaminen luo olosuhteet ulkoiselle ja sisäiselle
vapaudelle, josta yksilöllisten päämäärien toteuttaminen riippuu. (Mts. 173–174.) Voidaan
siis kysyä, tuoko esimerkiksi kilpailujen kautta saavutettu arvonanto ulkoista ja sisäistä
vapautta. Toisaalta voidaan pohtia, mitä tapahtuu niille useille opiskelijoille, jotka kylläkin
tavoittelevat tunnustusta, mutta eivät sitä saavuta ainakaan niillä tavoilla, joita yhteisö eniten arvostaa. Tällöin myönteinen itsesuhde saattaa jäädä tavoittamatta, millä puolestaan voi
olla kielteisiä seurauksia identiteetin rakentumisen kannalta.

2.1.3 Yhteenvetoa
Tämän tutkimuksen käsitteistössä on keskeisenä lähtökohtana ollut ajatus siitä, että yksilön musiikillisina taitoina ilmenevä musiikillinen lahjakkuus kehittyy, samoin kuin koko
hänen identiteettinsä rakentuu, intersubjektiivisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
yhteisön ja merkittävien toisten kanssa. Erilaiset identiteetin ilmaukset, olivatpa ne esimerkiksi musiikillisia itseilmaisuja tai kertomuksia omasta elämästä, kantavat tämän vuorovaikutuksen mukanaan tuomia merkityksiä. Tutkimuksen edetessä tutkimuskäsitteistö
on laajentunut lahjakkuusteoreettisesta näkökulmasta identiteettiteoreettiseen tarkasteluun. Kummassakin teoreettisessa lähestymistavassa ovat olennaisia merkittävät toiset ja
heidän merkityksensä toisaalta lahjakkuuden kehitysprosessissa ja toisaalta identiteetin
rakentumisessa. Merkittävät (tai merkitykselliset) toiset on lähinnä identiteettiteoreettinen käsite, kun taas lahjakkuusteoreettisessa käsitteistössä merkittäviä toisia ilmaistaan
esimerkiksi käsitteillä merkittävät ihmiset ja yhteiskunnalliset tekijät. Tutkimustekstissä
käytän lähes synonyymisesti käsitteitä merkittävät toiset ja merkittävät ihmiset.
Yksilöllisten taipumusten kehittäminen ja taitojen ilmaukset ovat yksi osa identiteetin
rakentumista. Identiteetin rakentumista tarkastellaan tässä tutkimuksessa kahtalaisena prosessina: se tapahtuu sekä samastumalla että itseytymällä. Sosiaalisessa identiteettiprojektissa yksilö kokee yhteisyyttä yhteisönsä kanssa, voi sisäistää yhteisönsä arvot ja tulla
yhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi. Persoonallisessa identiteettiprojektissa yksilö toiseuden
kautta löytää oman persoonallisen tyylinsä ja voi erottautua muusta yhteisöstä. Identiteetin
rakentuminen on koko elämän mittainen prosessi, ja narratiivisen identiteettikäsityksen
mukaan yksilö rakentaa identiteettiään yhä uudelleen uusiutuvissa, elämäänsä koskevissa
kertomuksissa. Solistisen koulutuksen musiikinopiskelijoiden osalta voi puhua myös erityisestä musiikki-identiteetistä. Tämä tarkoittaa toisaalta yhteisön hyväksymiä käsityksiä
niistä piirteistä, jotka ovat ominaisia solistisen koulutuksen opiskelijalle ja joihin opiskelijan tulisi kyetä samastumaan. Toisaalta se tarkoittaa musiikinopiskelijan omaa käsitystä
itsestään toimijana musiikin alalla. Koulutuksen aikana ja persoonallisen identiteettiprojektin edetessä hän voi musiikillisen suuntautuneisuutensa mukaan profiloitua eri tavoin,
esimerkiksi solistin, kamarimuusikon tai soitonopettajan tehtäviin (ks. luku 3.2).
Ympäröivä yhteisö ja sen diskurssi luovat käsitteelliset puitteet kerronnalle ja määrittävät niitä arvoja, joita kulloinkin pidetään yhteisössä merkittävinä. Identiteetin onnistuneen
rakentumisen kannalta on olennaista, että yksilö voi kokea omat itseilmaisunsa hyväksyt-
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tävinä ja arvostettavina yhteisössä. Hyväksytyt itseilmaisut tuovat yksilölle tunnustusta,
joka vahvistaa hänen paikkansa yhteisössä. Identiteettiprosesseissa merkittävät toiset ovat
olennaisia nimenomaan tunnustuksen antajina. Kokemus omasta ainutlaatuisuudesta ja
arvosta on mahdollista vain merkittävien toisten antaman tunnustuksen kautta. Tunnustuksen saaminen mahdollistaa itsearvostuksen ja itseluottamuksen tunteet, jotka ovat olennaisia paitsi identiteettiprojektien onnistumisen kannalta myös erityisesti musiikillisten taitojen kehittymisen näkökulmasta.

2.2 Narratiivis-elämäkerrallinen tutkimusote metodologisena ratkaisuna
Opetuksen tutkimus on painottunut koulujen opetuksen ja opettajien tutkimukseen. Soitonopetukseen, soitonopettajiin sekä musiikinopiskelijoihin liittyvää tutkimusta on ollut
maassamme jonkin verran, viime aikoina lisääntyvästi (ks. esim. Anttila 2000, Kosonen
2001, Vikman 2001). Kiinnostuin alun perin narratiivis-elämäkerrallisesta tutkimusotteesta sen takia, että halusin toteuttaa tutkimukseni tavalla, joka antaisi mahdollisuuden olla
vuorovaikutuksessa solistisen koulutuksen musiikinopiskelijoiden kanssa. Olin kiinnostunut niistä kokemuksista, joita musiikinopiskelijat pitävät merkittävinä uransa kannalta.
Tämän tutkimisessa tuntui luontevalta käyttää sellaista tutkimusmetodia, jossa asioiden
merkityksiä kysytään suoraan kokijoilta. Elämäkertatutkija J. P. Roos toteaa haastattelussaan, että mikäli halutaan tavoitella kokemuksellista tietoa, on elämäkertatutkimus sopiva tutkimusote (ks. Saarenheimo 1991a, 312).
Alun perin elämäkerrallista tutkimusotetta on käytetty erityisesti antropologiassa ja
sosiologiassa. Tutkimusotteen historiallinen kehittyminen on jaettavissa kolmeen vaiheeseen:
1. kasvavan kiinnostuksen kausi 1920-luvulta toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan,
jolloin merkittävin yksittäinen tutkimus oli Thomasin ja Znanieckin vuosina 1918–
1920 julkaistu ”The Polish Peasant in Europe and America”
2. heikkenevän kiinnostuksen kausi toisesta maailmansodasta 1960-luvulle, jolloin
kvantitatiivisten menetelmien suosio oli lisääntynyt voimakkaasti
3. elpymisen ja uuden kukoistuksen kausi 1970-luvulta nykypäivään, jolloin suosiota on
ollut lisäämässä kritiikki positivismia kohtaan. (Huotelin 1992, 14–15, Huotelin
1996, 13.)
Kasvatustieteessä elämäkertatutkimuksella ei ole yhtä pitkiä perinteitä. 1980-luvulta
alkaen on alkanut ilmestyä lähinnä opettajien elämää kuvaavia tutkimuksia (ks. esim.
Sikes, Measor & Woods 1985, Syrjälä 1990, Kelchtermans 1993a, 1994, Gudmundsdottir
1997). Näyttää siltä, että elämäkertatutkimuksesta on tulossa yhä käytetympi tutkimusote
esimerkiksi uusimmassa opettajatutkimuksessa (ks. esim. Kelchtermans 1993b, Connelly
& Clandinin 1996, 82, Syrjälä, Estola, Mäkelä & Kangas 1996, 137, Kelchtermans 1998).
Lieblich, Tuval-Mashiach ja Zilber (1998) toteavatkin, että 15 viime vuoden aikana elämänkertomuksen (life story) ja narratiivin (narrative) käsitteet ovat tulleet yhä enemmän
esiin sosiaalitieteissä: psykologiassa, kasvatustieteessä, sosiologiassa ja historiassa. Onkin
alettu puhua narratiivisesta käänteestä, joka ilmentää luopumista positivistisesta paradig-
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masta. (Mts. 1.) Vastaavasti Chamberlayne, Bornat ja Wengraf (2000) puhuvat elämäkerrallisesta käänteestä.
Narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen yleistymisen katsotaankin liittyvän tietoteoreettisen konstruktivismin vahvistumiseen paradigmana. Tiedon tuottamisen ymmärretään tapahtuvan tutkijan ja tutkittavan välisessä interaktiossa, jolloin todellisuus rakentuu
sosiaalisesti ja kokemuksellisesti ja on luonteeltaan paikallista ja erityistä (ks. esim. Guba
& Lincoln 1994, 110). Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa puhutaan narratiivisuudesta, jolle ei ainakaan vielä ole vakiintunut yleispätevää suomenkielistä vastinetta, vaikka
erityisesti 1990-luvun aikana narratiivisuus on nopeasti yleistynyt eri tieteenaloilla. Suomalaisessa tieteellisessä tutkimuksessa narratiivisen tutkimuksen yleistyminen ilmenee
esimerkiksi yhä lisääntyvänä narratiivisuuteen liittyvien väitöskirjojen määränä. Kun
1990-luvun alussa ilmestyi melkein vuosittain yksi tällainen väitöskirja, oli vuonna 1998
valmistunut 10 väitöskirjaa ja vuonna 1999 niiden määrä oli 12. Suomessa eri tieteenaloja
edustavia narratiivisen tutkimuksen tekijöitä on järjestäytynyt Kertonet-verkostoksi, joka
järjestää monitieteellistä yhteistyötä ja koulutusta narratiivista tutkimusotetta käyttäville.
(Ks. Hyvärinen 2002.)
Kuten edellä olevastakin voi nähdä, on narratiivis-elämäkerralliseen tutkimusotteeseen
liittyvän käsitteistön käytössä moniäänisyyttä ja epäyhtenäisyyttä. Hatch ja Wisniewski
(1995) toteavat, että life history on eräs narratiivin tyyppi. Toisaalta he toteavat, että life
history- ja narrative-käsitteiden erottaminen on vaikeaa ja niihin liittyy myös suuri määrä
lähes synonyymisiä käsitteitä, kuten autobiography, life history narrative, oral narrative,
stories ja life stories. Terminologian epäyhtenäisyyden yhtenä syynä voi olla ainakin se,
että tutkimusotetta on käytetty niin monilla eri tieteenaloilla. (Mts. 114, 124.) Suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa elämäkerta (biografia) usein ymmärretään jonkun muun
kuin henkilön itsensä tekemäksi kirjalliseksi elämänkulun kuvaukseksi, johon voi liittyä
myös muuta aineistoa, esimerkiksi kirjeitä tai päiväkirjoja, kun taas omaelämäkerta (autobiografia) on henkilön itsestään kirjoittama elämänkuvaus (ks. esim. Huotelin 1992, 17–
18). Elämänkertomus (life story) määritellään useimmiten haastattelutilanteessa syntyväksi
henkilön vapaamuotoiseksi kertomukseksi omasta elämästään (ks. esim. Huotelin 1992,
17–18), kun taas Honkonen (1995, 185) kutsuu haastattelun kautta syntyvää kertomusta
elämäkerraksi (life story tai life history). Ongelmallista on se, että suomen kielessä käsitteistä life story ja life history on vaikeaa muodostaa selkeästi eri käsitteitä.
Narratiivis-elämäkerralliselle tutkimuskirjallisuudelle on tyypillistä, että samassakin
artikkelissa voidaan synonyymisesti ja rinnakkain puhua vuorotellen esimerkiksi narratiivisesta tutkimuksesta ja elämäkerrallisesta lähestymistavasta (ks. Halmio 1997, 9–11), elämäkertatutkimuksesta ja elämäkerrallisesta lähestymistavasta (ks. Honkonen 1995, 167,
180), elämäkertatutkimuksesta ja narratiivisesta tutkimuksesta (ks. Kelchtermans 1994) tai
narratiivisesta tutkimuksesta ja narratiivis-biografisesta tutkimusotteesta (ks. Heikkinen,
Huttunen & Kakkori 1999, 39, 44). Useat tutkijat ovat todenneet, että käsitteiden määrittely
ja niiden käyttö ovat melko vakiintumattomia (ks. esim. Lieblich ym. 1998, 2, Heikkinen
2000, 49) tai tutkimusotetta leimaa käsitteiden moninaisuus (ks. esim. Kohler Riessmann
1993, 16, Gudmundsdottir 1995, 25). Niinpä tässäkin luvussa esiintyy useita eri käsitteitä
lähteestä riippuen, vaikka puhutaan samasta tutkimusotteesta.
Heikkinen (2000, 49) luonnehtii narratiivisuuden käsitettä neljällä tavalla, jotka liittyvät
käsitykseen tiedon luonteesta (tarkemmin ks. luku 2.3), tutkimusaineiston luonteeseen,
aineiston analyysitapoihin (tarkemmin ks. luku 4.2) sekä narratiivien käytännön merkityk-
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seen. Tutkimusaineiston narratiivisuus merkitsee laveimmillaan joko suullisen tai kirjallisen kerronnan kautta syntynyttä proosamuotoista tekstiä tai suppeammin määritettynä kertomusta, jossa on juonellinen tarina (ks. Polkinghorne 1995, 6–7). Eskola ja Suoranta
(1998) pitävät elämäkertoja tärkeinä henkilökohtaisina dokumentteina ja olennaisena
osana kvalitatiivisissa aineistoissa. Niitä voidaan pitää laadullisten aineistojen narratiivisena näkökulmana. Narratiivisuus merkitsee todellisuuden ja kokemusten jäsentämistä kertomusten tai tarinoiden muodossa. Omaelämäkerran kirjoittaminen tai elämäkertahaastattelu ovat eräitä tapoja kerätä kertomuksia tieteellisen tutkimuksen kohteiksi. (Mts. 22–23,
123.) Kelchtermans (1993a) luonnehtii elämäkerrallista tutkimusnäkökulmaa narratiiviseksi, konstruktivistiseksi ja kontekstuaaliseksi sekä interaktionistiseksi ja dynaamiseksi.
Narratiivisuus ja konstruktiivisuus ilmenevät elämän kokemusten rakentamisena kerronnan kautta merkitykselliseksi tarinaksi. Kontekstuaalisuus ilmenee siinä, että narratiivisessa muodossa tapahtumat sijoittuvat aina sosiaaliseen ja kulttuuriseen ympäristöön. Merkitykset konstruoidaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, mikä tekee näkökulmasta
interaktionistisen. Ajallinen ja kehityksellinen ulottuvuus ovat elämäkertatutkimuksen
dynaaminen ominaisuus. (Mts. 443–444.) Narratiivis-elämäkerrallinen tutkimusote painottaa tutkittavan ääntä. Halmion (1997) mukaan narratiivinen tutkimus etsii vastausta kysymykseen, miten ihmiset ovat sitä, mitä he ovat, ja miten heistä on sellaisia tullut. Kun tutkimuskirjallisuudessa usein muut selittävät tutkittavien puolesta, elämäkertatutkimus painottaa sitä, miten tutkittava itse ajattelee, kokee ja ymmärtää. (Mts. 9, ks. myös Kelchtermans, Vandenberghe & Schratz 1994, 246–247.)
Honkonen (1995) luonnehtii elämäkerrallista lähestymistapaa kokonaisvaltaiseksi: se
mahdollistaa ihmisen koko elämänkulun prosessin tarkastelun. Elämäkerralliselle lähestymistavalle on ominaista myös metodinen joustavuus, sillä sitä voidaan soveltaa monella
tavalla ja sen avulla voidaan ratkaista monenlaisia tutkimusongelmia. (Mts. 182.)
Tässä käsiteviidakossa halusin otsikoida oman työni metodologiseksi ratkaisuksi narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen. Ensinnäkin sana tutkimusote viittaa siihen, että
kyse on lähinnä metodisesta viitekehyksestä, ei niinkään tiukasta menetelmästä. Valittu
metodinen viitekehys asettaa tutkimuksen teolle tiettyjä ehtoja, jotka vaikuttavat tutkimuksen lähtökohtiin, aineiston keruuseen ja analysointitapoihin sekä myös käsityksiin tutkimuksen kautta saavutettavan tiedon luonteesta ja sen yleistettävyydestä. Sana narratiivis-elämäkerrallinen viittaa siihen, että tämän tutkimuksen aineistona on henkilöiden elämää kuvaavia kertomuksia. Se on koottu pääasiassa elämäkertahaastatteluin, joille on ominaista kerronnan vapaa eteneminen (ks. myös Huotelin 1992, 48).
Pohtiessani tutkimusotetta, joka olisi sopivin omiin tutkimusongelmiini, pysähdyin
usein miettimään, onko perusteltua valita työvälineeksi narratiivis-elämäkerrallinen tutkimusote. Saataisiinko tutkimuksen kannalta olennaista tietoa esimerkiksi pelkkien teemahaastattelujen avulla? Miettiessäni perusteita valinnalleni totesin, että narratiivis-elämäkerralliselle tutkimusotteelle on ominaista kokonaisvaltaisuus ja intensiivinen vuorovaikutus
informanttien kanssa. Teemahaastatteluilla saatava tieto voisi olla tutkimusongelmien kannalta relevanttia, mutta todennäköisesti kapea-alaisempaa.
Kokonaisvaltaisuus jo tutkimuksen lähtökohdissa merkitsee sitä, että tutkija on oman
elämänkertomuksensa kautta sidoksissa tutkimusongelmiin persoonallisella tavalla.
Elbaz-Luwisch (2001, 4) on todennut, että lähtökohta narratiiviseen tutkimukseen on usein
tutkijalle henkilökohtaisesti merkittävä kysymys. Narratiivis-elämäkerrallinen tutkimusote
edellyttää luottamuksellisten suhteiden syntyä informanttien kanssa, mikä tutkimuksen
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toteutuksessa merkitsee useita haastatteluja saman henkilön kanssa pitkän ajan kuluessa.
Elämäkerran avulla on mahdollisuus saada ihmisestä ja hänen kokemuksistaan laaja-alainen käsitys koko elämän ajalta, ja tämän pitäisi olla lopputuloksena aineiston analyysin jälkeen. Narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen merkitystä aineiston analyysin toteutuksen kannalta olen tarkastellut luvussa 4.2.
Muun muassa Polkinghorne (1995) painottaa elämäkerrallisen metodin sidonnaisuutta
kulttuuriseen kontekstiin ja henkilöiden ymmärtämistä historiallisen jatkumon näkökulmasta. Kullakin henkilöllä on mukanaan oma historiansa, joka on osa heitä. Tässä henkilökohtaisessa historiassa on keskeinen rooli myös merkittävillä ympäristön ihmisillä ja henkilön suhteella heihin. (Mts. 16–17.) Koska elämäkertatutkimuksessa jo lähtökohtaisesti
pidetään kulttuurisen kontekstin ja ympäröivien ihmisten merkitystä olennaisena, tuntui
luontevalta lähteä selvittämään tämän tutkimuksen tutkimusongelmia narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen kautta.
Soitonopiskelussahan on kysymys pitkästä prosessista, joka useimmiten on alkanut jo
ennen kouluikää ja jossa ympäristön ihmisillä on tärkeä merkitys. Soitonopiskelu on usein
myös hyvin kokonaisvaltaisesti elämään vaikuttava harrastus ainakin niillä, jotka päätyvät
ammatillisiin musiikkiopintoihin. Näin ajatellen elämäkertahaastattelu antaa koko tutkittavaan ilmiöön laajemman perspektiivin kuin pelkkä teemahaastattelu. Tässä tutkimuksessa
halusin perehtyä opiskelijoiden musiikillisiin kokemuksiin osana heidän koko elämäänsä
(ks. Goodson 1991, 38). Tällöin tutkimusaineisto koostuu koko elämänhistoriaa koskevista
kertomuksista. Päätyminen solistisen koulutuksen opintoihin on pitkän kehitysprosessin
tulos. Narratiivis-elämäkerrallinen tutkimusote antaa mahdollisuuden tavoitella niitä kokemuksia, joita musiikinopiskelijat itse pitävät merkittävinä oman kehitysprosessinsa kannalta.

2.3 Käsitys tiedon luonteesta
Narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen perusteet ovat postmodernissa ajattelussa: tietoteoreettisesti konstruktivismissa ja tieteenfilosofisesti relativismissa. Olennaista tälle
tutkimusotteelle ovat tutkittavan näkökulma ja hänen subjektiiviset kokemuksensa sekä
niille annetut merkitykset. Tutkimusotteen tietokäsitystä kuvastaa Brunerin (1986) ajatus
narratiivisesta tiedosta: Bruner (1986, 11-13) erottelee kaksi erilaista tietämisen ja todellisuuden rakentamisen tapaa: perinteisen, loogis-tieteellisen ja yleistyksiin pyrkivän tiedon
sekä narratiivisen tiedon, joka ei tavoittele yleistyksiä, mutta ymmärtää jokaisen tapahtuman erityisyyden ja ainutkertaisuuden. Konstruktivistinen tietokäsitys asettaa kyseenalaiseksi modernin tiedonjärjestyksen kontekstista riippumattomine, objektiivisine yleistyksineen. Tieteenfilosofinen käsitys relativismista puolestaan korostaa useiden, yksilöllisten
totuuksien olemassaoloa. Lincoln ja Denzin (2000, 1047) kuvaavat tätä paradigmaattista
vaihetta siirtymisenä pois suurista kertomuksista kohti yksilön näkökulmaa, jolloin uudet,
aiemmin vaiennetut äänet pääsevät kuuluville. Tämä muutos näkyy myös tutkijan asemassa sekä tutkijan ja tutkimuskohteen vuorovaikutuksessa. Tutkija ei ole objektiivinen,
neutraali tarkkailija, vaan hän muodostaa tutkittavan kanssa yhteistoiminnallisen työparin (Lincoln & Denzin 2000, 1049). Denzinin (1996) mukaan elämäkertatutkimus perus-
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tuu subjektiiviseen ja intersubjektiivisesti hankittuun tietoon. Tavoitteena on, että tutkija
kykenee tavoittamaan toisen ihmisen kokemuksilleen antamia merkityksiä. (Mts. 56.)
Elämäkertatutkimusta on myös kritisoitu subjektiivisuudesta ja yleistettävyyden puutteesta. Narratiivinen tutkimus kuitenkin perustuu juuri uuteen käsitykseen tiedosta, jolla ei
pyritä yleistyksiin (Elbaz-Luwisch 1997, 76). Guba ja Lincoln (1996, 87) pitävät yleistämistä laadullisessa tutkimuksessa mahdottomana, koska ihmisen käyttäytyminen on riippuvaista ajasta, paikasta ja koko kontekstista. Kvale (1989, 76) toteaa, että tieteenfilosofisen relativismin mukaan voidaan ajatella, että eri yksilöillä on oma kokemuksensa ja totuutensa. Tässä tutkimuksessa käsitys tiedosta onkin sellainen, että tieto ymmärretään relativistisena ja kokemuksellisena: ei ole vain yhtä ainoaa totuutta solistiseen koulutukseen kasvamisesta, vaan erilaisia kertomuksia, jotka antavat näkökulmia tutkittavaan ilmiöön. Tällöin tutkimuksen avulla ei uskotakaan päästävän vain yhteen objektiiviseen totuuteen. Postmodernin ajattelun mukaisesti universaalit totuudet korvataan pienillä kertomuksilla (ks.
Heikkinen, Huttunen & Kakkori 1999, 40). Lincoln ja Guba (2000, 185) toteavat, että postmodernin käänteen jälkeen mikään metodi ei kykene tuottamaan viimeisintä totuutta – on
vain moniäänisyyttä, osatotuuksia ja kuvauksia, jotka ovat ihmisten ja tapahtumien heijastumia. Gudmundsdottir (1996, 300) kiteyttää saman ajatuksen toteamalla, että koko tarinaa
tyhjentävästi ei voida koskaan kertoa. Voidaan siis todeta, että tämän tutkimuksen lopputuloksena ei tavoiteta yleispätevää totuutta siitä, miten suomalainen musiikkia harrastava
lapsi päätyy solistisen koulutuksen opintoihin. Sen sijaan tutkimuksessa mukana olevien,
mahdollisimman erilaisten informanttien kanssa kehkeytyy erilaisia kertomuksia, jotka
valottavat asetettuja tutkimusongelmia kukin omalla tavallaan. Lisäksi on huomattava, että
ne valottavat tutkimusongelmia suomalaisen koulutusjärjestelmän ja yhteiskunnan olosuhteissa.
Elämäkertatutkimuksessa tutkija on tutkimuksen tärkeä instrumentti, jolla on merkityksensä siinä, millaisia kertomuksia tutkimuksen avulla syntyy. Tässä mielessä Cortazzi
(1993, 20–22) pitää tutkijan ja informantin välistä suhdetta jopa kriittisenä. Kvale (1996)
määrittelee, että postmodernin ajattelun mukaan tietoa voidaan pitää haastatteluissa sosiaalisesti konstruoituna todellisuutena. Tällöin tieto on arvosidonnaista, paikallista ja tutkijan
näkökulmasta riippuvaa. Postmodernissa ajattelussa painopiste onkin ilmiöiden ainutkertaisuudessa ja tiedon kontekstuaalisuudessa. (Mts. 38, 42, 232.) Tämä merkitsee sitä, että
narratiivis-elämäkerrallisen tutkijan työ ja johtopäätökset ovat riippuvaisia myös hänen
omasta elämäkerrastaan ja kokemuksistaan. Näin ollen kirjoitukset toisen elämästä ovat
tutkijan tulkintoja sillä hetkellä, ja jonkun muun kirjoittamana tai jonakin muuna ajankohtana tulkinnat voisivat saada toisenlaisia painotuksia. Tutkimusotteen luonteeseen kuuluu,
että tutkijaa ja hänen ääntään ei yritetäkään häivyttää näkymättömiin tutkimuksen raportoinnissa. Connelly ja Clandinin (1996) jopa korostavat, että tutkimuksen epistemologisen
uskottavuuden kannalta tutkijan läsnäolo tulee tiedostaa tematisoinnissa ja tulkinnassa.
Tutkimusteksti tulee kirjoittaa siten, että tutkijan oma tarina on siinä mukana. Datan sijaan
tulisikin puhua kenttäteksteistä (field texts). Tutkijan ei tulisi koota aineistoa vain objektiivisesti nauhoittamalla keskusteluja haastateltavien kanssa, vaan hänen tulisi tehdä muistiinpanoja koko kenttäkokemuksestaan sekä niistä suhteista, jotka muodostuvat tutkijan ja
kunkin haastateltavan välille. (Mts. 83, 85.)
Edellä kuvattu narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen yhteistoiminnallinen luonne
asettaa tutkimuksen teolle haasteita. Kun on kysymys dialogin tuloksena konstruoidusta
tiedosta, voidaan kysyä, kenen ääni tutkimuksessa kuuluu – informantin vai tutkijan – ja
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ovatko konstruktiot luotettavia. Halmion (1997, 9–11) tapaan on perusteltua ajatella, että
informantti on oman elämänsä asiantuntija, ja lähtökohtaisesti tutkimuksen luotettavuus
perustuu ajatukseen siitä, että persoonalliset dokumentit ovat sellaisinaan tosia. Toisaalta
tutkimuksen peruslähtökohta on tutkijan kiinnostus informantin tapaan ajatella, toimia ja
kokea elämänsä. Tällöin voidaan olettaa, että tutkija on rehellinen aineiston käsittelyssä.
Vaikka informantin kertomuksia sellaisinaan pidetään luotettavina, informantin ääni kuuluu tutkijan tulkinnan kautta, mikä juuri tekee tutkijasta tärkeän tutkimusinstrumentin. Toisaalta voidaan kysyä, millä tavalla tutkija valikoi aineistoa argumentoinninsa todisteeksi tai
mitä informantti jättää kertomatta ja millä tavalla tutkija kiinnittää huomiota kertomatta
jääneisiin asioihin. Lieblich ym. (1998, 73) ovat todenneet, että tutkimusaineistossa pääkohdat toistuvat usein ja eloisasti – tai joskus ne ilmenevät hiljaisuutena. Voidaan siis
kysyä, miten tutkija tulkitsee näitä ”hiljaisuuksia”.
Tutkimusotteen yhteistoiminnallinen luonne on myös vahvuus. Ihanteellista on se, että
samaa informanttia haastatellaan useita kertoja pitkän ajan kuluessa. Tämä edesauttaa sellaisen luottamuksellisen tutkimussuhteen syntyä, joka puolestaan edistää tutkimuksen ja
sen aineiston syventämistä. Narratiivisen tutkimuksen yhteydessä on otettu esiin tutkimuksen usein praktinen luonne ja narratiivien käytännön merkitys (ks. esim. Heikkinen 2000,
49). Kuten Halmio (1997) on todennut, narratiivinen tutkimus paljastaa, miten tutkittavat
ajattelevat, puhuvat ja ymmärtävät. Tämän kautta mahdollistuu myös työelämän käytäntöjen parantaminen. (Mts. 9-11.) Tämän tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on juuri paljastaa,
miten solistisen koulutuksen opiskelijat kokevat elämänkulkunsa: miten heistä on tullut
sitä, mitä he tällä hetkellä ovat. Tutkimuksen tuottama tieto saattaa tuoda esiin musiikin
opiskelusta sellaisia asioita, joista aiemmin on ehkä vaiettu kokonaan. Uudet näkökulmat
voivat tuoda uusia ulottuvuuksia opettajien ja opiskelijoiden ajatteluun ja toimintaan.
Polkinghorne (1995) painottaa, että narratiivinen tutkimustieto on tulosta sarjasta konstruktioita ja aineisto on syntynyt dialogin tuloksena. Tällöin pyrkimyksenä ei ole tuottaa
objektiivista esitystä siitä, mitä todella tapahtui. Tutkijalla on tärkeä rooli elämäntarinan
muotoutumisessa, mikä vaikuttaa myös tutkimusraporttiin. Narratiivinen tieto on luonteeltaan ymmärtävää, ja myös tutkijan ääni kuuluu tarinoissa, joita hän yrittää tulkita ja tehdä
ymmärrettäviksi. (Mts. 19.)
Koska menneisyyttä peilataan subjektiivisesti tämän päivän näkökulmasta, elämäkerta
voi sisältää puutteellisia tietoja tai jopa muistivirheitä, kuten Eskola ja Suoranta (1998,
124) huomauttavat. Elämäkertatutkimuksen yhteydessä on usein pohdittu myös muistin
merkitystä (ks. esim. Saarenheimo 1991b). Kertoja usein pyrkii hakemaan menneisyydestä
aineksia, joilla voi selittää nykyisyyttä (Vilkko 1988b, 95–96). Voidaan myös kysyä,
antaako kertoja elämästään ja itsestään yksipuolisen kuvan. Kohlin (1981, 90) mukaan elämäkertoja voidaan kuitenkin pitää subjektiivisesti tosina. Vilkko (1990, 82) tarkoittaa
samaa toteamalla, että elämäntarina ei ole ”oikeasti tapahtunut”: se on tapahtunut sille, joka
sitä kertoo. Näyttääkin siltä, että henkilön minäkuva on voimakkaasti elämänkertomuksen
muotoutumiseen vaikuttava tekijä. Vilkon (1988a, 83–84, 1988b, 89–90) mukaan minäkuva määrittää, millaisena yksilö näkee itsensä sekä millaisia vaiheita pitkin hän kokee tulleensa nykytilanteeseensa: yksilö arvioi elämänvaiheitaan nykyisen minänsä selittämiseksi. Toisaalta Goodson (1991, 40) pitää minäkuvamme määräytymisen kannalta olennaisena elämänkokemuksiamme ja taustaamme.
Narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen yleistymisen myötä on keskustelu narratiivisesta totuudesta ja tutkimusotteen epistemologisista perusteista vilkastunut. Elämäkerral-
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lisen tutkimuksen totuudesta on käyty kiivastakin keskustelua (ks. esim. Doyle 1997, Fenstermacher 1997 ja Phillips 1997). Vaikuttaa siltä, että tutkimuskirjallisuudessa käsitteiden
tieto, totuus ja todellisuus sisällöillä saattaa olla päällekkäisiä merkityksiä ja ne joskus
näyttävät tarkoittavan jopa samoja asioita. Toisaalta esimerkiksi Bruner (1986, 11–13) tai
Blumenfeld-Jones (1995, 26) eivät halua käyttää laisinkaan tässä yhteydessä sanaa totuus.
Esimerkiksi Bruner (1986, 11–13) ja Kohler Riessmann (1993, 65) puhuvat sen sijaan tutkimuksen todentuntuisuudesta (ks. luku 9) ja Blumenfeld-Jones (1995, 26) käyttää käsitettä
fidelity, joka viittaa tutkimuksen tarkkuuteen ja uskollisuuteen alkuperäisen aineiston suhteen. Kohler Riessmannin (1993) mukaan totuus käsitteenä viittaa objektiiviseen todellisuuteen, kun taas todentuntuisuus-käsite viittaa suhteeseen sosiaaliseen maailmaan. Rakentamamme totuudet ovat olemassa tietyille yhteisöille rajoitetuissa historiallisissa olosuhteissa. (Mts. 15, 65.) Samoin Kvale (1996, 245) määrittelee totuutta dialogisen ja kommunikatiivisen validoinnin tuloksena, joka määrittyy paikallisessa kontekstissa. Heikkinen,
Huttunen ja Kakkori (1999) kirjoittavat, että narratiivis-biografisen tutkimusotteen tavoitteena ei ole totuus korrespondenssimerkityksessä. Sen sijaan totuutta voidaan kuvata heideggerilaisittain paljastumisena, joka auttaa synnyttämään hermeneuttisen kokemuksen,
minkä jälkeen asia avautuu uudessa valossa. (Mts. 44-45.) Kelchtermans (1998, 13) tuo
esiin, ettei kertomuksissa ole kyse niinkään totuudesta, vaan ”totuudesta minulle” tarinan
kertojana.
Yhteenvetona voidaan todeta, että narratiivis-elämäkerrallinen tutkimusote pyrkii paljastamaan ja ymmärtämään tutkittavan kokemuksia. Tietoa tuotetaan yhteistoiminnallisesti, ja pyrkimyksenä on tavoittaa niitä subjektiivisia merkityksiä, joita kokemuksilla on
tutkittaville ollut. Näin ollen tutkimuksen avulla tavoitetut totuudet ovat subjektiivisia ja
dialogin kautta syntyneitä. Tämä totuuskäsitys on ominainen laadulliselle tutkimukselle
nykyisessä paradigmaattisessa murroksessa. Niinpä positivistisen paradigman luotettavuus-, tieto- ym. käsityksiä ei tulisi yrittääkään soveltaa konstruktivistiseen paradigmaan
sitoutuneeseen tutkimukseen. Kyse onkin siis paradigmaattisista valinnoista ja uskomuksista, joihin tutkija haluaa sitoutua ja joiden puitteissa tutkimus etenee. Tutkija valitsee sen
työvälineistön, jonka avulla hän uskoo parhaiten pääsevänsä käsiksi tutkimusongelmiensa
ratkaisuun. Esimerkiksi tämän tutkimuksen tutkimusongelmia voitaisiin yrittää selvittää
muillakin tutkimusotteilla, mutta tällöin tavoitettavan tiedon luonne sekä tutkimuksen ja
tutkimusraportin sisältö näyttäisivät toisenlaisilta.

3 Suomalaisen soitonopetusjärjestelmän tarkastelua
Narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen näkökulmasta on keskeistä kuvata se konteksti, johon tutkimuksen kertomukset sijoittuvat. Goodsonin (1997) mukaan elämäkerrallisessa tutkimuksessa on tärkeää tiedostaa ne sosiaaliset kontekstit ja historialliset olosuhteet, joissa elämäntarinat ovat syntyneet. Tarinat antavat tutkittavalle äänen, mutta tutkijan tulisi nähdä yksilöllisen tarinan yli laajempaan kontekstiin. Yksilön ja yhteisön vuorovaikutusta ei tulisi sivuuttaa. (Mts. 113–115.) Elämäntarinoiden tutkimusta tulisikin
laajentaa elämän kontekstien tutkimiseen, kuten Goodson (1994, 36) huomauttaa. Polkinghorne (1995, 16) pitää olennaisena elämäkertatutkimukseen kuuluvana piirteenä sen
kulttuurisen kontekstin kuvaamista, jossa tarinat ovat syntyneet. Tämän tutkimuksen kannalta on siis tärkeää tarkastella myös niitä puitteita, jotka mahdollistavat pitkälle menevän solistisen musiikkikoulutuksen, joka edellyttää jo lapsena aloitettuja soitonopintoja.
Niinpä tässä luvussa kuvaan suomalaista soitonopetusjärjestelmää ja sen syntyvaiheita
sekä pianokilpailuja yhtenä soitonopetusjärjestelmän osana. Tässä luvussa keskityn organisaation kuvaukseen, ja soitonopetustilannetta ja soitonopettaja-oppilassuhdetta koskevaa tutkimuskirjallisuutta on tarkasteltu nivellettynä soitonopetusta koskevaan tuloslukuun (luku 5).

3.1 Lasten ja nuorten peruskoulutus musiikkioppilaitoksissa
Suomalaisen musiikkikoulutuksen määrä on tuntuvasti lisääntynyt ja koulutuksen taso
kohonnut 20:n viime vuoden aikana. Yhä useammat suomalaiset muusikot menestyvät
myös kansainvälisesti. Vielä 1960-luvulla musiikkioppilaitoksia oli vain vähän, ja ne toimivat pääsääntöisesti yksityisesti. Yhteiskunnan tukema musiikkioppilaitostoiminta mahdollistui 1960-luvun lopulta alkaen, jolloin laki ja asetus musiikkioppilaitosten valtionavusta astuivat voimaan (Heino & Ojala 1997, 11). Tuolloin valtionapua saavia musiikkioppilaitoksia oli 10, mutta niiden määrä alkoi vähitellen lisääntyä. 1970-luvulla lukumäärä nousi 20 oppilaitokseen, ja lukuvuonna 1997–1998 maassamme oli 89 valtionapua saavaa musiikkioppilaitosta. (Heino & Ojala 1997, 11.) Kun mukaan luetaan myös ne
musiikkioppilaitokset, jotka eivät saa valtionapua, musiikkioppilaitosten määrä on tällä
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hetkellä noin 140. Opetusministeriön musiikkioppilaitostyöryhmä esittää, että musiikkioppilaitosten julkista rahoitusta edelleen lisättäisiin. (Musiikkioppilaitostyöryhmän muistio 1997, 35.) Vuonna 1997 musiikkioppilaitoksista 60,7 % oli kunnan tai kuntayhtymän
ja 39,3 % yksityisten ylläpitämiä. Noin kaksi kolmasosaa musiikkioppilaitoksista sijaitsee kaupunkimaisissa kunnissa, mutta yli puolella on sivutoimipiste. (Heino & Ojala
1999, 13.)
Musiikkioppilaitosverkoston syntyprosessi on kulkenut rinnakkain suomalaisen musiikkielämän muun kehittymisen kanssa. Viime vuosikymmeninä myös ammattiorkestereiden
ja musiikkifestivaalien toimintavolyymi on merkittävästi kasvanut. Suomessa toimii tällä
hetkellä yli kolmekymmentä ammattiorkesteria, joihin lukeutuu 14 sinfoniaorkesteria ja 8
kamariorkesteria. Näitä kuuntelee yli miljoona ihmistä vuodessa, ja kuuntelijamäärä on
johtava suhteellinen määrä koko maailmassa. Suomessa järjestetään vuosittain noin 60
musiikkifestivaalia, joilla on noin 1,5 miljoonaa kävijää. (Ks. Amberla 1999, 45.) Amberla
(1999, 44) toteaakin, että Suomessa on asukasta kohti koko maailmanlaajuisestikin tarkasteltuna erittäin runsaasti orkestereita, musiikkiopistoja ja festivaaleja.
Heinon ja Ojalan (1999) mukaan musiikkioppilaitosverkoston syntyä ei voida pitää systemaattisen valtakunnallisen suunnittelun tuloksena. Sen sijaan musiikkioppilaitoksia on
syntynyt sinne, missä on ollut paikallista harrastusta ja kiinnostusta musiikin opetuksen
kehittämiseen. (Mts. 11.) Amberla (1999) toteaa saman tarkastellessaan yleisesti taideinstituutioiden syntyprosessia Suomessa. Orkestereiden, teattereiden, museoiden tai musiikkifestivaalien syntyyn sysäys on tullut alueellisilta toimijoilta ja kulttuuriaktivisteilta. Ensin
on syntynyt paikallisesti tarve instituution syntyyn, minkä jälkeen yleensä kunta tai jokin
muu organisaatio on sitoutunut hankkeeseen. Tämän jälkeen on haettu ja saatu valtionapua.
(Mts. 44.)
Ensimmäiset musiikkioppilaitostoimintaa koskevat säädökset tulivat voimaan vuoden
1969 alusta, mikä loi perustan musiikkioppilaitostoiminnan kehittymiselle ja oppilaitosten
määrän kasvulle (ks. L 147/1968 ja A 206/1968). Lain (L 147/1968, § 2) mukaan valtionavustuksesta saadut varat sai käyttää vain myönnettyyn tarkoitukseen, ja käyttämättömät
varat piti palauttaa valtiolle. Näin ollen tilanne tuolloin oli toisenlainen kuin nykyään: valtionavustus oli ns. korvamerkitty alun perin määritettyyn tarkoitukseen. Valtionavustus kattoi vähintään 20 % mutta enintään 60 % toimintamenoista (L 147/1968, § 2), ja uusia toimia
sai perustaa vain opetusministeriön luvalla (L 147/1968, § 3). Valtionavustuksen myöntämisessä tuli ottaa huomioon myös alueellinen näkökulma. Musiikkioppilaitoksen tuli palvella ammattiin valmistavan musiikinopetuksen ja musiikkielämän yleisen kehittämisen
tarvetta alueellisena musiikkikeskuksena (ks. A 206/1968). Huolimatta siitä, että musiikkioppilaitosten perustamisen lähtökohtana oli paikallinen aktiivisuus, säädösten kautta
musiikkioppilaitosten toiminta oli paljolti valtion keskushallinnosta säädeltyä toimintaa.
Musiikkioppilaitoslainsäädäntöä on uudistettu 1960-luvun jälkeen useita kertoja (ks.
esim. A 486/1977, L 402/1987, A 692/1987, L 516/1995 ja A 880/1995). Suuri muutos
lainsäädännössä tapahtui vuoden 1999 alussa, kun erillisistä musiikkioppilaitoksia koskevista säädöksistä luovuttiin. Tällä hetkellä musiikkioppilaitosten toimintaa säätelevät laki
ja asetus taiteen perusopetuksesta (L 633/1998 ja A 813/1998). Kurkela ja Tawaststjerna
(1999) ovat huolissaan siitä, että nykyisin valtion tuki kunnille jaetaan ilman korvamerkintää, joten kunnat voivat käyttää valtionosuuksia muuhunkin kuin mihin ne alun perin on
myönnetty. Laki taiteen perusopetuksesta ei enää mainitse nimenomaan musiikinopetusta
valtion tuen pääasialliseksi kohteeksi. (Mts. 111.) Säädökset ovat huomattavasti väljempiä
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kuin aiemmin, ja näin ollen ne voivat antaa sellaistakin tulkinnanvaraa, jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia. Kurkelan ja Tawaststjernan (1999) mukaan 1990-luvun lama on pienentänyt myös kuntien musiikkioppilaitoksille osoittamaa tukea. Kuntien osuuden väheneminen saattaa muutaman vuoden viiveellä pienentää myös valtionosuuksia. (Mts. 112–113.)
Niinpä tulevaisuuden kehitystä ja musiikkioppilaitosten toiminnan laajuutta saatetaan joutua arvioimaan entistä tarkemmin. Toisaalta voi todeta, että päätösvalta on viime kädessä
paikkakunnan toimijoilla, kuten tähänkin asti.
Musiikkioppilaitosten soitonopetuksen oppilasmäärä oli vuonna 1995 noin 2,6 % koko
ikäluokasta (6–25-vuotiaat), yhteensä noin 36 000 oppilasta. Tässä oli kuitenkin alueellisia
eroja: Uudellamaalla määrä oli 5,1 %, Oulun läänissä 3,6 % ja Turun ja Porin läänissä 2,5
%. Musiikkioppilaitosten perusopetuksessa olevien oppilaiden määrä on noussut 44 % vuosina 1990–1996. Samaan aikaan ammatillisen koulutuksen paikkamäärä on kasvanut 47 %.
(Musiikkioppilaitostyöryhmän muistio 1997, 16, liite 1.) Vuonna 1997 pianonsoitto oli
pääaineena kolmasosalla oppilaista, ja hakijoita oli eniten pianonsoittoon. Syyskuussa
vuonna 1997 musiikkioppilaitosten perusopetuksessa oli yhteensä 55 965 oppilasta, jos
musiikkileikkikoululaiset lasketaan lukuihin mukaan. Oppilaista 66,2 % oli tyttöjä. (Heino
& Ojala 1998, 20–21, 30.)
Tämän tutkimuksen opiskelijat ovat kotoisin eri puolilta Suomea erikokoisilta paikkakunnilta, ja he ovat aloittaneet soitonopintonsa 1980-luvun alkupuolella. Tuolloin musiikkioppilaitosverkosto oli jo melko kattavasti levinnyt ympäri Suomen, toisin sanoen tavoitteellista ja pätevää soitonopetusta on ollut mahdollista saada myös suurten asutuskeskusten
ulkopuolella.
Musiikkioppilaitosten oppilaat otetaan koulutukseen valintakokeen perusteella. Kokeeseen kuuluu soitto- ja laulunäyte sekä rytmi- ja melodiatehtäviä. Lisäksi kokeessa arvioidaan motorisia ja persoonallisia valmiuksia musiikkiopintoihin. Heinon ja Ojalan (1999)
mukaan vuonna 1997 instrumenttiopetukseen oli noin 15 000 hakijaa, joista runsas kolmannes aloitti opintonsa. Noin 2/3 hakijoista oli tyttöjä. (Mts. 30.) Musiikkioppilaitosten
instrumenttiopetuksessa oppilaat saavat tavallisimmin 45–60 minuutin kestoisen henkilökohtaisen soittotunnin viikossa. Lisäksi opintoihin kuuluu musiikinteoria- ja säveltapailuopintoja sekä orkesteri- ja yhtyesoittoa. Soitonopinnot etenevät kurssitutkintojärjestelmän mukaan. Siinä soitettava ohjelmisto ja tutkintosuoritukset on jaettu asteittain vaikeutuviin kurssitutkintoihin. Tutkintojen arvioinnissa on yleisimmin ollut käytössä arviointiasteikko 0–25 pistettä (0–5 välttävä, 6–10 tyydyttävä, 11–15 hyvä, 16–20 kiitettävä ja 21–
25 erinomainen). Tätä samaa asteikkoa on useimmiten käytetty myös valintakokeissa sekä
musiikkikilpailujen suoritusten arvioinneissa. Tämän asteikon käyttö heti ensimmäisistä,
pienistä kurssitutkinnoista alkaen on ollut osaltaan rakentamassa musiikin opintoihin myös
opiskelijoiden keskinäisen vertailun elementtiä, joka eksplisiittisesti tulee esiin kilpailusuorituksissa.

3.2 Musiikin solistinen koulutus
Musiikin korkeakouluopetusta järjestetään 10 ammattikorkeakoulussa sekä Sibelius-Akatemiassa, joka on maamme ainoa musiikkiyliopisto. Tässä tutkimuksessa solistisen koulu-
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tuksen opiskelijoilla tarkoitetaan Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelman opiskelijoita, jotka saavat solistisen koulutuksen ja sijoittuvat musiikkialan
ammattiin. Solistisen koulutuksen painopiste on oman pääsoittimen mahdollisimman korkeatasoisessa taiteellisessa ja teknisessä hallinnassa. Sibelius-Akatemian solistiseen koulutukseen otettujen määrä ei ole kovin olennaisesti noussut noin 20 viime vuoden aikana.
Esimerkiksi vuosina 1980–1983 otettiin koulutukseen vuosittain keskimäärin 10 uutta
opiskelijaa, joilla oli pianonsoitto pääaineena (Lotti 1992a, 20). Vuonna 1999 vastaava
luku oli sama 10. Vuonna 1990 esittävän säveltaiteen koulutusohjelmaan haki 361 henkilöä (sisältää myös laulumusiikin opiskelijoiksi hakeneet), joista 72 otettiin opiskelemaan.
Vuonna 2001 esittävän säveltaiteen ja laulumusiikin koulutusohjelmiin hakeneiden määrä oli yhteensä 453, joista 65 otettiin opiskelemaan. (Ks. Sibelius-Akatemian opintotietokanta 2000, Valintaopas 2002, 32.) Voidaan siis päätellä, että kilpailu Sibelius-Akatemian solistisen koulutuksen opiskelupaikoista on koventunut. Hakijamäärä on kasvanut,
mutta opinnot aloittaneiden määrä on pienentynyt.
Esittävän säveltaiteen koulutusohjelman valintakoe perustuu 90 %:n painotuksella
solistisen pääinstrumentin taidon testaamiseen (ks. Sibelius-Akatemia, valintaopas 2002,
9). Valintakoelautakunnan muodostavat kyseisen instrumentin ekspertit. Hakijoilla on
useimmiten takanaan jo pitkä klassisen musiikin koulutus jossakin musiikkioppilaitoksessa. Esittävän säveltaiteen koulutusohjelman opetussuunnitelman painopiste on solistisen taidon kehittämisessä. Opinto-oppaan (2001, 13) mukaan ”koulutusohjelman suorittaneet kykenevät toimimaan vaativissa solistin, orkesteri- tai kamarimuusikon ja musiikkipedagogin ammattitehtävissä sekä saavuttavat valmiudet jatko-opintoihin”. Pääinstrumentin
opetus on viikoittaista henkilökohtaista soitonopetusta, joka jatkuu koko opintojen ajan.
Pääinstrumentin opinnot edellyttävät opiskelijalta runsasta päivittäistä harjoittelua. Runsas
puolet musiikin maisterin tutkinnon 180 opintoviikon kokonaisuudesta muodostuu
pääinstrumentin opinnoista. Opintojen muu sisältö koostuu muun muassa musiikin teoriaja historia-aineista, kielistä, pedagogisista opinnoista sekä valinnaisista opinnoista, joiden
valikko hieman vaihtelee eri pääinstrumenttien mukaan. (Ks. Sibelius-Akatemia,
opinto-opas 2001, 13–29.)

3.3 Pianokilpailut soitonopetusjärjestelmän osana
3.3.1 Maj Lind -kilpailu
Maj Lind -pianokilpailu on suurin ja vanhin pianokilpailu Suomessa. Tämän pianokilpailun historia alkaa 1940-luvun puolivälistä. Helsinkiläinen Maj Lind lahjoitti noin viidenneksen omaisuudestaan Sibelius-Akatemialle ”pianonsoiton edistämiseen”. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin vuonna 1945, ja aluksi kilpailtiin vuosittain. 1960-luvulla kilpailu vakiintui järjestettäväksi joka toinen vuosi ja 1970-luvulta alkaen joka kolmas vuosi.
Aluksi kilpailuissa oli vain muutama osanottaja, mutta etenkin 1970-luvulta alkaen kilpailijoiden määrä alkoi huomattavasti kasvaa. Tähän mennessä eniten kilpailijoita on
ollut vuonna 1994, yhteensä 46 osallistujaa.

44
Aluksi Maj Lind -kilpailu toimi Sibelius-Akatemian sisäisenä tapahtumana, kunnes se
1960-luvulla laajeni avoimeksi kaikille Suomen kansalaisille. Kilpailun kesto on pidentynyt, ja soitettava ohjelmisto on huomattavasti laajentunut ja muuttunut tasoltaan vaikeammaksi. Alun perin kilpailu oli paripäiväinen, nykyään kilpailu kestää lähes kaksi viikkoa.
Kilpailun ohjelmistossa on yleensä ollut pakollisena J. S. Bachin musiikkia I erässä,
vähintään kaksi etydiä, wieniläis-klassista musiikkia, usein suomalaista musiikkia sekä
vuodesta 1968 alkaen ainakin yksi pianokonsertto finaalierässä. Lisäksi ohjelmaan kuuluu
vapaavalintainen osasto. Kilpailun osallistujien keski-ikä on ollut 22,5 vuotta. (Ks. Kosonen 1998.)
Suomalaisissa valtakunnallisissa pianokilpailuissa on tapahtunut muutoksia 2000-luvun
taitteessa (ks. luku 3.3.2). Vuodesta 2002 alkaen Maj Lind -kilpailu on ollut kansainvälinen
kilpailu.

3.3.2 Musiikkioppilaitosten väliset pianokilpailut
Uranuurtaja musiikkioppilaitosten välisten pianokilpailujen järjestämisessä on ollut Keski-Suomen konservatorio Jyväskylässä. Laurilan (2000) mukaan ensimmäiset Keski-Suomen konservatorion sisäiset V. E. Norosen pianokilpailut järjestettiin vuonna 1973. Tuolloin kilpailut olivat harvinainen tapahtuma, ja ainoastaan Maj Lind -kilpailu oli vakiinnuttanut asemansa (ks. luku 3.3.1). Ensimmäinen valtakunnallinen, musiikkioppilaitosten
välinen Ilmari Hannikainen -pianokilpailu järjestettiin Jyväskylässä vuonna 1975. Osallistujia oli 25, ja he tulivat 13 eri musiikkioppilaitoksesta. Tapahtuma oli kolmipäiväinen
ja kolmieräinen, ja se päätettiin järjestää kerran kolmessa vuodessa. (Mts. 277, 282.)
Ilmari Hannikainen -kilpailun osallistujamäärä kasvoi voimakkaasti koko 1980-luvun
ajan. Vuonna 1978 osallistujia oli 31, ja he tulivat 17 eri musiikkioppilaitoksesta. Vuonna
1990 kilpailussa oli 51 osallistujaa, vaikka osallistuvien musiikkioppilaitosten määrä oli
pysynyt samana. Vuonna 1996 kilpailu toteutettiin ensimmäisen kerran kansainvälisenä ja
osallistujien määrä oli 70. (Laurila 2000, 283–285.)
Kun Ilmari Hannikainen -kilpailu oli muuttunut 1990-luvun lopulla kansainväliseksi,
tuli tilaa uudelle kansalliselle pianokilpailulle. Leevi Madetoja -pianokilpailu Oulussa
toteutettiin ensimmäisen kerran valtakunnallisena vuonna 1997 ja toisen kerran vuonna
2000. Madetoja-kilpailu on vakiinnuttanut asemansa kerran kolmessa vuodessa järjestettävänä valtakunnallisena musiikkioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen välisenä kilpailuna.
Ilmari Hannikainen -pianokilpailun muoto on edelleen muuttunut 2000-luvulle tultaessa. Se on muuttunut Jyväskylän pianokilpailuksi, josta on tullut uusi kansallinen pianokilpailu. Ilmari Hannikainen -pianokilpailujen seuraaja Jyväskylän pianokilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2001. Kun Maj Lind -kilpailu on muuttunut kansainväliseksi, Jyväskylän pianokilpailu on perinyt Maj Lind -kilpailun paikan kansallisena yleisenä
pianokilpailuna. Jyväskylän pianokilpailussa vuonna 2001 suurin osa osallistujista oli
Sibelius-Akatemian opiskelijoita.

4 Tutkimuksen toteuttaminen
4.1 Haastattelu tutkimuksen tiedonhankintatapana
4.1.1 Haastateltavien valinta
Elämäkertatutkimuksen päätyyppejä ovat kirjalliset omaelämäkerrat (autobiography) ja
suulliset, yleensä haastattelun avulla kootut elämäkerrat (life story ja life history). Elämäkertojen hankkiminen haastattelun avulla on useimmiten aineistonkeruutapana ongelmattomampi, koska usein ihmiset kertovat sujuvammin elämänhistoriastaan kuin kirjoittavat.
Tutkija voi myös haastattelussa ottaa esille kattavasti haluamansa aiheet ja tarvittaessa
täydentää aineistoa uusintahaastattelun avulla. Toisaalta hän voi osaltaan vaikuttaa siihen, mitä haastateltava sisällyttää kertomukseensa. Haastattelijan osuus onkin tärkeä
aineiston hankinnan onnistumisen kannalta. Tutkijan ja tutkittavan välinen vuorovaikutus
on olennainen elämäkertatutkimukseen liittyvä piirre, ja se määrää myös osittain sitä, millainen elämänkertomuksesta tulee. (Honkonen 1995, 185–187.)
Eskola ja Suoranta (1998, 94) painottavat, että haastattelijan ja haastateltavan välisen
luottamuksen saavuttaminen on olennainen tutkimushaastattelun onnistumiseen vaikuttava
tekijä. Luottamuksen saavuttamista edesauttaa se, että haastattelija ja haastateltava tapaavat
useita kertoja. Esimerkiksi Kelchtermans (1994) on käyttänyt opettajatutkimuksissaan kolmen haastattelun menetelmää.
Haastattelun avulla kerätyt elämäkerrat ovat aineistoina työläitä, ja näin ollen tapausten
määrä on tutkimuksessa varsin rajoitettu. Aineistojen tulkinta ei myöskään ole yksiselitteistä. Onkin tärkeää tiedostaa ja myös tuoda esiin ne perusteet, joilla haastateltavat valitaan tutkimukseen. Heidät tulisi valita tarkoituksenmukaisesti, jotta heiltä saataisiin mahdollisimman paljon tutkimuksen kannalta oleellista tietoa. Elämäkertatutkimuksessa haastateltavien valinnassa voidaan toteuttaa useaa erilaista periaatetta. Voidaan etsiä tapauksia,
jotka poikkeavat toisistaan paljon ja edustavat äärimmäisiä ilmauksia kohteena olevasta
ilmiöstä. Erilaisuus voidaan myös maksimoida määrittelemällä erilaisia kriteerejä valinnan
suorittamiseksi. Toisaalta voidaan pyrkiä tyypillisten tapausten valintaan, jolloin tutkimuk-
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sen piiriin tulee ihmisiä, joilla on samansuuntaisia kokemuksia. (Huotelin 1992, 51–55,
Honkonen 1995, 185.)
Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmien kannalta relevanteiksi informanteiksi valitsin
Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelman opiskelijoita (ks. luku 1).
Rajasin tutkimuksen piiriin tässä vaiheessa nimenomaan ne opiskelijat, joilla on pääinstrumenttina piano. Halusin valita haastateltavat tietyin kriteerein, joten päädyin esitietolomakkeen (liite 1) käyttöön. Lomakkeen tarkoituksena oli palvella nimenomaan haastateltavien
valinnassa, ja lomakkeista saatuja tietoja ei käytetty muuten analyysissä.
Lomakkeen laadinnassa tukeuduin osittain omaan, käytännön työssä saamaani kokemukseen sekä osittain aihepiiristä käytettävissä olevaan kirjallisuuteen. Lomakkeella selvitettiin opiskelijan henkilötietoja sekä muun muassa opiskelijan soitonopiskelua: sen
aloittamista, opintosuorituksia sekä soitonopettajia. Vanhempien osalta tiedusteltiin heidän
ammattiaan ja merkitystään lapsensa soitonopiskelulle. Opiskelijalta kysyttiin myös
musiikkikilpailu- ja musiikkileirikokemuksista, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksista musiikin opinnoissa, mahdollisista elämän käännekohdista ja avainhenkilöistä
sekä tulevaisuuden haasteista uralla. Lisäksi lomakkeessa tiedusteltiin opiskelijan halukkuutta suostua haastateltavaksi. Ennen lomakkeen lähettämistä testasin sitä viidellä Oulun
konservatorion ammatillisen koulutuksen opiskelijalla.
Lomakkeen lähettämistä varten pyysin Sibelius-Akatemiasta tiedot vuosina 1993–1998
opintonsa aloittaneista esittävän säveltaiteen koulutusohjelman opiskelijoista, joilla oli
pääinstrumenttina piano. Lähetin lomakkeen huhtikuussa vuonna 1999 kaikille vuosina
1993–1998 opintonsa aloittaneille suomalaisille piano-opiskelijoille, joilla oli sillä hetkellä
osoite kotimaassa. Heitä oli yhteensä 46.
Vastauksia palautui takaisin 14 opiskelijalta, joista 11 lupautui haastateltaviksi. Lomakkeiden palautusmäärä oli melko vähäinen. Saattaa olla, että lomakkeiden lähettämisajankohta kevätlukukauden lopulla ei ollut paras mahdollinen. Opiskelijat ovat yleensä kiireisimpiä huhti-toukokuussa, mikä saattoi karsia innokkuutta lomakkeen täyttämiseen ja
palauttamiseen. Perehdyttyäni vastauksiin totesin, että ne olivat hyvin erilaisilta ja eritaustaisilta henkilöiltä. Vaikka vastauksia ei ollut enempää, ne silti antoivat mahdollisuuden
suorittaa valintaa. Lisäksi haastatteluun lupautuneet vaikuttivat yhteistyöhaluisilta, joten en
ruvennut kyselemään enää vastausta niiltä, jotka eivät sitä vapaaehtoisesti lähettäneet. Elämäkertatutkimuksen tekemisessä olennaista on tutkijan ja tutkittavan yhteinen panos tutkimuksen onnistumiseksi sekä luottamuksellinen, keskustelunomainen suhde heidän välillään. Oletin, että tällaisen saavuttaminen on todennäköisempää, jos haastatteluja päästään
tekemään täysin ilman suostuttelua. Eskola ja Suoranta (1998) eivät pidä pientä vastausten
määrää ongelmana tyypillisessä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. He eivät myöskään pidä
haastateltavien suostuttelua tai motivointia eettisesti kovinkaan hyväksyttävänä toimintana
ja korostavat haastattelun vapaaehtoisuuden tärkeyttä. (Mts. 93.)
Patton (1990) määrittelee, että laadulliselle tutkimukselle ovat ominaisia pienet määrät
tarkoituksenmukaisesti valittuja haastateltavia, joiden valinnassa voidaan käyttää erilaisia
kriteerejä. Voidaan valita esimerkiksi erikoistapauksia tai äärimmäisiä tapauksia jostakin
ilmiöstä, tai voidaan valita pieni homogeeninen joukko, jolloin kuvataan syvällisesti jotakin erityistä ilmiön alaryhmää. Voidaan valita myös tyypillisiä tai mahdollisimman erilaisia
tapauksia. (Mts. 169–173.) Tämän tutkimuksen kannalta pidin tarkoituksenmukaisimpana
valita mahdollisimman erilaisia haastateltavia. Halusin selvittää, merkitseekö mahdollisimman erilaisten haastateltavien valinta myös suuria eroja haastateltavien kokemuksissa.
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Ovatko erilaisten haastateltavien kertomukset elämästään soitonopintojen parissa täysin
erilaisia, vai onko näistä kertomuksista tunnistettavissa yleisiä malleja, jotka ovat yhteneväisiä jokaiselle?
Patton (1990) toteaa, että mikäli haastateltavien joukkoon kuuluu henkilöitä, joilla on
erilaisia kokemuksia, on mahdollista perusteellisesti kuvata ja ymmärtää vaihtelua ryhmässä. Tällöin voidaan myös tunnistaa merkittäviä yleisiä malleja, jotka ovat yhteneväisiä
erilaisissa tapauksissa. (Mts. 172, 182.)
Pääkriteerit, joilla päädyin valitsemiini viiteen henkilöön, tulivat lomakkeiden vastauksista. Tutkimusongelmat mielessäni vertailin vastauksia löytääkseni mahdollisimman suuria eroja haastateltavien kesken, koska halusin perehtyä tutkittavaan ilmiöön mahdollisimman monesta näkökulmasta. Näin pääkriteereiksi muotoutuivat seuraavat: 1) Henkilöt ovat
kotoisin eri puolilta Suomea. Osa on maaseudulta, osa pikkukaupungeista ja yksi pääkaupunkiseudulta. Kotipaikka määrää melko olennaisesti musiikinopiskelumahdollisuuksia
lapsena. 2) Tapa, jolla henkilöt ovat aloittaneet soitonopintonsa, vaihtelee. Osa on aloittanut opinnot vanhempien aloitteesta ja osa enemmän omasta aloitteestaan. 3) Kotitaustaltaan haastateltavat ovat erilaisia. Esimerkiksi eräs heistä on perheestä, jossa toinen vanhemmista on musiikin ammattilainen, kun taas eräs toinen on perheestä, jossa vanhemmat
eivät ole harrastaneet musiikkia lainkaan. 4) Kaikki haastateltavat ovat osallistuneet
musiikkikilpailuihin, mutta heillä on niistä hyvin erilaisia kokemuksia, osalla kielteisiä ja
osalla myönteisiä. (Kaikki vastanneet olivat osallistuneet musiikkikilpailuihin, joten en
löytänyt sellaista haastateltavaa, joka ei olisi kilpaillut urallaan.) 5) Haastateltavien pääsy
solistiseen koulutukseen on tapahtunut eri tavoin. Joku on päässyt opiskelemaan heti
ensimmäisellä yrittämällä, kun taas jotkut ovat hakeneet koulutuspaikkaa useita kertoja.

4.1.2 Haastateltavien esittely
Kvalitatiivisen, narratiivis-elämäkerrallisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että haastateltavia pidetään enemmän yhteistyökumppaneina kuin tutkimuksen kohteina. Elämäkerrallisen aineiston koonnissa on lähtökohtana ajatus tutkijasta ja haastateltavasta yhteisenä
tietoa tuottavana kokonaisuutena. Haastateltava nähdäänkin tutkimuksessa subjektina ja
työtoverina, joka osallistuu tutkimusaineistosta tehtäviin tulkintoihin ja hyväksyy ne. (Ks.
esim. Elbaz-Luwisch 1997, 76–77.) Esittelen tässä luvussa lyhyesti tutkimusprosessissa
mukana olleet pianonsoitonopiskelijat. Opiskelijoiden nimet on muutettu, noudattaen heidän omaa toivomustaan. Opiskelijat olivat tutkimuksen alussa iältään 19–22-vuotiaita.
1. Meeri
Meeri on kotoisin pikkukaupungista Pohjanmaalta, ja hänen vanhempansa ovat yrittäjiä.
Perheessä on kaksi lasta, joista Meeri on nuorempi. Hän aloitti pianonsoiton 5-vuotiaana,
kun äiti etsi hänelle soitonopettajan musiikkiopistosta. Musiikkiopiston oppilaaksi Meeri
pääsi 6-vuotiaana. Hän kävi luokat 3.–9. musiikkiluokalla, ja hänen koulumenestyksensä
oli varsin hyvä. Hänen viimeisin pianotutkintonsa on Sibelius-Akatemian C-tutkinto
arvosanalla 22/25.
Meeri opiskeli musiikkiopistossa lukiovuosiin asti. Hän pääsi kolmannella yrittämällä
Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolle, jossa hän opiskeli lukion viimeisen luokan ajan.
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Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelmaan Meeri pääsi toisella yrittämällä. Hän opiskeli myös samanaikaisesti eräässä yliopiston tiedekunnassa. Parin opiskeluvuoden jälkeen Meeri on lopettanut opinnot Sibelius-Akatemiassa, koska opiskelu kahdessa paikassa alkoi tuntua liian stressaavalta. Meeri ei ole pitänyt opiskeluilmapiiriä miellyttävänä kummassakaan yliopisto-opiskelupaikassaan.
Monipuolinen harrastaminen on aina leimannut Meerin ajankäyttöä. Ala-asteaikana
Meeri aloitti kuorossa, jossa jatkoi lukiovuosiin asti. Hän harrasti ala-asteikäisenä myös
tanssia, soitti vuoden huilua ja kävi ratsastamassa. Ala-asteelta alkaen kuitenkin pianonsoitto ja kuoro olivat ”pikkusen tärkeämpiä harrastuksia”. Peruskoulun loppupuolella
hänen pianonsoittonsa muuttui entistä tavoitteellisemmaksi. Lukion toisen vuoden keväällä
hän osallistui valtakunnalliseen pianokilpailuun, josta kokemukset olivat kielteisiä.
2. Kaisa
Kaisa on kotoisin eteläsuomalaisesta pikkukaupungista. Hänen äitinsä on ammatiltaan
laborantti, ja isä on musiikin ammattilainen. Perheessä on kolme lasta, joista Kaisa on
keskimmäinen. Perheessä lasten soittaminen oli luonteva ja itsestään selvä asia. Kaisa
aloitti pianonsoiton 4-vuotiaana ja pääsi musiikkiopistoon vuoden kuluttua. Lukiovaiheessa Kaisa opiskeli kolme vuotta Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolla, ja sen jälkeen
hän pääsi esittävän säveltaiteen koulutusohjelmaan. Musiikkiperheessä kasvaneena Kaisa
pitää musiikkia ”sisään hengitettynä asiana” ja olennaisena osana kasvuilmapiiriä. Hän
kävi koulua sekä musiikkiluokilla että musiikkilukiossa.
Koulussa Kaisa oli vilkas lapsi, ja hän kuvaa itseään jopa häiriköksi. Ala-asteaikana hän
harrasti myös ratsastusta ja vietti runsaasti aikaa hevostalleilla. Kaisa ajattelee tällä hetkellä, että hän olisi voinut harjoitella enemmän jo kouluaikoina, ja hän pohtii päässeensä
”ehkä vähän liian vähällä”. Kaisa on pohtinut uranvalintaansa kysyen itseltään, ”haluanko
mä ylipäänsä soittaa”. Hän miettii, että hänellä olisi ollut muitakin asioita, joihin olisi voinut käyttää aikaa.
Kilpailukokemuksia Kaisalla on jonkin verran. Ensimmäisenä ammattiopiskeluvuotenaan hän osallistui Sibelius-Akatemian sisäiseen kilpailuun. Kilpailuun valmistautuessaan
hän harjoitteli paljon. Kilpailun jälkeen hän oli hyvin pettynyt saamaansa niukkaan palautteeseen. Kaisa pitää vuorovaikutteisuutta (esiintyjien kesken ja esiintyjän ja yleisön välillä)
hyvin tärkeänä esiintymistilanteessa, ja tätä ei ollut kilpailuissa. Ylipäänsä hän kaipaa lisää
varmuutta esiintymiseen ja ihmettelee, kuinka pitkät soitonopinnot eivät ole enempää varmuutta tuoneet. Sittemmin Kaisa on osallistunut hyvällä menestyksellä kamarimusiikkikilpailuun. Valtakunnallisessa pianokilpailussa hän karsiutui ensimmäisessä erässä.
3. Eero
Eero on kotoisin maaseutupitäjästä Länsi-Suomesta, ja hän kuvaa lapsuuttaan oikein
onnelliseksi. Hänellä on kaksi vanhempaa veljeä sekä insinööri-isä ja perhepäivähoitaja-äiti. Hänen musiikkiharrastustaan on ihmetelty, koska lukuun ottamatta Eeron veljiä
suvussa ja perheessä ei ole soittoa harrastettu. Oli ”onnellinen sattuma”, että hänen perheessään oli kuitenkin piano. Eero soitti korvakuulolta suurin piirtein siitä alkaen, kun
ylsi pianon koskettimille, noin parivuotiaasta.
Yksityiset pianotunnit Eero aloitti 5-vuotiaana, ja musiikkiopistoon hän pääsi 7-vuotiaana. Musiikkiopisto oli noin tunnin automatkan päässä, ja vanhemmat kuljettivat Eeroa
pianotunneille. Muita soittajia paikkakunnalla ei ollut, ja Eero sai usein esiintymistilai-
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suuksia. Hän sanoo viettäneensä ”täysin normaalia kouluelämää”. Yleisurheilu oli hänelle
vuosien ajan yhtä tärkeä harrastus kuin soittaminen.
16-vuotiaana Eero osallistui musiikkileirille, josta hän sai muutamia soittavia ystäviä.
Leiristä tuli ”jonkinlainen sysäys” soittamiseen myös ammatillisessa mielessä. Seuraavana
vuonna Eero sai musiikkiopistossa uuden opettajan, mikä merkitsi uutta, myönteistä vaihetta opinnoissa. Lukioaikana urheilu alkoi jäädä vähemmälle, ja soittamiseen kului yhä
enemmän aikaa. Lukion päätyttyä ja armeijan käytyään Eero aloitti opintonsa Sibelius-Akatemiassa, jonne hän pääsi ensimmäisellä yrittämällä.
Lukiovaiheessa ja myös ammattiopiskelijana Eero on osallistunut pianokilpailuihin.
Niistä hänellä on myönteisiä muistoja. Palkinto valtakunnallisessa kilpailussa antoi itseluottamusta, ja valmistautuminen kilpailuun oli lähinnä innostava kokemus. Kilpailuja,
joissa hän ei ole sijoittunut, hän pitää opettavaisina. Opiskeluilmapiiriä Sibelius-Akatemiassa hän pitää aika positiivisena.
4. Pirkko
Pirkko on asunut suurimman osan elämästään pääkaupunkiseudulla, jonne hän muutti alle
kouluikäisenä. Pirkolla on kaksi nuorempaa sisarta. Hänen äitinsä on didaktiikan lehtori
ja isänsä koulutuspäällikkö. Vanhemmat ovat soittaneet hieman omaksi ilokseen. Pirkko
oli hyvä oppilas koulussa, mutta lukion iltalinjan hän jätti kesken.
Kotona oli piano, ja Pirkko innostui soittamisesta. Hän kävi ensin musiikkileikkikoulussa ja aloitti yksityiset pianotunnit 5-vuotiaana. 7-vuotiaana hän pääsi musiikkiopistoon,
jossa hänellä oli useita opettajia, usein myös sijaisia. Ensimmäinen innostava kokemus,
8-vuotiaana, oli opettajan antama mahdollisuus soittaa Sibeliuksen Kuusta. Vaikka Pirkon
koulussa opetettiin vain vähän musiikkia, Pirkolle annettiin usein esiintymistilaisuuksia,
minkä hän on kokenut harrastuksensa tukemisena.
Pirkon toveripiiriin kuului koulutovereita, jotka eivät olleet musiikin kanssa tekemisissä, naapurin lapsia, joiden kanssa touhuttiin pihalla ja ”kuunneltiin rockia ja kevyttä”,
sekä tovereita musiikkiopistosta. Peruskoulun 9. luokan kevätlukukauden aikana Pirkko sai
uuden soitonopettajan. Uusi opettaja otti ohjelmistoon vaativia teoksia, minkä Pirkko koki
hyvin innostavana.
Jätettyään lukion Pirkko siirtyi opiskelemaan Sibelius-Akatemiaan. Hänellä on jo useita
hyviä sijoituksia sekä pianokilpailuissa että kamarimusiikkikilpailuissa.
5. Leena
Leena on kotoisin pieneltä maaseutupaikkakunnalta Pohjanmaalta. Hän on perheensä kolmesta lapsesta vanhin. Leenan äiti on luokanopettaja, ja isä on liikealalla. Leena kertoo,
että hänelle on laulettu lapsena ja on hän itsekin yrittänyt laulaa. Äidin ohjaama kanteleryhmä oli Leenan ensimmäinen säännöllinen kosketus musiikkiin. Hän kulki äidin mukana harjoituksissa ja esiintymisissä soittaen ja laulaen 4-vuotiaasta alkaen. Kotona oli
myös piano, jota Leena ”soitteli ja rämpytteli”. Hän aloitti pianotunnit yksityisesti 4-vuotiaana. Paikkakunnan musiikkikouluun hän pääsi 1. luokan keväällä soittimenaan huilu, ja
kolmannelta luokalta alkaen hän opiskeli musiikkikoulussa myös pianonsoittoa.
Huilun- ja pianonsoitto jatkuivat rinta rinnan aina peruskoulun loppuun saakka. Tällöin
Leena oli suorittanut huilun I tutkinnon. Kun kumpikin soitin vaati jatkuvasti enemmän
aikaa, oli soitonopiskelu vähitellen yhä vaativampaa tasapainoilua kahden soittimen välillä.
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Päätös jättää huilu ja keskittyä pianoon kypsyi peruskoulun viimeisen puolentoista vuoden
aikana. Lukiovuosina Leena keskittyi pelkästään pianonsoittoon.
Leena kävi musiikkilukion ja siirtyi lukioluokkien ajaksi opiskelemaan konservatorioon. Leena myös opetti sekä pianon- että huilunsoittoa kotipaikkakuntansa musiikkikoulussa kouluaikanaan useiden vuosien ajan. Lukion päätyttyä Leena pääsi opiskelemaan
Sibelius-Akatemiaan, jonka nuoriso-osastolle hän oli hakenut jo kahtena aiempana
keväänä, mutta ei ollut päässyt.
Muihin harrastuksiin Leenalla ei juurikaan ole ollut aikaa. Rippikoulun jälkeen hän osallistui seurakuntanuorten toimintaan. Tärkeänä hän koki myös useita vuosia jatkuneen seurakuntansa kirkkokuoron kanssa esiintymisen.
Leena on osallistunut joihinkin pianokilpailuihin, ja hän on tullut palkituksi valtakunnallisessa kilpailussa. Toisaalta joissakin kilpailuissa hän ei ole sijoittunut. Kilpailuja hän
pitää hyvinä harjoittelun tavoitteina, ja niistä on jäänyt pääasiassa myönteinen mielikuva.

4.2 Tutkimusaineiston kokoaminen ja analyysi
4.2.1 Ensimmäinen haastattelu ja analyysi
Ennen tutkimusaineiston kokoamisen aloittamista olin viettänyt suhteellisen pitkän ajan
tutkimuskirjallisuuden ääressä. Metodologisen kirjallisuuden lisäksi olin perehtynyt sekä
lahjakkuusteoreettiseen että soitonopetusta koskevaan tutkimuskirjallisuuteen. Työkokemukseni soitonopetuksen parissa sekä kirjallisuuteen perehtyminen muodostivat esioletukseni tutkimukseen lähdettäessä (ks. luvut 1 ja 2). Aloittaessani tutkimusta tiedostin,
että narratiivis-elämäkerrallinen lähestymistapa tullee merkitsemään useita haastattelukertoja. Tutkimukseni toteuttamisen suunnittelussa auttoi perehtyminen Kelchtermansin
(1993a, 1994) elämäkerrallisen opettajatutkimuksen metodologiaan. Tutkimuksen alkaessa Kelchtermansin (1993a, 1994) kolmen haastattelun menetelmä vaikutti sopivalta lähtökohdalta.
Haastattelin kaikki viisi opiskelijaa ensimmäisen kerran toukokuussa vuonna 1999.
Yksi haastatteluista tapahtui kotonani ja muut neljä haastateltavien kotona. Haastattelut
nauhoitettiin ja litteroitiin sana sanalta. Yhden haastattelun kesto oli noin 1½ tuntia. Ensimmäinen haastattelu oli luonteeltaan avoin, temaattinen elämäkertahaastattelu. Pyysin haastateltavia kertomaan elämästään musiikinopiskelijana ja musiikin parissa. Ensimmäinen
haastattelu oli hyvin keskustelunomainen, ja haastateltavasta riippuen eri asiat painottuivat
haastattelun sisällössä. Tarvittaessa pyrin täsmentämään haastateltavien kertomusta lisäkysymyksillä. Ensimmäisen haastattelun tarkoituksena oli hahmottaa henkilön elämää kronologisesti. Pidin myös tutkimuspäiväkirjaa, johon kirjasin vaikutelmiani haastateltavista ja
haastattelutilanteista. Kelchtermansin (1994, 95) mukaan on tärkeää kiinnittää huomiota
myös haastateltavan ei-verbaaliseen viestintään sekä reaktioihin ennen haastattelua ja sen
jälkeen.
Jo ensimmäisessä haastattelussa voin havaita, että opiskelijat olivat hyvin erilaisia persoonallisuuksia ja myös heidän käyttäytymisensä haastattelutilanteessa oli erilaista. Esi-
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merkiksi Pirkko kertoi vuolaasti elämästään heti ensimmäisestä haastattelusta alkaen, kun
taas Meeri vaikutti hieman hiljaiselta ja pidättyväiseltä. Enimmäkseen haastateltavat vaikuttivat innostuneilta kertomaan elämästään musiikinopiskelijoina. Arvelin, että heidän
kertomistaan edisti se tieto, että tutkimuksen tekijä itsekin on ollut aikoinaan solistisen koulutuksen pianonsoitonopiskelija ja on tällä hetkellä musiikin ammattilainen ja tuntee ”pelin
hengen”.
Litteroituihin haastatteluihin perehtymisen aloitin niin, että luin litteraatit useaan kertaan huolellisesti läpi. Samalla pyrin kartoittamaan mahdolliset epäselvät kohdat (information gaps, ks. Kelchtermans 1994, 97). Lukemalla tekstit läpi moneen kertaan ja kuuntelemalla haastatteluja pyrin siihen, että aineisto ja haastateltavat tulisivat mahdollisimman
tutuiksi. Tämän jälkeen lähdin tematisoimaan aineistoa. Vaikka pyrin tarkastelemaan tekstejä aineistolähtöisesti, tiedostin kuitenkin sen, että esioletuksiini ja tematisointiini vaikutti
osittain perehtymiseni ennakolta tutkimuskirjallisuuteen. Ensivaikutelmani teksteistä jo
muuttivat käsityksiäni aiheesta: nykyiset solistisen koulutuksen opiskelijat ovat voineet
lapsuudessaan käyttää aikaansa paljon muuhunkin kuin soittamiseen, ja he ovat viettäneet
ihan tavallisen nuoren elämää. Esioletukseni aikataulutetusta lapsuudesta osoittautui siis
vääräksi. Ammatinvalinta on muotoutunut heille teini-ikäisenä, mutta tällä hetkellä he eivät
pidä uraansa musiikkialalla välttämättä itsestään selvänä asiana. Kilpaileminen lapsuudessa ei myöskään näyttänyt olevan välttämätön ehto solistisessa koulutuksessa opiskelulle. Kilpailuihin osallistuminen alkoi vasta teini-iässä.
Miles ja Huberman (1994, 50) suosittelevat aineiston varhaista analyysiä, koska tällöin
on mahdollista palata keräämään lisäaineistoa sekä työskennellä jo olemassa olevan aineiston pohjalta. Ennen kuin lähdin tekemään toista haastattelukierrosta, olin analysoinut
ensimmäisen haastattelun aineiston. Odotusteni mukaan aineiston tematisointi osaltaan
muotoutui yhdenmukaiseksi lukemani tutkimuskirjallisuuden kanssa, esimerkiksi vanhempien ja kodin tai vertaisryhmän merkityksen osalta. Toisaalta useat teemoista muotoutuivat
aineistolähtöisyyden perusteella, esimerkiksi varhaiset musikaalisuuden ilmaukset, ammatinvalinta, tärkeä soitonopettaja tai osallistuminen kilpailuihin. Ensimmäisen analyysin jälkeen teemoja oli melko runsaasti, mutta aineiston painopiste näytti olevan soitonopettajien
ja kilpailujen merkityksessä. Ensimmäisen analyysin jälkeen teemat olivat seuraavat: 1)
vanhemmat ja koti, 2) varhaiset musikaalisuuden ilmaukset, 3) ensimmäinen soitonopettaja, 4) muut soitonopettajat, 5) tärkeä soitonopettaja, 6) koulu ja toveripiiri, 7) vertaisryhmä, 8) muut harrastukset, 9) positiiviset kokemukset, 10) negatiiviset kokemukset, 11)
osallistuminen kilpailuihin, 12) kesäleirit, 13) opiskeluympäristö, 14) merkittävät oppimiskokemukset, 15) ammatinvalinta, 16) käännekohdat ja sattumat, 17) soittamismotivaatio ja
18) haasteet ja avainhenkilöt.

4.2.2 Toinen haastattelu ja analyysi
Ensimmäisen haastattelukierroksen ja aineiston analyysin jälkeen pohdin haastateltavien
määrää. Tässä vaiheessa jouduin ratkaisemaan, lisäänkö haastateltavien määrää vai lähdenkö syventämään aineistoa viiden haastateltavan pohjalta. Haastateltavien valinnassa
olin pyrkinyt löytämään mahdollisimman erilaisia henkilöitä. Toisaalta jo tämän henkilömäärän pohjalta kerätty ensimmäinen haastatteluaineisto oli melko runsas ja eri henkilöi-
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den aineistot näyttivät noudattavan edellä lueteltuja teemoja. Mäkelä (1990) varoittaa liian laajoista aineistoista kvalitatiivisessa tutkimuksessa, koska laajan aineiston hallinta ja
siihen perehtyminen on helposti huteraa. Toisaalta aineiston kyllääntyminen tarkoittaa
sitä, että uudet tapaukset eivät tuo esiin tutkimuksen kannalta uusia piirteitä. (Mts. 52–
53.) Oli syytä olettaa, että henkilömäärän lisääminen ei välttämättä toisi uusia temaattisia
ulottuvuuksia tähän tutkimukseen. Niinpä tutkimusaineiston kokoaminen jatkui jo kertaalleen haastateltujen viiden opiskelijan toisella haastattelulla.
Yhtä opiskelijaa haastattelin toisen kerran elokuussa 1999, ja loppuja neljää opiskelijaa
haastattelin lokakuussa 1999. Toinen haastattelu oli kaksivaiheinen: ensin käytiin läpi edelliseltä kerralta mieltä askarruttamaan jääneitä kohtia ja täsmennettiin mahdollisia epäselvyyksiä. Tämän jälkeen seurasi teemoitettu haastattelu, jossa jokaisen haastateltavan
kanssa käytiin läpi samat teemat (ks. liite 2). Toisen haastattelun teemoittelu perustui osittain ensimmäisen haastattelun analyysiin sekä osittain tutkimuskirjallisuuteen. Vielä tässä
vaiheessa tutkimusta esimerkiksi Gagnén (1991, 1993) teoria oli osittain ohjaavana tekijänä haastattelun teemoittelussa. Osittain haastattelun aiheet menivät päällekkäin ensimmäisessä haastattelussa esiin tulleiden asioiden kanssa, mutta tämä antoi mielestäni
syvyyttä asian käsittelyyn sekä myös mahdollisuuden arvioida aineiston koherenssia.
Toinen haastattelu oli kestoltaan 1½–2 tuntia. Yksi haastatteluista tapahtui kotonani ja
neljä muuta haastateltavien kotona. Havaitsin, että toisessa haastattelussa pääsimme syventämään ensimmäisessä haastattelussa esiin tulleita asioita. Esimerkiksi ensimmäisellä kerralla hiljaiselta vaikuttanut Meeri oli toisessa haastattelussa huomattavasti rohkeampi.
Näytti siltä, että haastateltavan kokemuksista riippuen hieman eri asiat painottuivat kullakin haastateltavalla. Samalla huomasin, kuinka samoillakin tapahtumilla tai asioilla voi olla
eri ihmisille kovin erilainen merkitys. Sananmukaisesti tällaisessa tutkimustavassa haastateltavan oma ääni pääsee kuuluviin. Haastattelunauhat litteroitiin sana sanalta, ja opiskelijoiden ensimmäisestä ja toisesta haastattelusta kertyi litteroitua aineistoa noin 300 sivua.
Toisen haastattelun aineiston perusteella täydensin ja muokkasin tematisointia. Kun tuntemus aineistosta syveni, oli tematisointia vastaavasti tarkistettava. Toisen haastattelun
aineisto vahvisti selvästi soitonopetuksen ja kilpailujen merkityksen analyysin painopistealueina, mikä vaikutti myös tutkimusongelmien lopulliseen muotoiluun. Vaikka esimerkiksi Gagnén malli oli ollut ajatuksiani ohjaavana tekijänä aina osittain toisen haastattelun
teemoitteluun asti, tulin tässä vaiheessa tutkimusta siihen tulokseen, että analyysi ja tutkimuksen eteneminen perustuvat enemmän aineistolähtöisyyteen. Aineiston keruun, jäsentelyn ja analysoinnin aikana luin samalla myös tutkimuskirjallisuutta ja käytin apunani muun
muassa Kelchtermansin (1994) artikkelia. Narratiivis-elämäkerralliselle lähestymistavalle
tyypilliseen tapaan tein aineiston analyysiä kahdensuuntaisesti – horisontaalisesti ja vertikaalisesti. Kelchtermans (1994) kutsuu aineiston temaattista analyysia horisontaaliseksi
analyysiksi. Siinä analyysi johtaa elämäkerrallisista aineistoista löytyviin yleisiin teemoihin ja toistuviin malleihin. (Mts. 99.) Narratiivis-elämäkerralliselle näkökulmalle on ominaista myös analyysi henkilöittäin, jota Kelchtermans (1994, 99) kutsuu vertikaaliseksi
analyysiksi. (Ks. myös Kelchtermans 1993a, 445.) Toteutin vertikaalisen analyysin rakentamalla aineiston pohjalta kunkin opiskelijan oman elämäkerrallisen kertomuksen. Tällainen kahdensuuntainen aineiston analyysitapa on samankaltainen kuin Polkinghornella
(1995). Toisaalta narratiiveista koostuvaa tutkimusaineistoa analysoidaan temaattisesti luokittelemalla sitä kuten muutakin laadullista aineistoa (paradigmaattinen analyysi), ja toisaalta narratiivisen analyysin avulla eri tapahtumia ja asioita kuvaavasta aineistosta voi-
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daan tuottaa kertomuksia (narratiivinen analyysi). (Mts. 5–6, 21.) Paradigmaattisen analyysin avulla aineistosta voidaan paljastaa datan yhteneväisiä piirteitä sekä toistuvia malleja.
Narratiivisessa analyysissä menneet tapahtumat järjestetään kronologisesti kertomukseksi,
jossa asioiden yhteydet tulevat esiin. (Polkinghorne 1995, 12, 15.) Kelchtermansin käsitteistön horisontaalinen analyysi siis vastaa Polkinghornen paradigmaattista analyysiä ja
vertikaalinen analyysi vastaa narratiivista analyysiä.
Vaikuttaa siltä, että monet tutkijat käyttävät edellä mainittua aineiston kahdensuuntaista
analyysiä narratiivisessa tutkimuksessa. Esimerkiksi Kvale (1996) esittelee yhtenä aineiston analyysimahdollisuutena kategorisoinnin, jossa jokainen haastattelu koodataan joko
kirjallisuudesta tai aiemmasta tutkimuksesta määriteltyihin luokkiin. Toisaalta eräs analyysimahdollisuus on se, että narratiivisen analyysin kautta johdetaan uusi tarina, esimerkiksi
tiivistelmä aineiston pohjalta. (Mts. 192, 199.) Vastaavasti Lieblich ym. (1998) kirjoittavat
aineiston analyysin holistisesta tai kategorisesta lähestymistavasta. Holistinen lähestymistapa kiinnittää huomion pitkittäisesti henkilön kehitykseen ja koko tarinaan tietyssä tilanteessa, kun taas kategorisessa lähestymistavassa tekstiä luokitellaan kokonaisen henkilöryhmän näkökulmasta. (Mts. 12–13.)
Toisen haastatteluaineiston horisontaalisen (paradigmaattisen, kategorisen) analyysin
jälkeen tematisointi oli seuraava: Teeman soittamisen voimavaroja muodostivat yhdessä
osa-alueet asuinympäristö, vanhemmat ja koti, koulu ja toveripiiri, opiskeluympäristö ja
vertaisryhmä. Toisen isomman teeman soitonopiskelu muodostivat osa-alueet soitonopintojen aloittaminen ja edistyminen, ammatinvalinta, ajatus musiikki-identiteetistä, soittamismotivaation lähteet ja merkittävät oppimiskokemukset. Kolmas suuri temaattinen
kokonaisuus oli soitonopettaja ja neljäs musiikkikilpailuihin osallistuminen. Verrattuna
ensimmäisen haastatteluaineiston analyysiin tematisointi oli toisen haastatteluaineiston
pohjalta muuttunut niin, että jotkin ensimmäisen aineiston teemoista olivat yhdistyneet
yhdeksi isommaksi kokonaisuudeksi. Esimerkiksi kesäleirit, opiskeluympäristö ja vertaisryhmä muodostivat yhdessä teeman opiskeluympäristö ja vertaisryhmä. Haasteet ja soittamismotivaatio muodostivat yhdessä teeman soittamismotivaation lähteet. Käännekohdat,
sattumat ja avainhenkilöt sijoittuivat toisen haastatteluaineiston perusteella samaan luokkaan soitonopettajan tai soitonopiskelun kanssa. Ensimmäisen haastatteluaineiston tematisoinnissa olivat mukana positiiviset kokemukset ja negatiiviset kokemukset. Toisen haastatteluaineiston perusteella näiden teemojen aineisto liittyi olennaisesti joko soitonopetukseen tai musiikkikilpailuihin osallistumiseen. Niinpä toisen analyysin jälkeen positiiviset
kokemukset ja negatiiviset kokemukset oli sijoitettu teemoihin soitonopetus tai musiikkikilpailuihin osallistuminen.
Perusteellisen aineistoon perehtymisen jälkeen totesin, että ympäristön, merkittävien
ihmisten, soitonopetuksen ja soitonopettajien sekä kilpailujen merkitys lukioikäisestä
alkaen olivat hyvin keskeisiä ja yhteisiä asioita eri haastateltavien aineistoissa. Aineistosta
selkeästi esiin tullut musiikkikilpailujen merkitys kielteisessä mielessä oli osittain vastoin
ennakko-oletuksiani: olinhan kuitenkin haastatellut opinnoissaan hyvin menestyneitä nuoria, joita oli palkittu jopa valtakunnallisissa kilpailuissa.
Jäsentelin tutkimuksen tulosten raportointia teemoittain. Raportoinnissa vertasin johtopäätöksiäni tutkimuskirjallisuuteen ja käytin suoria lainauksia haastateltujen aineistosta.
Vertikaalisen analyysin tulokset (kertomukset) kirjoitin raporttiin tässä vaiheessa kolmena
erilaisena tarinana. Lähetin raporttini luettavaksi kullekin haastateltavalle runsasta viikkoa
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ennen kolmatta haastattelua ja pyysin heitä tarvittaessa täydentämään tekstiä sekä ottamaan
kantaa tekemiini tulkintoihin.

4.2.3 Kolmas haastattelu kommunikatiivisena validointina
Kolmannessa haastattelussa, joka tapahtui haastateltavien kotona helmikuussa 2000,
kävin jokaisen haastatellun kanssa läpi sivu sivulta sekä vertikaalisen analyysin (narratiivit, kertomukset) että horisontaalisen analyysin tekstit. (Kommunikatiivisesta validoinnista, ks. luku 9.) Tämä kesti jokaisen haastatellun kanssa 2–2½ tuntia. Haastatellut halusivat tehdä joihinkin sitaatteihinsa oikeakielisyyteen liittyviä korjauksia ymmärrettävyyden parantamiseksi. Turhia puhekielen sanoja (esim. niinku, tota noin) myös karsittiin
pois selkeyden takia. Haastatelluilla oli mahdollisuus täsmentää ja muuttaa tekemiäni tulkintoja sekä osallistua raportin viimeistelyyn. Kuitenkaan mitään varsinaisia muutosehdotuksia ei tullut esille. Kertomusten osalta Pirkko ja Meeri hyväksyivät raportin tekstin sellaisenaan pienin täsmennyksin. Tiedustelin myös haastatelluilta, tuntuiko raportista puuttuvan jokin heidän mielestään keskeinen teema, mutta tällaista teemaa ei ilmennyt.
Kolmannessa haastattelussa tiedustelin opiskelijoilta, millaista on ollut osallistua tähän
tutkimukseen. He olivat kokeneet tutkimuksen lähestymistavaltaan ja aiheeltaan mielenkiintoiseksi. Oli ollut mielenkiintoista palauttaa mieleen omaa soittouraa lapsuudesta
alkaen. Opiskelijat kertoivat, etteivät he olleet aiemmin käyneet kenenkään yksittäisen
ihmisen kanssa näin perusteellisesti läpi oman uransa vaiheita. Tässä prosessissa tuli oikeastaan ensimmäistä kertaa perusteellisemmin pohdituksi, mitkä asiat ovat johtaneet erilaisiin ratkaisuihin elämän varrella. Kolmannessa haastattelussa tuntui siltä, että kaikki haastateltavat kertoivat hyvin avoimesti omista tuntemuksistaan. Opiskelijat tuntuivat tässä vaiheessa todella enemmän tutkimuskumppaneilta kuin haastateltavilta. Opiskelijat kertoivat
tutkimuksen merkinneen heille mielenkiintoisia keskusteluhetkiä, jotka ovat selkiyttäneet
ajatuksia omasta elämästä ja tehdyistä ratkaisuista.
Tutkimuksen tulokset olivat olleet haastatelluille mielenkiintoista ja osittain yllättävääkin luettavaa. Toisaalta opiskelijat tunnistivat omia ajatuksiaan toisten ajatuksista: ”jännä,
että ihmiset ajattelee niin samalla tavalla asioista” (Meeri, 3. haastattelu). Vaikuttaakin
siltä, että ainakin jotkut opiskelijoista saattavat kuvitella, että vain heillä itsellään on esimerkiksi ongelmia tai epämukavia tuntemuksia. On yllättävää huomata, että joku muukin
kokee ahdistuneisuutta opiskeluilmapiiristä tai pitää kilpailuja negatiivisena asiana. Näistä
asioista ei ilmeisesti opiskelijoiden kesken kovin paljon puhuta. Joitakin yllätti se, että kilpailut koetaan osittain näinkin kielteisinä ja toisaalta eri tavoin. Kilpailuja edeltävän stressin ja jälkityöstön ikävät kokemukset eivät olleet kaikille yhteisiä. Tähänastinen aineisto ja
sen analyysi sisältyivät lisensiaatintutkimukseeni (Hirvonen 2000).

4.2.4 Neljäs ja viides haastattelu ja analyysi
Tässä vaiheessa tutkimusta oli tullut esiin, että erityisesti musiikkikilpailut olivat opiskelijoiden elämässä hyvin tärkeitä, mutta toisaalta hyvin eri tavoin ja ristiriitaisestikin koet-
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tuja tapahtumia. Kuten jo toisen haastattelun jälkeen olin todennut, oli yllättävää, että kilpailut tulivat esiin osittain hyvinkin negatiivisena asiana. Toisaalta kilpailut olivat parhaimmillaan olleet suurena kannustimena ja myönteisenä opintojen edesauttajana. Kiinnostuin syventämään tutkimusaineistoa tässä vaiheessa erityisesti kilpailu-teeman suuntaan. Tähän oli hyvä mahdollisuus, koska tässä vaiheessa kolme tutkimukseen osallistunutta opiskelijaa aloitti valmistautumisen suureen pianokilpailuun. Suunnittelin kokoavani aineistoa siten, että haastattelen kilpailuun valmistautuvia opiskelijoita ennen kilpailua
ja vielä kertaalleen kilpailun jälkeen. Tiedustelin kaikkien viiden opiskelijan halukkuutta
jatkaa tutkimukseeni osallistumista ja sain kaikilta myönteisen vastauksen.
Neljännessä haastattelussa haastattelin kolmea kilpailuun valmistautuvaa opiskelijaa
(Kaisa, Eero ja Leena) helmikuussa 2001. Tämä tapahtui haastateltavien kotona. Olin pyytänyt jo edeltävänä syksynä, syksyllä 2000, että opiskelijat tiedostaisivat sen, että haastattelen heitä ennen kilpailua. Neljäs haastattelu oli luonteeltaan avoin ja keskustelunomainen. Keskustelu alkoi pyynnölläni ”kertoisitko soitonopinnoistasi tänä lukuvuonna ja valmistautumisesta tuleviin kilpailuihin”. Tästä lähti käyntiin vapaamuotoinen kerronta ja
keskustelu, joka varsin nopeasti suuntautui pian edessä olevaan kilpailuun ja siihen valmistautumiseen. Koska tulossa oleva kilpailu oli jo sangen lähellä, pyrin olemaan hyvin varovainen, etten hämmentäisi opiskelijoiden ajatuksia tai millään tavalla häiritsisi tai vahingoittaisi heidän valmistautumistaan. Omasta kokemuksestani tiesin, että tuossa vaiheessa
valmistautumista tarvitaan keskittymistä ja ajatusten kokoamisen prosessia, ei suinkaan
hajottamista. Pyrin siihen, että keskustelu eteni haastateltavan ehdoilla. Saatoin antaa keskusteluun impulsseja, mutta haastateltava sai ratkaista, miten paljon kertoi. Huomasin,
aiemmista haastatteluista poiketen, pientä varovaisuutta kunkin haastateltavan kertomisessa. Ajattelin, että se voi osittain johtua siitä, että edellisestä tapaamisesta oli kulunut jo
yksi vuosi. Suurempana syynä pidin kuitenkin sitä, että jonkinlainen kilpailuun liittyvä jännittyneisyys jo leimasi opiskelijoiden olemusta. Ymmärsin, että tässä tilanteessa he eivät
välttämättä olleet kovin innokkaita puhumaan ainakaan vaikeista asioista. Kukin haastattelu kesti noin tunnin. Aineisto litteroitiin haastattelujen jälkeen sana sanalta. Tässä vaiheessa luin aineistoa läpi, mutta en vielä systemaattisesti alkanut analysoida sitä.
Viides haastattelu tapahtui kilpailujen jälkeen toukokuussa 2001 kunkin haastateltavan
kotona. Haastattelin kertaalleen kaikki viisi tutkimukseen osallistunutta opiskelijaa. Haastattelu keskittyi kilpailu-teemaan. Ne, jotka olivat juuri olleet kilpailuissa, kertoivat kokemuksiaan viime hetken valmistautumisestaan, kilpailun vaiheista sekä elämästään kilpailun jälkeen. Meeri ja Pirkko, jotka eivät olleet osallistuneet tähän kilpailuun, kertoivat opinnoistaan ja elämästään viimeisen runsaan vuoden aikana. He myös pohtivat aiempien kilpailujen vaiheita ja merkitystä urallaan.
Huomasin pian, että kilpailuihin osallistuneet kertoivat tällä kertaa vuolaammin ja
vapautuneemmin kokemuksistaan, mikä oli odotettavaa. He olivat selvinneet urakastaan ja
olivat ehtineet suuntautua jo muihinkin asioihin. Kukin haastattelu kesti noin tunnin, ja
aineisto litteroitiin sana sanalta. Varsinaisen aineiston analysoinnin aloitin tässä vaiheessa
lukemalla aineistoa läpi useita kertoja. Pidin analyysin lähtökohtana edellisten haastattelujen perusteella syntynyttä kilpailu-aiheen teemoittelua.
Ensimmäisen ja toisen haastattelun aineiston analyysin jälkeen kilpailu-aihe oli jaettavissa neljään pääteemaan (ks. Hirvonen 2000). Nämä olivat 1) musiikkikilpailut opintoja
tukevana tapahtumana, 2) kilpailemisen ”hinta”, 3) soitonopettajan merkitys kilpailuprosessissa sekä 4) kilpailujen merkitys. Neljännessä ja viidennessä haastattelussa kerätty lisä-
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aineisto oli syntynyt vapaamuotoisen kertomisen tuloksena, ja kertominen oli keskittynyt
kronologisesti tapahtumiin ennen kilpailuja, kilpailujen aikana ja niiden jälkeen. Meeri ja
Pirkko kertoivat vastaavasti aiemmista kilpailukokemuksistaan. Näin ollen lisäaineisto
antoi mahdollisuuden tarvittaessa muuttaa tai tarkentaa sekä syventää edellä mainittuja teemoja. Lisäaineiston perusteella vaikutti siltä, että nämä neljä pääteemaa olivat edelleen
relevantteja. Kun perehdyin tässä vaiheessa yhä enenevästi identiteettiteoreettiseen kirjallisuuteen, tunnustus-käsite tuli keskeiseksi musiikkikilpailuihin liittyvässä tematisoinnissa.
Niinpä viidenneksi teemaksi muotoutui tunnustuksen merkitys musiikkikilpailuissa.
Lisäaineiston avulla edellä mainittuihin teemoihin tarkentui alateemoja. Kilpailuohjelmisto harjoittelun innoittajana, onnistumiset kilpailuissa ja motivaatio kilpailuun muodostivat em. teeman 1. Valmistautumisen ongelmat, epäonnistumiset kilpailuesiintymisessä
sekä selviytyminen muodostivat teeman 2. Soitonopettaja kilpailuihin valmentajana, soitonopettajan merkitys kilpailun aikana, soitonopettajan merkitys kilpailun jälkeen sekä kilpailujen merkitys soitonopettajille muodostivat teeman 3. Musiikkikilpailut koulutuksen
osana, kasvaminen kilpailukulttuuriin sekä yksilölliset erot muodostivat teeman 4. Musiikkikilpailut tunnustuksen tavoittelun näkökulmasta muodosti teeman 5. Luvussa 4.2.2 kuvatun paradigmaattisen (kategorisen, horisontaalisen) analyysin lisäksi analysoin aineistoa
myös narratiivisesti (holistisesti, vertikaalisesti). Olin kirjoittanut ensimmäisen ja toisen
haastattelun aineiston pohjalta kustakin opiskelijasta kronologisesti etenevän, elämäkerrallisen kertomuksen (ks. luku 4.2.2). Täydensin näitä kertomuksia keräämäni lisäaineiston
pohjalta.
Päädyin siihen, että lopullisessa tutkimusraportissa esitän tutkimuksen tulokset seuraavasti: Paradigmaattisen analyysin tulokset esitän teemoittain tavanomaisen tutkimusraportin tapaan. Narratiivisen analyysin tuloksena esitän kaksi mahdollisimman erilaista soitonopiskelijan elämänkertomusta. Valitsin raporttiin Meerin kertomuksen ”Alanvaihtajan
kertomus” sekä Pirkon kertomuksen ”Voittajan kertomus”. Nämä kaksi kertomusta valottavat tutkimusongelmia hyvin erilaisella ja persoonallisella tavalla. Tulosten identiteettiteoreettisen tarkastelun teen lähinnä luvuissa 7 ja 8.

4.2.5 Kommunikatiivinen validointi tutkimuksen päättyessä
Tutkimuksen lähestyessä päätöstään lähetin huhtikuussa 2002 kaikille viidelle tutkimukseen osallistuneelle opiskelijalle luettavaksi tulosluvut. Pyysin heitä lukemaan tekstit ja
tulkintani huolellisesti ja tekemään niihin tarvittavat muutokset tai huomautukset. Pyysin
heitä palauttamaan tekstit korjauksineen postitse.
Sain opiskelijoilta vastaukseksi kannustavia kommentteja. He olivat tehneet korjauksia
lähinnä litteroituihin teksteihin poistaen sieltä turhia puhekielen sanontoja tekstin selkiyttämiseksi. ”Tulkinnoissa ei mielestäni ollut mitään korjattavaa. Litteroiduista pätkistä poistin muutamat niinku-sanat selkeyden vuoksi.” (Pirkko) ”Tätä(kin) oli erittäin mielenkiintoista lukea! Jos ”apua” tarvitaan jatkossakin, olen mielelläni käytettävissä.” (Eero) ”Olin
yllättynyt, että teksti pystyy näinkin tarkasti vastaamaan omia ajatuksiani kilpailemisesta.”
(Leena)
Tulkintoihin liittyviä muutamia huomautuksia oli tehnyt Meeri. Hän halusi lähinnä tarkentaa joitakin yksityiskohtia. ”Ei siellä kumminkaan mielestäni mitään niin suuria korja-
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uksia tarvita, että voi sen jättää sellaiseksikin kuin se nyt on.” Meerille oli jäänyt tekstistä
sellainen kuva, että hänen musiikkiuransa olisi ollut luonteeltaan täysin onnetonta. Kuitenkin hänelle tuli mieleen moniakin asioita, joista oli ollut suunnatonta iloa, esimerkiksi kuoroharrastus ja musiikkiluokkien erilaiset projektit (ks. luku 7.2). Muutin tuloslukujen
(lähinnä luku 7) tekstien painotuksia muutamissa yksityiskohdissa Meerin tekemien huomioiden pohjalta.

5 Soitonopiskelu osana musiikinopiskelijoiden elämää
5.1 Soittoharrastuksen voimavaroja
Tässä luvussa tarkastellaan opiskelijoiden soittoharrastusta tukeneita ja ylläpitäneitä asioita. Tutkimusaineiston perusteella tällaisia ovat olleet asuinympäristö ja sen antamat
mahdollisuudet ja arvostukset, kodin merkitys, koulun ja toveripiirin merkitys sekä toisten musiikkia harrastavien nuorten merkitys. Ratkaisevan tärkeä vaikuttaa olevan soitonopetuksen ja soitonopettajien merkitys, joita on käsitelty omissa luvuissaan.
Tutkijat ovat vuosien varrella painottaneet eri tavoin ympäristön merkitystä kehitysprosesseissa. Gagné (1999, 38) toteaa, että nature–nurture-keskustelu on yksi kiistellyimmistä
aiheista sosiaalitieteissä. Hennessey (1997, 282) kysyy, kehittyykö lahjakkaaksi havaitun
lapsen suorituskyky itsestään vai voiko tällaisia lapsia auttaa kehittämään taipumuksiaan.
Tämä kysymys on erittäin keskeinen myös tarkasteltaessa musiikillisen lahjakkuuden
kehittymistä. Hennessey (1997, 282) jatkaa, että sosiaali-psykologisen käsityksen mukaan
tärkeitä ovat tietyt sosiaaliset olot ja ympäristöolosuhteet, joilla voi olla joko myönteinen
tai kielteinen vaikutus luovaan suoritukseen. Useat tutkijat (esim. Maehr 1984, Deci &
Ryan 1985, Wicklund 1986, Csikszentmihalyi 1991) pitävät ympäristöä ja sosiokulttuurisia
olosuhteita keskeisinä yksilön toimintaa säätelevinä tekijöinä. Maehr (1984) korostaa, että
sosiokulttuuriset tekijät antavat yksilön toiminnalle merkityksen ja siten myös voimakkaasti vaikuttavat siihen, mille yksilö omistautuu. Sosiokulttuurinen ympäristö määrittää,
millaista toimintaa pidetään toivottavana tai vastenmielisenä. Kulttuuri myös määrittää,
mitä pidetään menestymisenä ja mitä epäonnistumisena sekä miten menestystä tavoitellaan. Käsitys menestyksellisistä saavutuksista on kulttuurisidonnainen ja siten useimmiten
erilainen eri kulttuureissa. Yksilöillä on myös erilaisia käsityksiä ja arvostuksia siihen liittyen, millaisia he haluaisivat olla tai millaisiksi haluaisivat tulla. Nämä käsitykset ovat
peräisin heidän kokemuksistaan omassa kulttuuriympäristössään. (Mts. 122–123, 139.)
Myös useat lahjakkuusteoriat painottavat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen olennaisuutta lahjakkuuden kehitysprosessissa (Tannenbaum 1986, Gagné 1993 ja kehitysteoreetikot, ks. luku 2.1.1).
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5.1.1 Asuinympäristö ja musiikin harrastamismahdollisuudet
Tässä tutkimuksessa haastateltujen musiikinopiskelijoiden muistot omalta lapsuus- ja
koulupaikkakunnaltaan ovat myönteisiä. Asuinympäristö on koettu tärkeänä voimavarana ja yleensä asenteiltaan kannustavana. Osa haastateltavista on kotoisin pieneltä maaseutupaikkakunnalta, osa kaupungeista. Nähtävissä on kuitenkin se, että kaikilla näillä paikkakunnilla oli mahdollisuus aloittaa ohjattu musiikin opiskelu ja toisaalta oli mahdollisuus siirtyä jatkamaan opintoja johonkin lähiseudun musiikkiopistoon. Se, että solistiseen koulutukseen tulee opiskelijoita eri puolilta Suomea, osoittaa musiikkioppilaitosverkostomme tärkeyden ja toimivuuden (ks. luku 3).
Paikkakunnan pienuus voi olla musiikin harrastamisessa toisaalta etu, toisaalta jonkinlainen este. Pienellä paikkakunnalla on soiton harrastajien vähäisyyden vuoksi ollut usein
esiintymistilaisuuksia, mikä on antanut soiton opiskelijalle itseluottamusta.
On kokenu luottamusta sen paikkakunnan suhteen… esimerkiks nytki vielä, täältä ku menee
XX:lle, niin kaikki tuntee siellä ja… ja tietää kuka mä oon… ett se tuntuu itse asias hirveen
hauskalta ja kivalta… Se että ehkä on saanu sen mahdollisuuden tehdä hirveesti, ku sieltä on
aina pyydetty kaikkiin juttuihin mukaan. (Kaisa, 1. haastattelu)
Esiintymisten kannalta se, että on pienemmältä paikkakunnalta, niin siinä on hyvät puolensa
se, että niitä saattaa olla paljo enemmän tai onkin paljo enemmän kuin että jos asuu jossain
Helsingissä. Ja sitte, että sitä tulee vähä tunnetuksi. (Eero, 2. h.)

Toisaalta soiton harrastaja on saattanut tuntea itsensä yksinäiseksi, koska ”hengenheimolaisia” ei ole ollut. Toiset harrastajat olisivat voineet olla soittoinnostusta edistävä asia.
Freeman (1986, 247, 259–261) on todennut, että eri alojen lahjakkailla lapsilla on tarve
tavata toisia kaltaisiaan.
Jos siin ois ollu samalla paikkakunnalla joitain muita, niin se ois luultavasti saattanu innostaa paljo aikasemminki…(Eero, 2. h.)

Pienellä paikkakunnalla ei ole myöskään ollut mahdollista kuulla toisia soittajia. Toisten
musiikin harrastajien kuuleminen, esimerkiksi valtakunnallisissa tapahtumissa, on saattanut olla yllättävää.
No ku on asunut jossain Y:llä ja on ollut aina se paras pianisti siellä, niin se on sen jälkeen
aika sillai, ei niinku tajuakaan, että Suomi on täynnä pianisteja, jotka soittaa soittaa paljo
paremmin ku minä. (Meeri, 2. h.)

Pääkaupunkiseudulta kotoisin oleva Pirkko pitää merkittävänä ympäröivän musiikkielämän ja samaa harrastavien tovereiden merkitystä.
Täällä on kuitenki ollu sitte musiikkielämä, täältä on löytyny mulle ne hyvät kaverit, varmasti ois löytyny muualtaki… Nyt ois vaikea ajatella, että olis muualla eläny, asuinpaikan
suhteen. (Pirkko, 2. h.)

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä musiikkioppilaitosverkoston ansiosta on mahdollista saada soitonopetusta eri puolilla Suomea, myös maaseudulla. Tämä onkin olennainen
yhteiskunnan suoma voimavara, joka mahdollistaa musikaalisuuspotentiaalin kehittämisen. Gagnén (1993) lahjakkuusmallissa yhteiskunnalliset tekijät ovat yksi olennainen erityislahjakkuuden kehittymiseen vaikuttava tekijä. Tannenbaum (1986, 21–23, 44–47) pitää
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yhteiskunnan roolia merkittävänä juuri siinä, mitä arvostetaan lahjakkaana toimintana ja
miten tällaista toimintaa tuetaan.

5.1.2 Koti kannustajana
Useat tutkijat pitävät kodin merkitystä erittäin keskeisenä musiikillisen lahjakkuuden
kehittymisessä. (Ks. esim. Sloboda 1985, 208, Hargreaves 1986, 102, Shuter-Dyson
1986, 176.) Hargreaves (1986) toteaa, että yleensä musiikkiuralla menestyvät parhaiten
ne, joilla on ollut musiikillisesti virikkeinen koti. Tällaisia suotuisia virikkeitä ovat esimerkiksi vanhempien laulaminen ja soittaminen, kodissa olevat soittimet, musiikin kuuntelu, vanhempien asenteet musiikkia kohtaan sekä sisarusten musiikin harrastus. On
ilmeistä, että musiikillinen ympäristö on olennainen osa musiikillista kehittymistä. Ympäristö myös vaikuttaa asenteisiin ja siihen, millaista taidetta arvostetaan. (Mts. 102–104,
179–181.)
Tämän tutkimuksen opiskelijoiden kotitaustat ovat musiikin harrastuneisuuden suhteen
hyvin erilaisia (ks. luku 4.1.1). Riippumatta vanhempien oman musiikkiharrastuneisuuden
tasosta ja tavasta, kodeissa on kuunneltu musiikkia ja myös harrastettu konserteissa käyntiä
lasten kanssa.
Kyllä se oli aika musiikin siivittämää elämää, koska meillä kuunneltiin paljon musiikkia ja
kaikki soitti – – (Kaisa, 1. h.)
Itse asias eilen just muisteltiin isän kanssa, että kun mä olin, 7–8-vuotias, niin yhtenä iltana
sitte kutsuivat kuuntelemaan ja laitto kuulokkeet päähän. Kappale oli Tsaikovskin
b-molli-pianokonsertto ja se oli semmonen elämys, ett pysähdyin siihen ja kuuntelin sen
koko konserton alust loppuun. Se on ollu aina semmonen hyvin rakas konsertto… se oli
ehkä yks semmonen mikä avas kanssa lisää sitä klassisen musiikin maailmaa, että se on hienoa ja suurta musiikkia – – (Pirkko, 1. h.)
Mä olin aina kuuntelemassa niit (konsertteja), mutta joskus myös sen takia, että koska mun
perheestä kaikki muutkin meni sinne – – (Eero, 1. h.)

Usein voidaan olettaa, että musiikin opinnoissa hyvin menestyneet ovat kotoisin perheistä, joilla on vahva musiikkiperinne. Tutkimuksissa on kuitenkin huomattu, että musiikinopiskelijoiden vanhempien harrastuneisuus voi olla hyvin erilaista. Ruismäen (1991,
173–174) tutkimuksen musiikinopettajiksi opiskelleiden vanhemmat useimmiten harrastivat musiikkia, ja koti musiikkiympäristönä oli ollut hyvin myönteinen. Sosniakin (1985a)
tutkimuksen pianistien kotitaustat olivat hyvin erilaisia, mutta useat tutkimukseen osallistuneista olivat perheensä ainoita lapsia. Vanhempien ammatilliset taustat, koulutus ja taloudellinen asema olivat hyvin erilaisia. Kuitenkin useimpien pianistien kodeissa musiikki oli
jollakin tavalla läsnä jo ihan lapsuudesta saakka. Useimmissa kodeista oli piano jo ennen
lapsen syntymää. Soitin toimikin usein leikkikaluna, josta tapailtiin sävelmiä. Useat kävivät jo pienenä myös konserteissa. (Mts. 21–28, Bloom 1985b, 510.)
Toisaalta tutkiessaan musiikillisesti lahjakkaiden erityiskoulun oppilaita Sloboda ja
Howe (1991) huomasivat, että huomattavalla osalla näistä lapsista oli sellaiset vanhemmat,
jotka eivät olleet musiikillisesti harrastuneita. On siis täysin mahdollista, että sellainenkin
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lapsi, jonka perheessä ei harrasteta musiikkia, voi saavuttaa korkean tason musiikillisissa
suorituksissa. Useimpien lasten kotona oli kuitenkin ollut soitin jo lapsen varhaisvuosista
lähtien. (Mts. 9–11.) Davidson, Sloboda ja Howe (1995/1996) tekivät laajassa tutkimuksessaan samansuuntaisen havainnon. Olennaista lapsen musiikillisessa kehittymisessä onkin
vanhempien tuki ja rohkaisu, ei heidän musiikillinen pätevyytensä. Vanhempien myönteisyys soiton opiskelun prosessissa on tärkeä edellytys hyville saavutuksille ja menestymiselle opinnoissa. (Mts. 44–45.) Vanhempien merkitys on voitu kokea myös toisin. Uusikylä
(1991) on tutkinut lahjakkaita näyttelijä-, tanssija- sekä taideopiskelijoita. Opiskelijoiden
kokemukset ja muistot kotioloista olivat ristiriitaisia. Toisaalta kodin ilmapiiri koettiin kannustavana, mutta toisaalta joidenkin opiskelijoiden muistot kotoa olivat negatiivisia. Kodin
ilmapiiri oli joissakin tapauksissa koettu kielteisenä ja ahdistavana. (Mts. 44–47.)
Tässä tutkimuksessa tuli esille, että vanhempien tuki lasten musiikkiharrastukselle on
ilmennyt monin eri tavoin. Lasten kuljettaminen soittotunneille on vaatinut vanhemmilta
runsaasti aikaa.
Ne kuskasi mua ympäri kaupunkia koko ajan harrastuksesta toiseen – – (Meeri, 1. h.)
Isä kuljetti aina tunnille… mikä oli kauheen hyvä asia siinä, ett siinä ei menny sitten turhaa
aikaa. (Eero, 1. h.)
Aina mua on hirveesti kannustettu ja kyllä sitte kuljetettu musiikkikoululle – – (Leena, 2. h.)

Varsinkin soitonopintojen alkuvaiheessa vanhemmat ovat tarvittaessa auttaneet harjoittelussa ja pitäneet huolta siitä, että lapsi muistaa harjoitella. Vanhemmat ovat saattaneet
myös sopivasti huijaten saada lapsen motivoiduksi harjoittelemaan huomaamatta. Näyttää siltä, että vanhemmat eivät ole pakottaneet tai painostaneet lapsiaan soittimen ääreen.
Mä olin isän kanssa, harjottelin, en mää yksin harjotellu koskaan – – (Meeri, 1. h.)
No sen ainakin muistan, että isä sai mut huijattua harjottelemaan niin, että meni ite pianon
ääreen ja rupes soittamaan jotain mun kappaletta ja tietenki meni sitte pieleen mun mielestä
ja rytmit ja kaikki ja näin, niin sit mun piti päästä tietenki näyttämään, ett miten se on ja
siinä sitten huomaamatta harjottelin. (Pirkko, 1. h.)
Tietysti äiti ja isä sano, että no, voisit harjotella huiluläksyjä ja pianoläksyjä, mutta ei sillä
tavalla, hirveetä painostusta ei koskaan oo ollu – – (Leena, 1. h.)

Toisaalta nuori voi kokea tällä hetkellä, että vanhemmat olisivat voineet huolehtia enemmänkin hänen harjoittelustaan lapsena.
No mites…harjoittelitko sää yksin aina…oliko sulla vanhemmat siinä mukana?
Ei, ei ne ollu koskaan, ei ne jaksanu… jossain murrosiän vaiheessa ennemminki syytti vanhempia siitä, että olisitte nyt enemmän painostanu mua – – (Kaisa, 1. h.)

Vanhempien tuki ja kodin myönteinen ilmapiiri voivat ilmetä useilla tavoilla. Eräs keskeinen piirre on se, että vanhemmilla on aikaa lapselle ja tämän harrastukselle. Kreger Silverman (1997) toteaa, että useissa tutkimuksissa vanhempien merkitys lapsen kehityksessä on nähty sellaisena, että vanhemmat ovat olleet kannustavia ja rohkaisevia. Vanhemmat ovat tukeneet lapsen kiinnostuksen kohteita, ja heillä on myös ollut aikaa lapselle. He
ovat ehtineet paitsi kuljettaa lastaan harrastuksen pariin, myös lukea hänelle ja vastata
hänen esittämiinsä kysymyksiin. (Mts. 385–386.) Bloomin (1985a) tutkimuksen pianisti-

62
en vanhemmat olivat valmiita antamaan paljon aikaansa lapsen soittoharrastuksen hyväksi. He kuljettivat lasta pitkiäkin matkoja soittotunneille hyvien opettajien luo ja järjestelivät omia aikataulujaan lapsen hyväksi. Kodeissa pidettiin myös tärkeänä perheen yhteistä aikaa. (Sosniak 1985c, 471–472.)
Vanhempien ajankäyttö vaikuttaa myös lapsen harjoittelusta huolehtimiseen. Useissa
tutkimuksissa (Sloane 1985, Sosniak 1985a, Sloboda & Howe 1991) on todettu, että vanhemmat ovat auttaneet pitkälle soitonopinnoissa päässeitä lapsia ja nuoria harjoittelussa tai
vanhemmat ovat ainakin huolehtineet lapsen harjoittelun säännöllisyydestä. Lasten ajankäyttöä yleensä on myös seurattu, jotta soiton harjoittelulle jäisi riittävästi aikaa. Bloomin
(1985a) tutkimusryhmä havaitsi, että kolmannes tutkimuksen vanhemmista osallistui lastensa soittotunneille. Jotkut pianisteista myös harjoittelivat vanhempiensa kanssa. Kun harrastus alkoi viedä enemmän aikaa, lapsen ei tarvinnut kantaa vastuuta kotitöistä. Vanhemmat ymmärsivät, että lapsen arkielämän ei tulisi olla liian ohjelmoitu. Useissa kodeissa
oltiin myös valmiita taloudellisiin uhrauksiin, esimerkiksi kalliin soittimen hankintaan,
vaikka rahaa olisi ollut vain niukasti. (Sosniak 1985a, 34–56.)
Bloomin (1985a) tutkimuksessa ilmeni, että musiikki ei ollut kuitenkaan välttämättä
lapsen ainoa kiinnostuksen kohde. Vaikka lapsella saattoi olla muitakin harrastuksia,
musiikki oli niistä kuitenkin tärkeimmällä sijalla, myös ajankäytön suhteen. Jos lapsi näytti
tarvitsevan enemmän aikaa soittamiseen, vanhemmat suosittelivat muiden harrastusten jättämistä. Olikin ilmeistä, että vanhemmat itse arvostivat eniten nimenomaan lapsen musiikkiharrastusta. (Sloane 1985, 471–472.) Sloboda ja Howe (1991, 11) toteavat tutkimuksessaan, että musiikillisesti lahjakkaiden erityiskoulun oppilaiden vanhemmista useimmat olivat kontaktissa lapsen soitonopettajaan ja myös huolehtivat lapsen harjoittelun säännöllisyydestä.
Tämän tutkimuksen opiskelijoille vanhempien tuki on ollut usein tärkeää myös soittouran kriittisissä vaiheissa, esimerkiksi valintakoetilanteissa tai kilpailujen ja esiintymisten
yhteydessä. Vanhemmat ovat olleet mukana tärkeissä tapahtumissa ja kuulijoina esiintymisissä.
Muistan ku mä olin nuoriso-osaston pääsykokeissa, me oltiin isän kans – – (Kaisa, 1. h.)
Kilpailu meni ja siin oli vanhemmat mukana kannustamassa ja kuuntelemassa… se oli kivaa
– – (Pirkko, 1. h.)

Opiskelijat kuvaavatkin suhdettaan vanhempiinsa läheiseksi.
Mulla on hirveän läheiset suhteet mun molempiin vanhempiin – – (Kaisa, 2. h.)
Läheisiähän me ollaan tietysti, mutta niinko silleen tavallaan asiatasolla, että emmä oikeastaan mun vanhempien kanssa mä en oo sillain syvemmistä asioista mä en oo kauheesti
puhunu – – (Leena, 2. h.)

Vanhemmat ovat saattaneet puuttua nuoren kouluvalintaan, mikä on voinut vaikuttaa
myös soitonopiskelun järjestelyihin. Lukioon ja soitonopintojen järjestelyihin liittyvät
valinnat vaikuttavat olleen jopa ratkaisevan tärkeitä nuoren ammatillisen suuntautumisen
kannalta.
Mutta sit siinä vaiheessa mun äiti ja isä sitte, no pakottaa on huono sana, mutta se on melkein se oikea sana, ett tota niin, kerta kaikkiaan pistivät mut sitten YY:lle (lukioon) – –
(Leena, 1. h.)
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Yleensä se koko prosessi, ett… vaihto koulua, ett vaihto musiikkikoulusta konservatorioon,
vaihtu opettaja, yleensä tää… Nyt on aika vaikee kuvitella, että jos mä oisin Y:lle jääny…
että mä oisin yleensä lähteny sit välttämättä hakemaan esimerkiksi Sibelius-Akatemiaan tai
yleensäkään mihinkään musiikkioppilaitokseen sit ammattilinjalle – – (Leena, 2. h.)

Vanhempien puuttuminen lapsensa soitonopintoihin on tapahtunut lähinnä keskustelemalla soitonopettajan kanssa. Vanhemmat ovat voineet huomata, että soitonopettajan asettamat tavoitteet eivät välttämättä vastaa lapsen kykyjä.
Siitä mun vanhemmatki sit sanovat, ku huomasivat, ett mä en kauheesti sitte kotona kuitenkaan paneudu siihen harjotteluun ja… ja tota kuitenki sitte tutkinnot menee hyvin ja konserteissa onnistuin… Itse asias siinä vaiheessa XX sit rupes jo ehdottaan, ett mä vaihtaisin
ZZ:lle – – (Pirkko, 1. h.)

Perheen sisäiset vuorovaikutussuhteet voivat tukea lasta merkittävästi. Mönks ja van
Boxtel (1986) korostavat, että lahjakkaiden perheissä on usein vahvat perhesiteet ja lämpimät suhteet perheenjäsenten välillä. Vanhemmat antavat lapsilleen sopivasti vapautta,
mutta myös tukevat lahjakasta lasta. Alisuoriutujat ovat kokeneet hylkäämistä ja vihamielisyyttä. Paras perhetausta muodostuukin siitä, että vanhemmilla on kohtuullisen korkeat
odotukset ja he osallistuvat lapsen harrastukseen myönteisellä tavalla. (Mts. 289.) Myös
Lewis ja Michalson (1986) pitävät perheen merkitystä ja lapsuudenaikaista perheen vuorovaikutusta erittäin tärkeänä lahjakkuuden kehittymisen kannalta. Merkittävä on myös perheen vaikutus etenkin lapsen motivaatioon oppia ja tutkia ympäristöään. (Mts. 46–47.)
Vanhempia tulisikin rohkaista luomaan stimuloiva kotiympäristö, jos lapsi on kiinnostunut
ja innostunut jostakin alueesta. Toisaalta vanhempia tulisi varoittaa kehottamasta lastaan
harrastukseen, josta hän ei pidä. (Kreger Silverman 1997, 385–386.)
Musiikinopiskelijoiden kertomuksista käy ilmi, että kodissa vallitsevat arvot ja asenteet
ovat olleet voimavarana myös nuoren elämässä ja opiskelussa. Opiskelijoiden kodeissa on
pidetty tärkeänä, että työntekoon suhtaudutaan vakavasti. Tavoitteena on ollut pyrkiä tekemään parhaansa mahdollisimman hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Jonkinlainen sisukkuus musta sielt on tullu – – (Meeri, 1. h.)
Teen yleensä sen asian sit loppuun asti mahollisimman hyvin, ett mullon se… periaate, tai
se on oikeestaan äiti sitä mulle pienestä lapsesta asti jankuttanu, ett minkä teet, niin se sit
hyvin – – (Leena, 2. h.)

Toisaalta opiskelijat kokevat, että kodin ilmapiiri on antanut lähtökohtia myös tasapainoiseen elämään. Vaikka soittaminen on tärkeää, elämässä on myös muita asioita.
Koti, ympäristö siis, se kasvatus, niin se on jotenki nii ratkaseva tekijä, ehkä vahvuus, mikä
nyt on, että ei säikähdä pienimmästä ja… ja pystyy elämään omien virheittensä kanssa, että
siitä jää myös jotenkin tasapaino. Siihen on vaikuttanu se, että mulla on kotona, on ollu just
näit väittelyitä isän kanssa ja ei oo ollu pelkästään päähän taputtamista koko aika. Sitte toisaalta lämpö, mitä on ollu kotona, on myös todella merkittävä asia. (Pirkko, 2. h.)
Iskä ja äiti… ne jotka koko ajan heijastaa sitä, mikä on todellisuus… Tää musiikin tekeminen… se ei kuitenkaan oo kaikessa tärkeydessään nii… ensisijainen juttu… täytyy vaalia
kaikkee muutaki. (Kaisa, 1. h.)

Tämän tutkimuksen havainnot ovat samankaltaisia verrattuna Sosniakin (1985a, 1985b,
1985c), Slobodan ja Howen (1991) sekä Davidsonin, Slobodan ja Howen (1995/1996) tut-
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kimusten havaintoihin. Menestyäkseen musiikkiopinnoissa lapsen ei välttämättä tarvitse
olla musiikkia harrastavasta perheestä. Olennaisia ovat sen sijaan vanhempien rohkaisu ja
kannustus sekä ne henkiset ja taloudelliset mahdollisuudet, joita he lapselleen kykenevät
tarjoamaan. Tärkeää on vanhempien arvostus soittoharrastusta kohtaan sekä säännölliseen
työntekoon ja parhaansa yrittämiseen kannustava asenne. Tässä tutkimuksessa ei tullut
esille, että opiskelijat olisivat kokeneet vanhempiensa vaatimukset liian suurina (vrt. Freeman 1986, 247–254) tai että heidän mahdollisuuksiaan olisi laiminlyöty (vrt. Davidson ym.
1995/1996, 44).

5.1.3 Tavallista kouluelämää
Musiikinopiskelijat näyttävät olleen ihan tavallisia lapsia ja nuoria, ja heillä saattoi lapsuudessa ja nuoruudessa olla useita eri harrastuksia, esimerkiksi ratsastusta, kuorolaulua
ja urheilua. Tämän tutkimuksen perusteella voi sanoa, että tulevat solistisen koulutuksen
opiskelijat ovat lapsuudessaan tehneet paljon kaikkea muutakin kuin harjoitelleet pianonsoittoa.
Mä oon varmaan… sillon ku mä oon ratsastanu nii enemmän viettäny aikaa siellä… hevostalleilla ku soittanu… mä kävin tunneilla kerran viikossa, mut se oli sit semmosta pienen
hevostytön elämää, ett sinne polki joka päivä – – (Kaisa, 1. h.)
Mä vietin ihan täysin normaalia kouluelämää ja… edelleen yleisurheilu ja muut oli sitten
tässä niinku, no sanotaan, että vähintään samalla viivalla soittamisen kanssa. (Eero, 1. h.)

Opiskelijoiden soittoharrastus on huomattu koulussa, ja joissakin tapauksissa opiskelijat
ovat saaneet esimerkiksi säestystehtäviä. Ne ovatkin tuntuneet useimmiten mieluisilta ja
jopa itsetuntoa kohottavilta.
Minkälainen muistikuva sinulle niistä säestysmahdollisuuksista on jääny?
No, hirveen kiva. Että kyllähän se nyt pönkitti, kun sai säestää ja minä olin se – – (Meeri, 2.
h.)
Soitin sitte koulussa, oikeestaan säestin musiikkitunnit – – (Leena, 1. h.)

Bloomin (1985a) tutkimusryhmän tulosten raportoinnissa toveripiirin kannustusta pidetään merkittävänä taustatukena lapsen ja nuoren musiikkiharrastuksessa. Kun koulun opettajat huomasivat, että lapset opiskelivat soittoa, nämä pääsivät jo alimmilla luokilla esiintymään koulun juhliin. Usein toiset lapset suhtautuivat hyvin kannustavasti näihin esiintymisiin. Luokkatoverit alkoivat pitää näitä lapsia pianisteina, kaiken lisäksi parhaina ikäluokastaan. (Sosniak 1985a, 38–39.)
Shuter-Dyson (1986) painottaa, että mikäli lapsen musiikilliset taipumukset on huomattu, on tärkeää, että hänellä on tilaisuus harjoitteluun ja yhteissoittoon toisten samanlaisten lasten kanssa. Hän tarvitsee paitsi vanhempien ja opettajien myös ystävien rohkaisua.
Olisi hyvä, että soittaminen voitaisiin yhdistää koulunkäyntiin tai erityiskouluihin tai -luokkiin. (Mts. 179.) Osa tämän tutkimuksen opiskelijoista on ollut koulussa musiikkiluokalla.
Näyttää siltä, että koulunkäynti musiikkiluokalla ei ole tukenut tavoitteellista soiton harrastusta sen enempää kuin koulunkäynti tavallisessa koulussa, pikemminkin päinvastoin.
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Opiskelijat eivät välttämättä ole halunneet edes esiintyä koulussa, varsinkaan peruskoulun
ylimpien luokkien aikana. Jotkut heistä ovat jopa tunteneet, että koulutoverit ovat olleet
kateellisia.
Kyl se tiedettiin, kaikki ties ett mä soitan ja… joskus vähä koki semmost kummeksuntaaki… koulukavereitten taholta, että miten sä jaksat tommosta klassista musiikkia. Tai ett
se sit jotenki sulki sen silleen, ett osittain ei just sen takia halunnu esiintyä, ett ei kokenu
mitenkään vahvaa ymmärrystä…
Vaikka oli musiikkiluokalla?
Nii, ettei itte halunnu soittaa sen takia, ett se on itelle niin tärkeä asia, ja tehä mitään numeroo, ett mieluummin sit jätti sen aiheen siitä maailmast ulos, ett… sit keskitty kaikkiin muihin… asioihin koulussa ku siihen itse pianon soittamiseen – – (Kaisa, 2. h.)
Kateutta tietenki oli aika paljon, jopa kavereissa, jotka oli läheisiä ollu – – (Meeri, 1. h.)

Se, että tämän tutkimuksen opiskelijoilla on ollut ikäviä kokemuksia musiikkiluokalta,
poikkeaa Ruismäen (1996, 402–403, 407) tutkimuksesta, jossa monet lastentarhanopettajiksi opiskelleet kuvaavat musiikkiluokalla oloaan positiivisten musiikillisten kokemusten
lähteeksi. Ehkäpä ero kokemuksissa johtuu siitä, että soittoharrastuksessa pitemmällä olevat oppilaat alkavat varsinkin peruskoulun loppuvaiheessa erottua joukosta liian selvästi.
Ala-asteella se oli tietenki, semmonen joka osas soittaa oli kauheen ihaillen kohdeltava
ainaki musiikkiluokilla. Yläasteella se oli oikeestaan ihan päinvastoin, ett siis tota, kyllä sai
koko ajan kuulla jotain kommenttia siitä, että soittaa ja kuuntelee klassista musiikkia, niinkö
ihan järkyttävää. (Meeri, 2. h.)

Kokemus koulutovereiden suhtautumisesta on ollut erilainen eri ikävaiheissa. Peruskoulun ylimpien luokkien aikana koulutovereiden suhtautuminen on tuntunut kaikista epämukavimmalta. Tässä on saattanut olla kysymys myös siitä, että murrosikäinen soiton harrastaja itse on suhtautunut kriittisemmin tekemisiinsä toveripiirin läsnä ollessa.
Aina pyydettiin esiintymään… kaikissa juhlissa… mutt sit siinä 5.–6. luokan kieppeillä kuitenki alko olla kappaleet jo suurempia… ja oma kritiikki jo sitä soittoa kohtaan, ett haluais,
ett se kuulostais kans hyvältä. Ja sit siel oli nii onneton soitin, ett mä juttelin opettajan kans
siitä ja… sovittiin, että ei tarvitte… esiintyä. (Pirkko, 2. h.)

Tässä tutkimuksessa esiin tullut koulutovereiden kriittinen suhtautuminen soiton harrastajaan on samansuuntainen ilmiö kuin Uusikylän (1991, 84–85) tutkimuksessa tuli esiin.
Uusikylän tutkimuksen taideharrastajat kokivat, etteivät koulutoverit hyväksy heidän harrastustaan. Suomalaisissa kouluissa koetun kriittisyyden kaltaista ei tule esiin Bloomin
(1985a) tutkimuksessa, jossa havaittiin, että soitonopiskelijat olivat kokeneet ilmapiirin ja
esiintymismahdollisuudet koulussa enimmäkseen pelkästään myönteisinä. Sosniakin
(1985a, 38–39) tutkimuksen soitonopiskelijat kertoivat, että he alkoivat tuntea itsensä hieman erityisiksi toisten joukossa, koska he osasivat enemmän kuin ikätoverinsa. Koulun
opettajilla onkin merkittävä asema, mikäli he haluavat tukea tavoitteellisesti soittoa opiskelevien lasten esiintymismahdollisuuksia. Esiintymishaasteet ja esiintymisiin liittyvä
onnistumisen tunne voivat merkittävästi innostaa lasta opinnoissaan eteenpäin. Sosniak
(1985a, 55) jatkaa, että hieman ylemmillä luokilla, taitojen ollessa jo pitemmällä, tutkimuksen lapset ja nuoret esiintyivät säännöllisesti koulun konserteissa ja musikaaleissa sekä
koulun orkestereissa.
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Toisaalta tässä tutkimuksessa kokemukset peruskoulun ylimmiltä, tavallisilta luokilta
ovat saattaneet olla myös myönteisiä. Tällöin luokan yhteishenki on koettu hyväksi. Luokan oppilaat ovat valmistaneet koulussa esimerkiksi projekteja, joissa on voitu hyödyntää
soitonharrastajien taitoja.
Yläasteella olin yhdellä… parhaista mahdollisista luokista, mikä nyt vaan saattaa olla…
meil oli hirveen hyvä henki. Se ei ollu mikään varsinainen suurten kaupunkien musiikkiluokka, vaan musiikkia oli yks tunti enemmän ku muilla. Lukiossa kukaan ei sitte enää siinä
vaiheessa ainakaan suhtautunu mitenkään negatiivisesti siihen, että soittaa – – (Eero, 2. h.)
Tehtiin kyllä koulussa kaikenlaisia projekteja, valmistettiin musikaaleja ja muuta ja sitte,
ehkä siinä just sitte tää, ett me oltiin tän toisen pianistin kanssa melkein ainoita, jotka kävi
jotenki tunneilla, niin tota, sit me tehtiin tosi paljon töitä sitte niissä, oltiin säestäjänä ja tietenki joka harjotuksissa mukana – – (Leena, 1. h.)

Vapaa-aikana soitonopiskelijoiden toveripiirissä on ollut myös nuoria, jotka eivät ole
olleet klassisen musiikin kanssa missään tekemisissä. Heidän musiikkimakunsakin on ollut
aivan toisenlainen: on kuunneltu rockia, ei klassista.
Mikä varmaan tossa vaiheessa just on vaikeeta, kun mun kaverit… ei ollu niin musiikin harrastajia. Oli kaks eri kulttuuria… toinen on just sitä, että kuunnellaan rockia, ja just niihin
aikoihin oli sitte niitten kans tasapainoilemista, mutta aika luontevasti siinä… klassinen
musiikki voitti. (Pirkko, 1. h.)

Ympäristön musiikilliset virikkeet ovat olennainen osa musiikillista kehittymistä, ja ne
vaikuttavat musiikillisen maun muotoutumiseen. Musiikillinen maku muotoutuu, kun
yksilö pyrkii olemaan yhdenmukainen ryhmänsä normien kanssa. (Hargreaves 1986, 179,
182.) Normit voivat olla myös vastakkaisia sen kanssa, mitä kotona toivotaan. Salmisen
(1990, 18) mukaan murrosiässä ystäväpiirin vaikutus kasvaa myös musiikkimaun suhteen,
koska musiikkivalinnoilla halutaan usein ottaa etäisyyttä vanhempiin ja toveripiiri lisää
paineita yhdenmukaisuuteen.

5.1.4 Opiskelijatoverit kilpailijoina ja ystävinä
Musiikinopiskelijoiden kertomuksissa vertaisryhmän, musiikkia opiskelevien nuorten,
merkitys näyttäytyy ainakin kahdella, jopa päinvastaisella tavalla. Toisaalta toiset musiikinopiskelijat ovat parhaita ystäviä, tovereita ja kuuntelijoita. Toisaalta opiskelijoiden
kesken näyttäisi olevan kilpailua, joka tekee opiskeluilmapiiristä jopa ahdistavan. Opiskelijat ainakin jossakin määrin vertaavat itseään ja suorituksiaan toisiin.
Näyttää siltä, että opiskelijat ainakin joissakin tapauksissa kokevat joutuvansa lunastamaan paikkansa opiskeluyhteisössä omien suoritustensa kautta. Keskinäinen kilpailu ja
opiskeluympäristön stressaavuus tulivat esiin myös Lotin (1992b, 37–38) tutkimuksessa
Sibelius-Akatemian solistisesta koulutuksesta.
Hirveen ahdistava kokemus, varsinki nyt eka vuoden jälkeen, ku ei oo ollu enää mitään
muuta ku sitä soittoa ja opiskelemista – – (Kaisa, 1. h.)
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Jossain Akatemiassa kyllä vielä korostuu ihan älyttömästi (kilpailuhenkisyys)… ku se on
niin jotenkin henkilökohtasta se… ajatellaan, että opintomenestys johtuu siitä, onko lahjakas vai ei. (Meeri, 2. h.)

Jotkut tämän tutkimuksen opiskelijoista voivat harjoitella kotona, ja he viettävät
aikaansa akatemialla vain hyvin vähän. He ovat kyllä kuulleet toisten opiskelutovereiden
valittavan opiskelupaikan ilmapiirin ahdistuneisuudesta.
Jos ajatellaan opiskeluilmapiiriä… no siis, mun täytyy sanoa, ett mä en hirveesti tiedä siitä
yleisestä ilmapiiriistä, koska mä niin vähän tosiaan olen siellä. Mä käyn pianotunneilla, teoriatunneilla ja näissä mitä nyt on sitte sovittu. Kun harjottelen kotona, mä oikeestaan kavereitten kautta sit kuulen, ett joitaki ahdistaa kauheesti se ilmapiiri. (Pirkko, 1. h.)
Mä en nää sitä arkea siellä, sitä, että siellä on tosiaan sormijärjestysten vertailua – – (Pirkko,
2. h.)

Kilpailu esiintymistilaisuuksista näyttää myös vaikuttavan opiskeluilmapiiriin. Opiskelijan näkökulmasta voi olla vaikeaa löytää perusteita sille, miksi esiintymistilaisuudet
jakautuvat epätasaisesti. Musiikkikilpailujen merkityksen korostuminen näyttäisi olevan
lisäämässä myös opiskeluilmapiirin kilpailuhenkisyyttä.
Se mikä… mikä luo kateutta, on tietenki se, että… joillain on… suhteita ja sitä kautta paljon
enemmän esiintymisiä kuin toisilla, vaikka periaatteessa soiton tasolla ei oo… sanotaan
vaikka näin, ett ei oo niin paljon eroa. Ja, se mikä ainaki mulle on tässä nyt tullu jotenki
negatiivisena, se että kilpailut, on täällä ihan hirveen tärkeitä, että pääsee mihinkään. Mun
mielest se jo on aika negatiivista. (Eero, 1. h.)

Opiskelijatovereiden merkitys on toisaalta hyvin myönteinen. Erityisesti opettajien
luokkatunteja pidetään tärkeinä, ja toisille opiskelijoille halutaan soittaa omaa ohjelmistoa.
Toinen opiskelija voi olla myönteisellä tavalla kriittinen ja asiantunteva kuuntelija.
Kun oli tosiaan näit luokkatunteja, niin se valmistautuminen siihen oli siinä mieles mukavaa, ett koko aika sai testattua itteensä. Siitä esiintymistilanteesta tuli… luonteva asia, ett se
ei oo jotain kauheeta missä pitäis suoriutua jostakin… vaan ett soitan ja koitan nauttia niistä
asioista mistä sillä hetkellä pystyn ja osaan. (Pirkko, 1. h.)
Me ollaan aika paljon… tää luokka… yhdessä… Siellä luokassa on hirveen hyvä henki.
(Eero, 1. h.)
Varsinki nyt Akatemiassa, niin tota ihan mielellään soittaa niille opiskelukavereille ja sillä
on mulle ainaki merkitystä, ett minkälaista palautetta niiltä saa. (Leena, 2. h.)

Sosniakin (1985a) tutkimuksen pianistit olivat ammattiopintonsa aloitettuaan kokeneet
oman opettajansa luokkatunnit tärkeinä. Saman opettajan toiset oppilaat olivat tovereita,
mutta myös positiivisessa mielessä kilpailijoita. (Mts. 64.) Sosniak (1985b, 501) huomauttaakin, että nuoret kokivat paitsi perheensä myös ystävien kannustuksen erittäin merkittävänä ja motivoivana. Bloom (1985b) toteaa, että pianistien monet läheiset ystävät olivat
samalta alalta. Myös vertailu opiskelijatovereiden kanssa oli myönteisellä tavalla opettavaista. (Mts. 522, 526.) Merkittävää on, että tutkijat painottavat toveripiirin myönteistä ja
kannustavaa merkitystä soitonopiskelussa. Kilpailullista aspektia ainakaan negatiivisessa
mielessä ei näissä tutkimuksissa ole havaittu.
Tämän tutkimuksen musiikinopiskelijoiden ystäväpiirissä on hyvin paljon toisia musiikinopiskelijoita. Osa näistä ystävyyssuhteista on alkanut jo musiikkiopistoaikoina. Näyttäi-
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sikin siltä, että musiikkia harrastavien tovereiden merkitys rupeaa tulemaan suuremmaksi
siinä vaiheessa, kun opiskelija alkaa ajatella musiikkia ammatilliselta kannalta (ks. luku
5.2.2).
Neki ystävät, niin kaikki on mun opiskelukavereita ja se on sit enemmän tai vähemmän sitä
musiikin jakamista. (Kaisa, 1. h.)
Sitte ku joskus 14-vuotiaana kaveripiiri alko olla siellä ja ett se musiikkiopistolle meneminen tarkotti pianotunnin lisäks myös sitä, ett siel näkee kavereita ja käydään kavereitten
kanssa kahvilla ja… ja ollaan yhdessä, lähetään ehkä kaverin luokse sieltä, niin siihen liittyy
niin paljon sitä… yhdessäoloa ihmisten kanssa. (Pirkko, 2. h.)

Tässä tutkimuksessa vertaisryhmän tärkeys paljastuu myös opiskelijoiden musiikkileirikokemuksista. Musiikkileireillä koetusta ilmapiiristä on parhaimmillaan jäänyt mieluisia
muistoja. Varsinkaan lapsena tavoitteellinen työskentely ei ollut leireillä pääasia, pikemminkin koettiin, että oltiin mukavasti tekemisissä musiikin ja tovereitten kanssa.
Kun mentiin musiikkileirille, niin siellä sitten, totta kai, ku eletään 10 päivää yhessä, ja
samassa musiikkiopistossakin oltiin, niin olihan se semmosta… hauskaa ja huoletonta olemista musiikin kanssa ja kavereitten kanssa yhdessä oloa… ett kyl ne on kannattanukki.
Vaikka niil ei alkuvaiheessa ollu sillä tavalla edistymisen kannalta merkitystä. (Pirkko, 1. h.)

Leirien ilmapiiri on ollut usein innostava, mikä on lisännyt harjoittelua. Ne opiskelijat,
joilla ei kotipaikkakunnallaan ollut vertaiskontakteja, saivat musiikkileirillä uusia näkökulmia harrastukseensa.
Sitten taas siellä leireillä oli näitä samanikäsiä ku minä, jotka oli… kait jo 10 vuotta ajatellu,
että… heistä tulee pianisteja… Mut sillon totesin kuitenki, että ihan… tavallisia ihmisiä ne
on ja… joitai oli jopa nähny TV:ssä… Sitä jotenki tajus siinä vaiheessa sitte, että kuinka eri
planeetalla sitä pyöri. Mut jotenki varmaan lähti se jonkinlainen… sysäys siihen, että tää on
kuitenki jollain lailla kiinnostavaa… myös ammatillisesti – – (Eero, 1. h.)

Leirien innostavuus on saattanut olla ohjaamassa jopa ammatinvalintaa (ks. myös luku
5.2.2). Innostava tilanne on voinut nostaa harjoittelumäärät aivan uudelle tasolle.
Jotenki tää ihminen vaan sai mut harjottelemaan ihan hirveesti sen leirin aikana. Mä soitin
kaheksan tuntia päivässä, mikä oli mulle ihan, siis ihan älyttömän uutta, ett mä en ollu todellakaan koskaan soittanu sellasia määriä päivässä. (Leena, 1. h.)
Sit mä luulen, ett se kesäleiri just tää niin YY, niin muutti sit sitä ajatusmallia vielä siihen
suuntaan, ett siitä alko tulla sitte se haave siitä, oikeesti ammatista – – (Leena, 1. h.)

Kreger Silverman (1997) painottaa kesäkursseilla syntyneiden ystävyyssuhteiden
myönteistä vaikutusta myös lahjakkaan nuoren koulunkäyntiin. Nuoren itseluottamus on
parantunut, kun hän on tavannut ikäisiään, jotka ovat samoista asioista kiinnostuneita.
(Mts. 391–392.) Sosniak (1985a) toteaa, että hänen tutkimuksensa nuorista useimmat olivat
osallistuneet lukioluokkien loppuun mennessä ainakin yhtenä kesänä jollekin arvostetulle
musiikkileirille. Nimenomaan musiikkileireillä oli todella voimakas myönteinen vaikutus
soiton opiskeluun. Nuorilla pianisteilla oli mahdollisuus tavata samaa harrastavia ikätovereitaan, joiden kanssa he voivat vaihtaa kokemuksiaan. (Mts. 55.)
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5.2 Soitonopiskelun merkitys
5.2.1 Spontaanisti soittamaan
Tämän tutkimuksen musiikinopiskelijat ovat soittaneet ja laulaneet spontaanisti jo runsaasti ennen kouluikää. Vaikka vanhemmat eivät olisikaan olleet musiikin harrastajia, on
kotona useimmiten laulettu ja kuunneltu musiikkia. Kodeissa on myös ollut piano, jolla
musisointi on ollut mahdollista. Tässä on kysymys spontaanista musiikillisten taitojen
omaksumisesta, enkulturoitumisprosessista (ks. luku 2.1.1.1), joka on luonut pohjaa opetuksen kautta tapahtuvalle musiikillisen lahjakkuuden kehittymiselle.
Muistatko musisoineesi silloin pienenä spontaanisti?
Joo, kyl mä aina soittelin, yritin soittaa pianoo kauheesti jo ennen ku mä aloin sitä opiskelemaan – – (Kaisa, 1. h.)
Mä oon soittanu korvakuulolta… suunnilleen siitä ku oon yltäny tohon pianon koskettimille, niin oon joskus yllättäny äidin, ruvennu soittaan jotain ”Pienen pientä veturia”… ne
on ihmetelly, ett mistä se on tullu, meill ei oo muusikoita suvussa kukkaan, että jostain parivuotiaasta. (Eero, 1. h.)

Howen, Davidsonin, Mooren ja Slobodan (1995) mukaan on yleinen käsitys, että
musiikkisaavutuksia edeltää jo varhaisina lapsuusvuosina poikkeuksellinen musiikkitaipumusten esiintulo. Tämä käsitys on peräisin joidenkin tunnetuimpien muusikkojen elämäkerroista (esimerkiksi Rubinstein tai Stravinski). Varsinaisia tutkimustuloksia aiheesta on
suhteellisen vähän. Käytettävissä olevat tutkimustulokset (esim. Sosniak 1985a, 1985b,
1985c, Manturzewska 1990, Sloboda & Howe 1991) eivät kuitenkaan tue sellaista näkemystä, että epätavallisen varhaiset musikaalisuuden merkit olisivat yleisempiä niillä, joista
tulee lopulta musiikin ammattilaisia. (Howe ym. 1995, 162–163.)
Howe ym. (1995) selvittivät eritasoisesti soitonopinnoissa menestyneiden 257 lapsen
taustaa. Osa lapsista oli menestynyt opinnoissaan erinomaisesti, osa keskinkertaisesti ja
jotkut olivat keskeyttäneet opintonsa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, mitä varhaisen
musikaalisen taipumuksen merkkejä ilmeni niillä lapsilla ja nuorilla, jotka menestyivät
opinnoissaan erinomaisesti. Tutkimuksessa selvitettyjä varhaisen musikaalisen taipumuksen merkkejä olivat laulaminen, liikkuminen musiikin tahdissa, musiikista nauttiminen,
musiikista kiinnostuminen ja halu osallistua musisointiin. Tutkimuksen perusteella päädyttiin käsitykseen, että varhaislapsuudessa ainoastaan laulamista ilmeni aikaisemmin niillä,
jotka menestyivät opinnoissaan erinomaisesti. Muita varhaisen musikaalisuuden merkkejä
ei ilmennyt hyvin opinnoissaan menestyneillä sen aikaisemmin kuin muillakaan. Howe
ym. kysyvätkin, miksi laulaminen ilmenee aikaisemmin. Onko kyse osittain perinnöllisyydestä, vai ovatko syynä kotiympäristön kokemukset? Kun tutkimuksessa verrattiin parhaimmin ja heikoimmin musiikkiopinnoissa menestyneitä lapsia, ei havaittu juurikaan
eroja sen suhteen, missä iässä vanhemmat olivat kehottaneet musiikkiharrastuksiin. Ilmeisesti onkin niin, että vanhemmat voivat toimillaan luoda sellaisen ympäristön, joka edesauttaa lapsen varhaista laulamista. Tähän voi myös vaikuttaa se, onko lapsella kotona soittimia käytettävissään. Hyvin opinnoissaan menestyneiden kotona musiikin kuuntelua
yhdessä harrastettiin myös huomattavan aikaisin. (Mts. 172–174.)
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Tämän tutkimuksen opiskelijat ovat aloittaneet soittotuntinsa 4–5-vuotiaina, missä vanhempien apu on ollut merkittävää. Vanhemmat ovat huolehtineet opettajan hankkimisesta
ja lapsen kuljettamisesta tunneille. He ovat auttaneet myös harjoittelussa. Vaikka lapsi
olisikin spontaanisti soitellut kotona ja ilmaissut halunsa soittamiseen, on vanhempien tuki
ollut ratkaiseva. He ovat voineet järjestää mahdollisuuden opiskeluun. (Ks. luku 5.1.2.)
Mä alotin neljän vanhana soittamaan… se oli itsestäänselvyys itelle, ett aloitti soittamaan –
– (Kaisa, 1. h.)
Sit rupesin käymään 5-vuotiaana yksityisellä opettajalla ja… se oli semmost soittelua ja
leikkimistä… että ei mitään niin tavoitteellista. Se oli semmosta hauskaa puuhastelua ja läksyjen harjoittelu nyt oli aina vähä semmosta, jaksaako vai eikö. Mulla ei koskaan tullu semmosta, että olis joutunu harjottelemaan ja pitäny ja olis ollu pakko alusta saakka tähdätä
johonkin. Mun äiti oli kanssa tunnilla mukana, sivussa teki merkintöjä ja osas sitte jonku
verran, jos tarvitsi kotona ohjata – – (Pirkko, 1. h.)
Muistaakseni 5-vuotiaana alotin Suzuki-ryhmässä. (Eero, 1. h.)

Tämän tutkimuksen opiskelijoiden soitonopintojen aloitusikä on suhteellisen varhainen.
Sosniakin (1985a) haastattelemat pianistit olivat aloittaneet soittamisen 3–9 vuoden iässä,
ja Manturzewskan (1990) tutkimuksen muusikot keskimäärin kuuden vuoden iässä (ks.
luku 2.1.1.2).
Haastatteluista välittyy selkeästi mielikuva siitä, että lapsi on kokenut soittamisen heti
alusta lähtien mieluisana ja kiinnostavana. Tästä hyvänä esimerkkinä on Pirkon seuraava
kommentti:
Soittaminen on alusta lähtien ollu mun asia, missä läheiset ihmiset on tukena ja ymmärtämässä. Se on ollu hirveen hyvä, ett alusta lähtien vanhemmat ovat olleet mukana ja… ja
sitte kuitenki sillee jännäl tavalla, ett se on säilyny koko aika mun omana asiana, ettei oo
sitä, että ruvetaan soittamaan vanhempien takia tai ruvetaan soittamaan vanhemmille. Mulla
ei oo semmosta, ett olis joku elämänvaihe jääny ohi sen takia, ett on pitäny soittaa. Mä oon
saanu elää lapsuuttani sillä tavalla…ku oon halunnu – – (Pirkko, 1. h.)

Ihanteellinen lähtökohta soitonopiskeluun onkin oppilaan itsensä motivoituneisuus soittamiseen ja opiskelun edellyttämään säännölliseen ja runsaaseen harjoitteluun. Jo Quantz
(1752/1985, 15) totesi, että hyvät saavutukset musiikin alueella vaativat, paitsi suurta rakkautta musiikkiin, myös suuria ponnisteluja sekä halua ja innostusta vaivoja säästämättä
selviytyä opiskelun asettamista vaatimuksista. Kurkelan (1993) mukaan oppilaan oma
sisäinen motivaatio on keskeistä myös hyvän oppilas-opettajasuhteen kannalta. Tällöin
oppilas voi kokea opettajansa auttajana, jolta hän saa tarvitsemaansa tukea, neuvoja ja
opastusta pyrkiessään tavoittelemaansa päämäärään. Oppilaan ja opettajan välillä vallitsee
mielekäs työnjako. Motivaation ylläpitämiseksi oppilaan tulisi saada opettajalta palautetta
suorituksistaan sekä lisäohjeita parannusta vaativiin kohtiin. Mikäli lapsi on sisäisesti motivoitunut soittamiseen, siitä muodostuu hänelle mieluisa harrastus. (Mts. 336, 343, 346.)
Mikäli oppilas ei itse ole kiinnostunut soitonopiskelusta, vaan se tapahtuu esimerkiksi vanhempien tai jonkin muun ulkoisen tahon vaikutuksesta, on vaikeaa saavuttaa mielekästä
työnjakoa oppilaan ja opettajan välille. Mielenkiintoista on tässä yhteydessä todeta, että jo
1700-luvun puolivälissä Quantz (1752/1985, 11) kirjoitti tällaisista epätyydyttävistä tilanteista, joissa vanhemmat pakottivat lapsiaan harrastamaan sellaista, joka oli vanhempien
mielenkiinnon mukaista ja johon lapsilla itsellään ei ollut halua tai taipumusta. Pelkästään
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vanhempien tai opettajien motivoima soitonopiskelu ei ole lapselle mielekästä ja johtaa
harvoin hyviin saavutuksiin (ks. esim. Sloboda & Howe 1992, 292, Kurkela 1993, 346).
Opiskelijat kuvailevat, että peruskoulun alimpien luokkien aikana heidän harjoittelunsa
ei ollut mitenkään erityisen systemaattista. Harjoittelu rytmittyikin enimmäkseen tutkintojen tai muiden esiintymistilanteiden mukaan.
Se oli siinä vaiheessa vielä semmosta vähä ennen tunteja harjottelua. (Meeri, 1. h.)
Se tähtäs siihen, että vähän sais korjattua… niitä asioita, mitä tunneilla oli käyty… Mutta…
no, ehkä se oli sitten jotenki tämmöstä, että jos oli joku tutkinto tulossa, niin sitte siihen…
No, mut se ei nyt ollu millään lailla mitenkään… ammattimaista tai ett siihen ois suhtautunu
mitenkään muuten muuta ko, että soittotunneilla kävi – – (Eero, 1. h.)

Useimmiten vanhemmat ovat joutuneet muistuttamaan harjoittelusta (ks. luku 5.1.2).
Vaikka opettaja olisi perusteellisestikin opettanut tunnilla jonkin asian harjoittamista, ei
oppilas välttämättä viikon aikana ollut työskennellyt paljoakaan asian hyväksi.
Mä en ollu vaan harjotellu sitä sit viikon aikana, ett mä tiesin, ett mä tuun taas soittamaan
sen samalla lailla väärin. (Kaisa, 2. h.)

Soittaminen tuntuikin enemmän yhdeltä harrastukselta muiden joukossa.
Mä en oo kokenu sitä kuitenkaan nii, että se on nyt ykkösasia tää soittaminen, vaan ett se on
ollu oikeen mukava harrastus – – (Eero, 1. h.)
Harjottelupuoli oli vähän sellasta että… kyl mä nyt… viimestään edellisenä iltana sitte harjottelin läksyt, ett se oli semmosta tosi… tosi pitkälti harrastuspuoleista – – (Leena, 1. h.)

Miten nopeasti soittoa harrastavasta lapsesta voi nähdä, miten pitkälle hän taidoissaan
pääsee? Ovatko soitonopettajat joskus liiankin kärsimättömiä odottaessaan hyviä oppimistuloksia? Toisaalta voidaan pohtia, etenevätkö soitonopinnot suoraviivaisesti siten, että jo
varhain lapsena tulee olla pitkällä opinnoissaan, mikäli aikoo saavuttaa esimerkiksi sellaisen tason, että voi päätyä musiikin ammatillisiin opintoihin. Bloom (1985b) toteaa, että
hänen tutkimusryhmänsä haastattelemat pianistit eivät olleet varhaisia lahjakkuuksia.
Ainoastaan kaksi heistä oli menestynyt esimerkiksi lasten pianokilpailuissa. Lapsena vain
harva heistä oli edistynyt opinnoissaan niin, että tuleva menestyksellinen muusikon ura oli
ennustettavissa. Musiikillisen lahjakkuuden kehittyminen onkin vaikeasti ennustettavissa.
Eri ikävaiheissa opittavat asiat ovat erilaisia, ja opinnoissa menestyminen ja motivaatio
voivat vaihdella siirryttäessä oppimisvaiheesta toiseen. (Mts. 533–534.)
Gardnerin (1983) mukaan ikävuosiin 8–9 asti lapsen musiikillisen lahjakkuuden kehittyminen etenee luontaisesti. Lapsi kykenee oppimaan kappaleet tarkan korvan ja muistin
avulla. Hänen ei useimmiten tarvitse ponnistella kohtuuttomasti. Noin 9. ikävuoden paikkeilla opinnoissa voi olla kriittinen vaihe. Tällöin alkaa muotoutua pitemmälle menevä
soittotaito, joka alkaa vaatia vakavampaa harjoittelua. Tällöin lapsen on myös ehkä tehtävä
ajan käyttöön liittyviä valintoja. (Mts. 111–112.) Ehkä varhaisvaiheen opettajat ovat ohjelmistovalinnoissaan turhankin varovaisia, kuten opiskelijoiden kertomuksista voi päätellä.
Soitetaan hirveen perusteellisesti kappaleita, mutt olis voinu rimaa vähä niinkun hivuttaa
aina korkeemmalle – – (Pirkko, 1. h.)
Joskus tiettyinä aikoina on tullu sellanen olo, ett… tavallaan poljetaan paikallaan, että…
vois tehdä jotain muuta, jotain uutta ja jotain haasteellisempaa – – (Leena, 2. h.)
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Tähän tutkimukseen osallistuneilla solistiseen koulutukseen päätyneillä opiskelijoilla
opiskelutahti lapsena ja nuorena ei ole ollut poikkeuksellisen nopeaa. Ei vaikuta siltä, että
heitä olisi jo pieninä piiskattu vaativiin suorituksiin. Opiskeluvauhti, ainakin suoritettujen
tutkintojen perusteella, on ollut lähinnä tavanomaista, musiikkiopistoissa noudatettavaa
vauhtia. Esimerkiksi tähän tutkimukseen osallistuneet ovat suorittaneet I tutkinnon 15–
16-vuotiaana, tosin I tutkinnon arvosana on ollut korkea. Toisaalta merkittävää on, että
tuosta iästä lähtien harjoittelun määrässä ja tavoitteellisuudessa on tapahtunut huomattava
lisäys (ks. luku 5.2.2), mitä kuvataan seuraavassa luvussa.

5.2.2 Ajatus ammatista
Ajatus siitä, että soittoharrastus voisikin johtaa musiikin ammatillisiin opintoihin, on
alkanut muotoutua peruskoulun loppuvaiheissa tai lukioon siirryttäessä. Ajatus musiikista ammattina näyttää olevan sellaisen monipuolisen prosessin tulosta, jossa merkittävää
on koko elämän muotoutuminen peruskoulun jälkeen. Tähän prosessiin kuuluu koulun ja
asuinpaikan valinta sekä soitonopetukseen liittyvät valinnat.
Peruskoulu loppu ja lähdin lukioon ja tiesin, että YYY:ssä (opiskelupaikkakunta) alkaa uus
elämä ja… pääsin nuoriso-osastolle ja sain viel yhen stipendin, jonka johdost mull oli jouluna konsertti. Tapahtu ihan hirveesti asioita. Mä luulen, ett se on ollu… se vaihe, millon on
tajunnu,…ett nyt täytyy ruveta tekemään tosissaan. (Kaisa, 1. h.)
Tuossa noin kasiluokalla rupes tulemaan sillai, että tästä vois tulla… ehkä ammatti – –
(Meeri, 1. h.)
Alotin ZZ:lla, eli just niihin samoihin aikoihin kun… lukioon siirtyminen tapahtu. ZZ:lla
vaatimustaso ja kaikki oli niin toisesta maailmasta… Tuli ensimmäisen kerran semmonen
tunne, ett sitähän vois oikeesti ajatella tätä urana ja ammattina, että on sit musiikin kans
vakavasti tekemisissä – – (Pirkko, 1. h.)
Mä olin yläasteella kaheksannella, yheksännellä… se ehkä alko olla se ajatus siitä, että… se
jossain vaiheessa oli mulle iskeny päähän, että ehkä tätä vois tehä silleen ihan… ihan
oikeesti, että ruveta harjottelemaan enemmän – – (Leena, 1. h.)

Gardner (1983) toteaa, että nuoruusikä on yleensä kriittistä aikaa soitonopintojen suhteen. Nuoren tulee ratkaista, miten paljon hän haluaa omistautua musiikille. Aiemmin
hänen ratkaisunsa ovat olleet enemmän vanhempien ja opettajien muovailtavissa, mutta nyt
hänen tulee itsensä tehdä valintoja tulevaisuuden suhteen. (Mts. 111–112.) Gardnerin näkemykset muistuttavat Sosniakin, Manturzewskan ja Bastianin havaintoja oppimisen vaiheista (ks. luku 2.1.1.2), joissa harjoittelun ammattimaisuus ja harjoitteluun sitoutuminen
muuttuvat iän myötä ja siirtymät vaiheesta toiseen voivat olla kriittisiä.
Soitonopintojen kriittiset vaiheet näyttävät usein liittyvän nuoruusiän kognitiiviseen
kehitykseen, jonka aikana tapahtuu suuria muutoksia muun muassa musiikillisten rakenteiden sisäisessä mieltämisessä. Opitut taidot täytyy ikään kuin organisoida uudelleen ja saada
toimimaan yhteen. Bamberger (1986) toteaa, että varhaisessa iässä musikaalisuutta osoittaneilla lapsilla on useimmiten kriittinen vaihe edistymisessään (”midlife crisis”). Tämä
koskee etenkin niitä lapsia, jotka ovat aloittaneet julkiset esiintymisensä jo 5–6-vuotiaina.
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Tämä nuoruusiän kriisi voi olla jopa uran tai kehityksen loppu tai sitten vaihe, jonka he
kykenevät ohittamaan onnistuneesti. Tällöin lapset kypsyvät lupaavasta lapsesta kypsäksi
taiteilijaksi. (Mts. 388.) Usein teini-ikäinen tuntee soittavansa huonommin, koska hän kuulee niin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Hänen on tässä iässä kyettävä rakentamaan
keinoja, jotta saisi kaikki ne eri osa-alueet toimimaan yhteen, joita soittamisessa tarvitaan.
”Midlife crisis” on suuren kognitiivisen uudelleen järjestäytymisen aikaa, ja tässä vaiheessa ei ole enää paluuta lapsenomaiseen jäljittelyyn ja spontaaniuteen. (Mts. 410–411.)
Ruismäki (1991, 179) viittaa puberteetti-ikään eräänä musiikinopiskelun kriittisenä vaiheena.
Tämän tutkimuksen opiskelijat ovat sivuuttaneet suotuisasti teini-iän kriittisen vaiheen.
He ovat innostuneet soittamisesta aivan uudella tavalla, ja harjoittelumäärät ovat lisääntyneet huomattavasti. Ikä, kypsyminen ja kehittyminen pelkästään eivät näyttäisi selittävän
musiikkialan valintaa. Näyttää siltä, että samanaikaisesti tarvitaan sopivia impulsseja, jotka
ohjaavat harrastuksen intensiteettiä. Tämän tutkimuksen perusteella näyttäisi siltä, että
onnistunut opettajanvaihto juuri lukioonsiirtymisiässä on antanut soittamiseen uutta innostusta ja tavoitteellisuutta.
Olihan se… X (opettaja) ihan erilainen ku se… aikasempi… ja semmonen asenne heti,
musta tuntu, ett se rupes niinku heti ajamaan sitä, että jos minusta nyt tullee joku… panostamaan kauheesti ja… oli enemmän esiintymisiä – – (Meeri, 1. h.)
No sitte, sitte sä vaihdoit opettajaa, olitko sinä sitten semmonen lukioikänen tai menossa
lukioon?
Joo… tuli tämmönen särmä siihen… siihen touhuun ja jonkinlainen vaatimustaso, mut se oli
jotenki semmonen, herättävä isku. (Eero, 1. h.)
Sitä alko tavallaan työstään sitte just sillon, lukioaikoina, uudella opettajalla. (Leena, 1. h.)

Opiskelijoiden kuvaukset siirtymästä tälle lukiovaiheen opettajalle muistuttavat Sosniakin tutkimuksen kuvausta siirtymästä 1. soitonopettajalta 2. soitonopettajalle. Sosniak
(1985a) toteaa, että lapsen varttuessa ja taitojen kehittyessä tuli ajankohtaiseksi opettajan
vaihto. Osassa tapauksista ensimmäinen opettaja itse suositteli opettajan vaihtoa, osassa
vanhemmat huomasivat opettajan vaihdon tarpeelliseksi. Vaihdon syynä oli nimenomaan
se, että lapsi tarvitsi ammatillisesti pätevämpää opetusta. (Mts. 40–41.) Ensimmäinen opettaja oli omalla persoonallaan saanut lapsen innostumaan soittamisesta, opinnot olivat edenneet hyvin, ja kehityksen jatkumiseksi opetuksessa alettiin tarvita ammattimaisempaa
sävyä. Aina ei ollut kuitenkaan helppoa löytää uutta opettajaa, jolla olisi paremmat ammatilliset valmiudet ja joka myös muuten olisi lapselle sopiva. Opettajan vaihto tapahtui
yleensä 12–13 vuoden ikään mennessä. Oli tyypillistä, että toinen soitonopettaja sai aikaan
suuria muutoksia oppilaan opinnoissa ja harjoittelussa. Harjoittelumäärät kasvoivat huomattavasti, ja oppilas ikään kuin huomasi omakohtaisesti harjoittelun ja työnteon merkityksen. Oppitunnit muuttuivat sisällöltään vaativammiksi, ja soittotekniikan ja tulkinnan opetus oli yksityiskohtaista ja tarkkaa. Oppilaat tunsivat löytäneensä musiikin uudella tavalla
ja näkivät oman työskentelynsä merkityksen. Tässä vaiheessa opettajat olivat päteviä, korkeatasoisia musiikin ammattilaisia. (Mts. 46–48, 58, ks. myös Bastian 1989, 128, 132.)
Myös musiikkileirien opettajakontaktit saattavat olla merkittäviä jopa ammatinvalinnan
kannalta. Parhaimmillaan nämä kesäopettajat ovat olleet innostajia ja kannustajia, mikä on
ohjannut opiskelijoiden työskentelyä ammattimaisempaan suuntaan.
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Kyl se oli… ihan, se oli oikeen mukava leiri… varmaan lähti se jonkinlainen… sysäys siihen, että tää on kuitenki jollain lailla kiinnostavaa, myös ammatillisesti… Ei totta kai heti
sen jälkeen, mutta vähitellen – – (Eero, 1. h.)
– – kävin siellä uudestaan seuraavana vuonna… ja ne oli semmoset hyvät lisät sitte sille
innostukselle ja… joka kerta oli se sama opettaja. (Eero, 2. h.)

Opiskelijoiden kuvaukset soitonopettajan ratkaisevasta merkityksestä ovat yhteneväisiä
Gagnén (1993, 74) havaintojen kanssa. Jokin merkittävä henkilö ja sattuma voivat olla
merkittäviä lahjakkuuden kehittymisen kannalta. Esimerkiksi jollakin musiikkileirillä opiskelija on ”sattumalta” kohdannut uuden opettajan, mikä on ollut vaikuttamassa jopa uranvalintaan.

5.2.3 Ajatus musiikki-identiteetistä
Solistisen koulutuksen sisältö painottuu pääinstrumentin mahdollisimman korkeatasoiseen tekniseen ja taiteelliseen osaamiseen, ja koulutus antaa valmiudet toimia solistin,
orkesteri- tai kamarimuusikon ja soitonopettajan työssä (ks. luku 3.2). Valmistuttuaan
useimmat esittävän säveltaiteen koulutusohjelmasta valmistuneet musiikin maisterit, joilla on ollut piano pääaineenaan, sijoittuvat opetustehtäviin musiikkioppilaitoksiin tai
ammattikorkeakouluihin. Vain harva pystyy ansaitsemaan elantonsa pelkästään esiintyvänä pianistina tai kamarimuusikkona. Opiskelijoiden kertomuksissa heidän suuntautuneisuutensa edellä mainittuihin eri tehtäväalueisiin painottuu eri tavoin. Näyttää siltä, että
opintojen edetessä heille on alkanut hahmottua käsitys itselle parhaiten sopivista tehtäväalueista. Näiden mukaan muotoutuvia identiteettejä kutsun erilaisiksi musiikki-identiteeteiksi: solisti-identiteetiksi, muusikko-identiteetiksi, kamarimuusikko-identiteetiksi sekä
soitonopettaja-identiteetiksi. Kunkin opiskelijan kertomuksissa nämä painottuvat eri
tavoin, ja haastattelujen edetessä painotukset saattoivat muuttua.
Muusikko-identiteetille on luonteenomaista, että opiskelijan kertomukset painottuvat
käsittelemään alan valintana yleisesti musiikkia tai soittamista. Opiskelija ei tällöin sen
kummemmin määrittele, mikä hänestä on tulossa ammatillisesti; hän vain haluaa soittaa.
Mä harrastin pianonsoittoa ja siitä on vaan kehkeytyny ammatti ja se on se, mistä mä tykkään ja toivon mukaan vielä sitte sillä pystyy elämään. (Pirkko, 2. h.)
Ihmiset haluais kuitenki soittaa… aika harvaa kiinnostaa se opettaminen… suoranaisesti – –
(Eero, 5. h.)
Haluaa tulla mahollisimman hyväks pianistiks, soittaa mahollisimman hyvin. (Leena, 2. h.)

Tutkimuksen edetessä joidenkin opiskelijoiden kertomuksissa tuli yhä enemmän esiin
kamarimusiikin soittamisen ja lied-pianismin tärkeä asema opiskelijan ajankäytössä. Vaikuttaa siltä, että näille opiskelijoille nämä musiikin lajit ovat opintojen kuluessa tuottaneet
merkittäviä onnistumiskokemuksia sekä mielekkäitä esiintymismahdollisuuksia. Tulevaisuuden toiveissa ja suunnitelmissa niillä on merkittävä osa, ja opiskelijat kertovat niistä
paljon ja innostuneesti. Näyttää siltä, että näiden opiskelijoiden kohdalla voi puhua vahvistuvasta kamarimuusikko-identiteetistä.
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Meiän triotoiminta on… jotenki päässy hyvin nyt alkuun sen XX:n kilpailun myötä… ja
tuntuu edelleen… kaikkein parhaimmalta tehä kamarimusiikkia. Nii, ett se on se oma juttu.
Sillon, kun soitan kamarimusiikkia… mä… pystyn useimmiten parhaimpaani – – (Kaisa, 4.
h.)
Soolopianisti ei ole se ainut ja oikea ja se elämäntehtävä mulle, vaan ett siihen kuuluu yhtä
tärkeenä… lied- ja kamarimusiikki. (Pirkko, 2. h.)
No nyt… on taas kamarimusiikkia tulossa, CC:n kamarimusiikkijuhlille… MM:n kanssa
pääsen soittamaan… sitte samalla viikolla heti liedin pariin, on ZZ-kisat… …sitte onkin
tulossa NN:n lied-kurssi ja… taas paljon laulajakontakteja ja… ja lied-musiikkia ja sitte on
vielä… HH:n laulukursseilla konsertti, mikä poiki viime vuodesta ja… siinä se kesä oikeastaan hujahtaaki. (Pirkko, 5. h.)

Opiskelijat puhuvat vain vähän soitonopetustyöstä ylipäänsä tai tulevana elämäntehtävänä. Vaikuttaa melkeinpä siltä, että musiikin opintoihin mentäessä mahdollista opetustyötä on ajateltu vain vähän tai ei ollenkaan. Opettaminen ei ammattiopintojenkaan kuluessa näytä muodostuvan erityisen kiinnostavaksi tehtäväksi. Ajatusten painopiste on enemmän omassa soittamisessa ja harjoittelussa.
Nyt mä oon joutunu miettiin hirveesti tuon opetuksen kannalta, kun on ollu nyt siellä sijaisuutta tekemässä, ett onks se semmonen juttu mitä haluaa tehdä… mää en jaksa harjotella…
jos opettaa koko päivän. (Kaisa, 2. h.)

Koko tutkimuksen kuluessa tuli opiskelijan taholta oma-aloitteisesti esiin vain kerran ajatus soitonopetustyöstä.
Ehkä se kävi mielessä joskus, että minkähänlaista ois olla pianonopettaja – – (Leena, 1. h.)

Voikin todeta, että opiskelijoiden kertomuksissa korostuu muusikko-identiteetti, kun
taas soitonopettaja-identiteettiä ei juurikaan ole tunnistettavissa, vaikka opintoihin kuuluu
myös opetusharjoittelua. Vaikka on kysymys ammattiin tähtäävistä opiskelijoista, vaikuttaa
heidän käsityksensä tulevaisuuden työn kuvasta ainakin osittain jäsentymättömältä.
Mulla on semmonen aika avoin olo, että… sit siitä hyppää jonneki ihan… tuntemattomaan,
emmä tiedä oikeen, mitä sitte tapahtuu. (Leena, 2. h.)

Opintojen alussa ajatuksissa on voinut olla jopa päätoimisen esiintyvän solistin tulevaisuus. Soitonopintojen etenemisen myötä opiskelija on huomannut, että vain harvalla on
mahdollisuus toimia pelkästään solistina. Tulevaisuudessa opetustyö on todennäköinen
vaihtoehto. Varsinaisen solisti-identiteetin omaksumista ei tämän tutkimuksen opiskelijoiden kertomuksista ole löydettävissä.
Kyll se on jollain lailla nyt selkiytyny ja hirveen paljo paremmin mä nyt itte tavallaan
hyväksyn sen ajatuksen siitä opettamisesta, ett aiemmin se oli semmonen mörkö… koska
kyll mä nyt oon kuitenki sit ymmärtäny sen jo kauan aikaa sitte, että… solistin, ihan siis
päätoimisen solistin ura on… määrättömän kaukana tavallaan – – (Leena, 4. h.)

Tämän tutkimuksen opiskelijat olivat jo varhain lukiovaiheessa ratkaisseet sen, että
suuntautuvat musiikkialalle. Tällä hetkellä jotkut opiskelijat kuvaavat ammatinvalintaansa
jopa ajautumisena. Musiikki on ollut heille miellyttävä harrastus, eivätkä he ole välttämättä
pohtineet etukäteen, mitä merkitsee, että koulun loppumisen jälkeen keskitytään pelkkään
musiikin opiskeluun.
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Eka kertaa tulee vahvasti mieleen se, ett haluanko mä ylipäänsä soittaa – – (Kaisa, 1. h.)
No, kuvaisitko miten sä olet päätynyt musiikkiin, alalle?
Hmm… no, varmaan vähä vahingossa. Hirveen vähän olen tehnyt mitään tietosia päätöksiä,
tuntuu, että se on menny semmosessa 20 vuoden liukumäessä, ett sitä vaa… pienestä pitäen
ollu siin sisällä ja sit se vaan menee eteenpäin, sitte huomaa olevansa… ammattiopinnoissa.
Ehkä sitä ois voinu vähä enemmän ajatella, mutta mä yritän ajatella sit nytte – – (Kaisa, 2.
h.)
Mä siinä vaiheessa en vaan ajatellut tota… mä en ollu hirveesti ees päättäny tai siis ajatellu,
että muitaki vaihtoehtoja on, ett mä nyt jotenki ajauduin sinne… emmä oo sitä mun mielestä
koskaan ajatellu tarpeeksi pitkälle, että haluanko mä tosissaan tehdä sitä hommaa. (Meeri, 2.
h.)

Marciaan (1980) viitaten vaikuttaakin siltä, että joillakin tämän tutkimuksen opiskelijoilla ammatinvalintaan liittyvä identiteettistatus vaikuttaa saavutetulta, ja opiskelija on
perusteellisesti harkiten tehnyt päätöksensä valita musiikkiala ja on sitoutunut siihen. Toisaalta joidenkin opiskelijoiden kertomuksissa tulee esiin ajatus ajautumisesta, ja näissä
kyseessä on lunastamaton identiteettistatus. Opiskelija on sitoutunut musiikkialaan pohtimatta asiaa riittävän perusteellisesti. (Ks. myös Stenström 1993, 31–45.)
Sosniak (1997, 212) huomasi tutkimuksessaan, että siirtyminen soiton ammattiopintoihin voi olla vaikeaa, koska se vaatii suurta sitoutumista ja uudenlaista ajankäyttöä. Emotionaalisia kriisejä voi ilmetä juuri näissä siirtymävaiheissa, kuten Manturzewska (1990,
137) on havainnut. Musiikin ammatinvalintaprosessissa ikävaihe 14–16 vuotta näyttää
hyvin merkittävältä motivaation ja ajankäytön suuntaamisen suhteen. Tässä vaiheessa
nuori ei välttämättä kuitenkaan tule pohtineeksi kovin pitkälle sitä, onko hänen motivoituneisuutensa riittävä ammattiopintoja ajatellen. Näyttää siltä, että opiskelijoiden käsitys
omasta musiikki-identiteetistään kehittyy ja muovautuu ammattiopintojen kuluessa. Opintojen alkaessa tavoitteet ovat oman solistisen taidon ja muusikkouden kehittämisessä.
Vähitellen opintojen kuluessa jokin tietty musiikki-identiteetin osa-alue alkaa vahvistua.

5.2.4 Musiikki, haasteet ja onnistumiset soittamismotivaation lähteinä
Motivaatiolla tarkoitetaan käyttäytymistä ohjaavien tekijöiden kokonaisuutta. Siihen liittyvät vireys ja suunta, jotka vaikuttavat toiminnan päämäärään ja intensiteettiin. (Ruohotie 1998, 36–37.) Motivaation käsitettä tarkasteltaessa otaksutaan, että käyttäytyminen on
tavoitteellista siten, että ihmiset tekevät niitä asioita, joiden seuraukset jollakin tavalla
palvelevat heidän tarpeitaan (Levine 1975, 1). Vaikka yksilöllä voi olla luontaisia taipumuksia jollekin erityisalalle, hänellä ei välttämättä ole riittävää motivaatiota asian harrastamiseen. Toisaalta voi olla myös niin, että motivaatiota olisi, mutta luontaisia taipumuksia ei ole riittävästi. Mikä saa ihmisen toimimaan siten kuin hän toimii? Tämän tutkimuksen kannalta on oleellista kysyä, miksi joillakin ihmisillä on soitonopiskelun vaatimaa
pitkäjännitteisyyttä ja halua sitoutua vuosien ajan tavoitteelliseen harjoitteluun. Voidaan
myös pohtia, onko motivaatio jotenkin yhteydessä ympäristöön. Motivaatiosta on olemassa hyvin runsaasti erilaisia teorioita, jotka yrittävät selittää ihmisten käyttäytymistä. Näitä ovat esimerkiksi viettiteoriat, kognitiiviset ja biologiset motivaatioteoriat, sosiaaliset
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motivaatioteoriat ja kasvuteoriat (growth), joista kuuluisin on Maslowin tarvehierarkiateoria. (Teorioista on runsaasti kirjallisuutta, ks. esim. Madsen 1959 ja 1974, Levine
1975, Ames & Ames 1984, Sorrentino & Higgins 1986.)
Tässä tutkimuksessa tiedustelin opiskelijoilta soittamismotivaation perimmäistä syytä
kysymällä: ”Mikä saa sinut soittamaan ja harjoittelemaan?” Opiskelijoiden vastaukset
kuvastavat selkeästi sisäisen motivaation tärkeyttä pitkällistä sitoutumista vaativassa toiminnassa: he opiskelevat soittamista, koska he pitävät soittamisesta ja musiikista niin paljon. Motivaation lähteenä on itse musiikki ja soittaminen.
No, kerropa mikä saa sinut soittamaan ja harjottelemaan?
Itse musiikki ihan yksinkertasesti. Mä tykkään vaan niin kauheesti musiikista – – (Kaisa, 2.
h.)
Se, että haluaa tehdä musiikkia. Se on oikeastaan ihan ainoa syy. (Meeri, 2. h.)
Ne kulloinki työn alla olevat teokset – – (Pirkko, 2. h.)
Musiikki. Jos löytää jonku hienon kappaleen, niin siin on aina se sama innostus. (Eero, 2. h.)
Tää (soittaminen) on se, tosiaan mun juttu, ja niinko halus tulla koko aika vaan paremmaks
ja tehdä enemmän töitä siihen – – (Leena, 1. h.)

Opiskelijoiden vastaukset muistuttavat sekä Ruismäen (1996, 402) että Kososen (2001,
125) tutkimusten tuloksia, joiden mukaan musiikin harrastajat kuvasivat itse musiikkia
elämysten lähteenä ja soittamisen perimmäisenä syynä.
Eräs keskeinen näkökulma motivaation tutkimuksessa onkin ollut nähdä yksilön toiminta joko sisäisesti tai ulkoisesti motivoituneena (Vallerand, Gagné, Senécal & Pelletier
1994, 172). Ruohotien (1998, 39) mukaan vapaaehtoisuuteen perustuva opiskelu ohjautuu
pääasiassa sisäisen motivaation pohjalta. Koska soitonopiskelu on (toivottavasti) vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja vaatii pitkällistä sitoutumista, opintomenestyksen kannalta on
olennaista, että opiskelija on sisäisesti motivoitunut soittamiseen. Sisäinen ja ulkoinen
motivaatio ovat keskeisiä käsitteitä muun muassa Amabilen (1983) sekä Decin ja Ryanin
(1985) tutkimuksissa.
Amabile (1983, 15) on todennut sisäisen motivaation merkityksen olennaiseksi taiteellisessa ja luovassa toiminnassa. Sisäinen motivaatio on sekä tila että toisaalta asenne tietyn
alueen tehtäviä kohtaan. Yksilö on sisäisesti motivoitunut, jos hän tekee jotakin sen itsensä
takia, omasta kiinnostuksesta ja halusta eikä jonkin ulkoisen palkkion tavoittelemiseksi.
Tällöin yksilö kokee itse toiminnan sisäisesti palkitsevana ja mielenkiintoisena. Henkilö,
joka sitoutuu johonkin toimintaan saavuttaakseen ulkoista hyötyä, on ulkoisesti motivoitunut. Tällöin toimitaan pääasiassa palkinnon tai pakon seurauksena, jolloin toiminta tulee
keinoksi saavuttaa jotakin eikä se itsessään olekaan tärkeintä tai kiinnostavaa. (Amabile
1983, 76, 93, Deci & Ryan 1985, 49, Vallerand ym. 1994, 172, Hennessey 1997, 283.)
Sisäinen motivaatio on erittäin keskeinen elementti luovuutta vaativissa toimissa, ja ulkoisilla pakoilla on suorastaan haitallisia vaikutuksia yksilön toimintaan (Amabile 1983, 76–
77).
Sisäinen motivaatio on siis ratkaiseva tekijä siinä, miten opiskelijan harjoitteluprosessi
etenee ja hänen kiinnostuksensa soittamiseen pysyy yllä. Esimerkiksi soitonopetusta ajatellen on siten ensiarvoisen tärkeää tiedostaa oppilaan sisäisen motivaation merkitys ja se,
kuinka tärkeää sen vaaliminen on. Hennesseyn (1997) mukaan sisäinen motivaatio on
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herkkä ja usein myös häviävä ominaisuus. Sitä ei voida opettaa eikä pakottaa. Sisäinen
kiinnostus voi tulla vain yksilön sisältä. (Mts. 284.)
Motivaation merkityksestä soitonopiskelussa on vain vähän systemaattisia tutkimuksia.
Koska motivaation merkitys musiikillisissa saavutuksissa on todennäköisesti keskeinen,
tarvittaisiin lisää tutkimusta selvittämään yksilöllistä musiikkikiinnostusta määrääviä tekijöitä. (Ks. Asmus & Harrison 1990, 258, Hallam 1998, 128.) Suomessa soittamismotivaatiota ovat tutkineet viime aikoina Kosonen (1996, 2001) sekä Anttila (2000).
Vaikka kiinnostus musiikkiin on tämän tutkimuksen opiskelijoilla tärkein harjoittelun
motiivi, on mielekkäillä haasteilla myös merkitystä työskentelyn rytmittäjänä. Ihanteellista
näyttää olevan tasapaino tavoitteiden ja niiden saavuttamisen kanssa.
Mitä asioita sä pidät tavoteltavana ja arvokkaana?
Yleensä… semmonen tasapaino omien tavotteiden ja niiden saavuttamisen kanssa, sehän ois
ihanteellista – – (Pirkko, 2. h.)
Se motivaation luoja on kuitenki ollu se minä itte tai sit se tilanne, mihin ollaan menossa – –
(Leena, 1. h.)

On tärkeää, että kussakin opiskelun vaiheessa kappaleiden vaikeustaso on optimaalinen,
jotta opiskelu ja harjoittelu voitaisiin kokea mielekkääksi. Liian helppo ohjelmisto voi turhauttaa.
Sitte sen jälkeen mä olin jonkin aikaa tämmösellä paikallisella yksityisellä… joka piti mulle
näitä tunteja, tuntu, että siinä meni vähän takapakkia, hän valitsi niin yksinkertasia kappaleita, ett multa lopahti mielenkiinto. (Eero, 1. h.)
Ois halunnu vähä… jotenki näyttävämpiä kappaleita eikä aina vaan Mozartia, Albertin bassoa, mitä sielä nyt koko ajan sai sitte soittaa – – (Eero, 1. h.)
Se oli ehkä pienempänä… ku välillä tuli sellanen olo, että tehtäis jotain muuta, jotain uutta,
ettei aina näitä samoja vanhoja.
Vaikuttiko se tunne mielestäsi sinun motivaatioon?
Voi olla, ett se tavallaan toi taas sellasta vähän turhautumista mukaan, että… kyll mää luulen. (Leena, 2. h.)

Mikäli opiskelija kokee asetetut haasteet ja ohjelmistonsa liian vaativiksi, voi seurauksena olla harjoittelua, joka tuntuu stressaavalta ja paniikinomaiselta.
Mutta nykyään se on musta enemmän mukavaa, ku mullei oo sellasta paniikkia, että täytyis
nyt saada jotain… jotain varten äkkiä valmiiksi ja oikeen hyviä kappaleita. Mä soitan ihan
sellasia, en liian vaikeita kappaleita, mitä on ihan kiva soittaa. (Meeri, 2. h.)

Csikszentmihalyi (1991) kuvaa optimaalista tilannetta, jossa ihminen toimii tasapainoisesti ilman ulkoisen hyödyn tavoittelua. Toiminta itsessään on hänelle sisäisesti palkitsevaa
ja mielekästä. (Mts. 67.) Csikzentmihalyi (1991, 6) nimittää tällaista motivoituneisuuden
tilaa flow-kokemukseksi, joita syntyy kaikilla elämän alueilla, esimerkiksi harrastusten,
urheilun ja taiteen parissa.
Flow-tilassa ihmisen tietoisuus on mielekkäässä tasapainossa, ja hän kykenee keskittyneesti kiinnittämään huomionsa tavoitteisiinsa. Tyypillistä flow-kokemuksille on, että ne
liittyvät harrastuksiin, jotka ovat tavoitteellisia ja joihin liittyy sopivia, taitoja vaativia
haasteita. Flow-kokemuksen nautittavuus perustuu paljolti siihen, että yksilön toiminnan

79
mahdollisuudet ovat tasaveroiset hänen kykyjensä kanssa. Keskeistä on, että yksilöllä on
kykyihinsä nähden mielekkäitä tavoitteita ja hän saa myös palautetta. Liian vähäisistä haasteista seuraa ikävystymistä ja liian suurista vaatimuksista ahdistusta. Mikäli haasteet ja
kyvyt ovat tasapainossa, yksilö voi toimia optimaalisesti ja pyrkiä kohti yhä korkeampaa
osaamisen tasoa. (Csikszentmihalyi 1991, 6, 40–49, 72–75.) Soitonopiskelua ajatellen
onkin olennaista, että opiskelijalle asetettavat tavoitteet ja ohjelmisto ovat sopivia hänen
kykyihinsä nähden. Liian vaikea tai toisaalta liian helppo ohjelmisto turhauttavat. Soitonopettajan vastuulla on paljolti se, kokeeko oppilas haasteet mielekkäinä. Opettajan pitäisikin ottaa huomioon ohjelmistovalinnoissa ja tavoitteiden asettelussa kunkin oppilaan vahvuudet ja erilaiset kyvyt. Sopivat haasteet auttavat oppilasta mielekkääseen ja sisäisesti palkitsevaan työskentelyyn. Ne ovat apuvälineitä sisäiselle motivoinnille, vaikka ulkoiset
palkkiot sinänsä eivät olekaan tavoitteena.
Onnistumisen tunteet ovat merkittäviä harjoittelun ja työskentelyn ylläpitäjiä. Seuraavassakin on kysymys siitä, että opiskelija kokee saavuttaneensa asetetun tavoitteen.
Onnistumiset on ainaki vaikuttanu ihan positiivisesti, että… että jokaisesta onnistumisesta
mä oon – ainakin näin jälkeenpäin ajateltuna – kyllä saanu aika paljon lisää itseluottamusta.
Tavallaan se on sitte aina kasvattanu uusia toiveita tulevasta, että… sama on sit oikeestaan
sen motivaation kanssa, ett… niitten onnistumisten jälkeen on sitten taas mielellään…
ruvennu sitten taas hommiin – – (Leena, 2. h.)

Mielekkäästi asetetut haasteet ja niihin vastaaminen edesauttavat onnistumiskokemuksia,
joita Deci ja Ryan (1985) pitävät erittäin keskeisinä sisäisen motivaation kannalta. Ympäristöllä onkin merkittävä rooli lasten sisäisen motivaation synnyssä. Liian helpot tai tutut
tehtävät voivat johtaa ikävystymiseen, ja tehtävät, jotka ylittävät olemassa olevan kapasiteetin, voivat aiheuttaa ahdistusta. Ympäristö on merkittävä myös antaessaan sellaista
palautetta, joka edistää pätevyyden tunnetta2 sekä tukiessaan lapsen itsenäistä toimintaa.
Normaalioloissa lapset itsesäätelevät haasteiden optimaalista tasoa. Jos toiminta ei ole
riittävän haasteellista, lapsi siirtyy haasteellisemman tehtävän pariin. Jos tehtävä puolestaan on liian vaativa, lapsi pyrkii siirtymään helpomman tehtävän pariin. Lapset sitoutuvat ei-optimaalisiin toimiin yleensä ainoastaan ulkoisen painostuksen seurauksena. (Mts.
122–124.)
Soitonopettajan merkitys motivaation ylläpidon kannalta on suuri juuri siksi, että hän
antaa jatkuvaa palautetta opintomenestyksestä ja myös asettaa oppilaalle haasteita, joiden
tulisi olla mahdollisimman hyvin kunkin oppilaan kykyjä vastaavia. Opettaja myös vaikuttaa siihen mielikuvaan, joka oppilaalle syntyy omasta itsestään musiikin opiskelijana.
Onnistumisen tunne musiikkitoiminnassa tuottaa positiivisen itsekäsityksen, mikä puolestaan edesauttaa onnistumaan myös uudelleen (Asmus & Harrison 1990, 259). Myös Hallam
(1998) painottaa, että onnistuminen tehtävässä ylläpitää motivaatiota. Hänen mukaansa
lapsen soittoharrastuksen jatkuvuuden kannalta on keskeinen juuri motivaatio, musikaalisten ja muiden yleisten kognitiivisten tekijöiden lisäksi. (Mts. 128.)
Sisäisen motivaation syntyminen ja ylläpito tuntuvat merkittävällä tavalla yhdistyvän
sekä onnistumiskokemuksiin että toiminnan sisäiseen palkitsevuuteen. Siihen, minkä
2. Eri tutkimuksiin viitaten Reeve (1989) määrittelee, että pätevyys kuvaa tehtävän hallitsemisen
tunnetta. Itsemäärääminen kuvastaa sitä, missä määrin yksilö kokee itse valinneensa sen, mitä
tekee. (Mts. 842.)
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yksilö kokee merkittävänä ja myönteisenä, hän haluaa myös sitoutua. Ympäristöllä on tärkeä merkitys siihen liittyen, mitä se arvostaa ja miten se suhtautuu yksilön ponnistuksiin.
Soiton opiskelu on eräs esimerkki pitkäjännitteistä sitoutumista vaativasta toiminnasta,
jossa sisäinen motivoituneisuus on erittäin tärkeää. Sosniak (1985b) kysyykin, miten Bloomin tutkimusryhmän haastattelemat pianistit pitivät yllä vuosikausia kestänyttä sitoutumista opiskeluun ja oppimiseen. Hän toteaa, että keskeinen tekijä tässä oli henkinen tuki ja
kannustus toisilta ihmisiltä. Pianistit olivat kodeista, joissa arvostettiin musiikkia, ja aina
lähellä oli joku, joka kannusti. He tunsivat itsensä erityisiksi ja arvokkaiksi, koska heidän
kykyihinsä uskottiin ja niiden hyväksi tehtiin uhrauksia. Merkittävää musiikillisen lahjakkuuden kehittymiselle oli juuri monivuotinen kiinnostuksen ylläpysyminen. (Mts. 497–
503.) Pitkäjänteistä sitoutumista voivat merkittävästi edesauttaa ympäristön asenteet ja
arvostukset ja sen antamat mahdollisuudet, mutta myös perheen, opettajien ja ystävien kannustus.

5.2.5 Merkittäviä oppimiskokemuksia
Soitonopiskelun pitkässä prosessissa opiskelijoilla on ollut joskus tilanteita, joissa jotkut
asiat pitkällisen työstämisen jälkeen tuntuvat ikään kuin ”loksahtavan kohdalleen”. Jotakin yksityiskohtaa tai asiaa on voitu yrittää hioa kuntoon jopa viikkoja, kunnes se onkin
avautunut yhtäkkiä aivan selkeänä.
Mä muistan meiän Mozartin e-molli-sonaatti, mikä oli siell pakollisena, niin se oli kaks päivää ennen meiän soittoaikaa vielä aivan kesken. Se kappale ei elänyt. Sitten saimme viuluopettajalta tunnin, ja se alko elää. Hän kerto ett Mozart oli säveltäny sen ku hänen äitinsä…
oli kuollu… ja siitä se vaan loksahti kohdalleen, ja se oliki itse asias sitte meiän paras
numero siellä kilpailussa… Mozart on ollu siitä saakka mulle kauheen läheistä ja tärkeetä
soitettavaa. (Pirkko, 1. h.)

Opiskelijat saattavat kuvata jopa yhtä yksittäistä soittotuntia käänteentekevänä tapahtumana. Tällainen tapahtuma on selkiyttänyt suhdetta omaan soittamiseen tai jopa antanut
sille uuden suunnan. Kysymys voi olla opettajan persoonallisesta kyvystä antaa sopivia
impulsseja, jotka johtavat opiskelijan oivalluksenomaiseen kokemukseen.
Olli Mustosen… tämän mestarikurssin… yks ainut tunti, missä mä sain sain ihan hirveen…
nälän, että… Ett se vahvisti omia ajatuksia, mitä kohti oli… ei niin tietosesti pyrkiny, mutta
tietämättään. Yhtäkkiä ne kaikki sanottiin sanoin. Kappale muuttu, yhdellä ainoolla
ohjeella, niin että lisää energiaa siihen tuli siihen koko soittoon. Se oli hirvee elämys. Sanotaan ny, että se on ollu… tähän asti ehkä yks merkittävin, yksittäisistä kokemuksista – –
(Eero, 1. h.)

Freeman (1999) kuvaa tällaisia kokemuksia termillä crystallizing experience, joka on
henkilön elämän suuntaa ohjaava yhtäkkinen oivallus tai kokemus. Se myös vaikuttaa henkilön käsitykseen omista kyvyistään tietyllä alueella. Tällainen kokemus on mahdollinen
toisaalta jo varhaislapsuudessa tai alaan perehtymisen jälkeen nuoruusiässä. Sitä ei voida
kuitenkaan pitää korkeatasoisten saavutusten ehtona. Kokemusta edesauttaa sisäinen kyky,
harjoitus ja kova työ sekä toisten ihmisten rohkaisu. (Mts. 76–81.) Myös Walters ja Gardner
(1986) ovat havainneet Freemanin tapaan kaksi eri tyyppiä tällaisissa kokemuksissa: niitä
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tapahtuu joko varhaislapsuudessa tai alaan sitoutumisen jälkeen. Toisaalta Uusikylä (1991)
ei omassa tutkimuksessaan lahjakkaista taideopiskelijoista havainnut ”kristallisoituneita
kokemuksia”. Ainoastaan yksi opiskelija 39:stä tutkimukseen osallistuneesta kuvasi kokeneensa vastaavan käänteentekevän tilanteen urallaan. (Mts. 81–82.)
Gagné (1993, 74) ja Tannenbaum (1986, 47–48) painottavat, että sattuman merkitys voi
olla yllättävän suuri erityislahjakkuuden kehittymisen kannalta. Merkittävät oppimiskokemukset, esimerkiksi musiikkileiri tai yksittäinen mestarikurssin tunti, ovat ”sattumia”,
jotka ovat voineet jopa erittäin ratkaisevasti vaikuttaa opiskelijan uran suuntautumiseen.
Merkittävät oppimiskokemukset tulevaisuuteen vaikuttavina ja elämänkulkua ohjaavina
tekijöinä ovat tulleet esiin myös esimerkiksi Antikaisen, Houtsosen, Huotelinin ja Kauppilan (1995) tutkimuksessa, jossa on selvitetty koulutuksen merkitystä suomalaisille elämäkertatutkimuksen keinoin.

5.3 Soitonopettajan merkitys
5.3.1 Innostava soitonopettaja
Soitonopetus on perinteisesti ollut yksilöopetusta, jolloin tuntitilanteessa on kaksi osanottajaa: oppilas ja opettaja. Yksilöopetuksesta johtuen soitonopetuksen oppilas-opettajasuhde on useimmiten hyvin henkilökohtainen. Näin ollen tämän suhteen toimivuus leimaa
paljolti koko opetustilannetta ja sen toimivuutta. Yhdellä opettajalla on yleensä 15–20
oppilasta, jotka käyvät tunneilla yksitellen. Oppilas-opettajasuhde jatkuu usein monien
vuosien ajan.
Yksilöllinen soitonopetus toimii mestari-kisälliperiaatteella. Taitava, useimmiten myös
pedagogisen koulutuksen saanut muusikko opettaa ”kädestä pitäen” nuorempaa oppilasta.
Muistelmateoksissa on kuvauksia tunnetuista mestareista ja heidän tavastaan opettaa ja
työskennellä oppilaidensa kanssa (ks. esim. Plaskin 1986, 29–55, Rubinstein 1988, 35–52).
Soitonopetuksen yksilöllisestä luonteesta johtuen oppilaan ja opettajan välinen myönteinen
vuorovaikutussuhde on erittäin tärkeä opetuksen onnistumiselle.
Tässä tutkimuksessa opiskelijoiden haastatteluista välittyy sellainen vaikutelma, että
soitonopettajat koetaan jopa ratkaiseviksi vaikuttajiksi. Erityisesti teini-iässä tapahtuneet
opettajanvaihdokset on usein koettu käänteentekeviksi uran valinnan kannalta (ks. luku
5.2.2). Parhaimmillaan lapsuuden ja nuoruuden soittotunnit muistetaan miellyttävinä ja
tunnelmaltaan innostavina ja lämpiminä. Pirkko kuvaa ensimmäistä musiikkiopiston opettajaansa (Pirkko oli tuolloin 7-vuotias) seuraavasti:
BB oli hirveen energinen opettaja. Se… eli kauheesti mukana siinä, mitä tehtiin, ja oli kauheen kannustava. (Pirkko, 1. h.)

10-vuotiaana Pirkko sai uuden opettajan.
Tykkäsin kauheesti XX:sta. Se oli… lämmin ihminen ja aina oli kivaa siellä tunnilla – –
(Pirkko, 1. h.)

Pirkko kokeekin olleensa onnekas opettajiensa suhteen.
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Siis mun mielestä kaikille opettajille on hirveen tärkeetä, ett niissä on lämpöä. Vaikka sit
tulis kovaaki kritiikkiä, mut jos se lämpö puuttuu siit olemisesta, niin sit on kurja olo ja se
varmasti vaikuttaa sit siihen suhteeseen ja sit sitä kautta siihen, että ei kehity. Mulla on ollu
siinä hyvä onni – – (Pirkko, 2. h.)

Tämän tutkimuksen opiskelijoilla on ollut hyvin eripituisia oppilas-opettajasuhteita
kouluikäisenä: on esimerkkejä opettajien vuosittaisesta vaihtumisesta aina sellaiseen tilanteeseen, jossa sama opettaja on opettanut kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti. Kontaktin
pituudesta riippumatta opetus on parhaimmillaan koettu hyvin innostavaksi.
Me työskenneltiin itse asias hirveen vähän aikaa, mutta… mä tykkäsin hirveesti siitä opetuksesta… – – Se XX:n merkitys on ollu hirveen iso sen takia, että se oli ensimmäinen kosketus henkiseen puoleen tai semmoseen taiteellisempaan puoleen… – – Ku oli XX:lla, joka
on todella muusikko ja nauttii siitä, sen vuoksi sit tunneilla siin näki aina eri maailmaa, vähä
vieraassa, taiteelle haiskahtavassa ilmapiirissä. Se on ollu varmaan aika iso juttu – – (Kaisa,
2. h.)
Mä olin tosiaan 10 vuotta samalla opettajalla X:lla ja… muistikuvia on, että mä olin aluks
hirveen innoissani siitä, ett hän on ihan täydellinen opettaja, vaikka se ite pelkäski, ettei oo
pitkään aikaan ollu pienten lasten kanssa tekemisissä, ett miten pärjää… hirveen innostava,
tosi mukava ja… myös hirvittävän ammattitaitonen – – (Eero, 1. h.)

Kurkela (1986) korostaa, että soittotuntitilanteen pitäisi olla oppilaalle enemmän myönteinen kokemus kuin säännöllistä tehtävien kuulustelua. Mikäli tunnelma soittotunnilla on
myönteinen, oppilas voi rohkeasti esittää tulkintojaan opettajalle, joka suhtautuu oppilaan
yrityksiin kannustavasti. Empaattisessa opetustavassa oppilaan lähtökohdat ovat keskeisiä.
(Mts. 77.) Myös Mackworth-Young (1990) pitää emotionaalisia tekijöitä erittäin tärkeinä
soittotuntitilanteessa. Paitsi että opettaja opettaa tietoja ja soittimen hallintaa, hänen tulisi
olla joustava ja herkkävaistoinen oppilaansa tunteita kohtaan. Opettajan tulisi pyrkiä kehittämään empaattisuuden kykyään ja rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään. Opettajalla
pitäisi olla aikaa ja mahdollisuuksia ymmärtää paremmin jokaiseen oppilaaseen vaikuttavia
emotionaalisia ja psykologisia tekijöitä. (Mts. 84–85.)
Keskeistä on siis se, että oppilas kokee opettajansa myönteisenä ja kannustavana, vaikka
oppimisessa tulisi välillä hitaampiakin kausia tai tasanteita. Toisaalta tärkeä edellytys lapsen edistymiselle soitonopinnoissaan on se, että lapsi kokee opettajansa mieluisaksi ja
mukavaksi. Sloboda ja Howe (1992, 292) ovat tutkineet lasten soitonopettajavalintoja ja
toteavat, että välttämätön ehto hyville opintosaavutuksille on se, että ensimmäinen soitonopettaja on joku, josta lapsi pitää. Sosniakin tutkimuksen pianistit kokivat lapsina, opintojen alussa, ensimmäisen soitonopettajansa tärkeänä ihmisenä, ja tunneille meno oli myönteinen kokemus. Ensimmäisistä tunneista oli jäänyt mieleen positiivinen ilmapiiri, ja opettajaa kuvailtiin lämpimäksi, ystävälliseksi ja kärsivälliseksi. (Sosniak 1985a, 34, 44, Sosniak 1985c, 411, ks. myös Bastian 1989, 127.)
Soitonopetuksen oppilas-opettajasuhde toimii parhaiten silloin, kun oppilaalla itsellään
on halua ja tahtoa työskennellä ja kehittyä. Tällöin opettajaa ei tarvita pakottavassa tai painostavassa, kontrolloivassa roolissa. Kurkela (1993) on kuvannut ihanteellista soitonopetustilannetta termillä tasapainoisen konstruktiivisuuden periaate. Toisaalta opettaja edellyttää oppilaaltaan ahkeruutta ja työntekoa, toisaalta tukee ja rohkaisee häntä. (Mts. 380.) Soitonopettajan persoonallisuuden piirteet vaikuttavat hyvin voimakkaasti siihen ilmapiiriin,
joka soittotunnilla vallitsee. Tunnin ilmapiiri puolestaan heijastuu koko oppimistapahtu-
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maan. Davidson, Moore, Sloboda ja Howe (1998) yhtyvät Sosniakin käsityksiin lapsen
ensimmäisen soitonopettajan olennaisista ominaisuuksista. Davidson ym. (1998) havaitsivat omassa tutkimuksessaan, että soitonopiskelussa hyvin menestyvillä oppilailla on ollut
ensimmäisenä opettajana henkilö, jota nämä luonnehtivat lämpimäksi, ystävälliseksi ja
innostavaksi persoonaksi. Oppimisen varhaisasteella opettajan myönteiset persoonallisuuden piirteet ovat edistäneet merkittävästi musiikillista kehittymistä. (Mts. 155.)

5.3.2 Epämiellyttäviä muistoja
Tämän tutkimuksen opiskelijoilla oli myös epämukavia kokemuksia lapsuuden soittotunneista. Soittotunneille meno on voinut olla jopa pelottava kokemus. Epämiellyttävänä
koettujen tuntien ilmapiiri on tuntunut autoritääriseltä ja vuorovaikutuksettomalta. Tunnin pääsisältönä on korostunut suorittaminen. Leikinomaisuudelle ei ole ollut sijaa, vaikka oppilas olisi ollut vielä pieni.
Se opettaja oli aika semmonen pelottava henkilö… tai silleen että… aina sai jännittää tunnille menoa ja… ei me leikitty yhtään eikä mitään mitä nyt pienten lasten kanssa yleensä
tehään – – (Meeri, 1. h.)
Se oli hirveen tiukka täti… tosi tiukka… mä muistan inhottavia kokemuksia. Ku mä soitin
pianoo ja XX söi isoo Berliinin munkkia mun takana ja käski, ett soita, soita, soita… Semmonen välinpitämättömyys on jääny mieleen sen tiukkuuden lisäks. Ett siinä ei ollu sitä
vuorovaikutusta – – (Kaisa, 1. h.)

Voidaan kysyä, voiko lapsuuden jännittynyt soitonopettajasuhde olla vaikuttamassa
kokemuksiin myös myöhemmissä opettajasuhteissa.
Jännititkö sää myöhemminki sitte muitaki opettajia?
No, on siitä jotenki semmonen, ett aina on pikkasen, joo no XX:lle nyt vähä vähemmän ku
se oli niin rento, mut siis esimerkiks sillon mä XXX:lla alotin, niin kyllä mä sillon jännitin
tunnille menoa sillonkin. (Meeri, 2. h.)

Innostavuuden ja onnistumiskokemuksien puute tekevät soittotunti-ilmapiiristä ankean.
Onnistumiskokemusten puute voi aiheuttaa oppilaalle riittämättömyyden tunteita, mikä
puolestaan voi vähentää oppilaan sisäistä motivaatiota (ks. luku 5.2.4).
Oli aina vähä semmonen olo, että mä en taaskaan osannu mitään… se oli vähä semmosta
että siis kappale joko siis niin sanotusti meni läpi tai ei, ett se tuli joko uudestaan läksyks tai
sit se ei tullu, ett sit oli menny hyvin jos ei tullu, ett se ei pahemmin sanonu mitään muuta.
(Meeri, 2. h.)

Kurkela (1993) painottaa, että opettajan tulisi mielekkäällä tavalla asettaa oppilas aina
uusien haasteiden eteen ilman, että oppilas masentuu. Toisaalta oppilas ei myöskään saisi
ikävystyä tai turhautua tavoitteisiinsa. Oppilaan tulisi kyetä olemaan tunnilla vastaanottava
osapuoli. Hänen tulisi luottaa opettajan ammattitaitoon sekä siihen, että tämä on taidoissaan
edistyneempi ja osaavampi kuin oppilas. Tärkeää on myös oppilaan luottamus siihen, että
opettaja kokemuksensa perusteella tietää, miten asetetut päämäärät saavutetaan. (Mts.
344.) Myös Siebenalerin (1997) mukaan hyvälle soittotunnille on ominaista, että opetta-
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jalla on kyky nopeasti oivaltaa, millaisia neuvoja oppilaan edistämiseksi tarvitaan. Opettaja
kykenee tarkasti määrittelemään, mitä oppilaan suorituksessa pitää muuttaa, ja pystyy tarjoamaan oppilaalle keinoja ja ohjeita tilanteen parantamiseksi. (Mts. 19.) Keskeinen tekijä
hyvän oppilas-opettajasuhteen syntymisessä on myös opettajan kyky ottaa opetuksessaan
huomioon oppilaiden erilaisuus. Toiset oppilaat ovat luonnostaan rohkeampia, kun taas toiset tarvitsevat enemmän kannustusta ja rohkaisua. Kysymys on siis hyvin paljolti opettajan
myötäelämisen kyvystä ja empaattisuudesta.
Missä määrin tällaista empaattisuuden kykyä voi kehittää? Saattaa olla, että opettaja joutuu vaatimaan itseltään suurta tietoista ponnistelua, jotta pystyisi kehittämään opetustaan ja
pääsemään edellä kuvailtuihin tavoitteisiin. Lahdes ja Kari (1994) korostavat, että opettaja,
pyrkiessään kehittämään ominaisuuksiaan ja taitojaan, tarvitsee didaktisen tutkimuksen
tuottamaa tietoa. Toisaalta opettajalla oleva ei-tieteellinen tieto – esimerkiksi kokemustieto
tai perimätieto – voi olla hyödyllistä erilaisissa opetustilanteissa. Tukeutuminen pelkkään
kokemustietoon voi kuitenkin saada opettajan urautumaan jäykkiin toimintamalleihin. Toimintaansa tutkivan opettajan tulisikin olla kriittinen ja itseään kehittävä. (Mts. 56–57.)
Empaattisuuden edut opetustyössä ovat ilmeiset. Uusikylä (1998, 197) pitää empatiaa välttämättömänä. Empaattisella opettajalla on kykyä havaita muiden tunteet sekä omat tunteensa, ja hän voi ottaa ne opetustilanteessa huomioon. Voidaan pohtia, miten suuri etu uran
tulevaa kehitystä ajatellen on niillä opiskelijoilla, jotka ovat saaneet pätevää opetusta ja joiden mielestä tunneilla oleminen on ollut miellyttävää ja innostavaa. (Ks. luku 5.2.4.)
Soittotuntien tunneilmapiiristä on vain vähän tutkimustietoa. Tuoreinta tämän alueen
tutkimusta edustanee Anttilan (2000) väitöskirja luokanopettajaopiskelijoiden soittotuntien
tunneilmapiiristä. Myönteisessä ilmapiirissä opiskelumotivaatio koettiin merkittävästi
paremmaksi kuin kielteisessä. Myönteinen soittotunnin ilmapiiri näytti olevan mielekkään
opiskelun välttämätön ehto. (Mts. 163.)

5.3.3 Luottamus soitonopettajan ammattitaitoon
Erittäin tärkeää oppilaan opintojen edistymisen kannalta on opettajan hyvä ammatti- ja
opetustaito. Jo 1700-luvun kuuluisat soitonopettajat kirjoittivat asiansa osaamattomista ja
opetustaidottomista opettajista ja niistä huonoista seurauksista, joita nämä aiheuttavat
oppilailleen (ks. Quantz 1752/1985, 16–17, Bach 1793/1982, 15). Oppilas-opettajasuhde
on ongelmallinen tilanteessa, jossa oppilas on lahjakas ja kehityskykyinen, mutta opettaja ei oman ammattitaitonsa puutteellisuuden takia joko huomaa oppilaan lahjakkuutta tai
hänellä ei ole opetustaitoa viedä oppilasta eteenpäin. Tällaisessa tilanteessa opettaja siis
toimii jonkinlaisena opintojen edistymisen jarruna. Vähitellen oppilas turhautuu tilanteeseen ja jopa alkaa menettää soittamismotivaatiotaan. Useat tutkijat ovat havainneet, miten
tärkeitä soitonopetuksen tuloksellisuudelle ovat opettajan asettamat haasteet. Mikäli opettaja ei kykene asettamaan oppilaalle tavoitteita tai ei pysty enää opettamaan häntä taidoissa pitemmälle, opettajan tulisi olla valmis ohjaamaan oppilas toiselle soitonopettajalle.
Opettajalla pitäisi olla laajasti tietoa ja soittimen käsittelytaitoa. Huonolle oppilas-opettajavuorovaikutukselle on tyypillistä, että opettajalla ei ole käytettävissään keinoja kehittää
oppilaan soittotaitoa. (Mackworth-Young 1990, 84, Sloboda & Howe 1992, 293, Siebenaler 1997, 18–19.) Tämän tutkimuksen opiskelijoilla onnistuneet opettajanvaihdokset
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ovat olleet tärkeitä tapahtumia, jotka ovat voineet olla merkittäviä opiskelijan kehityksen
ja ammatinvalinnan kannalta (ks. luku 5.2.2).
Toisaalta uusi opettaja uusine ajatuksineen on voinut aluksi tuntua hämmentävältä, ja
sopeutuminen tilanteeseen on voinut viedä aikaa.
Alotin ZZ:lla, eli just niihin samoihin aikoihin ku… lukioon siirtyminen tapahtu. ZZ:lla oli
se vaatimustaso ja kaikki niin toisesta maailmasta, että… se oli muutenki hämmentävää – –
(Pirkko, 1. h.)
No, sit piano-opettaja vaihtu taas ja tota niin… se oli, toisaalta se oli vähä sellanen kova
paikka jättää tää edellinen piano-opettaja, jonka kanssa oli tehny tosi pitkään töitä… siinä
vaiheessa ku mä menin lukioon ja vaihoin konservatoriolle, niin… mä koin olevani hyvin
pallo hukassa. (Leena, 1. h.)

Ihanteelliselle oppilaan ja opettajan väliselle suhteelle on ominaista keskinäinen kunnioitus ja luottamus (Kurkela 1993, 343). On vaikeaa ottaa vastaan ohjeita opettajalta,
johon ei luota (Quantz 1752/1985, 19). Tällaiseen luottamuksen ilmapiiriin kuuluu myös,
että oppilas ja opettaja ovat selvillä, millaiset käsitykset heillä kummallakin on työskentelyn päämääristä. Mikäli tavoitteet eivät ole yhteisiä tai ne ovat kovin kaukana toisistaan, on
oppituntitilanne helposti epämielekäs kummankin osapuolen kannalta. Opiskelijan siirtyminen musiikkiopistosta tai konservatoriosta Sibelius-Akatemian opettajalle on myös ainakin joissakin tapauksissa vaatinut uutta asennoitumista ja sopeutumista. Uuteen opettajaan
on voinut olla aluksi vaikeaa luottaa, jos tämän tyyli tai odotukset ovat olleet kovin erilaisia
verrattuna edelliseen opettajaan.
Mä olin ollu… CC:llä mestarikursseilla. Me tullaan hirveen hyvin toimeen, henkilökemiat
ei menny ristiin, mutta… ehkä mä sit vähä mietin, ett onks se kuitenkaan paras opettaja
mulle. Loppujen lopuks kuitenkin se tavote mikä meillä oli, ett mä opin tekemään yksin
töitä, niin se on toteutunu. Ett vaikka ehkä yksittäiset tunnit tuntu aluksi siltä, ettei saa neuvoja tarpeeksi. Vähitellen aloin ymmärtää, että opettajan jättäytyminen taka-alalle on välttämätöntä sille, että kasvaa itsenäisenä taiteilijana ja muusikkona. (Pirkko, 1. h.)

Soitonopetusta voidaan pitää kokonaisvaltaisena vuorovaikutustapahtumana. Richter
(1993) pitää soittamista kokonaisuutena, joka muodostuu soittimen teknisestä käsittelystä
ja musiikin taiteellisesta tulkinnasta soittimen antamien mahdollisuuksien avulla. Soitonopettajan tehtävänä onkin juuri pätevöittää oppilaitaan soittamaan. Tässä tarvittavia valmiuksia on useita. Soittaminen edellyttää fysiikan tarkoituksenmukaista käyttöä, esimerkiksi hengityksen ja motoriikan hallintaa. Soittimen mahdollisuuksia pitää kyetä käyttämään monipuolisesti erilaisten sointien ja artikulaatioiden aikaansaamiseksi. Oppilaalle
tulisi kehittyä hyvät valmiudet kuulla soitettua ja sitä, mitä itse soittaa. Tähän liittyy kyky
kontrolloida ja muunnella soittamistaan mielekkäiden kokonaisuuksien aikaansaamiseksi.
Oppilaan tulkinnallisia valmiuksia tulisi myös kehittää, jotta hän voisi elävöittää soittoaan
emotionaalisesti. (Mts. 487–488.) Näiden valmiuksien kehittäminen edellyttää soitonopettajalta suurta ammatillista pätevyyttä sekä muusikkona että pedagogina.
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5.3.4 Soitonopettaja uran avainhenkilönä
Kysyessäni opiskelijoilta, mitä he pitävät elämänsä käännekohtina tai keitä avainhenkilöinä, tuli vastauksissa usein esiin jokin tietty soitonopettaja. Hänet oli koettu juuri siinä elämänvaiheessa ratkaisevan tärkeäksi henkilöksi, joka vaikutti jopa käänteentekevästi opiskelijan elämään.
Sitte jotain tommosia avainhenkilöitä… ilmeisesti on tässä jo mainittuki…
Joo, siis tää toinen opettaja oli… hän ehdottomasti on ollu… ratkaiseva. (Eero, 1. h.)
Mitkä olivat elämäsi käännekohtia?
Merkittävä asia oli tää opettajan vaihdos silloin… ja, jos mä mietin sitä innostuksen laantumista sillon 11-vuotiaana, niin siihen vaikutti se, että mulla oli sijainen sillon vuoden verran
ja… ja se ei oikeen motivoinu. Sit ku mull tuli uus opettaja, XX sillon, niin sillä oli taito
korjata raiteilleen mun innostus. (Pirkko, 2. h.)
Totta kai kiitän ZZ:aa siitä, että mä oon valinnu nimenomaan pianismin omaks alakseni. Se
oli opettajana semmonen hyvin vaikuttava, ja myös ihmisenä vaikuttava henkilö. Se on ollu
niin aidosti läsnä siinä tekemisessä. (Pirkko, 2. h.)

Gagnén (1993, 74) mukaan merkittävien ihmisten (esimerkiksi vanhempien, sisarusten,
opettajien ja valmentajien) rooli on tutkimuskirjallisuuden perusteella erittäin merkittävä
erityislahjakkuuden kehitysprosessissa. Tämän tutkimuksen opiskelijoiden soitonopettajat
näyttävät olevan keskeisen tärkeitä vaikuttajia opiskelijoiden uralla. Nähtävissä on, että
kunkin opiskelijan elämässä on useimmiten ollut yksi opettaja, jonka merkitys on ollut uran
kannalta jopa ratkaiseva. Mistä johtuu, että jonkun opettajan merkitys nousee näin suureksi? Uusikylä (1998) on nostanutkin esiin ajatuksen opettajien lahjakkuudesta. Opettajapersoonallisuuteen liittyvää tutkimuskirjallisuutta on paljon, mutta opettajien kykyihin ja
lahjakkuuteen on kiinnitetty vain vähän huomiota. Opettajan työssä vaaditaan paitsi oman
erityisalan hallintaa myös esimerkiksi sosiaalisia taitoja ja tunneälyä. Jopa opettajan yksittäisillä sanoilla voi olla ratkaiseva merkitys oppilaan itsetunnolle, motivaatiolle ja minäkuvalle. Opettajan pedagoginen lahjakkuus voidaankin määritellä kykynä toimia opetustilanteessa sekä loogisesti että oppilaiden oppimista, kasvua ja persoonallisuuden eheytymistä
tukien. (Mts. 190, 197–198.)
Lahjakkuusteorioihin viitaten (ks. Tannenbaum 1986, 47–48, Gagné 1993, 74) voidaan
todeta, että sattumalla voi olla suuri osuus siinä, miten lahjakkuuden kehitysprosessi muotoutuu. On useimmiten ”sattuman” tulosta, kenet opiskelija saa soitonopettajakseen.
Tämän tutkimuksen opiskelijoiden opintomenestys sekä innostuneisuus ja motivoituneisuus harjoitteluun olivat erilaisia eri opettajien kanssa. Kun ”se oikea” opettaja sattui kohdalle, opintojen eteneminen saattoi muuttua täysin ratkaisevasti. Sattuma voi olla olennainen myös yksittäisten, merkittävien oppimiskokemusten tapahtumisessa (ks. luku 5.2.5).

6 Musiikkikilpailuihin osallistuminen osana soitonopiskelua
6.1 Musiikkikilpailut opintoja tukevana tapahtumana
6.1.1 Kilpailuohjelmisto ja sen esittäminen harjoittelun innoittajina
Musiikkikilpailuihin osallistuminen näyttää nykyään olevan yhä tärkeämpi osa soitonopinnoissa. Tähän ilmiöön näyttää liittyvän sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä.
Lisäksi vaikuttaa siltä, että varsinkin kielteisistä piirteistä keskustellaan suhteellisen
vähän opiskelijoiden ja heidän opettajiensa kesken. Tähän tutkimukseen osallistuneet
opiskelijat olivat aloittaneet kilpailemisen teini-iässä. Näyttää siltä, että lapsena kilpaileminen ei ole välttämätöntä solistisen soittouran kannalta (ks. myös Sosniak 1985c, 411–
419).
Musiikkikilpailut ovat tämän tutkimuksen valossa ristiriitainen ilmiö. Ne herättävät
sekä voimakkaasti myönteisiä elämyksiä että hyvin negatiivisia tuntemuksia. Samanlaiseen havaintoon päätyi tutkimuksessaan myös Bastian (1987), joka haastatteli 60:tä
musiikkikilpailuihin osallistunutta nuorta. Parhaimmillaan musiikkikilpailuihin valmistautuminen ja osallistuminen koetaan innostavana ja haasteellisena tilanteena, joka myös antaa
harjoittelulle mielekkyyttä. Tuntuu siltä, että harjoitteluprosessin aikana, ison ohjelmakokonaisuuden myötä, omat taidot selkeästi edistyvät.
Sehän on ollut aikaa, ett mä oon tehny varmasti eniten töitä… koko pianonsoiton aikana…
Siinä vaiheessa jo ennen kuin olin menny lavalle soittamaankaan, niin olin jo ihan hirveen
tyytyväinen siihen, että nyt on tehty ihan mieletön työmäärä… tää on ollu ihan uskomattoman hieno juttu. (Kaisa, 1. h.)

Näyttää siltä, että kilpailuohjelmisto otetaan työstettäväksi 6–9 kuukautta ennen kilpailua. Opiskelijat ovat koonneet ohjelmistoa osittain itsenäisesti, pääasiassa omien mieltymystensä mukaan. Kilpailuohjelmiston laajuuden vuoksi siihen on sisällytetty myös osittain jo soitettua vanhaa ohjelmistoa, jota on esitetty esimerkiksi tutkinnoissa tai aiemmissa
kilpailuissa.
Valitsitko sinä tämän kilpailuohjelmiston ihan omin päin?
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Osaksi… tuo mun iso kappale oli semmonen minkä mä soitin tutkinnossa ja se tuntu luontevalta, valinnalta sinne… ja NN:n preludeja mä oon soittanut myös tutkinnossa… osa oli sitten uusia… ja sellaisia, mitä mä soitin ZZZ-kilpailussa. (Kaisa, 4. h.)
Kerropa siitä ohjelmiston kokoamisesta!
Osittain ihan siis… keräilin niitä vanhoja – – (Leena, 4. h.)

Ohjelmiston valmistamiseen on voitu käyttää edeltävän kesän aikaa, myös kesäkursseja.
Toisaalta joku opiskelija on voinut olla esimerkiksi edeltävän kesän melkein soittamatta.
Toisin sanoen valmistautumisen intensiivisyydessä useita kuukausia ennen kilpailua on
huomattavia opiskelijakohtaisia eroja.
Työskentelitkö sen kesän sitten ihan omin päin, vai olitko joillakin kursseilla tai…
Mä työskentelin kyllä ihan… omin päin – – (Kaisa, 4. h.)
Oikeastaan mä olin koko kesän soittamatta johtuen siitä, ett mä olin, kaks kuukautta mä olin
töissä – – (Leena, 4. h.)

Ohjelmistovalinnassa näyttää olevan tyypillistä vanhan ohjelmiston hyödyntäminen.
Tätä voi pitää pedagogisesti ihan järkevänä, koska yleensä teokset ovat laajoja. Aina uuden
työskentely- tai viimeistelyjakson aikana vanhaa ohjelmistoa voi kypsytellä, mikä edesauttaa teosten syvällistä hallintaa.
Kilpailuohjelmisto on jaettu kilpailuerien mukaan yleensä kolmeen erilaiseen kokonaisuuteen. Ohjelmistossa on erityyppisiä teoksia, jotka edustavat monipuolisesti eri tyylikausia. Tyypillisesti kilpailuohjelmistoon kuuluu etydejä, barokin ajan musiikkia, sonaatti,
konsertto sekä vapaavalintainen ohjelma.
On hyvä ottaa semmonen isompi ohjelmisto kerrallaan tavotteeks. (Pirkko, 1. h.)
Voi olla, ett mä en varmaan olis näin suurta ohjelmaa soittanu… jos ei nää kilpailut ois ollu
tulossa – – (Leena, 4. h.)

Opiskelijat ovat huomanneet, että laajan ohjelmistokokonaisuuden harjoittelu on tuonut
heidän työskentelyynsä systemaattisuutta. Käytettävissä olevaa aikaa on yritettävä käyttää
mahdollisimman tehokkaasti, jotta ohjelmiston valmistaminen sujuisi aikataulussa. Mikäli
harjoittelulla ei ole näin selkeästi määriteltyä tavoitetta, voi ajankäyttö olla uuden ohjelmiston opiskelun näkökulmasta huomattavasti tehottomampaa. Kilpailu nähdäänkin parhaimmillaan harjoittelua ja koko soittamista aktivoivana asiana. Nopeatempoisempi työnteko
saattaa avata uusia näkökulmia oman työskentelyn kehittämiseksi. Myös Bastian (1987, 16,
19) havaitsi tutkimuksessaan kilpailujen myönteisen merkityksen opintojen tavoitteellisuudelle ja ohjelmiston perusteelliselle harjoittamiselle.
Hirveen pitkiä aikoja menee silleen, että… vaan soittelee vailla päämäärää... kilpailulla on
sillä tavoin iso merkitys, että se aktivoi sen koko… soittamisen pitkäks aikaa. (Kaisa, 5. h.)
Jotenki semmosen systemaattisemman työskentelyn opetteleminen olisi tärkeetä, sen on
huomannut nyt, kun tekee lyhyessä ajassa isoa ohjelmaa. (Kaisa, 4. h.)
Sai sillai skarpattua ittensä harjottelemaan ihan kunnolla – – (Leena, 5. h.)

Muutamia kuukausia ennen kilpailua opiskelijoiden ajankäytössä on suuria eroja. Päivittäinen harjoitteluun käytetty aika on vaihdellut kahdesta jopa kuuteen tuntiin päivässä.
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Se on ehkä joku 2–3 tuntia… se vanha minä sanoo, että se on ihan hirveän vähä ku aattelee,
et kilpailut on tulossa – – (Leena, 4. h.)
Keskimäärin kolme neljä tuntia, ja sitte taas jos on joku kokonainen päivä vapaana, niin
yrittää soittaa lähestulkoon koko päivän – – (Kaisa, 4. h.)
Sellanen… viis kuus tuntia, mull on jotkut päivät, miss on hirveen vähän mitään
muuta…vaan soittelin kun nyt… sain soitettua – – (Eero, 4. h.)

Ericsson, Krampe ja Tesch-Römer (1993, 370) ovat tutkimuksessaan todenneet, että
harjoittelusta, joka ylittää neljä tuntia päivässä, ei ole hyötyä ja kaksi tuntia ylittävän harjoittelun hyötykin on vähenevä. Bastianin (1987, 32) tutkimuksessa epäkohtana tuli esiin
jumiutuminen kilpailuohjelmiston harjoittelemiseen suhteettoman pitkäksi aikaa. Mikäli
opiskelijalla on laaja uusi ohjelmisto opiskeltavana, on harjoittelun tarve todennäköisesti
suurimmillaan, koska kappaleiden lukemiseen ja tekniseen opettelemiseen kuluu runsaasti
aikaa. Kun kappaleet ovat nuotillisesti hallinnassa, harjoittelussakin painopiste siirtyy yksityiskohtiin, jolloin tarvittavat tuntimäärät voivat pienentyä.
Vaikuttaa siltä, että kilpailuun valmistautumiseen sisältyy myös runsaasti enemmän
esiintymisiä kuin muutoin tavanomaiseen opiskeluun kuuluu. Valmistautumisprosessin
aikana opiskelijat ovat esittäneet ohjelmistoa sekä yksittäisinä kappaleina että kokonaisina
konserttikokonaisuuksina. Samaakin teosta on ollut mahdollisuus esittää useita kertoja.
Tätä voi pitää erittäin kehittävänä kappaleiden syvällisen omaksumisen kannalta. Useista
esiintymisistä saatu erilainen palaute on koettu opintoja edistävänä asiana. Kilpailuun valmistauduttaessa esiintymistilaisuudet harjaannuttavat myös opiskelijan esiintymistaitoja.
Tää kevät on ollu… aktiivista aikaa, on vain kerta kaikkiaan soittanu niin paljon ihmisille ja
kauheen moni on kuullut omaa soittoa, niin sekin on ollut… semmonen asia mikä on… vienyt hirveesti eteenpäin. (Kaisa, 5. h.)

Kilpailujen lähestyessä harjoittelu tiivistyy ja työskentelyn painopiste suuntautuu ajatusten kokoamiseen ja keskittymiseen. Ohjelmaa soitetaan nyt enemmän läpi isoina kokonaisuuksina tai sitä käydään mielessä pelkkänä ajatustyönä.
Mä rupesin soittamaan näitä ohjelmia läpi suunnilleen joka päivä. (Eero, 5. h.)
Muutamia päiviä ennen mä oon… käyny ohjelmistoa hitaasti läpi… ja tehny ehkä enemmänki ajatuspuolella sitä työtä, ett en niinkään enää soittanu – – (Pirkko, 5. h.)

Yhteenvetona voi todeta, että viimeiset viikot ennen kilpailua ovat hyvin vaativa vaihe
opiskelijalle. Hänen tulee kyetä työskentelemään laajan ohjelmiston kanssa mahdollisimman tehokkaasti. Samalla hän joutuu henkisesti valmistautumaan tärkeään esiintymiseen.
Jo tästä kaikesta selviäminen voi olla parhaimmillaan erittäin merkittävä oppimiskokemus,
joka voi auttaa myöhemmissäkin vaativissa vaiheissa uralla.
Parhaimmillaan kilpailuun valmistautuminen kehittää juuri niitä avuja, jotka ovat yleisesti opintomenestyksenkin kannalta keskeisiä. Monipuolisen ohjelmistokokonaisuuden
harjoittaminen kehittää soittotekniikkaa ja tyylitajua sekä isojen kokonaisuuksien hallintaa.
Runsaat esiintymiset harjaannuttavat myös opintosuorituksiin kuuluvien isojen ohjelmistokokonaisuuksien esittämistä. Viimeisten viikkojen työskentelylle on ominaista harjoittelun
tiivistyminen, soittotuntien lisääntyminen sekä mahdollisimman runsas esiintyminen. Viimeistelyvaiheessa opiskelijat ovat esittäneet kilpailuohjelmistoa luokkatunneilla sekä nii-
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den lisäksi myös joko yhteisissä matineoissa tai omin konsertein. Esiintymisten määrässä
ja laadussa on yksilöllisiä eroja.

6.1.2 Onnistumiset kilpailuissa
Kilpailuissa soittaminen on ollut vaativa esiintymistilanne, joka on parhaimmillaan tuottanut innostavia ja motivoivia onnistumiskokemuksia. Tällöin on kysymys optimaalisesta kokemuksesta, haasteesta, joka on tuntunut mielekkäältä (ks. esim. Csikszentmihalyi
1991, 6, 40–49, 72–75, Kurkela 1993, 344). Optimaalinen kokemus on jäänyt mieleen
elämyksen omaisena kokemuksena, joka muistetaan tarkkaan vielä vuosienkin päästä.
Esiintymistä on edeltänyt jännitys, mutta se on ollut luonteeltaan ennemminkin stimuloivaa, ei estävää.
Kerrotko sitten näistä XXX–kilpailuista, minkälaiset kokemukset sieltä jäi?
Ensimmäist kertaa mull oli semmonen kiva jännitys ennen niitä… Sit menin soittamaan, siel
oli kivaa… jännitys ei vieny kaikkea huomiota – – (Pirkko, 1. h.)

Esiintymisen onnistumiseksi jotkut opiskelijoista ovat kehittäneet omatoimisesti itselleen mentaaliharjoittelun mallin. Kurkelan (2000) mukaan esiintymiseen valmistautumista
voi auttaa mentaaliharjoittelulla, jossa tilannetta käydään etukäteen läpi mielikuvina. Tällöin voidaan pyrkiä ennustamaan omia reaktioita, joihin täten voidaan valmistautua jo
ennen tositilannetta. (Mts. 208, 213–214.) Mentaaliharjoittelu on tapahtunut myöhäisimmillään juuri ennen esiintymistä. Sen jälkeen opiskelija on kokenut keskittyneen olotilan
”jääneen päälle”, mikä on auttanut sulkemaan ajatusten ulkopuolelle muut asiat. Keskittyminen itse soittamiseen on onnistunut.
Mä kävin kaikki kappaleet läpi mielessäni ennen esitystä. Siinä menee hirveesti aikaa, mutta
se on kauheen hyvä kyllä… Mä tein yhen sillä tavalla ennen… esiintymistä, jolloin se keskittynyt tila jää päälle, sillä ei ole sitten itse asiassa väliä, että kuinka paljon siellä on aikaa
ennen sitä esiintymistä ja hermoileminen jää kokonaan pois, koska tavallaan jää siihen fiilikseen, mikä on. (Kaisa, 4. h.)
Mistä olet keksinyt tämän, että menet mielessäsi läpi?
Vahingossa, no epätoivoissani, en tiedä mitä muutakaan tekisin – – (Kaisa, 5. h.)

Joku opiskelija puhuu vastaavasti itsensä suggeroinnista. Kuten edellisessäkin tapauksessa, soittaja on kyennyt saavuttamaan ennen lavalle astumistaan rauhallisen ja keskittyneen olotilan, jolloin hänellä on tunne tilanteen hallitsemisesta. Tällöin opiskelija on onnistunut keskittämään ajatuksensa pelkkään soittamiseen ja kaiken muun, mahdollisesti häiritsevän, hän on kyennyt työntämään ajatuksistaan syrjään.
Suggeroi itteänsä semmoseen tilaan, ett… mä osaan, mä osaan, mä osaan… sitte ku olin
menossa lavalle, nii olin tosi rauhallinen – – (Eero, 5. h.)

Kun useimmiten soolokonsertit voivat kärsiä yleisökadosta, pianokilpailut ovat suosittuja yleisötapahtumia. Runsas yleisö ja hyvät puitteet ovatkin lisäämässä onnistuneen kilpailuesiintymisen innostavuutta. Jokisen (1996, 34) mukaan nykykulttuurissa ihmiset
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kerääntyvät mielellään yhteen erilaisiin massatapahtumiin, joita voidaan pitää eräänä kulttuurin tavaroitumisen ilmentymänä. Kun opiskelijat soittavat kilpailuohjelmistoaan tavallisissa konserteissa, paikalla on todennäköisesti yleisöä vain kourallinen. Kun esiintyminen
tapahtuu kilpailu-nimisessä tilaisuudessa, yleisöä saapuu paikalle jopa ympäri Suomen.
Ainakin tällä tavalla nuoret muusikot saavat kuulijoita, mikä on heille innostava kokemus.
Mun mielestä oli hirveän mukavaa mennä soittamaan isolle joukolle… mua ei ylipäätänsäkään esiintymiset oo jännittäny kovin paljoo, mut ei ainakaan siellä sen enempää – – (Eero,
1. h.)
Siinä on myöskin positiivisia puolia se, että se sali oli hyvä, soitin oli hieno ja tosiaan, ett
sitä yleisöö oli paljon. (Eero, 5. h.)

Kilpailutilanne voi olla, opiskelijan sen niin ottaessa, myönteinen oppimistilanne, jossa
on mahdollisuus nähdä ja kuulla myös toisia soittajia. Tilanteen tuomat kokemukset voivat
olla arvokasta pääomaa opintojen jatkuessa ja myöhemmin muusikon uralla.
Mä en haluais ajatella kilpailua semmosena… tapahtumana, missä ihmisiä pistetään paremmuusjärjestykseen vaan enemminki semmosena… katselmustapahtumana tavallaan, koska
aikasempinakin kertoina mull on ollu ittellä sit mahollisuus… osittain päästä kuunteleen niit
muitten soittoja, se on ollu hirveen antosaa, ett… se mitä mä saan irti kilpailuista, ei, ett sill
ei oo mitään tekemistä välttämättä sen kanssa, ett miten siellä menestyy tai kuka siellä
menestyy – – (Leena, 4. h.)

Osallistumiset kilpailuihin, etenkin jos niissä on tullut menestystä, voidaan kokea jopa
merkittävimpinä tapahtumina siihenastisessa elämässä.
Mitä tapahtumia pidät merkittävinä tai merkittävimpinä tähänastisessa elämässäsi?
Varmaanki se ensimmäinen merkittävä juttu, oli nää ZZZ-kilpailut sillon yläasteella ja se…
se odottamattoman hyvä menestys, mikä siellä sitten tuli… että se oli sellanen positiivinen
yllätys, joka sit anto, anto tota itseluottamusta hurjasti lisää, ett siinä mielessä hirveen merkittävä tapahtuma kyllä – – (Leena, 1. h.)

Merkittävillä tapahtumilla on Gagnén (1993, 74) mukaan tärkeä merkitys erityislahjakkuuden kehittymisessä (ks. luku 2.1.1). Niillä voi olla jopa ratkaiseva merkitys esimerkiksi
ammatillisen suuntautumisen kannalta. Kilpailuja voidaan pitää erittäin merkittävinä
tapahtumina musiikinopiskelijan uralla. Bastian (1987, 31) totesi, että monilla opiskelijoilla musiikkikilpailu on ollut käännekohta, jossa on syntynyt päätös opiskella musiikkia
ammattiin asti.

6.1.3 Motivaatio kilpailla
Kilpailut voivat herättää opiskelijoissa ristiriitaisia tunteita. Voidaan siis aiheellisesti
kysyä, mikä saa opiskelijat osallistumaan kilpailuihin. Opiskelijoiden mukaan soitonopettajilla on tässä asiassa keskeinen merkitys (ks. luku 6.3.1), mutta se, että opettajat kannustavat kilpailemaan, ei ole ainoa tai riittävä syy. Toisaalta opiskelijat vihjaavat, etteivät
voisi toimia vastoin opettajan tahtoa.
No, osaatko sanoa, mikä sut saa osallistumaan tähän tapahtumaan?
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Jos mä saisin ihan vapaasti päättää, niin mä jättäisin menemättä, mutta sitten taas toisaalta…
mä nyt vaan kokeilen… että miltä se tuntuu.
Eli tarkottaako tämä sitä, että tässä on opettajalla merkittävä osuus kuitenkin?
On… en mä ehkä uskaltais sanoa, että en mä menekkään. (Kaisa, 4. h.)

Vaikka opettaja voi olla liikkeelle paneva voima, täytyy kuitenkin viime kädessä opiskelijalla itsellään olla oma halu osallistumiseen. Ketään ei voi pakottaa kilpailemaan. Sama
informantti toteaa muutamaa kuukautta myöhemmin seuraavasti:
Kyllä mä nyt menisin… omasta tahdostani tai olisin menemättä… kyllähän nyt tietysti se
motivaatio tulee silloin, kun on menossa – – (Kaisa, 5. h.)

Vaikuttaa siis siltä, että kilpailujen lähetessä motivaatio kasvaa opiskelijan sisältä,
vaikka impulssi koko prosessiin olisi alun perin tullut opettajalta. Viimeisillä viikoilla
ennen kilpailua opiskelijalle muodostuu joitakin ennakko-odotuksia tulevasta. Vaikuttaa
siltä, että odotukset pyritään asettamaan realistiselle tasolle, ja opiskelija pyrkii tietoisesti
suojelemaan itseään ylimääräiseltä stressiltä. Tämä ilmenee siten, ettei opiskelija haluakaan asettaa mitään sijoittumistavoitteita, vaan ennemminkin hän kamppailee itsensä
kanssa.
Mä odotan sitä, että mä jotenkin… selviän tästä ekasta erästä – – (Kaisa, 4. h.)
Mä odotan… sellast esitystä itteltäni… mihin mä voisin itte olla sillain… tyytyväinen… Mä
en halua ruveta itteltäni vaatimaan mitään semmosta nyt täs näitten viikkojen aikana, minkä
mä tiedän, ett mihin mä en kykene – – (Leena, 4. h.)

Vaikka kilpailuista ei suoranaisesti pidetä, voivat ajatuksissa siintää mahdollisen kilpailumenestyksen kautta tulevat esiintymiset ja uran edistyminen.
En mä hirveen monta tiedä, jotka nauttii siitä tilanteesta… siitä voi olla hirveesti hyötyä…
mutt ei ainakaan ihan kauheesti haittaakaan, jos nyt aattelee pelkästään hyötysuhdetta.
(Kaisa, 5. h.)

Syy osallistumiseen voi olla myös hyvin rationaalinen. Kilpailu voi olla hyvä opintojen
välitavoite, joka antaa vauhtia ja mielekkyyttä opintoihin. Opintovuosi voisi olla huomattavasti rauhallisempi, mutta myös tehottomampi ilman kilpailuja. Kilpailuohjelman valmistamisesta voi olla hyötyä kaikin tavoin opintojen edistymisen kannalta. Covington ja
Omelich (1984, 1047) toteavat, että tehtäväorientoituneet oppimisstrategiat edistävät useita
tekijöitä, jotka ylläpitävät tehtävään paneutumista ja sinnikkyyttä ja parantavat suorituskykyä. (Ks. myös Ames 1992, 267, Mallonee 1999, 69.)
Ku aatteli tulevaa vuotta… niin se näytti aika, aika semmoselta tylsältä, suoraan sanottuna,
että… kuitenki tommonen kilpailu tuo aina semmosen tähtäimen sinne eteenpäin ja… se
tekee taas tään pianonsoiton opiskelun sillain mielekkääksi, että nyt on se… maali siellä jossain. (Leena, 4. h.)

Aiemmat positiiviset kilpailukokemukset ovat kannustamassa myös uusiin kilpailutapahtumiin. Hyvä menestys aiemmissa, tyypillisesti pienemmissä kilpailuissa voi toimia
kannustimena eteenpäin.
Ne positiiviset kokemukset mitä mulla oli aiemmista, niin ne kyllä vaikutti. (Leena, 4. h.)
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Kyl mun mielest sieltä saa hyviä kokemuksia ja, ja se kannattaa käydä… käydä kattomassa
se tilanne ja kokea se, ainaki kerran. (Leena, 5. h.)

Opiskelijoiden uralla voikin syntyä kilpailujatkumo, jossa edetään kilpailusta toiseen
vaatimusten kasvaessa. Tämä voi palvella opintoja kokonaisuudessaankin mielekkäällä
tavalla. Olennaista tässä ovat ne strategiat, jotka ohjaavat opiskelijan toimintaa. Kilpailuun
valmistautumistavoissa ja -asenteessa voi erottaa Amesin (1992) määrittelemät kaksi tavoiterakennelmaa (achievement goal construct): osaamistavoite (mastery goal) ja suorituskykytavoite (performance goal). Osaamistavoitteessa yksilö pyrkii kehittämään uusia taitoja
uskoen siihen, että yritys johtaa osaamisen tunteeseen. Sille on ominaista myönteinen
tavoiteaktiviteetti, sisäinen kiinnostus ja myönteinen asenne oppimista kohtaan, ja se edesauttaa pitkäkestoista sitoutumista oppimiseen. Suorituskykytavoitteessa painopiste on
omien kykyjen näyttämisessä. Yksilö pyrkii osoittamaan kykynsä selviytymällä paremmin
kuin toiset ja saavuttamalla menestystä mahdollisimman vähällä yrityksellä. Oppiminen
onkin lähinnä väline saavuttaa toivottu tavoite. (Mts. 262–263.) Mikäli kilpailuun valmistautujalla on osaamistavoite, kilpailu saattaa edesauttaa oppimista ja taidon kehittymistä
myönteisellä tavalla.
Mallonee (1999, 66) pitää kilpailujen suhteen ongelmallisena, mikäli opiskelijalle kilpailussa menestyminen on tärkeämpää kuin oman musiikillisen edistymisen tavoittelu kilpailuohjelmiston valmistamisen kautta. Vaikuttaa siltä, että käsillä olevan tutkimuksen
opiskelijat ainakin osittain olivat onnistuneet omaksumaan osaamistavoite-orientoituneen
strategian. Amesin (1992) mukaan osaamistavoite-orientoitunut yksilö keskittyy yrittämiseen, ja painopiste ei ole suorituksessa. Asenne vaativiin tehtäviin on myönteinen, ja epäonnistumisenkin sietokyky on hyvä. (Mts. 267.)

6.2 Kilpailemisen hinta
6.2.1 Ohjelmistovalinnan ja valmistautumisen ongelmia
Musiikkikilpailuihin osallistuminen saattaa aiheuttaa opiskelijalle pahimmillaan suurta
stressiä ja riittämättömyyden tunteita. Opiskelija voi kokea olevansa liian vaikean tehtävän edessä, mikä aiheuttaa ahdistusta. Stressaavaa on toisaalta kilpailuihin valmistautuminen ja toisaalta kilpailujen jälkeinen aika. Kilpailuihin valmistettavat ohjelmistokokonaisuudet ovat laajoja, ja opiskelijalta edellytetään monipuolisen ja vaativan ohjelmiston
hallintaa. Opiskelijalla ja hänen opettajallaan on kuitenkin mahdollisuudet omilla valinnoillaan vaikuttaa siihen, miten vaativa harjoitettavasta ohjelmistokokonaisuudesta lopulta muodostuu. Näyttää siltä, että menestyksekkään kilpailuun osallistumisen katsotaan
edellyttävän mahdollisimman näyttävää ja teknisesti vaativaa ohjelmistoa. Tällainen ajattelu johtaa helposti ohjelmistovalinnassa ”mammuttitautiin”, joka heijastuu valmistautuvan opiskelijan työskentelyyn ikävällä tavalla.
Mä en ollu valmis siihen, ku sielä X:ssä piti soittaa tietenki vaikeita kappaleita. – – Mä harjottelin aamusta iltaan ja mä olin ihan poikki ja koulusta suoraan opistolle ja illalla takasi ja
nukkumaan ja se oli ihan hirveetä rumbaa… – – Sit ku ne kappaleet oli niin vaikeita ja ei
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saanu meneen, niin siinä tuli loppuvaiheessa jo ihan hirveä paniikki, koska… ne oli ihan
mahdottomia osa niistä mulle… ja eihän niist mitään tullukkaan – – (Meeri, 1. h.)

Kilpailuun valmistautumisvaiheessa on voinut ajoittain tulla epäilys omien mahdollisuuksien suhteen: ehtiikö saada kappaleet ajoissa kuntoon. Vaikka kilpailuohjelmiston valmistaminen on aloitettu hyvissä ajoin ja osa kappaleista voi olla jo aiemminkin soitettua
ohjelmistoa, saattaa tuntua siltä, että aika loppuu kesken. Ennen kilpailua opiskelijoilla on
usein voinut olla tilaisuus esittää ohjelmistoa konserteissa ja ryhmätunneilla, mikä on toiminut osaamisen mittarina.
Tuli varmaan ennen ensimmäistä… läpimenokonserttia semmonen olo, ett onko nää kappaleet tosiaan niin valmiit, ett ne vois ihan kohta esittää kilpailuissa ja semmosis tilanteissa – –
(Pirkko, 2. h.)
Yks suurimmista kappaleista, mitä mä oon koskaan soittanu, esitin sit eilen ryhmätunnilla
ja… sielläkin oli ongelmia… ett… ei sen pitäis näin viime tippaan, kaks viikkoo ennen kilpailua ja ei osaa kappaletta ulkoo kunnolla – – (Eero, 4. h.)
Mä eli sellaista paniikinomaista… valmistautumista, ett nää kaikki kappaleet tulis jonkinlaiseen kuntoon… Mä en tiedä, miten niitä (kappaleita) kypsytettäis – – (Eero, 5. h.)

Mikäli valittu kilpailuohjelmisto on ollut aivan taitojen äärirajoilta, ei harjoittelu ole
tuottanut tulosta riittävän ajoissa ennen esiintymisiä. Kappaleiden esittäminen on tuntunut
epämukavalta ja jopa ylivoimaiselta.
Esiinnyitkö sä sillä ohjelmalla sillon kevään mittaan, ennen niitä kilpailuja?
No, siis mulla oli yhen X:n kanssa konsertti. Siellä me soitettiin molemmat se ohjelmisto
läpi.
Mä en ehtiny saada niit kappaleita valmiiksi, vaikka olin harjotelluki koko syksyn. Mä en sit
esittäny niitä juurikaan… en uskaltanu, ettei mee huonosti. (Meeri, 1. h.)
Mulla oli yks esiintyminen tässä juuri, mä soitin… Ligetin etydin… ja Rahmaninovin etydin
ja Beethovenin sonaatin kokonaan ja se tuntu niin pahalta se esiintyminen – – (Kaisa, 4. h.)

Ohjelmiston harjoitteleminen tiukalla aikataululla aiheuttaa opiskelijoille stressiä.
Samanaikaisesti he joutuvat selviämään myös muista tilanteeseen liittyvistä, joskus ikävistäkin ajatuksista. Edellä on jo tullut esiin valmistautumisprosessin aikana ajoittain ilmenevät ajatukset siitä, ettei opiskelija haluaisi lainkaan mennä osallistumaan. Toisaalta opiskelijalla voi olla häiritseviä ennakkoajatuksia ja ikäviä tunteita hänen punnitessaan omia mahdollisuuksiaan ja vertaillessaan itseään ja omia menestymismahdollisuuksiaan toisiin. Voidaan ajatella, että opiskelija käy läpi jonkinlaista selviytymiskamppailua jo ennen kilpailuja.
Suoraan sanottuna, sitä vertailee itseään muihin ja… jollain tavalla yrittää käydä myös niitä
semmosia pahimpia mahdollisia tilanteita mielessään läpi ja miten niistä selviää ja mitä
muut ajattelee ja mitä itse ajattelee… Kaiken sen semmosen… kateuden ja mustasukkaisuuden ja kaikkien hirveitten tunteitten läpikäyminen ei oo mitenkään miellyttävää, koska
kukaan ei kai halua, että ajattelee itse niin, tai ainakaan ei halua myöntää sitä. (Kaisa, 5. h.)

Itsensä toisiin vertaaminen on yksi piirre suorituskykytavoitteisessa orientaatiossa (ks.
luku 6.1.3). Amesin (1992, 264) mukaan sosiaalinen vertailu opiskelijoiden kesken vaikuttaa heidän käsityksiinsä itsestään, toisista ja suoritettavista tehtävistä, ja se voi johtaa pin-
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tapuolisiin oppimisstrategioihin sekä omaan itseen kohdistuviin negatiivisiin tunteisiin.
Malloneen (1999, 69) mukaan tehtävätavoitteisessa orientaatiossa opiskelija ei koe toisia
uhkana tai kilpailijoina itselleen, vaan pikemminkin vertaiset nähdään kanssatoimijoina.
Valmistautumisprosessi on opiskelijalle erittäin vaativa, etenkin jos hän joutuu selviytymään tässä luvussa kuvattujen haasteiden ja ennakkopaineiden keskellä. Voidaan kysyä,
antavatko koulutus ja soitonopetus riittävästi tukea tällaisten vaatimusten kohtaamiseen ja
niistä suoriutumiseen.

6.2.2 Epäonnistuminen kilpailuesiintymisessä
Useimmiten opiskelijat ovat valmistautuneet kilpailutilanteeseen esittämällä ohjelmistoa
etukäteen konserteissa. Periaatteessa valmistautuminen kilpailuesiintymiseen on saattanut sujua konserttiin valmistautumista vastaavasti, totuttuun tapaan. Siitä huolimatta
esiintyminen itse kilpailussa on voinut tuottaa ikäviä yllätyksiä. Soittaminen on saattanut
tuntua jopa paniikinomaiselta eikä tilanne ole ollut hallinnassa. Todella epämiellyttävät
tuntemukset ovat päässeet yllättämään esiintyjän lavalla. Soittaja on voinut kokea muistikatkoksia, käsien puutumista ja kaiken kattavaa keskittymisen puuttumista. Steptoen
(1989) mukaan esiintymisjännitys on yleistä myös niillä, joilla on vuosienkin esiintymiskokemus. Esiintymisjännitys ilmenee erilaisina epämiellyttävinä fyysisinä ja psyykkisinä
oireina, kuten sydämenlyönnin nopeutumisena, lisääntyneenä lihasjännityksenä, pahoinvointina, vapinana sekä huolestuneina ajatuksina. (Mts. 3.) Tutkimusaineistossani on
merkille pantavaa, että pahimmista epäonnistumisen kokemuksista kertoo opiskelija, jolla on informanttien joukossa parhaimmat kilpailumenestykset urallaan.
Kaikista katastrofisinhan on tää XXX-kilpailun toisen erän… soitto… Mull ei oo eläissäni
sen jälkeenkää ollu semmosta tunnetta, ett… kaikki hajoo. Periaatteessa oli samanlainen olo
mennä lavalle ku sillon ensimmäisessäki erässä. Sillon vaan… toisella kerralla… kaikki…
tuntu ihan siltä, ett ne levii käsiin, ett mä en pääse niit kappaleita loppuun, ett mä en muista
äänen ääntä ja kädet puutu ja siis oli ihan semmosia hurjia… tuntemuksia. Se oli kyllä…
hyvin epämiellyttävää ja semmosta masentavaa sen jälkeen. (Pirkko, 2. h.)
Sit mä en pystyny enää millään tavalla keskittymään ja latautumaan siihen, ett se oli ihan,
tuntu, ett en pääse loppuun saakka… siit jäi kyllä siis hyvin pelottava kokemus siit toisesta
erästä – – (Pirkko, 1. h.)

Voidaankin kysyä, ovatko kilpailut huomattavasti stressaavampi esiintymistilanne kuin
konsertti. Itse kilpailutilannetta onkin vaikeaa harjoitella etukäteen. Epäonnistumisen
kokemuksesta voi jäädä pahimmillaan ikävä muistikuva, joka varjostaa tuleviakin esiintymisiä. Lähinnä on kysymys tilanteen arvaamattomuudesta. Vaikka valmistautuminen on
tuntunut menneen häiriöittä, on itse esiintymistilanne selvittämättömistä syistä johtuen tuntunut hallitsemattomalta.
Mä olin hyvin… valmistautunu mielestäni siihen kilpailuun… ja tuota, jotenkin se, että voi
mennä niin… huonosti, ja… piano tuntuu täysin vieraalta instrumentilta, ne kappaleet, joita
on harjoitellu pitkän aikaa, tuntuu täysin vierailta, ett voi… hyvästä harjottelusta huolimatta
tapahtua niin, niin totta kai se jättää tonne alitajuntaan semmosen pelon… että siinä tilanteessa voi tapahtua ihan mitä tahansa. (Pirkko, 5. h.)
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Tulevien esiintymistilanteiden kohtaaminen voi olla vaikeaa, mikäli tunne tilanteen hallitsemattomuudesta on jäänyt voimakkaimmaksi kokemukseksi esiintymistilanteesta. Toisaalta voidaan kysyä, millainen vaikutelma kuulijalla on tilanteesta, jonka opiskelija on
kokenut ”katastrofaalisena”. Ovatko edellä kuvatut muistin tai motoriikan häiriöt kuuluneet ja näkyneet yleisölle asti, vai onko kysymys ennemminkin vain soittajan itsensä kaoottisesta tuntemuksesta? Soittaja saattaa näyttää ulospäin täysin rauhalliselta, vaikka tilanne
tuntuu hyvin pahalta.
Mä yleensä istun hirveen rauhallisesti, vaikka kuinka hirveeltä tuntuis ja… ett se ei näy
ulospäin edes siinä soittotilanteessa – – (Pirkko, 5. h.)

Steptoen (1989) mukaan esiintymisjännitykseen liittyy kognitiivisia prosesseja, kuten
esimerkiksi huoli mahdollisen epäonnistumisen sosiaalisista seurauksista ja ylipäänsä huoli
esiintymiskyvystä. Nämä kognitiiviset prosessit liittyvät suorituskykyorientoituneisiin selviytymisajatuksiin. Jokaisen esiintymisen merkitys ja seuraukset saavatkin joissakin tapauksissa liian suuren painoarvon. (Mts. 5.) Esiintymisjännitys on havaittu myös ammattimuusikoilla melko merkittäväksi ongelmaksi, johon yritetään löytää parannuskeinoja. Esimerkiksi Nagel, Himle ja Papsdorf (1989) ovat tutkineet kognitiivis-behavioraalista hoitomallia esiintymisjännityksen lieventämiseksi. Tämä hoitomalli pohjautui rentoutustekniikoiden harjoitteluun, mentaaliharjoitteluun sekä muusikoiden keskinäisiin keskusteluihin.
Suomessa esiintymisjännitykseen ja -valmennukseen on kiinnitetty toistaiseksi suhteellisen vähän huomiota musiikkikoulutuksessa.
Kilpailuihin osallistuneet opiskelijat eivät ole saaneet opinnoissaan psyykkistä esiintymisvalmennusta. Aineiston perusteella kävi selkeästi ilmi, että tarvetta tällaiseen kuitenkin
olisi. Jotkut opiskelijoista ovat lukeneet Sibelius-Akatemian opinto-oppaasta, että musiikkiyliopistossa olisi jokin psyykkiseen esiintymisvalmennukseen liittyvä opintojakso. Käytännössä kenelläkään ei ollut kuitenkaan tietoa, onko opintojaksoa joskus järjestetty tai
keitä opiskelijoita siellä olisi ollut läsnä. Vaikuttaa myös siltä, että asiaan kiinnitetään muutenkin opinnoissa tai kilpailuihin valmistauduttaessa vähän huomiota.
Joskus oon opinto-oppaasta lukenu, että täällä on joku esiintymisvalmentautumiskurssi,
mutta mä en ole ikinä kuullut, että kukaan on siellä ollut tai että onko sitä ikinä järjestetty –
– (Kaisa, 4. h.)
Huomasin, ett kuinka vähän täällä kiinnitetään… oikeestaan mitään huomiota siihen…
miten esiinnytään – – (Eero, 4. h.)

Huolimatta esiintymisvalmiuksien yksilöllisestä luonteesta näyttää siltä, että solistisessa
koulutuksessa tulisi tarjota psyykkistä valmennusta selkeästi aiempaa enemmän. Tällainen
koulutus antaisi opiskelijoille mahdollisuuden tulevina soitonopettajina kehittää esiintymisvalmennuksen huomioon ottamista jo lasten ja nuorten peruskoulutuksessa. Asialla
olisi koko soitonopetuspedagogiikan kehittämisen kannalta tärkeä merkitys.
Koulun puolesta sitä mun mielest vois olla paljon enemmän ja… ku luulee tietävänsä minkälainen kapasiteetti ihmisellä kuitenki sitte on… mentaalisesti… vielä parantaa suoritusta
ja vaikuttaa siihen, niin mun mielest siihen vois kiinnittää viel hurjan paljon enemmän huomiota. (Leena, 5. h.)

Urheilussa kilpailuihin valmistauduttaessa psyykkiseen valmennukseen ja mentaaliharjoitteluun on kiinnitetty huomiota jo pitkään. Vaikka Jansson (1990) toteaa, että urheilupsy-
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kologia on vielä nuori ja suhteellisen tuntematon tieteenala, käytetään mentaaliharjoittelua
muun valmennuksen ohella menestyksellisesti useissa lajeissa. Mentaaliharjoittelu tapahtuu ajatuksissa, jolloin voimakkaan kuvittelun avulla tehdään harjoitettavaa liikettä mielessä. Tällä pyritään vahvistamaan oikeaan liikesuoritukseen tarvittavia hermoratoja, ja
näin toimintoja saadaan automatisoiduksi. (Mts. 7, 93–97.) Tällaisten harjoitteiden hyödyntäminen soitonopetuksessa lienee vielä satunnaista, vaikka Arjas (1997, 42) toteaa, että
suurin osa urheilijoiden käyttämistä psyykkisen valmennuksen menetelmistä sopii sellaisinaan myös muusikoille. Soitonopetukseen liittyvästä psyykkisestä valmennuksesta ja mentaaliharjoittelusta on valmistunut viime aikoina joitakin tutkimuksia (ks. Arjas 1995, Kurkela 2000).

6.2.3 Selviytyminen kilpailun jälkeen
Kilpailuesiintyminen on henkisesti erittäin vaativa tilanne. Siihen keskittyminen vie runsaasti voimia, ja esiintymisen jälkeen opiskelija käy läpi monenlaisia tunteita. Hän arvioi
tuntemustaan siitä, miten esiintyminen on onnistunut, toisaalta hän saa palautetta muilta
ja lisäksi hänellä on omat toiveensa ja odotuksensa pääsystä kilpailun seuraavaan erään.
Näissäkin suhteissa persoonalliset erot ovat suuria. Kilpailukokemuksesta selviäminen
voi joillakin opiskelijoilla kestää kuukausia, jopa vuosia. Riippumatta siitä, onko kilpailussa tullut menestystä vai ei, on kilpailun ”jälkityöstö” useimmiten runsaasti voimia ja
aikaa vievä prosessi.
Mikäli opiskelija on kokenut oman soittonsa onnistuneen erinomaisesti, on jatkosta karsiutuminen ankara pettymys.
Tulee jotenkin semmonen… ihan kipee olo… mä olin ihan mielettömän pettynyt, ei oikeen
tiedä mitä pitäs ajatella – – (Kaisa, 5. h.)

Jos on epävarma soiton onnistumisesta, ei ole odotettavissa niin suuria ikäviä yllätyksiä.
Kyl mä olin aika varma, etten mä mihinkään jatkoon pääse, ku Bachissa unohdin yhen kohdan… siinä tuli semmosta että… emmä oikeestaan odottanu ja… sinänsä ei ne tulokset sitte
yllättäny yhtään. (Meeri, 5. h.)

Karsiutumisen jälkeen näyttää käyvän niin, että karsiutuneet pohtivat tilannetta keskenään ja kilpailua jatkavien kanssa ei tuossa vaiheessa juurikaan keskustella. Karsiutuneilla
voi tässä vaiheessa olla epämiellyttävä huonommuuden tunne.
Just siinä palautekaronkassa, missä on jatkoon päässeet, ne ei edes kato… se on semmonen… kuoppa – – ( Kaisa, 5. h.)
Meit oli… yks toinenki pianisti, joka putos… ja sillon illalla sit istuskeltiin, vietettiin iltaa
yhessä. (Leena, 5. h.)

Tulosten julistamisen jälkeen karsiutuneilla soittajilla on mahdollisuus keskustella tuomariston kanssa. Tässä vaiheessa karsiutumisestaan ymmällä oleva opiskelija odottaa tuomareilta analysointia siitä, mitä esityksestä puuttui tai mitkä tekijät pääasiassa olivat karsiutumisen syynä. Vaikuttaa siltä, että pahimmillaan tuomariston jäsenten palaute on koettu
ristiriitaiseksi ja osittain epäjohdonmukaiseksi sekä tapa esittää asia joissakin tapauksissa
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masentavaksi. Tilanne, jossa opiskelija pääsee kuulemaan palautetta, on hyvin arka.
Hänellä on takanaan vaativa, pitkä prosessi, ja hän on juuri kuullut tuloksen, joka on tuottanut hänelle ainakin jonkinlaisen pettymyksen. Tuolla hetkellä tuomarin tehtävä on vastuullinen nimenomaan siinä mielessä, miten hän sanottavansa ilmaisee. Joskus voi käydä
niin, että palaute on kiittävää, ja karsiutumisen peruste jää opiskelijalle ainakin osittain epäselväksi.
Ensimmäinen tuomari, joka mulle anto palautetta… kulutti 10 minuuttia siihen, ett hän hirveesti ylisti ja kehu ja tykkäs ja… kaiken maailman juttuja, siinä vaiheessa… haluaa vaan
kuulla, että… mikä meni pieleen… ainoa negatiivinen asia, jonka sain kuulla, on se, että mä
en soittanut yhtään tarpeeksi nopeeta kappaletta – – (Kaisa, 5. h.)

Toisaalta tuomariston jäsenten palautteet samasta teoksesta voivat olla keskenään täysin
ristiriitaisia. Osa tuomareista voi olla jopa sitä mieltä, että heidän kaavailuissaan opiskelija
oli kelpuutettu jatkoon. Karsiutuminen on tapahtunut äänestyksen jälkeen.
Siitä jäi kyllä tosi tyhmä olo… tuomaristossa oli… kaksi jäsentä, jotka oli… ollu varmoja
siitä, että… mä olisin välierässä… mutta sitten äänestys oli vaan mennyt toisin… Se palaute
oli niin kauheen ristiriitanen… Mulle ei selvinnyt mitään syytä… miksi mä oon pudonnut…
ja se oli se pahin asia. (Kaisa, 5. h.)

Ikävää mieltä aiheuttaa tilanne, jossa opiskelija kokee soittaneensa ihan kelvollisesti,
mutta tuomariston palaute on hyvin kriittistä.
Kun on ite suunnilleen tyytyväinen siihen, mitä on soittanu, nii sitte sen palautteen jälkeen
oli sitte semmonen olo, ett no… ei tässä nyt… siis ollutkaan näköjään yhtään mitään…
Parin päivän päästä mä ajattelin, ett periaattees ne puhu ihan… jotkut ihan oikeataki asiaa…
mutt ne, ne olis vaan voinu sanoa sen erilailla. (Eero, 5. h.)

Tuomareilla voisi olla mahdollisuus asettaa sanansa myös niin, että opiskelijalle jää
tunne rakentavasta, analysoidusta palautteesta, joka voi olla luonteeltaan myös rohkaisevaa. Näyttää kuitenkin siltä, että tuomariston palaute voi herättää hyvin ristiriitaisia tunteita. Voi pohtia, onko palautteen antaminen tuossa vaiheessa kilpailua ylipäänsä hyvä ratkaisu. Soittajan mieliala on tuolla hetkellä jo valmiiksi pettynyt ja tuntemukset ehkä ristiriitaisiakin. Westney (1999) kaipaa keskustelua siitä, miten musiikkikilpailujen esityksiä
ylipäänsä tulisi arvioida, koska esimerkiksi soittajan persoonallisuus ja herkkyys saavat
ehkä liian vähän huomiota arvioinnissa nykyään. Bastianin (1987) tutkimuksessa kilpailujen järjestäjät ja tuomarit myönsivät, että esteettisyyteen liittyvät ratkaisut ovat subjektiivisia. Vaikeutena on verrata toisiinsa esimerkiksi vaikeaa, hieman virheitä sisältävää ohjelmaa helpompaan ja virheettömään. Arvostetaanko tekniikkaa vai musikaalisuutta, ja yliarvostetaanko teknistä briljeerausta? Myös tuomareiden puolueettomuutta epäiltiin. Joidenkin tuomareiden ajateltiin suosivan tiettyjä opiskelijoita tai tiettyjen opettajien oppilaita.
(Mts. 63–69.)
Pettymyksen tunteet ovat saattaneet asettaa opiskelijan itsetunnon kovalle koetukselle.
Opiskelija on voinut ruveta arvottamaan musiikillisia kykyjään kilpailumenestyksen ja kilpailuista saadun palautteen perusteella. Opiskelijoiden kertoman mukaan vaikuttaa siltä,
että he kokevat osittain tulevansa arvioiduiksi muusikkoina ja jopa ihmisinä sen mukaan,
miten he ovat menestyneet kilpailuissa. Omien kykyjen ylikriittinen arviointi on voinut jatkua pitkän ajan kilpailujen jälkeen.
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Sitä oli vain helpottunut siitä, että kaikki oli ohi ja kun ei pärjännyt. Ainoa, mihin mä olin
pettynyt, oli se, ettei saanut kunnon palautetta. Meillä oli iltakaronkka, missä kaikki sai
kysyä palautetta ja mäkin kävin opettajilta kysymässä… Kukaan ei sanonu oikeestaan
mitään… ei jääny mitään käteen. Tuli sellainen olo… että tää ei voi olla näin, että mä en oo
voinu soittaa niin tyhjästi, että kukaan ei osaa sanoa mulle mitään. Siitä iski se paniikki, että
hävisi kaikki kuva siitä, miten mä itse asiassa oon soittanut… ja onko musta mihinkään.
(Kaisa, 1. h.)
No, pystysitkö vielä kertomaan, että miten selvisit niistä kilpailukokemuksista eteenpäin?
No siis, opettajan ohje suunnilleen oli, että unohdetaan se ja eteenpäin, mutta siis eihän sitä
mitään unohtaa voi… Siitä kilpailusta on ny jääny varmaan jonkin sortin itseluottamuksen
puute, mikä on kyllä seurannu ihan tähän päivään asti, että siis… ei arvosta ítseään hirveesti
pianistina. (Meeri, 2. h.)

Voidaankin kysyä, ovatko kilpailujen aiheuttama itseluottamuksen horjuminen ja henkinen huonovointisuus suhteeton hinta koko tapahtumasta. Voidaan myös pohtia, miksi tällaisen esiintulossa on niin suuria opiskelijakohtaisia eroja ja miten opiskelijoita voitaisiin
tukea asiassa. Amesin (1992) mukaan suorituskykyorientoituneet opiskelijat pyrkivät
osoittamaan oman kyvykkyyden selviytymällä paremmin kuin toiset. Koettu epäonnistuminen johtaa päätelmään puuttuvista kyvyistä. (Mts. 262–263.) Covington ja Omelich
(1979) toteavat, että itsearvostus-teorian (self-worth-theory) mukaan omaa suorituskykyä
pidetään samana kuin omaa ihmisarvoa. Mikäli yksilö on ponnistellut ankarasti ja menestyy huonosti, hän ymmärtää tämän olevan merkki siitä, että hänen taipumuksensa eivät
riitä. Taipumusta ja kykyä arvostetaan, ja opiskelijat tekevät kaikkensa säilyttääkseen tunteen omasta kyvykkyydestään. Realistinen tavoitteenasettelu vähentää turhautumisia ja
epäonnistumisen tunteita. (Mts. 169–170, 178–179.)
Uuden esiintymistilanteen kohtaaminen voi olla vaikeaa epäonnistumiskokemuksen jälkeen.
Epäonnistuin niin täysin siin toisessa erässä … ett se jätti kyll pitkäks aikaa sit semmosen
pelon siihen yksinesiintymiseen. Olis pitäny oikeestaan melko pian sen jälkeen ruveta vaan
soittamaan pienemmissä konserteissa – – (Pirkko, 2. h.)

Vaikeudet ovat saattaneet olla johtamassa jopa alanvaihtoon.
Kyl se haittas soittamista tosi pitkään… ja jotenki varmaan myöskin nii… että jos niit (kilpailuja) ei olis ollu, nii ois ollu ehkä helpompi jatkaa sitten myöskin pianonsoittoa… en
tiedä oisko jopa nii, etten ois lopettanu, mutta… en tiedä. (Meeri, 2. h.)

Menestyksenkin jälkeen voi tuntea ristiriitaa omien kokemuksien ja saadun palautteen
välillä. Opiskelija kokee saavansa kiitosta sellaisesta suorituksesta, johon hän ei itse ole
ollut tyytyväinen. Ristiriitaisten tuntemusten selvittelyssä on voinut kulua pitkä aika.
Sen jälkeen rupes tosiaan tiedostaan ja rupes harmittaan se, ett ei se auttanu, että oli saanut
palkintosijan, koska tärkeintä on se oma tunne. Itsekritiikki kasvo siinä ja tuli semmonen, ett
emmä haluais saada tommosta kiitosta semmosesta ettei onnistu. Siin oli jotenki semmonen
hirvee ristiriita sen oman tunteen ja sitte sen kiitoksen välillä. (Pirkko, 1. h.)

Näyttääkin siltä, ettei kilpailuista selviämisen näkökulmasta ainakaan tehtäväorientoituneille soittajille ole olennainen niinkään sijoitus, vaan ennemminkin se mielikuva, joka
koko kilpailuesiintymisestä on jäänyt. Soitosta jäänyt myönteinen mielikuva leimaa soitto-
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tapahtumaa myöhemminkin. Opiskelijat ovat tunteneet esityksen jälkeen helpotusta, mutta
oman tunteen laatua on määrittänyt erityisesti se, millainen vaikutelma soiton onnistumisesta on jäänyt itselle. Tunnetilat ovat sekä myönteisessä että kielteisessä tapauksessa voimakkaita.
No, oli se varmaan aika suuri helpotus… vaikkei se nyt ihan nappiin mennykään, niin mä
olin varmaan lähinnä iloinen siitä, ettei suurempaa katastrofia tapahtunu. (Meeri, 5. h.)
Riippumatta siitä, että miten kilpailutulokset on… päättyny, niin… sillon nousee tärkeemmäks mitä pidemmälle mennään, se… oma mielikuva siitä soitosta, että jos nyt sitte ei ole
saanu palkintoa, vaikka olis hyvin soittanu mielestään, nii sill ei oo loppujen lopuks enää
myöhemmin mitään merkitystä… että sillon siitä jää vaan hyvä… hyvä olo, koska se oli…
kokemuksena… positiivinen – – (Pirkko, 5. h.)

Selviytymisessä on apuna myös aika. Pettymykset tuntuvat suurimmilta heti tuoreeltaan, ja jonkin ajan kuluttua tilanne saattaa näyttää jo paljon selkeämmältä.
Totta kai… ku saa etäisyyttä niin, niin aika parantaa. (Pirkko, 5. h.)
Muutaman päivän jälkeen mä nyt olin tietysti sitä mieltä, että mä en ikinä enää mene mihinkään… – – Kyllä se on jotenki jäänyt… jo aika taakse… tai kyllä mä voin ihan rehellisesti
sanoa, että en mä sitä mieti kyllä enää yhtään. (Kaisa, 5. h.)

Uusia kilpailuja on myös suunnitteilla seuraavan lukuvuoden ohjelmaan.
Sitä mä en nyt ole oikein vielä päättänyt, syksyllä olisi… Portugalissa yhet kilpailut – –
(Kaisa, 5. h.)
No, oon mää ajatellu, ett mää menisin sitte ensi vuoden loputtua johonki kilpailuun – –
(Eero, 5. h.)

Kilpailuihin valmistautuminen on pitkä prosessi, jossa sekä opettaja että opiskelija työskentelevät intensiivisesti. Näyttää kuitenkin siltä, että kilpailujen jälkeen opiskelija jää suhteellisen yksin omien pettymystensä ja epäilystensä kanssa. Tämän aineiston valossa vaikuttaa siltä, ettei opettaja välttämättä edes tiedä, miten epämiellyttävää prosessia opiskelija
on joutunut käymään läpi. (Ks. luku 6.3.) Kilpailujen jälkihoidossa voivatkin olla apuna
aivan muut ihmiset kuin oma opettaja.
Mä tietysti soitin… tai juttelin mun vanhempien kanssa ja tosi monen ihmisen kanssa ja…
monien mun ystävien kanssa, jotka oli ollu kuuntelemassa ja niiltä sai hyvää palautetta.
(Kaisa, 2. h.)
En oo puhunu kenenkään opettajan kans tästä. (Meeri, 1. h.)

Dews ja Williams (1989, 42) ovat havainneet, että stressaavissa tilanteissa musiikin
opiskelijoita auttavat eniten ystävät, vähemmän opettajat tai vanhemmat. Joillekin opiskelijoille on luonteenomaista prosessoida tuntemuksiaan yksin. He eivät näytä kaipaavan keskustelua tilanteesta selvitäkseen.
Mä oon siin sitte, mitä on pitäny selvittää, niin sitte mää oon tehny sen yksin ja ainaki tähän
asti se on mulle kyllä riittäny. (Leena, 2. h.)

Epämiellyttävien kilpailukokemusten kielteiset vaikutukset voivat tuntua kohtuuttoman
suurilta. Opiskeluajasta voi kulua jopa vuosia heikentyneen itsetunnon paikkailemiseen.
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Opiskelijat selviytyvät eri tavoin stressaavista tilanteista. Jotkut keskustelevat esimerkiksi kilpailukokemuksista paljon tovereidensa kanssa, kun taas jotkut haluavat selvittää
ajatuksiaan yksin. Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että soitonopettajan kanssa
kilpailukokemuksista ei keskustella kovinkaan paljon. Dews ja Williams (1989) toteavat,
että useilla soittajilla itsearvostus saattaa olla sidoksissa siihen, miten he esiintyvät. Kun
tavoitteet ovat korkealla, perfektionismi aiheuttaa stressiä ja liian kovaa yrittämistä. (Mts.
45–46.) Kemp (1996) on todennut saman tutkiessaan musiikin korkeakoulutusta. Usein
pyrkimys tyydyttäviin esiintymissuorituksiin johtaa perfektionismiin, jolloin persoonallinen arvo ja musiikilliset saavutukset nähdään samana asiana. Tämä puolestaan voi johtaa
itsekritiikin kasvuun ja kelpaamattomuuden tunteisiin, jotka lisäävät henkilön ahdistusta.
Vaarana on, että opiskelijoiden perfektionismi johtaa ”kaikki tai ei mitään”-asenteeseen,
joka aiheuttaa suuria paineita. (Mts. 101, 254.)

6.3 Soitonopettajan merkitys kilpailuprosessissa
6.3.1 Soitonopettaja kilpailuihin valmentajana
Vaikuttaa siltä, että opiskelijoiden kilpaileminen on paljolti alkanut vakiintua käytännöksi, jota soitonopettajat tukevat ja myös omalla toiminnallaan pitävät yllä. Opiskelijat
kokevat, että ainakin opintojen alkuvaiheissa kilpailuihin meneminen tapahtuu useimmiten opettajan aloitteesta, ja harva keksisi oma-aloitteisesti lähteä valmistamaan isoa kilpailuohjelmistoa. Joidenkin opettajien toimintamallina näyttää olevan oppilaiden mahdollisimman aktiivinen kilpailuttaminen, jolloin opiskelua leimaa kiertäminen kilpailuista
toiseen.
Tänään soittotunnilla puhuttiin, kun opettaja taas puhui siitä, että… pitäisi orientoitua vähän
siihen, että pitäisi kilpailla.
Puhuko hän konkreettisesti mistään tietystä kilpailusta?
Se sano, että Lindit olisi pääetappi seuraavana. Saa ny nähdä. (Kaisa, 2. h.)
On paljon näitä, jotka kiertää kilpailuista toiseen, tosiaan must tuntuu, että CC:n (oma opettaja) oppilaat käy hirveesti kilpailuissa – – (Pirkko, 1. h.)

Opettajien kilpailuinnokkuus ei aina välttämättä ole samassa linjassa opiskelijan ajatusten ja suunnitelmien kanssa. Opettaja etsii aktiivisesti sopivia seuraavia kilpailuja, kun taas
opiskelija ei itse ole aktiivisesti niihin hakeutumassa.
Mä tiedän, että se haluaa että mä kilpailisin kauheesti ja menisin paikasta toiseen… mä tiedän mitä hän haluaa ja mä tiedän, että ne ei mee hirveesti yksiin sen kanssa mitä mä haluan,
mutta ei se oo niin hirveen iso ongelma. (Kaisa, 2. h.)
Alkusyksystä niin sitte ZZ (opettaja) rupes sitä aatteleen, ett olis tämmöset kilpailut, mutt
emmä oikeestaan sillonkaan osannu sitte aatella sitä, ett olis sinne menossa. (Pirkko, 1. h.)

Opettajat ovat valmiita käyttämään runsaasti myös ylimääräistä työaikaa opiskelijoiden
tunteihin. Soittotunteja on tavallista enemmän, tihenevästi tapahtuman lähetessä. Samoin
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erilaisia ylimääräisiä harjoituksia ja ryhmätunteja on kilpailuun valmistautuville enemmän
kuin tavallisesti. Tämä heijastaa sitä, miten tärkeää myös opettajille on heidän kilpailuun
osallistuvien oppilaidensa soiton hyvä laatu ja lopputulos. Kilpailutilanteet ovat eräänlaisia
katselmuksia, joissa myös opettajan ammattitaidon ajatellaan olevan julkisen tarkastelun
kohteena.
Mull oli soittotunteja… eneneväst, että niit oli useammin… kun sitä ennen, jotenki… totes
sen, että siis se on tärkeetä myöskin opettajalle…
Niin, siis opettaja panostaa siihen…
Niin paljon vain ku pystyy, ja on viel ryhmätunteja tosi, tosi paljon, ne on totta kai pitkiäkin
– – (Eero, 5. h.)
Tuntien pitäminen, se on tiivistyny paljon ja on tehty saliharjotuksia paljon enemmän ku
normaalisti – – (Leena, 5. h.)

Parhaimmillaan opettajan merkitystä ennen kilpailua kuvataan siten, että opettaja on
myötäkulkija, joka on myönteisellä tavalla läsnä tilanteessa hyvän ilmapiirin vallitessa.
Opiskelijat toivovat tukea ja kannustusta, joka auttaisi heitä jaksamaan työnteossa. Opettajan, vanhempana ja kokeneempana muusikkona, toivotaan kykenevän lievittämään opiskelijan painetta ennen kilpailua.
Opettajan merkitys mun mielestä ois tässä vaiheessa… tukea kauheesti, yrittää kannustaa
tekemään töitä… ja sitte toimii jonkinlaisena… sanosin psykologina… pyrkiä välttämään
semmosta turhaa painetta – – (Eero 4. h.)
Opettaja voi vaikuttaa hirveen paljon… omalla… viestimisellään… ja totta kai täytyy olla
semmonen olo, että… opettaja on oppilaan kanssa siinä tilanteessa… hirveen tärkeetä mun
mielestä on semmonen lämmin ilmapiiri siinä, että todellaki ollaan yhdessä tekemässä…
mahdollisimman hyvää lopputulosta. (Pirkko, 5. h.)
Mun mielest se on hirveen… olennainen juttu, että… on joku johon turvautua sitte, joku
vanhempi ja… kokeneempi – – (Leena, 5. h.)

Opiskelijoiden kertomuksia tarkastellessa ei voi välttyä ajatukselta, tietävätkö soitonopettajat, miten raskaana ainakin osa opiskelijoista saattaa kilpailuprosessin kokea (ks.
luku 6.2). Opettajat ohjaavat opiskelijoiden ohjelmistoa sekä musiikillisesti että teknisesti,
mutta onko opettajilla kykyä auttaa oppilaitaan kohtaamaan vaativa esiintymistilanne?
Koulutuksessa ei ilmeisesti kiinnitetä juurikaan huomiota psyykkiseen esiintymisvalmennukseen (ks. luku 6.2.2). Valmistautuminen painottuukin ylimääräisiin oppitunteihin ja
muihin harjoituksiin.
Sopivan ohjelmiston valinta on erittäin tärkeä lähtökohta kilpailuun valmistautumisessa.
Jos ohjelmisto on liian vaikea, kilpailuprosessi on erittäin raskas (ks. luku 6.2.1). Opettaja
onkin keskeisesti vastuussa ohjelmiston valinnassa arvioidessaan, mikä on kullekin opiskelijalle mahdollisimman hyvin soveltuvaa soitettavaa.
Ne kappaleethan oli ihan täysin liian vaikeita mulle ja tota… ne nyt ei vaan yksinkertasesti
ne etydit menny sillon loppuvaiheessa, niin XXX nyt oli sitte vähä tyyliin, että no, ei tästä
nyt mitään tuu – – (Meeri, 2. h.)

Mikäli kappaleiden edistyminen ei suju tyydyttävästi, se voi aiheuttaa kireyttä tunnin
ilmapiirissä. Opettaja ehkä luulee, ettei oppilas ole harjoitellut riittävästi. Toisaalta opiskelija turhautuu, kun suurikaan työmäärä ei ole tuottanut toivottua tulosta.
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Justiin ennen kilpailuja… ku kappaleet ei hirveesti edistyny ja silleen… varsinki ZZ rupes
olemaan… semmonen vähä niinku luovuttanut ja… hermostunut ja ärtynyt ja se ei ollu sitte
kauheen hauskaa enää siel tunneilla olla – – (Meeri, 5. h.)

Näyttää siltä, että opiskelijat eivät välttämättä puhu epämiellyttävistä tuntemuksistaan
opettajiensa kanssa. Viimeiset viikot ennen kilpailua saattavat tuntua paniikinomaiselta
valmistautumiselta, jonka opiskelija joutuu pahimmassa tapauksessa kestämään yksin.
No, kerroitko sää opettajalle, ett sä… tunnet olevasi paniikissa?
Emmä ainakaan XXX:lle sitä varmasti sanonu, XX:lle (edellinen opettaja) ehkä. (Meeri, 2.
h.)
Ootko keskustellu tästä (ennen kilpailua tarvittavasta runsaammasta opettajan avusta henkisessä valmentautumisessa) muitten opiskelijoitten kanssa?
Aika vähän.
Entäs opettajan kanssa?
En minä juurikaan, en oikeestaan. (Kaisa, 2. h.)

Kilpailuun valmistautuminen on kokonaisvaltaisesti opiskelijan elämää koskettava asia.
Soitonopettaja on vastuullisessa asemassa rohkaistessaan opiskelijaa osallistumaan kilpailuihin. Valmistautumisprosessissa tarvitaan opettajalta sekä runsaasti aikaa että henkistä
tukea. Opiskelijoiden paineensietokyky on yksilöllinen. Opettaja ei välttämättä ole tietoinen opiskelijan persoonallisista ominaisuuksista, varsinkaan jos epämiellyttävistä tuntemuksista ei juurikaan keskustella.

6.3.2 Soitonopettajan merkitys kilpailun aikana
Edellisessä luvussa todettiin, että soitonopettaja on merkittävä henkilö sekä kilpailuun
osallistumisen ideoijana että kilpailuun valmistautumisen aikana. Itse kilpailutapahtumassa opettaja näyttää olevan kannustajan ja myötäeläjän osassa, varsinaiset soittotunnit on
pidetty jo ennen kilpailua. Opiskelijoille ovat tärkeitä rohkaisevat sanat ja opettajan kannustava asenne.
Muutama kannustuksen sana ja… ja se on siinä, ja sama sit myös kilpailupäivänä – –
(Pirkko, 5. h.)
Ett nyt vaan sitte… rennosti ja… kyllä se siitä – – (Eero, 5. h.)

Kilpailun kuluessa opettaja voi joutua monenlaisiin kohtaamisiin. Joku opiskelija kokee
epäonnistuneensa, ja häntä tulisi lohduttaa. Toisaalta joku toinen saattaa kokea onnistuneensa, mutta siitä huolimatta hän karsiutuu seuraavalta kierrokselta. Opettajan tulisi kyetä
auttamaan kummassakin tapauksessa.
Niiden tulosten jälkeen oli tosi rakentavaa keskustelua… Ja mun opettaja oli hirveen
ymmärtäväinen ja sano asioita ihan… kivasti ja nätisti ja realistisesti. (Kaisa, 2. h.)
Juoksin pois sielt sitte ja ZZ tulee perässä ja ihmettelee, ett no mikä nytte on… Yrittää totta
kai olla siinä kannustava – – (Pirkko, 2. h.)
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Hän oli kyllä… pettyny siihen tuomariston päätökseen… mutta kuitenki sano sen että, ett
no, nyt kävi näin, jotenki… ja sitte siinä itse asiassa sen jälkeen, niin meni ihan hirveen pitkään ennen ku me puhuttiin, koska… mä jäin sinne kyllä… paikan päälle, mutt mä en nähnyt enää opettajaa kovinkaan paljon. Seuraava soittotunti… mulla oli vasta… yli puolentoista kuukauden päästä, oikeestaan vasta sillon puhuttiin sit tästä – – (Eero, 5. h.)

Vaikuttaa siltä, että varsinaiset pitemmät palautekeskustelut siitä, miten kilpailuesiintyminen onnistui, käydään vasta kilpailujen jälkeen soittotuntien jälleen alkaessa.
Opiskelijoilla on kokemuksia myös tilanteista, joissa opettaja ei ole laisinkaan paikalla
kilpailutilaisuudessa. Tällöin opiskelija jää ilman opettajan tukea ja kannustusta ja hänen
tulee selviytyä aivan omillaan. Tämä voi olla vaativa tehtävä, ainakin jos on kysymys
ensimmäisistä kilpailuista. Tässä tapauksessa myös palautekeskustelut soiton osalta jäävät
käymättä. Koko prosessi jää hieman keskeneräiseksi, ja opiskelija joutuu arvioimaan tilannetta yksin, mikä voi olla hyvin vaikeaa.
Ei ZZ ollu siellä ollenkaan, koko kisoissa… Ei, eipä juuri keskusteltu, mitä mä nyt soitin
sille illalla, mutta ei se nyt mitään sen kummempaa. (Meeri, 5. h.)

Koko pitkä opiskelijan ja opettajan kilpailuprosessi jäänee jollakin tavalla kesken, ellei
opettaja voi olla mukana asiassa loppuun asti. Opiskelija odottaa palautetta prosessin
lopussa. Tämä odotus ei toteudu, ellei opettaja kuule kilpailutilanteen soittoa.

6.3.3 Soitonopettajan merkitys kilpailun jälkeen
Vaikuttaa siltä, että soitonopettajan ja opiskelijan kontakti on ennen kilpailua erittäin tiivis, ja tunteja ja erilaisia harjoituksia on tavanomaista useammin. Kilpailutapahtuman jälkeen saattaa kulua hyvinkin pitkän aikaa, ennen kuin opiskelijalla on soittotunti tai hän
on yhteydessä opettajaan muuten. Pitkän ajan kuluttua kilpailuasiaan ei ainakaan kovin
tarkkaan enää palata.
No, oikeestaan jonku ajan päästä, niin niistä ei kauheesti enää olla puhuttukaan, että siinä
monesti sitte saattaa olla just ison koitoksen jälkeen, niin ei käy edes pianotunneilla eikä oo
sillä tavalla tekemisissä – – (Pirkko, 5. h.)
Yli puolentoista kuukauden päästä, oikeestaan vasta silloin puhuttiin sit tästä, ett se oli, se
oli hyvin jännä tilanne… siinä nyt meni sitte niin pitkän aikaa, mutta se oli oikeestaan
myöskin musta kiinni, että mää en soittanu ja… pyytäny soittotuntia. (Eero, 5. h.)

Opiskelijat eivät välttämättä edes kaipaa asian käsittelyä jälkeenpäin.
Kyllä varmasti niistä vois keskustella jos haluais ja jos joku asia jää painamaan näin…
mutta tuota… jotenki mä en oo kokenu sitte semmosta tarvetta ehkä – – (Pirkko, 5. h.)

Toisaalta näyttää myös siltä, että soitonopettajat eivät mitenkään aktiivisesti halua enää
palata asiaan. He eivät ota asiaa esille, ja voi olla, opettajien ja opiskelijoiden välisten suhteiden mukaan, että opiskelijatkaan eivät kovin innokkaasti halua kertoa tuntemuksistaan
opettajalle.
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Ne ei kysy tai sitte… ehkä pitäs oma-alotteisesti niille ruveta höpöttämään siitä, mutta ett se
on… emmä sitte tiedä, ett kuinka moni niin tekee, mä en oo semmonen, joka niin tekis – –
(Meeri, 5. h.)

Opettajien saattaa olla vaikeaa analysoida opiskelijoilleen, miten kilpailuissa on käynyt
niin kuin on käynyt. Opiskelijan voi olla hyvin vaikeaa ymmärtää esimerkiksi sellaista
tilannetta, että hän kokee onnistuneensa soitossa erittäin hyvin, mutta silti tuloksena on karsiutuminen seuraavalta kierrokselta. Usein kuultu opettajan toteamus kilpailun jälkeen on,
että kilpailut ovat ”tämmösiä” ja kannattaa ajatella asioita vain eteenpäin.
No, kilpailut nyt on tämmösiä – – (Kaisa, 5. h.)
No, se on nyt menny ja nyt jatketaan eteenpäin – – (Meeri, 5. h.)

Edellä kuvatut kommentit voivat olla laiha lohtu opiskelijalle, joka on puurtanut usein
jopa ylivoimaiselta tuntuneen tehtävän edessä useita kuukausia.

6.3.4 Kilpailujen merkitys soitonopettajille
Soitonopettajat ovat ratkaisevassa asemassa siinä, milloin he alkavat suositella oppilailleen kilpailuja. Kilpailuttamisesta vaikuttaa tulleen itsestään selvä toimintamalli, jossa ei
välttämättä pysähdytä ajattelemaan yksittäisten opiskelijoiden henkilökohtaisia ominaisuuksia tai stressinsietokykyä. Kilpailuttaminen voi näkyä myös musiikkioppilaitosten
ilmapiirissä.
Jos ajattelee Akatemiassa, että sieltä on melkeen kaikki lähdössä aina kilpailuihin ja… että
siellä on… suurin piirtein ainut keskustelu mitä käydään käytävillä, että oletko lähdössä kilpailuun. Opettajat… on… aika ehkä kilpailuorientoituneita… ainakin niistä mainitaan oppilaille. (Pirkko, 5. h.)
Jotenki se liittyy… Akatemiassa olemiseen, että… se on jonkunlainen itsestäänselvyys, että
kaikki kilpailee, vaikkei se mun mielest pitäis olla niin ollenkaan – – (Leena, 5. h.)

Kuvatessaan yhteisössä vallitsevaa ajattelu- ja suhtautumistapaa Shotter (1993) käyttää
termiä yhteisön taustaeetos. Yhteisön taustaeetos määrittää, mitä yhteisössä pidetään normaalina, mitä mahdottomana ja mitä niin itsestään selvänä, että sitä ei aseteta kyseenalaiseksi tai siitä ei edes keskustella. (Mts. 38.) Solistisessa koulutuksessa kilpailuista vaikuttaa
muodostuneen merkittävä osa musiikkikorkeakouluyhteisön taustaeetosta.
Opettajien käytännön työssä kilpailujen tärkeys näkyy muun muassa siinä, että he näyttävät antavan kilpailuihin meneville opiskelijoille enemmän tunteja kuin muille opiskelijoille. Opettajien luokkatunnitkin näyttävät painottuvan kilpailuihin valmistautuvien opiskelijoiden opettamiseen. Vaikuttaa siltä, että kilpailuun valmistautumisen prosessi on intensiivinen työskentelyvaihe opettajalle ja niille hänen luokastaan, jotka valmistautuvat kilpailuun. Ne, jotka eivät ole menossa kilpailuun, saattavat tuntea jäävänsä luokan ulkopuolelle.
Kyllä kuulin, että niillä oli… munkin opettajan luokalla, niin olivat melkein päivittäin, näkivät ja oli… matineoita ja muita… mä itse en, en osallistunu niihin, mutt se ei jääny mua harmittamaan, koska mä en ois halunnukaan… mutta en voi kyllä sanoa, että… tuntisin kuuluvani edes siihen luokkaan, koska mä oon niin erillään asioista, mutta ne on mun omia…
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valintoja, ja mä en koe sitä mitenkään… harmittavana asiana, että mulla on kuitenkin edelleen paikka ja mahdollisuus olla mukana… siinä joukossa – – (Pirkko, 5. h.)

Joillakin opiskelijoilla tuntuu olevan jopa sellainen käsitys, että on opettajia, joilla opiskelijan osallistuminen kilpailuihin on ehto intensiivisen opetuskontaktin jatkumiselle.
Mun mielest on jonkinlainen yleinen käsityski siitä, että tää (oma opettaja) on kyllä yks
niistä, jotka eniten tukee tämmöseen kilpailuun osallistumista. Olen jostain vain kuullu tämmösen jutun, että jos ei osallistu kilpailuun, niin sitte se panostaminen siihen oppilaaseen on
jotenki vähäsempää – – (Eero, 1. h.)
Minä olin se, joka lähti ekana (opettajanvaihto)… joo, kun en oo tähtäämässä mihinkään
kilpailuihin – – (Meeri, 1. h.)

Kilpailuttaminen voidaan kokea opettajan ambitioista lähteväksi. Opettaja saattaa arvottaa omaa uraansa ja menestymistään opiskelijoidensa menestymisen kautta. Tässä tilanteessa soittoa ei opiskellakaan vain opiskelijan taitojen parantamiseksi, vaan myös opettajan statuksen vahvistamiseksi. Kurkela (1993, 366–367) kuvailee, että opettaja ”tuntee
osan omaa itseään manifestoituvan oppilaan suorituksissa”, jolloin oppilas saattaa kokea
kovaa suorituspainetta. Opiskelijat voivat kokea, että kilpailut ovat tärkeitä nimenomaan
opettajille, jolloin opiskelijoiden ahdistuksesta ei välttämättä piitata.
Monille opettajille, se on niin tärkeetä tuolla, että oppilaat menestyy kilpailuissa – – (Meeri,
1. h.)
Se on myös jokaisen opettajan kunnianhimo varmasti… vaikuttamassa asiaan… jos omat
oppilaat pärjää, niin mikäs sen parempaa – – (Kaisa, 5. h.)

Bastianin (1987, 86) tutkimuksessa enemmistö kilpailuihin osallistuneista opiskelijoista
piti epäkohtana sitä, että kilpailut ovat muodostuneet opettajien keskinäisiksi kilpailuiksi,
opettajat kamppailevat, ei niinkään nuoriso. Jotkut opiskelijoista ovat pohtineet myös keskenään, minkä takia tällaista kilpailukulttuuria ja kilpailuhenkisyyttä halutaan niin voimakkaasti pitää yllä. Voisivatko opettajat yrittää tehdä jotakin sen hyväksi, että kilpailuja ei painotettaisi niin paljon opintojen kuluessa?
Kyllä siitä keskustellaan. Se ei oo selvinny mulle edelleenkään, mistä siinä on itse asiassa
kysymys, koska kaikki opettajat kuitenkin tiedostaa nämä samat ongelmat… Eikö ne tiedosta sitä valtaa, mikä heillä on poistaa kilpailemisen merkitystä… tai olla kitkemässä sitä
pois, sellaista henkee – – (Kaisa, 1. h.)

Saattaa olla niin, että opiskelijat eivät vielä ole halunneet omaksua musiikkimaailman
nykyisiä toimintatapoja. Opettajat sen sijaan pitkän kokemuksensa kautta tuntevat jo tilanteen: kilpailut ovat tulleet jäädäkseen, ja ne ovat eräs tärkeä opiskelumuoto solistisessa
koulutuksessa. Kurkelan (1995, 87) mukaan ammatillisessa musiikin opiskelussa ja opettamisessa on houkutus mukautua ulkoisiin odotuksiin ja näin pyrkiä varmistamaan oma tai
oppilaansa menestyminen musiikin ammattilaisena. Tätä voidaan pitää solistisen koulutuksen kaupallistumisena. Kaupallistuminen on yksi nykyisen kulttuurielämän trendejä, kuten
esimerkiksi Jokinen (1996, 33–35) huomauttaa.
Ja, se mikä ainaki mulle on tässä nyt tullu jotenki negatiivisena, se että kilpailut on täällä
ihan hirveen tärkeitä, että pääsee mihinkään. Mun mielest se jo on aika negatiivista… ett se
on niin, niin tärkee tai ett suhtautuminen samoihin muusikoihin muuttuu hirveesti sitä
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myötä, että jos se on käynykki yhtäkkiä jossain kisassa ja sattunu menestymään siellä, nii
yhtäkkiä nousee pohjalta – – (Eero, 1. h.)

Vaikuttaa siltä, että kilpailujen merkittävää asemaa näytetään pitävän ikään kuin itsestään selvänä asiana. Opiskelijat ja opettajat eivät ilmeisesti keskustele tästä ilmiöstä kovinkaan paljon tai sitten keskustelulla ei ainakaan opiskelijoiden näkökulmasta näytä olevan
merkitystä.
Keskustellaanko tästä ilmiöstä opiskelijoitten kesken tai opiskelijoitten ja opettajien kesken,
että näin on?
Ei juurikaan… Opiskelijan ja opettajan, just niitten pitäis puhuu siitä, mutta… en usko, että
puhuu! (Eero, 1. h.)
Se vaa on se sellanen joku, semmonen olemassa oleva… itsestäänselvyys – – (Leena, 5. h.)

Opiskelijat tuntuvat ajattelevan, että nykytilanteessa tulevaisuuden uran kannalta kilpailuihin osallistuminen on välttämätöntä.

6.4 Kilpailujen merkitys musiikinopiskelijan uralla
6.4.1 Musiikkikilpailut koulutuksen osana
Musiikkikilpailuihin osallistuvien opiskelijoiden määrä on ollut jatkuvassa kasvussa (ks.
luku 3.3). Huolimatta kilpailujen herättämistä ristiriitaisistakin tuntemuksista opiskelijat
ovat kuitenkin useimmiten motivoituneita osallistumaan kilpailuihin. Kilpailua varten
tehtävä suuri työmäärä ja selkeiden tavoitteiden asettelu nähdään antoisina ja opintoja
eteenpäin vievinä asioina.
Jos sä ajattelet sitä koko prosessia, niin jääkö siitä sulle enempi plussaa vai miinusta ?
No, kyl mä sanon plussaa sen takia että se… työmäärä, mikä siihen tehtiin oli antosaa. Kilpailemisesta ja itse kilpailutilanteista mulla on hyvin vähän positiivisia kokemuksia. (Kaisa,
1. h.)
Sit onnistumiset kilpailuissa ja semmoset selkeet tavotteet, niin kylhän ne vie eteenpäin.
Varmasti asia olis toisin, jos kilpailut olis aina menny ihan pieleen… kaikin puolin, että ei
olis saanu tuomaristoltakaan sitte hyvää ja kannustavaa palautetta – – (Pirkko, 2. h.)

Suuren työmäärän myötä opiskelijat ovat kokeneet työtapojensa parantuneen. Harjoitteluun on pitänyt löytää uutta tehokkuutta, ja harjoittelumääriä on joutunut tarkistamaan. Jørgensen (2000) on todennut, että musiikinopiskelijat kaipaavat enemmän tietoa harjoituskäytännöistä. Suuri osa korkea-asteen opiskelijoista oli saanut vähän tai ei ollenkaan
ohjeita opettajilta harjoitustavoista. (Mts. 73.)
Mä oon hirveest tajunnu sitä, ett mun pitäs ylipäänsä harjotella paljon enemmän – – (Kaisa,
4. h.)
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Myös soiton laatuun on tullut uusia näkökulmia, jotka ovat auttaneet harjoittelussa
eteenpäin.
Mä tiiän, että ne asiat, joita mun pitää ylipäänsä mun soitossa kehittää ja joiden kanssa pitää
… tehä paljon töitä, on semmosia asioita, jotka on tavallaan valtteja kilpailussa. (Kaisa, 5.
h.)

Vaikka kilpailuihin valmistautuminen vie paljon aikaa, ovat muut opiskelut tulleet hoidetuiksi tavanomaiseen tapaan.
En usko, että kukaan mun opettajista pystyis sanomaan, että… tää kilpailuun meneminen on
jotenki häirinny, sitä… normaalia opiskelua. (Leena, 4. h.)

Opiskelijat tiedostavat, että kilpailuihin osallistuminen ja etenkin mahdollinen menestyminen niissä tuo esiintymistilaisuuksia. Menestyminen antaa mahdollisuuksia tulla tunnetuksi, ja kilpailuja pidetään eräänlaisena muusikkouden mittarina. Kilpailut ovat yksi merkittävimmistä tavoista saada sosiaalista arvostusta omille kyvyilleen, ja kamppailu tunnustuksesta (ks. luku 2.1.2.5 sekä luku 6.5) toteutuu musiikinopiskelijoiden kohdalla paljolti
musiikkikilpailujen luomassa arvohorisontissa. Havas (1998, 105) pelkää, että nuori soittaja kokee vanhempiensa ja opettajiensa odottavan, että hänen pitäisi olla parempi kuin
muut, jolloin kilpailuissa menestyminen koetaan rakkauden ja turvallisuuden ehdoksi.
Helpoin tie saada työskennellä muusikkona. Inhottaa se asenne, että heikot sortuu elon
tiellä. Että ne ihmiset, joilla on hyvät hermot ja jotka kestää sen paineen, niin pärjää. (Kaisa,
2. h.)
Mutta periaatteessa kaikki jotka… jotka haluaa, ett elättää ittensä konsertoimalla, niin…
koittaa mennä kisoihin. (Eero, 2. h.)

Toisten soittajien kuunteleminen kilpailuissa tuntuu herättävän opiskelijoissa ristiriitaisia, jopa vastakkaisia tunteita. Toisaalta se koetaan kannustavana ja mielenkiintoisena, jolloin omaa soittoa voi suhteuttaa toisten soittoon. Mallonee (1999, 69) toteaa, että tehtäväorientoituneet soittajat eivät koe vertaisiaan uhkana tai kilpailijoina.
Siinä sai oikeestaan tämän oman… oman soittonsa suhteutettua ensimmäistä kertaa muihin… ja sitte siinä huomas, että täss on jotain mahdollisuuksia, vaikkei nyt tajua mitä… Se
anto itseluottamusta. (Eero, 1. h.)
Sit kuitenki se varmasti ehkä kuitenki suurin hyöty siitä, siitä YYY-kilpailusta oli se, että mä
kuuntelin ne loppuun, ilmeisesti muistaakseni kaikki, jotka soitti mun jälkeen ja sillä tavalla
kuuli sit erilaisia soittajia ja kuuli niitä, niitä eri, eri tyyppejä ja näki erilaisia soittajia ja… ja
sitä kuuli, sit alko kuulla myös sen eron eri soittajien välillä… Ett sinänsä niistä jäi oikeen
semmonen positiivinen mieli. (Leena, 1. h.)

Toisten kuunteleminen voi herättää myös kielteisiä tunteita: vertailua ja masentumista.
Tämä reaktio on tyypillistä suorituskykyorientoituneelle yksilölle. Hän pääasiassa vertaa
itseään toisiin eikä niinkään pidä tilannetta oppimistapahtumana. (Ks. esim. Ames 1992,
262–265, Mallonee 1999.) Kokemus toisten kilpailijoiden kuuntelemisen ahdistavuudesta
tuli esiin myös Bastianin (1987, 43) tutkimuksessa.
Sä kuuntelit muita…millä mielellä sä sielä istuit ja kuuntelit?
Voi kauheeta ku ihmiset osaa soittaa hyvin! (Meeri, 1. h.)
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Kuten toisten kuuntelemisesta aiheutuneissa tunteissa, myös ylipäänsä kilpailuista mieleen jääneissä kokemuksissa on suuria opiskelijakohtaisia eroja. Joku opiskelija muistaa
saaneensa pelkkiä hyviä kokemuksia.
Pelkkiä hyviä kokemuksia mä oon yleensä kilpailuist saanu – – (Leena, 5. h.)

Joku toinen mieltää jo pelkästään kilpailu-sanan epämiellyttävänä. Kilpailuun sisältyvä
opiskelijoiden keskinäinen vertailu saattaa tuntua asetelmana epämiellyttävältä. Jotkut
opiskelijoista pitävät musiikin esittämiseen sisältyvää vertailua hyvin henkilökohtaisena
asiana, joka on aivan toisenlaista kuin jollakin muulla koulutusalalla. Hyvä suoritus tai
menestys ajatellaan ikään kuin henkilökohtaiseksi ominaisuudeksi, kun taas jollakin
muulla koulutusalalla huonon menestyksen voidaan ajatella johtuvan enemmän huonosta
valmistautumisesta.
Ohan nyt kaikilla aloilla nykyään kilpailua, mutt musiikkipuolella se on niin eri juttu sen
takia, että se on henkilökohtanen… asia, että se, että jos ei osaa soittaa hyvin, se johtuu siitä,
että sä oot henkilönä huono, taas tuolla toisessa koulussa, jos sä saat tentissä huonon, niin se
ei johdu siitä, että sä olet huono tyyppi, vaan siitä, ett sä et oo vaan lukenu. (Meeri, 5. h.)

Voidaan todeta, että opiskelijat pitävät musiikkikilpailuja tärkeänä koulutuksensa osana.
Suhtautuminen musiikkikilpailuihin vaihtelee opiskelijakohtaisesti, ja eri asiat painottuvat
suhtautumisessa. Kilpailuja voidaan pitää soitonopiskelijan uralla erittäin merkittävinä
oppimiskokemuksina. Antikainen ym. (1995) ovat havainneet, että merkittäviä oppimiskokemuksia on kahdenlaisia: selvästi yksittäisiä tapahtumia (ks. myös luku 5.2.5) sekä kumulatiivisia, kasaantuvia kokemuksia. Merkittävillä oppimiskokemuksilla voi olla pysyvä vaikutus esimerkiksi henkilön käsitykseen itsestään. Henkilön käsityksellä itsestään on puolestaan vaikutus koko hänen tulevaisuutensa suuntautumiseen. (Mts. 303–304.) Kilpailuihin valmistautuminen ja osallistuminen on kaiken kaikkiaan pitkä prosessi, joka vaikuttaa
opiskelijan elämään kokonaisvaltaisesti. Opiskelija kantaa pitkään mukanaan tässä prosessissa saatuja kokemuksia.

6.4.2 Kasvaminen kilpailukulttuuriin
Tähän tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ovat ehtineet osallistua jo useisiin kilpailuihin. Opiskelijoiden kertomuksista voi havaita, että tutkimuksen edetessä heidän suhtautumisessaan kilpailuihin on tapahtunut hieman muutosta. Ensimmäisen haastattelun aikana
opiskelijat opiskelivat ensimmäistä tai toista vuotta ja viimeisen kommunikatiivisen validoinnin aikana neljättä tai viidettä vuotta.
Ensimmäisiin kilpailuihin mentäessä ei ollut tiedossa mitään vertailukohtaa eikä tarkkaa
käsitystä siitä, mitä pitäisi osata. Iän karttuessa ja kilpailukokemusten lisääntyessä herää
tietoisuus siitä, mitä tilanne vaatii, millä tavalla tulisi harjoitella ja millä tasolla osaamisen
tulisi olla. Kritiikki omaa soittoa kohtaan on huomattavasti ankarampaa.
Vuonna 1996, ku mää olin tossa X-kilpailussa, mä en ajatellu ollenkaan, että mun pitäis
osata… tai näin… Nyt mä tajuan sen, että mun ois pitäny olla siellä Y-kilpailussa täysin erilainen, jos mä oisin halunnu olla jatkossa… tai niinku suhtautua erilaisesti siihen… vasta
nyt ihan tässä viimesen kuukauden aikana on tullu semmonen… tajullisuus, ett nää… omat
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työskentelytavat, ku… ei oo vielä päässy muodostumaan siihen… se on jotenki vielä
kovasti matkalla sinne oikeeseen suuntaan toivottavasti – – (Eero, 4. h.)

Iän karttuessa opiskelijan ajattelu oman uransa suuntautumisesta voi muuttua. Akatemiaan tullessa voi haaveissa olla solistiura, mutta muutaman lukukauden kuluttua ainakin
osittain ajattelun valtaa realismi: vain harva tulee toimeen pelkästään solistina, ja opettaminen on kuitenkin todennäköisin elämänura (ks. luku 5.2.3). Tämä ajattelutavan muutos voi
näkyä myös suhtautumisessa kilpailuihin. Aiemmin ne saattoivat olla kaikkein tärkein
tavoite opiskelussa ja tapa päästä esille ja saada konsertointimahdollisuuksia. Nyt ne ovat
enemmän vain yksi välitavoite opiskelussa ja ohjelmiston kartuttamisessa.
Jollain lailla niihin nyt ainaki suhtautuu jotenki… ei ihan niin vakavissaan ku mitä sillon
joskus aikasemmin – – (Leena, 4. h.)

Kilpailujen voimakas osuus opiskelussa voi tulla uudelle musiikinopiskelijalle yllätyksenä. Hän ei ole vielä tottunut niihin tapoihin, joilla opiskelu ja musiikkimaailma toimivat.
Kun opiskeluvuosia karttuu, järjestelmä alkaa tulla tutuksi ja sen kanssa on opittava elämään. Jokainen uusi solistisen koulutuksen opiskelija joutunee käymään läpi saman prosessin. Tätä voi tulkita Ylijoen (1998, 9) tapaan opiskelijan sosiaalistumisena vallitsevaan
oman koulutusalansa moraalijärjestykseen. Tämän sosiaalistumisen jälkeen avautuu pääsy
oman yhteisön jäsenyyteen.
Kyllä se vie ainakin aikaa, että pääsee tämän systeemin kanssa sinuiksi, että… ehkä… sitä
turtuu… kuka on sitten taas niin laupias, että aina kun tulee uusi opiskelija, että jotenki…
petaisi sen tien helpommaksi… Jokaisen täytyy löytää tiensä yksin ja tehdä omat valintansa,
koska ne on niin henkilökohtaisia. (Kaisa, 5. h.)

Vähitellen opiskelija ainakin jollakin tavalla hyväksyy nykyiset käytännöt. Vaikka opiskeluvuosia on enemmän takana, kilpailujen asemasta ei edelleenkään keskustella opettajien
tai opiskelutoverien kanssa.
Tuleeko tästä kilpailujen asemasta enemmälti keskusteltua enää opettajan kanssa tai opiskelijakavereitten kanssa?
Ei, ei oikeestaan. (Eero, 5. h.)

6.4.3 Kaikista ei ole kaikkeen
Tämän tutkimusaineiston perusteella on käynyt selkeästi ilmi, että solistisen koulutuksen
opiskelijoiden arkeen kuuluu yhä enemmän valmentautuminen kilpailuihin. Tästä toimintamallista näyttää muotoutuneen ikään kuin toiminnan perusmalli, jota ei ilmeisesti ainakaan ääneen juurikaan kyseenalaisteta. Opiskelijat kokevat kuitenkin kilpailutuksen hyvin
eri tavoin. Jollekin kilpailut ovat hyviä opintojen välitavoitteita, kun taas jollekin toiselle
ne ovat olleet liian vaativa tilanne, jolla ei ilmeisesti opintojenkaan kannalta ole ollut
kovin myönteistä merkitystä. Pahimmillaan kilpailutilanteiden stressaavuus on voinut
johtaa jopa alanvaihtoajatuksiin.
Onko niin, että osittain tällä negatiivisella kilpailukokemuksella ois jopa merkitystä tähän
sinun uran vaihtoon? Varmasti joo. – – Pystytkö sää täsmentään? No koska mun mielestä,
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no yks syy minkä takia mä lopetan musiikkialan on se, että musta tää on liian vaativa, ett
siis, nyt vanhemmatkin on sanoneet, ett helpommallaki pääsee. Ett siis kyllähän musiikkia
voi harrastaa ja musiikkia voi tehdä muutenki, ett ei se tarvi olla ammatti. – – Ja onko tää
opiskelijoiden keskeinen kilpailumentaliteetti ja ihan konkreettisesi kilpailuihin osallistuminen, mikä tekee siitä sinun mielestä rasittavan? No on myös ja onhan se ihan liki joka alalla,
mutta siis on se nyt mun mielest Akatemiassa ihan ongelma. (Meeri, 2. h.)

Opettajan ja opiskelijan ainakin osittain erisuuntaiset motiivit voivat johtaa ikäviin
kokemuksiin. Opiskelija saattaa stressaantua yhä enemmän, mikäli hänestä tuntuu, että kilpailuissa menestymättömyys on hänen opettajalleen taakka.
Ett jos ei opiskelija pärjää nii, se (opettaja) ottaa siitä varmaan vähintään yhtä paljon pulttia
kun se opiskelija itse… eikä suinkaan silleen ett hän ois opiskelijan tukena vaan silleen,
että… että hänen arvoansa on nyt jotenki laskettu tässä. (Meeri, 5. h.)

On syytä kysyä, tulisiko opettajien tuntea ja vaistota opiskelijoiden henkilökohtaiset
ominaisuudet paremmin. Näyttää siltä, että kilpailuttamisen toimintamallia käytetään pääsääntöisesti joka opiskelijan kohdalla ilmeisesti pohtimatta sen tarkemmin, onko kilpailuun
osallistuminen tietylle opiskelijalle tietyssä vaiheessa opintoja paras mahdollinen etenemistapa. Opiskelijat tuntuvat myös ajattelevan, että kilpailemattomuus saattaa leimata heidät ikävästi. Menestyminen on kuitenkin eräänlainen muusikkouden mittari.
Osalle ihmisistä kilpaileminen sopii hirveen hyvin ja, ja ne ihan selkeesti tykkää siitä ja ne
haluu mennä kilpailemaan ja… sillä lailla tavallaan koettelee itteensä … mut sitte taas, ku
on nyt sitte toisenlaisia ihmisiä, jotka sitten ehkä leimataan sen takia, ett he ei mee kilpailemaan, niin mun mielest se on… se… hankala puoli siit asiasta… ihmiset on kuitenki nii erilaisia, suhtautuu asioihin erilailla – – (Leena, 5. h.)

Nykyinen solistisen koulutuksen järjestelmä ilmeisesti antaa aika vähän tilaa vaihtoehtoisille toimintatavoille. Opettajat ja suuri yleisö tukevat kilpailuja, ja arvoista ja yksittäisten opiskelijoiden kokemuksista ei tunnuta keskusteltavan, ei ainakaan yleisesti. Vaikuttaa
siltä, että vallitseva yhteisön taustaeetos tukee nykyisiä toimintamalleja (ks. Shotter 1993,
38).
Onko niin, että opiskelijat eivät välttämättä näistä omista henkilökohtaisista kokemuksistaankaan niin kovin tarkasti kerro?
No ei… kyllä, ehkä sit jos on semmonen läheinen ihmissuhde ja muuta, nii sit varmasti,
mutta – mutta ei noin yleisesti, kahvipöytäkeskusteluis ei kyllä – – (Leena, 5. h.)

Voidaankin kysyä, mistä tämä keskustelemattomuus johtuu.
Siihen mun mielest pitäis kiinnittää sitte kuitenki enemmän huomiota, miettiä, että onks se
nyt… oikeesti niin tarpeellista ja… siis kilpaileminen yleensä ja… mikä sen merkitys sit
loppujen lopuksi oikein… pitäisi olla – – (Leena, 5. h.)

Kilpailujen suuri arvostus näkyy opiskelijoiden mielestä jopa opetuskäytännöissä (ks.
luku 6.3.4). Yhden opiskelijan alanvaihtoon johtaneet syyt liittyvät ainakin osittain kokemukseen siitä, että kilpailut arvostetaan erittäin merkittäväksi opintojen osaksi. Tästä
aiheutunut riittämättömyyden tunne on ollut merkittävä opintojen jatkamisen tai lopettamisen kannalta.
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Siinä vaiheessa, ku piti päätös tehä siitä, ett lopetanko vai enkö… nii jos se vaihtoehto oli
se, että mun täyty kilpailla, ett mä voin opiskella tuolla… ja jos mä en siitä tykkää, nii…
sillä on suuri merkitys. (Meeri, 5. h.)

Kuten luvussa 2.1.2.5 on todettu, merkittävien toisten antama arvonanto ja tunnustuksen
saaminen ovat olennainen osa identiteettiprosessissa. Mikäli opiskelija ei pysty osoittamaan kyvykkyyttään kulttuurissa arvostetulla tavalla, voi seurauksena olla riittämättömyyden tunteita. Opiskelijan itsearvostus tulee kyseenalaiseksi, ja hän haluaa suunnata toimintaansa uudelleen. Grunwald (1997, 99–100) toteaa, että opiskelijan tulee punnita, mitä
tavoitteita hän pitää tärkeinä ja tarvittaessa tarkistaa omia opintovalintojaan. Kurkela
(1995) pitää musiikkiesityksiä soittajan itsensä manifestoijina. Esittäjän kannalta on olennaista, että hän voisi kokea itsensä hyväksytyksi riippumatta siitä, millaisia hänen esityksensä ovat olleet. (Mts. 83–84.) Tässä suhteessa olisi syytä pohtia, sopivatko samat kilpailutuksen toimintamallit kaikille opiskelijoille.

6.5 Musiikkikilpailut tunnustuksen tavoittelun näkökulmasta
Musiikkikilpailut ovat tapahtumia, jotka saavat paljon huomiota musiikkialan ihmisten
keskuudessa sekä tiedotusvälineissä. Kun yleensä opiskelijoiden konserttiesiintymisistä
harvoin kirjoitetaan lehdissä, esiintymiset musiikkikilpailuissa saavat suhteellisen runsaasti huomiota. Yleensä musiikkikilpailuissa myös kuulijoiden määrä on runsaampi kuin
konserteissa. Musiikkikilpailuissa opiskelijoiden soittamista asetetaan julkisesti paremmuusjärjestykseen. Ne siis toimivat sellaisena suoritusten vertailun ja sosiaalisen hierarkisoinnin välineenä, jonka avulla on mahdollisuus saavuttaa tunnustusta ja sosiaalista
arvonantoa. Kuten Taylor (1994, 27) toteaa, hierarkisoinnin näkökulmasta on olennaista,
että joku saa kunniaa, eivät kaikki. Musiikkikilpailut saattavat toimia opiskelijoiden keskinäisen vertailun kehyksinä, mutta opiskelijoiden ajatus keskinäisestä vertailusta tulee
esiin jo yleisesti opintoihin liittyvästä keskustelusta.
Ihmiset vois mennä lavalle soittamaan sen oman juttunsa, vaan siin on aina taustalla se, että
yrittää soittaa paremmin ku joku toinen tai ainakin siin on se pelko siitä… hirveesti sitä
oman elintilansa ylläpitämistä se oleminen siellä – – (Kaisa 1. h.)
Oliko opiskelijakavereidesi kesken tunne, että he ovat kilpailijoitakin?
On totta kai… mutt tietenki tuntuu, että ehkä sitä yritetään kuitenki silleen peittää, mutt
ehkä se on kuitenki pinnan alla aina – – (Meeri, 5. h.)

Musiikkikilpailuja voisi ajatella yhtenä esiintymistilaisuutena, jossa esiinnytään tavanomaista suuremmalle yleisölle hyvissä puitteissa. Kilpailu tuomareineen voi kuitenkin asetelmana vielä edelleen pahentaa opiskelijoiden keskinäistä vertailua.
Kilpailuki pitäis ottaa konserttimaisena, mutt kyl siinä on joku… miks sen ylipäätään pitää
olla nimeltään kilpailu, missä heti jo asetetaan se, että siell on tuomaristo ja vertaillaan ja…
henkiseltä puolelta paljon… raskaammaks… koen sen… kilpailuun valmistautumisen.
(Pirkko, 5. h.)
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Bastian (1987, 36, 41) totesi tutkimuksessaan, että kilpailuissa ilmenee ajatus osallistujien keskinäisestä kamppailusta. Bastianin tulosten mukaan päävaikutelmaksi syntyi, että
kilpailuasetelma ohittaa useimmiten keskinäisen kommunikoinnin ja leimaa soittajien välisiä kontakteja. Musiikkikilpailuista näyttääkin muodostuneen musiikkielämän piirissä
kulttuurinen toimintamalli, jonka avulla yksittäisiä soittajia arvioidaan. Honnethiin (1995,
122–123) viitaten voi todeta, että musiikkikilpailuista on tullut osa solistisen koulutuksen
opiskelijoiden kulttuurista itseymmärrystä ja opiskelijoiden saavutuksia arvioidaan merkittävästi suhteessa kilpailumenestykseen. Se, millaisia itseilmaisun muotoja arvostetaan,
riippuu kulttuurisidonnaisista arvoasetelmista. Nykyisessä musiikkielämässä kilpailumenestys näyttää muodostuneen arvostettavaksi itseilmaisun muodoksi. Honnethin (1995,
113) mukaan sosiaalinen arvonanto kohdistuu sellaisiin persoonallisiin erityispiirteisiin,
joilla voi erottautua toisista henkilöistä. Opiskelijoiden ajatuksissa kilpailuinstituutio näyttää saavuttaneen merkittävän aseman omien mahdollisuuksien arvioinnin välikappaleena.
Kilpailua voidaan pitää oman osaamisen ikään kuin virallisena määrittäjänä, vaikka arviointi perustuu muutaman tuomarin ehkä melko subjektiivisiin näkemyksiin (ks. luku 6.2.3).
Mulle tää (kilpailu) oli nyt sitte semmonen… lopullinen tason määritys… siinä suhteessa,
ett nyt kun siihen oli panostanukki sitten ihan… kunnolla… Kuhan siihen ei suhtaudu liian
vakavasti… mut se oli… jonkinlainen mittari. (Eero, 1. h.)
Tietää, onko tässä nyt suuri tähti vai tavallista massaa… Se oli kauheen opettavainen, elikä
massassa ollaan… Ei pääse ainakaan leijumaan missään … taivaassa – – (Eero, 2. h.)

Kilpailuissa saatu myönteinen huomio tulee merkittävästi esiin opiskelijoiden kertomuksissa. Tärkeinä myönteisen palautteen antajina on koettu oma soitonopettaja ja muut
soitonopettajat sekä kilpailun tuomarit. Taylorin (1994) mukaan persoonallisen identiteetin
rakentumiselle on olennaista merkittävien toisten antama tunnustus. Henkilön itsemäärittely tapahtuu jatkuvassa interaktiossa merkittävien ihmisten kanssa, ja identiteetin rakentuminen riippuu dialogisista suhteista toisiin. (Mts. 32, 34, 36, ks. luku 2.1.2.5.)
Kyl mä oli ihan mielettömän tyytyväinen… jotka oli kuullu sitä monta kertaa sano, ett se oli
ehdottomasti paras esitys… Mä sain hirveen hyvää palautetta, esimerkiks just XX:ltä ja
XY:ltä (tuomareita)… niilt sai sitte kans semmosta… niinku rohkasua – – (Kaisa, 5. h.)
Hän (oma opettaja) pysty kuvittelemaan ihan, että… olis jopa mahdollisuuksia siihen, että
sais jotain tunnustusta ja ainaki oli tyytyväinen siihen, ettei ollu sattunu mitään suurempaa… Sen soiton jälkeen… kyll siinä… moni tuli kiittämään. (Eero 2. h.)

Honnethin (1995) mukaan yksilön positiivinen itsesuhde parantuu jokaisen uuden tunnustuksen muodon myötä. Kun tarkastellaan identiteettiprosessia, voidaan todeta, että yksilöt voivat rakentua persooniksi ainoastaan sellaisessa ilmapiirissä, jossa hyväksyvät ja
innostavat toiset näkevät yksilössä positiivisia kykyjä ja ominaisuuksia. Luottaessaan siihen, että hänen saavutuksiaan pidetään arvokkaina, yksilö voi kokea olevansa sosiaalisesti
arvostettu. (Mts. 128, 173.) Mikäli yksilön saama palaute on kriittistä, hänelle voi syntyä
tunne, ettei hänen tavallaan toteuttaa tai ilmaista itseään ole arvoa yhteisössä.
Vaikuttaa siis siltä, että nykykulttuurissa musiikkikilpailuihin osallistumisesta on tullut
arvostettava itseilmaisun muoto, joka myös vaikuttaa yksilön kykyjen määrittelyyn ja sosiaaliseen arvostukseen (ks. myös Honneth 1995, 126). Kilpailut ovat siten keskeinen meritoitumisen väline musiikkialalla, ja Harréen (1983, 245) viitaten voi todeta, että musiikkikilpailut ovat merkittävä osa solistisen koulutuksen moraalijärjestystä. Opiskelijat pitävät
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kilpailuja tapana päästä esille, tulla tunnetuksi ja saada meriittiä, joka voi olla edesauttamassa esimerkiksi tulevien esiintymistilaisuuksien järjestymisessä. Bastian (1987) totesi,
että kilpailumenestyksen kautta opiskelijat kokivat saavansa tunnustusta ja kunnioitusta,
joka antoi heille sisäistä varmuutta. Koska kaikki musiikkielämän tärkeät henkilöt tuntevat
kilpailujärjestelmän, menestyminen kilpailuissa koettiin merkittäväksi. (Mts. 47.)
Nimensaamistahan ne on… ihan hyvä, sitte jos sattuu palikat kohdalleen niin… saa jonku
verran itseään tietoisuuteen. (Pirkko, 1. h.)
Mulle se oli jotenki nii iso tapahtuma, että vaikka siel ei ois sanottu mitään, mutta… se, ett
yhtäkkiä… kaikki tunnistaa – – (Eero, 1. h.)
Jonkinlaisessa tason määrittelyssä… niillä on valtava merkitys sitte… ketkä otetaan soittamaan ja ketä ei – – (Eero, 2. h.)

Paitsi opiskelijoille, kilpailuinstituutio saattaa toimia meritoitumisen väylänä myös soitonopettajille. Opettaja voi saada tunnustusta menestyvänä ja ansioituneena pedagogina
opiskelijoidensa julkisuuden kautta.
Mun mielest on monien opettajien kohdalla kyllä ihan semmonen siis jossain määrin oman
kilven kiillotus – – (Kaisa, 2. h.)

Tunnustuksen tavoittelua voi olla myös koko oppilaitoksen tasolla, voidaanhan menestyviä opiskelijoita pitää eräänä korkeakoulun opetuksen tason mittarina. Nykyiseen
musiikkikorkeakoulukulttuuriin näyttää kuuluvan kilpailujärjestelmä, jonka puitteissa on
mahdollista tavoitella tietynlaisia institutionaalisia identiteettejä. Gubriumin ja Holsteinin
(2001, 11) mukaan nämä identiteetit ovat paikallisia malleja itsen rakentamiselle.
Ett menestyy kilpailuissa, nii sitten voi taas tuo… Akatemia ehkä nostaa… omaa profiiliaan. (Eero, 5. h.)
Akatemialla varmaan suuresta osasta ihmisiä tuntuu, että… että ihmiset rankataan sen
mukaan, että miten pärjää kilpailuissa. (Meeri, 5. h.)

Yhteenvetona voidaan todeta, että opiskelijoiden kertoman mukaan musiikkikilpailut
näyttävät olevan tunnustuksen tavoittelun välikappale opiskelijoille, heidän opettajilleen ja
jossakin määrin myös heidän edustamalleen oppilaitokselle. Varsin useissa haastatteluissa
opiskelijat ovat kertoneet kilpailujen ahdistavuudesta ja siitä epäkohdasta, että ne ovat saavuttaneet liian merkittävän aseman koulutuksessa. Toisaalta haastattelujen edetessä on
tapahtunut muutosta suhtautumisessa kilpailuihin: nykytrendiin on sopeuduttava.
Toisille se ei merkitse oikeen yhtään mitään, ne vaan hyväksyy ne realiteetit, ett siitä on…
julkisuusapua. Ja toiset on taas sitä mieltä, ett niillä ei oo enää mitään merkitystä, että niitä
on niin paljon, että maailma on täynnä kilpailuvoittajia, joilla ei oo mitään esiintymismahdollisuuksia, ett… toiset kulkee omaa tietään… Kai mä oon liittymässä tähän valtavirtaan,
ett pakko hyväksyä – – (Eero, 5. h.)

Opiskelijoiden sopeutuminen vallitseviin käytäntöihin kertoo osaltaan siitä, että erilaisilla instituutioilla voi olla oma merkityksensä identiteettien rakentumisessa (ks. esim.
Gubrium & Holstein 2001, 9, 11). Se, että kilpailut ovat instituution näkökulmasta merkityksellisiä, leimaa merkittävästi sitä diskursiivista ympäristöä, jossa musiikinopiskelijoiden identiteettiprojektit tapahtuvat.

7 Voittaja ja alanvaihtaja identiteettinsä rakentajina
Tässä luvussa pyrin vastaamaan tutkimusongelmiin kahden erilaisen musiikinopiskelijan
kertomuksen kautta. Luku sisältää kaksi solistisen koulutuksen opiskelijan elämänkertomusta. Kertomukset ovat narratiivisen (vertikaalisen tai holistisen) analyysin tulosta (ks.
luku 4.2.2). Haastatteluaineistoa on järjestetty kronologisesti kertomukseksi, joka myös
valottaa asioiden yhteyksiä. Connelly ja Clandinin (1996, 85) pitävät narratiivisille tutkimusteksteille ominaisena piirteenä sitä, että niissä voidaan käyttää erilaisia kirjallisia tyylejä, esimerkiksi kuvailevaa tai tarinallista muotoa. Voittajan (Pirkko) ja alanvaihtajan
(Meeri) kertomukset edustavat ääripäitä: Pirkko on menestyjä, jonka lähestymistapa asioihin on kauttaaltaan myönteinen, kun taas Meerin suhtautuminen itseensä ja muihin on
usein kriittinen, mikä osaltaan on saattanut johtaa hänet alanvaihtoon. Nämä kaksi kertomusta tuovat kumpikin erilaisen näkökulman opiskelijoiden identiteetin rakentumiseen.

7.1 Voittajan kertomus
Pirkko muutti lapsuudessaan usein, mutta suurimman osan elämästään hän on asunut pääkaupunkiseudulla. Hänen isänsä toimii koulutuspäällikkönä ja äiti opetus- ja tutkimustyössä. Vanhemmat eivät ole erityisesti harrastaneet musiikkia, mutta isä on soitellut korvakuulolta ja äiti on työhönsä liittyen opiskellut soiton alkeita. ”Mä alotin pianotunnit
yksityisellä…äiti kävi sillä samalla pianotunneilla.” Pirkko kävi jo lapsena vanhempiensa kanssa konserteissa, ja kotona on kuunneltu lähinnä klassista musiikkia. Pirkolla on
kaksi nuorempaa sisarta, jotka harrastavat musiikkia. Toinen heistä on soittanut selloa.
Kumpikin käy nykyisin pianotunneilla Pirkon luona.
Perheensä esikoisena Pirkko muistelee: ”– – lapsuutta elelin onnellista, ainoona lapsena
olin, vanhempien silmäteränä.” Hän aloitti muusikon uransa muskarissa, ja soittotunnit
alkoivat 5-vuotiaana yksityisellä opettajalla. Soittamisen hän muistaa tuolta ajalta hauskana puuhasteluna. ”Ei mulla koskaan tullu semmosia, että olis joutunu harjottelemaan ja
olis ollu pakko alusta saakka tähdätä johonki.” Ihan opintojen alkuvaiheessa äiti oli tunneilla mukana, ”ja osas sitte jonku verran, jos tarvitsi kotona ohjata". Isällä oli tapana nau-
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hoittaa Pirkon soittoa joulu- ja syntymäpäiväkaseteiksi sukulaisille. ”Ku nauhuri pyörii
siinä, niin kummasti tekee mieli harjotella ennen sitä.”
Musiikkiopistoon Pirkko pääsi 7-vuotiaana. Peruskouluikäisenä hänellä ehti olla kaksi
pitkäaikaista soitonopettajaa. Näitä opettajia Pirkko muistelee lämpimin tuntein. Tunneilla
oli kannustava ilmapiiri, ja siellä oli ”kauheen, kauheen mukavaa”. Ensimmäinen soitonopettaja valoi ”ilmasua ja semmosta rohkeutta siihen olemiseen”. Tältä ajalta Pirkko muistaa erityisenä onnistumiskokemuksena sen, että soitonopettaja antoi hänelle mahdollisuuden soittaa 8-vuotiaana Sibeliuksen Kuusen, jota Pirkko oli toivonut. ”Sai… kokea onnistumisen elämyksen ja sit semmosen, että opettaja luottaa.” Pirkko muistaa ensimmäisen
soitonopettajansa energisenä opettajana. Hän kertoo, että ”– – tunneilla oli vauhdikas ilmapiiri… ja se toi sitä ilmasua ja semmosta rohkeutta siihen olemiseen. Se oli tärkeetä.”
Pirkko aloitti opinnot toisen soitonopettajan johdolla 10-vuotiaana. Tämä kävi kappaleita
läpi hyvin perusteellisesti, ja vähitellen Pirkosta alkoi tuntua siltä, että ”olis voinu rimaa
vähä niinkun hivuttaa aina korkeemmalle... ett olis kaivannu vähän suurimuotosempia ja
haasteellisempia teoksia”. Vanhemmatkin huomasivat tämän, ja sanoivat opettajalle, ”ett
kyllä olis kapasiteettia, ett ku vähä tuuppisit eteenpäin”. Pirkko soitti I tutkinnon 15-vuotiaana, ja tässä vaiheessa soitonopettaja alkoi ehdottaa siirtoa uudelle opettajalle.
Pirkko ei ollut missään vaiheessa ollut musiikkiluokalla. Hän oli käynyt esikoulusta
alkaen kielipainotteista erikoiskoulua. Koulussa opettajat huomasivat hänen soittoharrastuksensa myönteisellä tavalla, ja häntä pyydettiin usein soittamaan. Näin Pirkosta tuntui,
että koulussa hänen harrastustaan tuettiin. Toisaalta oppilaat myös kummeksuivat ja jopa
pilkkasivat häntä, ja Pirkko pohtiikin, oliko se kateutta – ainakin se ärsytti. Harrastuksensa
vuoksi hän kokee olleensa ”hyvin näkyvä hahmo koulussa ja, ja sitte erityisesti meidän luokassa…”
Pirkko kuvailee, että hänellä oli peruskouluaikoina kolmenlaisia tovereita: koulutovereita, musiikkiopiston tovereita sekä toverit kotipiirissä. Koulutoverit ja lähiympäristön
lapset eivät olleet musiikin harrastajia, paitsi Pirkon paras toveri, joka soitti vähän. Tovereidensa kanssa Pirkko kuunteli ”rockia ja kevyttä… kaverit sitte ku on tosiaan muista piireistä”. Niinpä 11–12-vuotiaana hänen soittoharrastuksessaan tuli ”semmonen pieni suvantokausi”. Tässä vaiheessa vanhemmat ostivat hänelle syntetisaattorin, mitä Pirkko pitää
”hyvänä pedagogisena siirtona”. Vanhemmat eivät ruvenneet painostamaan harjoitteluun,
mutta Pirkko innostui soittelemaan ja kokeilemaan syntetisaattorilla erilaisia tyylejä ja
efektejä. Vuoden kuluttua hän huomasi, että ”syntikast ei oo mihinkää, ett piano on paljon
kivempi”. Pirkko toteaa, että vanhemmat ”huijasivat sitte… pysymään siinä musiikin
parissa”. Suvantokauden yhdeksi syyksi Pirkko arvelee sitä, että hänellä oli yhden vuoden
ajan sijaisopettaja, joka ”ei oikeen motivoinu”. Toisaalta tovereitten kanssa oleminenkin oli
hyvin tiivistä.
Musiikkileireille Pirkko osallistui joka kesä 11–12-vuotiaasta alkaen. Leireillä ei ainakaan alkuvaiheessa ollut paljoakaan tekemistä varsinaisen edistymisen kanssa, mutta ”se
oli sitte sitä musiikkimaailmaa, musiikkielämää, mitä tarvitaan kyl niinku pienestä pitäen”.
Kesäkurssit ovat antaneet käsityksen siitä, ”että on monenlaisia opettajia, jokaiselta saa
jotain aina”. Kurssit ovat myös etappi, jota varten tulee harjoitelluksi; ne ovat ”jännityksen
paikka kanssa… ei niin tuttua ja turvallista”.
Peruskoulun jälkeen Pirkko siirtyi iltalukioon, koska hän halusi saada enemmän aikaa
soittamiselle. Isä kannatti lämpimästi tätä ratkaisua: ” – – mieluummin tenttii ja lukee
omalla rytmillä, eikä tarvii sitten niin paljon siel koulussa istua.” Äiti puolestaan ei kannat-
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tanut tätä ajatusta. ”Kumma kyllä ties mun luonteen, ett ei, mää en kuitenkaan sitte pysty
siihen… niinkun siinä sitten kävikin.” Parin vuoden jälkeen Pirkko keskeytti lukion.
Lukiota aloittaessaan Pirkko oli saanut uuden soitonopettajan, jota hän kuvaa avainhenkilöksi ammatinvalintansa kannalta. ”Ratkasevin käänne oli ehkä sillon, ku mä tosiaan
rupesin ajattelemaan sitä, ett tää vois olla mun alaa, niin tapahtu sillon, ku mä vaihdoin
ZZ:lle. Ehdottomasti ZZ on kyllä nyt se, joka oikeestaan niinku sen … uran sai realistiseksi.” Tämä opettaja paneutui paljon sointiin ja soittotapaan, ja Pirkon ohjelmisto muuttui
hyvin paljon vaativammaksi. Vaati pitkän aikaa omaksua uusia asioita, ja aluksi ne tuntuivat jopa hämmentäviltä. ”Ensimmäiset pari viikkoa meni siis aivan semmosessa, tiedä
miten päin olis ja uskaltaako soittaa… ensimmäinen vuos sitte meni oikeestaan hakiessa
uutta tuntumaa pianonsoittoon.” Pikkuhiljaa Pirkon tavoitteeksi soittamisessa tuli se, että
”mä haluan oppia soittamaan pianoa silleen, ett se soi”. Työskentely muuttui ”ammattimaiseks”, ja Pirkko joutui muuttamaan soittoaan istuma-asennosta alkaen. ”Sit mä muutaman
kuukauden jälkeen jo huomasin, että ku yritin istua vanhalla tavalla, niin mä en pystyny…
tuntu ihan siis semmoselta hontelolta, ett ku ei oo tukea selkärangassa. Koko ensimmäinen
vuos meni hakiessa, opettaja sanoi, ett ei noin, ei noin, just noin, ja mä en huomannu mitään
eroa... Se oli hirvee prosessi ja työ – –.” Ohjelmiston soittaminen muuttui entistä tavoitteellisemmaksi, ja Pirkko alkoi opiskella myös kamarimusiikkia duona ikäisensä viulistin
kanssa.
Muutaman kuukauden harjoittelun jälkeen duo osallistui kamarimusiikkikilpailuun,
joka oli ensimmäinen kilpailu Pirkon uralla. Pirkko muistelee kilpailua kannustavana kokemuksena: ” – – se oli kyllä kaikin puolin mukavaa.” Ennen kilpailua duo oli saanut kilpailujen pakolliseen kappaleeseen opetusta viuluopettajalta, mitä Pirkko muistelee mieleenpainuvana oppimiskokemuksena. Pirkko kuvaa opettajan merkitystä tässä prosessissa: ” –
– se anto meille just sen ajatuksen, sen tunnelman, minkä avulla niinku kaikki loksahti
itsestään kohdalleen.” Kilpailussa ”molempien vanhemmat oli mukana kannustamassa ja
kuuntelemassa – – siitä sitten jatkettiin ja soitetaan edelleen”.
Näihin aikoihin Pirkko alkoi valmistaa ohjelmistoa myös valtakunnalliseen pianokilpailuun, joka oli lukion toisen vuoden kevään aikana. Kilpailuohjelmisto oli vaativa, ja Pirkko
harjoitteli paljon. Ennen kilpailua hän esiintyi tällä ohjelmistolla. ” – – meni oikeen hyvin
ja oli semmonen kiva olo soittaa.” Kilpailussa Pirkko tuli palkituksi, mutta hänelle itselleen
jäi todella epämukavat muistot finaalierästä, jossa hän tunsi epäonnistuneensa. ”Tuntu ihan
siltä, ett ne levii tähän käsiin, ett mä en pääse niit kappaleita loppuun.” ”Mä olin itse hyvin
pettyny sihen toiseen erään... olin yllättynyt sit siitä, ett se oli kuitenki se xx sija.” Pirkko
kertoo kärsineensä epämukavista tuntemuksista pitkään kilpailun jälkeen: ”– – vielä puoli
vuotta sen jälkeenki näin painajaisia, ett mä joudun siihen tilanteeseen ja mun täytyy soittaa
kappaletta, enkä osaa.” Kilpailuun liittyvistä negatiivisista tunteista hän ei ole juurikaan
keskustellut soitonopettajiensa kanssa. Hän on selviytynyt niistä joko yksin tai keskustelemalla tovereidensa kanssa.
Kilpailukeväänä, vielä lukion ollessa kesken, Pirkko haki Sibelius-Akatemian esittävän
säveltaiteen koulutusohjelmaan ja tuli valituksi. Hän otti Akatemiasta heti vapaavuoden
suorittaakseen lukion loppuun. Tuona vuonna Pirkon työskentelyssä tuli hieman verkkaisempi vaihe. ”Mä en itse asias kauheesti edes sinä vuonna sitte soittanu, sillä tavalla, ett olis
ollu joku niinku selkee päämäärä.” Pirkko päätti luopua ajatuksesta suorittaa lukio loppuun.
”Päätin, että siihen menee turhaa energiaa… Mulla oli kuitenki korkeakoulupaikka ja pää-

118
tin, ett nyt se on sit tärkeempi.” Sibelius-Akatemiassa Pirkko jatkoi vielä vuoden ajan entisellä soitonopettajallaan.
Ensimmäisen Sibelius-Akatemian lukuvuoden jälkeen ”päätettiin ZZ:n kanssa, ett nyt
vaihdetaan opettajaa”. Pirkko halusi, että uudella opettajalla olisi hyvä luokka, ja ”ett mä
opin tekemään yksin töitä”. Siirtyminen uudelle opettajalle tuntui aluksi hieman vaikealta,
koska Pirkosta tuntui, että uusi opettaja on paljon vähempään tyytyväinen kuin entinen.
”Eikö tehdäkään enää niin paljon töitä soinnin eteen?” Uusi opettaja oli usein tyytyväinen
Pirkon soittoon, mikä tuntui Pirkosta ristiriitaiselta. ”ZZ olis huutanu mut ulos luokasta, jos
mä olisin soittanu sillä tavalla, ja XX:lle se oliki sitte taas aivan loistavaa.” Vähitellen
Pirkko on tottunut ja on hyvin tyytyväinen uuteen tilanteeseen, joka edellyttää häneltä itsenäisempää työskentelyä. ”Mä teen itse nyt sen työn, mitä mä oon oppinu tekemään… ett
XX antaa oppilaillensa tilaa.”
Sittemmin Pirkko on osallistunut menestyksekkäästi muihinkin kilpailuihin. Hän sanoo
tunteneensa ”hyvää jännitystä” ja toteaa, että ”yksinesiintyminen on kivaa ja mukavaa,
vaikka oli raati paikalla… siitä jäi semmonen onnistumisen elämys…”. Huolimatta negatiivisistakin kokemuksistaan Pirkko on ajatellut, että kilpailut ovat ihan hyviä tavoitteita ja
opiskelun rytmittäjiä, mikäli niihin osataan asennoitua oikein. Tärkeintä pääomaa on ollut
kilpailuihin tehty työmäärä, joka on vienyt soittoa eteenpäin. Valmistautumisvaiheessa erityisesti opettajan luokkatunnit ovat olleet hyödyllisiä. ”– – koko aika sai testattua
itteensä… ett siitä esiintymistilanteesta tuli… semmonen luonteva asia.” Pirkon mielestä
pitäisi muistaa, ettei kilpailussa onnistuminen tai epäonnistuminen tee kenestäkään parempaa tai huonompaa soittajaa. Motivaatio kilpailuihin on lähtenyt siitä, että ”saa itseään
esille… että tulee valmistettua ohjelmistoa”.
Opintovuosien karttuessa Pirkon suhtautumisessa kilpailuihin on tapahtunut muutosta.
Hän oli lähdössä suureen valtakunnalliseen kilpailuun, mutta vähitellen hänelle tuli tunne,
että ”soittaminen ei tunnu, tuntunu enää kivalta… varsinkaan niinku soolosoittaminen”.
Hän ei olisi halunnut ”pettää opettajaa, ku ollaan opettajan kanssa sovittu”. Pirkko ratkaisi
asian niin, ettei hän aio osallistua kilpailuun. Hän jutteli asiasta opettajansa kanssa, ja opettaja suhtautui ymmärtäväisesti Pirkon ratkaisuun. Tämän päätöksen jälkeen Pirkko kuvaa,
että ”jopa rupes soolosoittaminenki sitte tuntumaan ihan erilaiselta”. Pirkon mielenkiinto
on suuntautunut paljolti lied- ja kamarimusiikkiin, jotka hän tällä hetkellä kokee erittäin
mieluisiksi. Hänestä oli ”suunnaton helpotus”, ettei hänen tarvinnut mennä osallistumaan
kilpailuun. Pirkosta ”yksin ulkoa soittaminen” tuntuu pelottavalta. Kilpailuihin sisältyvä
toisiin vertaaminen vaikuttaa alitajunnassa epämiellyttävänä tietona. Opettajansa kanssa
hän on keskustellut asiasta, mutta hän toteaa: ”– – kyllä se jää ehkä aika pinnalliseks sitte
se keskustelu kuitenki siitä”. Pirkon mielestä edelleen hänen soittoonsa vaikuttaa muutaman vuoden takainen epäonnistuminen kilpailutilanteessa. ”Totta kai se jättää tonne alitajuntaan semmosen pelon... että siinä tilanteessa voi tapahtua ihan mitä tahansa.” Hän
toteaa, että epäonnistuminen olisi voinut sattua muussakin kuin kilpailutilanteessa, mutta
seurauksena on ollut ”se huono olo, mitä niinku… kantaa ehkä vieläki jossaki alitajunnassa, pelkona siihen yksinesiintymiseen”.
Entisiä (musiikki)opiskeluympäristöjään Pirkko muistelee lämpimin tuntein. ”– –
musiikkiopisto muuttu semmoseks… lämpöseks paikaks, ett musiikkiopisto sanana jo
herättää semmosia mukavia tuntemuksia. Musiikkiopisto on vieläkin…kotipaikka, että
siellä mä oon edelleen sitten näitten opettajien kanssa yhteydessä ja on yhteisiä juhlia ja…
ja siellä käydään välillä harjottelemassa, koska me ollaan kaikki kaverukset Akatemiassa.
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Se (musiikkiopisto) on tukikohta.” Akatemian opiskeluilmapiiristä hänellä ei ole paljon
kokemuksia, koska hän harjoittelee kotona. Akatemialla hän käy ainoastaan muutamilla
tunneilla, eikä hän vietä siellä muuten aikaansa. Lähimpinä ystävinään hän pitää musiikkiopistoaikaisia soittotovereitaan, jotka ovat nykyisin Akatemian opiskelijoita. Akatemian
opiskeluilmapiirin ahdistavuudesta Pirkko sanoo kuulleensa tovereiltaan: ” – – kun kaikki
soittaa ja musiikki soi joka puolella, niin se on kauheen painostavaa.”
Tulevaisuuteen Pirkko suhtautuu luottavaisesti ja myönteisin mielin. Hän kokee olevansa iloinen, onnellinen ja tyytyväinen ihminen, jonka elämässä läheiset ihmiset, perhe ja
mies, ovat olleet hyvin merkittäviä. Kotinsa ilmapiiriä hän kuvaa turvalliseksi ja lämpimäksi, vaikka ajoittain joistakin asioista on eri mieltäkin oltu. ”Lämpö, mitä on ollu kotona,
mikä sit niinku on hirveen… hirveen merkittävä… Se koti ja perheen kanssa oleminen on
ollu se… tukijalka ja se, minkä ympärille sitte oon rakentunu.” Tärkeä ihminen Pirkon elämässä on ollut myös isoisä, joka ”maallikkona musiikin suhteen sitte anto semmosia hirveen hyviä ohjeita… just nimenomaan tunnelmista ja tämmösistä, ett miten se hänelle oli
välittyny… ja kysy, mitä mä oon tavotellu…”.
Harjoittelumotivaation Pirkolle antaa se, ”että teos on motivoiva, se on ihana kappale,
minkä mä oon kuullu tai… tai ihan uuski teos, mutt semmonen, mitä mä haluan oppia soittamaan”. Tulossa oleva konsertti tai kilpailu vaikuttaa harjoittelumäärään, ”mutta jos kappale ei motivoi, niin kyl se harjoitteluki jää hirveen vähälle”.
Pirkko on saanut työskennellä lapsesta asti sellaisten soitonopettajien kanssa, ettei
hänen ole tarvinnut jännittää tunnille menoa. Toisaalta hänellä on jo aivan uransa alusta lähtien ollut onnistumisen kokemuksia, jotka ovat jääneet jopa elämyksinä mieleen. Hänen
elämänsä varrella on ollut monia lämpimiä ihmissuhteita. Pirkon perusluonne ja -asennoituminen ovat positiivisia, ja epäonnistumiset eivät ole jääneet päällimmäisinä kalvamaan
mieltä. Suhteensa soittamiseen hän on saanut ratkaista itse: ”– – se on säilyny koko aika
mun omana asiana… asiat on saanu rauhassa… muotoutua tällasiks.”

7.2 Alanvaihtajan kertomus
Meeri on kotoisin pikkukaupungista, jota hän kuvaa hyväksi paikaksi kasvaa. Pienenä
paikkakuntana kaupunki on ollut kodikas, mutta siellä on kuitenkin ollut riittävästi harrastusmahdollisuuksia. ”Se ei oo liian pieni, siell on hirveesti aktiviteetteja tai siell on
harrastusmahollisuuksia hirveesti, mutt toisaalta se ei oo liian iso, ettei sielä tarvi pelätä
kulkee yksin.” Meerin vanhemmat ovat olleet yrittäjiä, ja hänellä on yksi vanhempi veli,
joka on myös harrastanut soittamista. Meerin ”isä on entinen keikkamuusikko, soittanu
haitaria ihan pienestä pitäen. Isä on ihan itseoppinut, osti ensimmäisen haitarinsa jollain
kesätyörahoilla, ja sitte kulkivat bändin kanssa ympäri Keski-Suomen tanssilavoja”. Meerin äiti ei ole soittanut, mutta sen sijaan äidin kanssa Meeri on käynyt melko säännöllisesti konserteissa jo nuoresta lähtien. Kotona on soinut aina: Meeri, hänen veljensä tai isä on
soittanut tai äänilevyltä on kuulunut useimmiten klassista musiikkia.
Soitonopinnot Meeri aloitti 5-vuotiaana. ”Äitin kanssa mentiin tonne X:n musiikkiopistolle… ja sit mä kävin siellä yksityisesti vuoden.” Opintojen alussa isä auttoi Meeriä harjoittelussa: ”– – en mä yksin harjotellu koskaan.” Tuon vuoden jälkeen Meeri pääsi koti-
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paikkakuntansa musiikkiopistoon, samalle opettajalle, jolla oli yksityisesti aloittanut.
Ensimmäisen soitonopettajansa kanssa Meeri työskenteli yhteensä seitsemän vuotta.
Tämän opettajan Meeri koki aika pelottavaksi henkilöksi; opettaja ei juurikaan kannustanut
eikä tunneilla leikitty tai juteltu. ”Aina sai jännittää tunneille menoa.” Tunnin jälkeen tuntui
hyvin usein siltä, ”ettei taaskaan osannut mitään”. Meeri muistaakin harjoittelunsa olleen
paniikinomaista: hän soitti viime tipassa ennen tuntia. Silloin, kun kappale oli opettajan
mielestä kelvollisessa kunnossa, se ei tullut enää läksyksi eikä opettaja sanonut siitä juuri
mitään. ”Ei me puhuttu mistään musiikista juuri ollenkaan… se kiinnitti huomiota tällaisiin
asteikkojen soittamisiin kauheesti.” Mukavimpana tämän opettajan tunneilta on jäänyt
mieleen nelikätisten kappaleiden soittaminen tunnin lopussa. ”Se oli hirveen hauskaa.”
Meeri jaksoi kuitenkin soittaa tällaisessa melko ilottomassa oppimisilmapiirissä, koska hän
koki pianonsoiton ilman muuta asiaan kuuluvana harrastuksena. ”Mun pianonsoitto vaan
siinä vaiheessa oli semmonen elämäntapa, ett sitä nyt vaan tehtiin, eikä sen kummemmin
ajateltu, ett miks tätä tehdään, huvittaako mua – –.”
Näihin aikoihin Meeri kävi musiikkiala-astetta, ja hänellä oli useita harrastuksia. Hän oli
kuorossa, tanssi ja kävi ratsastamassa. Vanhemmilla menikin paljon aikaa siihen, että he
kuljettivat harrastuksesta toiseen. ”Must oli sillai tosi kammottavaa, että ne vaan kuskas
ympäri kaupunkia koko ajan harrastuksesta toiseen…Niille ei varmaan jääny aikaa ittelle
sitten mitään, että ne joutu meihin panostaan kaiken.” Meeri muistaa erityisen mukavana
kuoron, jossa hän oli lukion toiselle luokalle asti. Kuorossa oli oikein mukavia tovereita, ja
sillä oli paljon esiintymisiä ja matkoja. Meeristä oli hyvin innostavaa mahdollisuus säestää
koulun musiikkitunneilla, ja se tuntui myös itsetuntoa kohottavalta. ”Mä olin aina
ala-asteella säestäjä joka paikassa ja olihan se sillai vähän jalustalle nostamista – –.”
Meeri sai 12-vuotiaana uuden piano-opettajan, joka vaikutti aivan erilaiselta verrattuna
edelliseen. Tuntui, että uusi opettaja uskoi Meerin kykyihin ja rupesi asettamaan tavoitteita
ja esiintymisiä. Opettaja järjesti luokkatunteja, jotka tuntuivat oikein mukavilta. ”Siellä oli
hirveen hauskaa, koska XX:n luokka oli siinä vaiheessa, ett on semmonen yhteishenkinen
ja mukava, kaikilla oli hirveen kivaa siellä – –.” Vähitellen harjoitusmäärät rupesivat kasvamaan, ja peruskoulun kahdeksannen luokan aikana Meeri alkoi haaveilla musiikkialan
ammatista, ”koska se (opettaja) rupes puhumaan sellasta”. Tuona vuonna Meeri piti oman
konsertin, ”ja sit mä rupesin sitä konserttii varten harjottelemaan sillai ihan… paljon enemmän”. Konsertin hän muistaa onnistuneen hyvin: ”– – se meni ihan, ihan kivasti.”
Peruskoulun 9. luokan aikana hän soitti I tutkinnon. ”– – ett siihen mä sit harjottelin ihan
niinku kunnolla.” Samana keväänä hän myös haki ensimmäisen kerran Sibelius-Akatemian
nuoriso-osastolle, mutta ”en mää kyllä sitä ottanu yhtään vakavasti”. Yläastetta Meeri
muistelee ankeana ja turhauttavana paikkana, jossa vain kertailtiin jo ala-asteella opittuja
asioita. ”Yläasteella mä nyt en koskaan hirveen hyvin viihtyny… mä en kokenu, ett siit on
mitään hyötyä.” Vaikka luokka oli musiikkiluokka, oli suhtautuminen klassisen musiikin
soittajaan kriittinen. ”Mutta ei se nyt mua silleen oikeestaan hirveesti haitannu, mulla oli
siinä vaiheessa ainaki tosi hyvä itsetunto – –.”
Lukion ensimmäisellä luokalla Meeri ei ehtinyt harjoitella kovin paljon, koska hän osallistui nuorten musikaaliin kaupunginteatterissa. Tätä hän muistelee oikein mukavana kokemuksena. Lukiossa suhtautuminen soiton harrastajaan oli kovin erilainen yläasteaikaan
verrattuna. ”Lukiossa, no siellä se taas oli sillee aika arvostettu juttu, että teki jotain tommosta hyvin.” Lukion ensimmäisen vuoden keväällä Meeri alkoi käydä oman soitonopettajansa ohella yksityistunneilla Helsingissä. ”Kyllähän siitä nyt tuli ihan toinen juttu, ku
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rupes käymään Helsingissä. X (opettaja) vaan keksi yhtäkkiä, että voisit ruveta käymään
XX:llä.” Tuona keväänä hän haki uudelleen Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolle, mutta
ei päässyt. Meeri jatkoi opintojaan yksityisesti XX:llä matkustaen Helsinkiin säännöllisesti.
Tässä vaiheessa Meeri alkoi valmistaa ohjelmistoa valtakunnallista pianokilpailua varten. Tuota vuotta hän muistelee raskaana kokemuksena. ”Jos sen vois pyyhkiä pois, niin sen
kyllä pyyhkisin.” Yksityisopettaja oli valinnut kilpailuohjelmiston, jota Meeri piti aivan
liian vaikeana. Opettajan mielestä kilpailuun ei kuitenkaan kannattanut mennä helpommalla. ”Se ohjelmavalinta meni silleen, ett sun on nyt pakko soittaa näin vaikeita kappaleita, ku sä oot kerran menos tonne kilpailuihin.” Meeri harjoitteli kappaleita, omasta mielestään jopa paniikinomaisesti, päivittäin iltamyöhään. Silti hänestä tuntui, ettei hän opi
niitä millään. Ykköskurssin jälkeen ”mä hyppäsin diplomikappaleisiin ja sehän ei oo tietenkään mitenkään fiksua”. Meeri ei puhunut tuntemuksistaan yksityisopettajalle. ”Musta
vaan tuntu siltä, että vaikka mä oisin kuinka paljon harjotellu, niin sit ikinä se ei oo tyytyväinen… tuntu, ett se kuvittelee, ett mää en harjottele yhtään.” Hän kuvaa huomanneensa,
että pikkuhiljaa opettajakin alkoi menettää toivonsa siitä, että Meeri olisi oppinut kappaleet.
Valmistautumisvaiheessa Meerin vanhemmat kannustivat, mutta toisaalta he yrittivät
puuttua Meerin pitkiin työpäiviin. ”Ne yritti puhua järkee, että ei tarvi noin paljon harjotella, ja äiti tuli aina hakemaan yhdeksän aikoihin sieltä opistolta illalla mut pois, ett tuut jo
kotia. Siis kyllähän mä tiesin, että ne on oikeessa tavallaan, mutta toisaalta mä suutuin vaan
siitä, ett ne sekaantuu mun asioihin sillä tavalla… Sitte, ku isä vähä suhtautu sillä tavalla,
että siit ei oo mitään hyötyy, ett sä sitä pianoo hakkaat siellä monta tuntia, että se kuulosti
ihan hirveeltä… se oli ihan oikeessa.”
Miksi Meeri sitten kuitenkin meni kilpailuun, vaikka hänestä tuntui näin vaikealta?
”Eihän mua sinne huvittanu sillai mennä, ku mä tiesin, ett mä en osaa, mut siis ei nyt vaan,
ei nyt vaan antanut periks.” Hän sanoo olevansa kunnianhimoinen ja haluavansa menestyä
ja oppia. Hän vaatii itseltään paljon ja kuvaa olevansa itsepäinen, jopa perfektionisti. Aika
ennen kilpailua oli todella epämiellyttävää, koska hän huomasi, ettei suoriudu tehtävästä.
Toisaalta hän koki, että hänen on pakko mennä kilpailuun. ”Mä oon aina ollu vaan tommonen, ett mä oon saanu jotain päähäni ja siit ei sitten luisteta. Ei mua sinne kukaan ois pakottanu, jos mä oisin sanonu, että mä en lähe.”
Meeri soitti kilpailun ensimmäisessä erässä, mutta ei selvinnyt jatkoon. Omaan soittoonsa hän oli kuitenkin suhteellisen tyytyväinen: ”– – siis ei siinä oikeestaan mitään muut
tavallaan tapahtunutkaan, ku että Bachissa mä unohdin vähä. Suunnilleen se meni musta
ihan… kyllä mä itsekin olin siihen ihan sillain tyytyväinen.” Tuomariston kommenteista
Meeri sanoo, että ”yllättävän positiivisia ne oli, emmä ois uskonu... kyl ne oli kovasti
tykänny, sillain niinku ylimalkaan”. Meeri jäi kuuntelemaan kilpailua kokonaisen viikon
ajaksi. Kilpailussa soittajien keskuudessa vallinneesta ilmapiiristä Meerille jäi ihan
mukava vaikutelma. ”Ei siinä ilmapiiris musta sillai mitään vikaa ole, että musta siellä
niinku ne kilpailijat, jotka oli soittanu jo tai ei päässy tokalle kierrokselle, niin kaikilla oli
ihan kivaa sillä lailla mun mielestä.” Meerin yksityisopettaja ei ollut läsnä koko kilpailun
aikana. Opettaja sai tietää Meerin soiton sujumisesta puhelimitse: ”– – siis mä soitin sille,
vasta sen jälkeen, ku mä sain tietää, ett mä en pääse siihen toiseen erään… ei me oikeestaan
siitä muuta puhuttu – –.”
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Kilpailuun osallistumista Meeri muistelee nyt ainoastaan kielteisenä kokemuksena.
”Musta tolla kilpailulla nyt oli ainoastaan negatiivinen vaikutus. Mun mielestä siitä ei
mitään hyvää tullu, paitsi ehkä nyt ainoastaan se, että se sai harjottelemaan ja kehittymään
teknisesti.” Toisten osanottajien kuuntelu aiheutti hänessä osittain riittämättömyyden
tunteita: ”– – turha tässä nyt on yrittääkään, ku ehän mä nyt kuitenkaan… pysty tollaseen
– – .” Kilpailujen jälkeen näistä epämiellyttävistä tuntemuksista ei opettajien kanssa juurikaan keskusteltu. Opettajat olivat sitä mieltä, että unohdetaan ne ja ponnistellaan täysin
voimin eteenpäin. Meeri kuvaa päässeensä ikävimmän vaiheen ohi vasta pari vuotta kilpailun jälkeen. Koko prosessista Meeri sanoo oppineensa aika paljon. ”Kyllä mä nyt siitä sen
opin, ettei siitä mitään hyvää seuraa, jos niinku ittensä ahtaa ihan täyteen kaikkee, pitää olla
aikaa…rentoutua ja tehä muitaki juttuja ku töitä.”
Lukion toisen vuoden keväällä Meeri haki kolmannen kerran Sibelius-Akatemian nuoriso-osastolle, jonne hän myös pääsi. Kulkemista pianotunneille Helsinkiin Meeri pitää
käännekohtana uran valintansa suhteen. ”Että mä lähdin mihinkään Y:stä (kotipaikkakunta)
eteenpäin… sitte rupes niinku ajattelemaan, että tänne sitä joskus vielä tullaan – –.” Tässä
vaiheessa hän piti jo itsestään selvänä suuntautumista musiikin ammatillisiin opintoihin: ”–
– siis mä en ees ajatellu mitään muuta.” Lukioaikana hän ei ehtinyt viettää juurikaan
aikaansa tovereiden kanssa, ja hän kertoo kokeneensa kateutta heidän taholtaan. ”Enhän mä
ole koskaan voinu mun kavereille puhua yhtään mitään pianonsoitosta.” Koulun käyntiin
ei jäänyt aikaa kovinkaan paljon. ”Mä luin sitte koeviikolla, mitä mä nyt sitten luin.”
Lukion päätyttyä Meeri haki Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelmaan, mutta ei päässyt. Hän sai opiskella lukion jälkeen vielä yhden vuoden nuoriso-osastolla. Seuraavana keväänä hän ei uskaltanut enää hakea pelkästään Sibelius-Akatemiaan,
vaan hän haki myös yliopistoon. Tällä kertaa hän pääsi kumpaankin paikkaan. Meeristä
tämä tilanne tuntui ”kauheelta”. ”Oisin toivonu, että oisin päässy vain toiseen.” Meeri kritisoi kummankin paikan opiskeluilmapiiriä. Meerin mielestä Sibelius-Akatemiassa on
”semmonen selkään puukottamisen henki… ja, ja sit semmonen, että ihmisiä kunnioitetaan
suunnilleen sillä, että kuinka hyvin pärjää kilpailuissa ja tommosissa…niitten elämässä ei
oo yhtään mitään muuta ku se pianonsoitto.”
Yliopistossa opiskelemistaan aineista Meeri ei ole kovin kiinnostunut. ”Suurin osa niistä
ei kyllä kiinnosta niin pätkääkään, totta puhuen.” Toisaalta yliopisto-opintojen puitteissa on
mahdollisuus lukea sellaisia aineita, jotka kiinnostavat. ”Esmes kieliä voi opiskella hirveesti – –.” Opintosisältö ja -tavat vaikuttavat yliopistossa modernimmilta. ”Akatemiassa
suuntaudutaan aina menneisyyteen, haetaan historiasta yhteyttä… ja tuolla taas keksitään
uutta ja seurataan nykypäivää.”
Meeri ei ole juurikaan viettänyt aikaansa Akatemialla tai Akatemian opiskelutovereiden
kanssa. ”Mä meen harjotuskoppiin ja soitan siellä, miten soitan ja lähden pois – –.” Yliopiston opiskeluilmapiiriin Meeri suhtautuu myös aika kriittisesti ja pitää opiskelijoiden elämän sisältöä uraohjautuneena. ”Samanlainen kilpailu siellä on, ihan just… ihmiset on tosi
itseään täynnä… ei ne ees yritä hakee mitään… mitään muuta sisältöö elämäänsä ku… kuin
ehkä vähän opiskella ja sitt ne kauheet bileet siellä.” Opiskelijaelämä vaikuttaa olevan yliopistossa huomattavasti vilkkaampaa kuin Akatemiassa. ”Siell on kaikkee toimintaa, siell
on erilaisii kerhoja niinkun mielettömästi.”
Opiskelu kahdessa paikassa alkoi vähitellen tuntua stressaavalta. Meeri kokee lähinnä
ajautuneensa musiikin ammattiopintoihin. Hän kuvaa olleensa kunnianhimoinen: ” – – mä
en vaan päässy irti siitä ajatuksesta, että mä nyt vaan haluan näyttää, ett mä pääsen Akate-
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miaan.” Nyt hänestä tuntuu, ettei hän ollut ajatellut asiaa riittävän pitkälle, ”haluanko mä
tosissaan tehdä tätä hommaa.” Hänestä tuntuu, että toiset ihmiset ovat voineet suuresti vaikuttaa hänen ratkaisuihinsa. ”Siis ensiks ylipäätään se, että mä nyt lähdin vakavissani soittamaan pianoa johtu ihan siitä, että XX (opettaja) halus ett mä meen XXX:lle soittamaan.”
Vaikuttaa siltä, että Meerin uralla onnistumiskokemuksia ei ole ollut kovinkaan usein.
Niitä on ollut lähinnä kuoroharrastuksessa ja koulussa säestämisessä sekä musiikkiopiston
toisen soitonopettajan aikana. Tutkinnot ja jotkin esiintymisistä ovat tuntuneet onnistumisilta. Toisten soittajien kuunteleminen sekä kursseilla että kilpailuissa on ollut Meeristä
usein masentavaa. Hän on vertaillut itseään toisiin ja kokenut olevansa huonompi soittaja.
”Ei musta nyt varmaan ookaan mihinkään… tai ei musta nyt voi mitään tulla… vaikka
samanikäsiä ja noin kauhean vaikeampia kappaleita.” XX-kilpailuihin valmistettu, Meerin
mielestä liian vaikea ohjelmisto jätti usean vuoden ajaksi harjoitteluun pusertamisen tunteen. Meeri on pitänyt soittamisensa motiivina halua työskennellä musiikin parissa. ”Se,
että haluaa tehdä musiikkia. Se on oikeastaan ihan ainoa syy. Se on mukavaa, toisinaan.”
Kodin asenteena Meeri kertoo omaksuneensa sisukkuuden: elämässä menestyy vain
kovalla työnteolla. ”Kun meidän isä on aina ollu ihan hirvee tekemään töitä, jotenki se on
ollu semmonen tosi kunnioitettava asia, ainakin meidän perheessä, että töitä pitää tehdä,
muuten ei pärjää.” Vanhemmat ovat kannustaneet tavoitteisiin pääsemiseksi, mutta varsinkin äiti on varoittanut, ettei itseltään saisi kuitenkaan vaatia liikaa. Asettaessaan tavoitteita
Meeri on halunnut näyttää lähinnä itselleen, mihin hän kykenee. ”Mä teen, mitä mä
haluan.” Toisaalta Meeristä tuntuu, ettei hän ole koskaan saavuttanut sellaista, mitä on
tavoitellut. Omista saavutuksistaan Meeri toteaa: ”En oo ikinä tyytyväinen mihinkään.”
Meerin mielestä hänen taipumuksensa perfektionismiin on ajoittain estänyt häntä nauttimasta omasta soitostaan ja esiintymisistään. ”Vaikka mä mitä tekisin tai vaikka kuka tekis
mitä, niin musta siinä on aina jotakin parantamisen varaa.” Meeri pitää toisten ihmisten vaikutusta alan valintaansa merkittävänä. Hän ei muista uraltaan mitään yksittäisiä, merkittäviä oppimiskokemuksia.
Sibelius-Akatemiassa Meeri piti työskentelystä soitonopettajansa kanssa. ”Mä tykkään
siitä kyllä ihan kauheesti.” Meerin mielestä ongelmaksi muodostui se, ettei opettaja hyväksynyt Meerin ratkaisua aloittaa opinnot Akatemian ohella myös yliopistossa. ”Se otti sen
jotenki vähä niinku loukkauksena… ja sen takia se mut sitte niinku heitti luokalta uloski
nytte – –.” Meeristä tuntuu, että kahden opiskelupaikan ottaminen johti siihen, ettei soitonopettaja enää jaksanut ottaa Meerin opettamista ihan vakavasti. ”Sit nyt loppukeväästä
musta tuntu, ett ku mä tunnilla jotain soitin, niin se suunnilleen ajatteli ihan jotain muuta ja
sitte ei… jaksanu ollenkaan keskittyä.” Meerin mielestä opettajasuhteeseen vaikutti myös
se, ettei Meeri ollut tähtäämässä mihinkään kilpailuun.
Meerin soitonopettaja vaihtui ensimmäisen päätoimisen opiskeluvuoden jälkeen, ja
opinnot uuden opettajan kanssa alkoivat hyvin. Meeristä tuntui, että ohjelmistovalinnat olivat olleet hänelle sopivia. Meerillä oli kuitenkin, uuden opettajan tietämättä, jo ajatuksissa
opintojen keskeyttäminen. Meeri ei ollut missään vaiheessa opintojaan kiinnostunut soitonopetustyöstä, mikä osaltaan oli johtamassa musiikin opintojen keskeyttämiseen. ”Ei musta
koskaan tuu ikinä soitonopettajaa… Siis oikeestaan se (soittaminen) on niinku tavallaan
harrastus, mutta vähän liian rankka harrastus – –.”
Musiikkiopinnoissa harjoittelun stressaavuus ja sitovuus alkoivat haitata Meeriä yhä
enemmän, mikä onkin suuri syy siihen, että hän päätyi lopettamaan musiikin opinnot. ”Mä
haluun tehä jotain muutaki ku harjotella ja lukea… mä haluun lähtee ulkomaille töihin ja
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mä haluan tehdä mitä tahansa tollasta, enkä mä voi, jos mä soitan pianoo.” Meeri on sitä
mieltä, että negatiivisella kilpailukokemuksella on myös osittain ollut vaikutus hänen alanvaihtoonsa. ”Siis ei arvosta itseään hirveesti pianistina… Yks syy minkä takia mä lopetan
musiikkialan on se, että musta tää on liian vaativa.”
Meeri lopetti opinnot Sibelius-Akatemiassa kesken syyslukukauden, ja opettaja
ymmärsi Meerin ratkaisun. Meeri oli ehdottomasti sitä mieltä, että Akatemian opinnot saavat jäädä, eikä opettaja yrittänyt ruveta hänen päätöstään pyörtämään. ”Tää ei vain kerta
kaikkiaan sovi mun luonteelle.” ” En nauti olosta huomion keskipisteenä, en ole solistiluonne. Soitin aina ennen kaikkea itselleni enkä niinkään yleisölle. Soittoani sanottiin usein
liian sisäänpäin kääntyneeksi. En nauti yksin esiintymisestä ja en pidä siitä yleensä ollenkaan.” Ratkaisu opintojen lopettamisesta on tuntunut Meeristä ihan hyvältä. Joskus kuitenkin hänelle tulee mieleen: ”– – tuliko tehdyksi elämän tyhmin teko.” Hänellä on edelleen
musiikkiin liittyviä harrastuksia: kuoro ja laulutunnit. Meerin vanhemmat ovat olleet helpottuneita siitä, että Meeri on nyt tyytyväinen.
Pianonsoiton opintojen lopettaminen merkitsi myös soittamisen melkein täydellistä loppumista. ”Soitto loppu kyllä vähä niinku seinään, ett mä en oo sen jälkeen niinku pahemmin
pianoon koskenu ja ihan tosiaan yhden käden sormilla on luettavissa ne kerrat, ku mä oon
kunnolla soittanu.” Meeri sanoo, että kun hänellä on joskus tilaisuus soittaa, hän hieman
pelkää tilannetta: ”– – ett ei osaakaan enää mitään.” Meeri kertoo olevansa helpottunut
nykyisestä tilanteesta. ”– – aika harvoin… harmittaa.” Nykyisiä yliopisto-opintoja hän
pitää helpompina ja myös laaja-alaisina. Niissä hän näki enemmän tulevaisuutta omalla
kohdallaan. Meerin suunnitelmissa on lähteä ulkomaille vaihto-opiskelijaksi yliopisto-opintoihinsa liittyen.
Musiikilla on edelleen tärkeä merkitys Meerin elämässä. ”Kaikki vapaa-aika menee kuitenki siihen, että mä… käyn kuoroharjoituksissa ja mä käyn laulutunneilla ja meillä on
kvartetti. Nyt se on harrastus ja nyt se on hauskaa ja… kivaa… nyt se on sosiaalista… pianonsoitto oli aika yksinäistä hommaa kuitenki.” Tärkeänä edellytyksenä musiikkialan
opintoihin ajautumiselleen Meeri kuvaa itsepäisyyttään: hän ei halunnut luovuttaa, vaikka
joutui hakemaan opintoihin useita kertoja. Hän oli tottunut saamaan tavoitteensa läpi. Sibelius-Akatemian kohdalla hakeminen ei tuottanut tulosta ensimmäisellä eikä vielä toisellakaan kerralla. ”Emmä sitte osannu luovuttaa… halusin todistaa itselleni, että mä pääsen
sinne, jos mä haluan.” Meeri on sitä mieltä, että musiikki on antoisampi harrastuksena kuin
työnä. Musiikin opiskeluun käyttämäänsä suurta aikamäärää hän ei kadu. ”On se nyt kuitenki suuri osa elämää, että emmä sen vuoks sinänsä kadu… että mä oon siihen niinki paljo
aikaa laittanu.”
Runsas vuosi musiikin opintojen lopettamisen jälkeen Meeri toteaa musiikin harrastuksesta: ”– – kuitenkin tulee mieleen aika moniakin asioita, joista on ollut suunnatonta iloa,
esimerkiksi kuoroharrastus, musiikkiluokkien erilaiset projektit, nelikätisten soittaminen
ystäväni kanssa lukioaikaan… ja kyllä omasta pianonsoitostakin on nykyään aika paljon
hyviä muistoja, etenkin yläaste- ja lukioajalta, paitsi se kilpailuihin valmistautuminen. Luulen, että kilpailuissa oli stressaavaa se liian vaikea ohjelmisto, joka ei tullut valmiiksi ja
opettajan suhtautuminen siihen. Itse kilpailutilanne ei ollut mielestäni mitenkään traumoja
aiheuttava.”
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7.3 Kertomusten tulkintaa
7.3.1 Solistisen koulutuksen opiskelijoiden kollektiivista mallitarinaa
etsimässä
Pirkon ja Meerin kertomuksia voidaan tarkastella samana ajankohtana saman koulutusjärjestelmän piirissä opiskelleiden kahden nuoren erilaisina tapauksina, jotka kumpikin tuovat oman äänensä solistisen koulutuksen opiskelijoiden identiteettikertomuksiin. Kertomuksista on löydettävissä samankaltaisia piirteitä, jotka kuvaavat solistisen koulutuksen
opiskelijoiden sosiaalista identiteettiprojektia, identiteettiä samuutena. Näitä piirteitä voi
luonnehtia myös solistisen koulutuksen opiskelijoiden kollektiiviseksi mallitarinaksi (ks.
Ylijoki 1998b, 8).
Kertoessaan elämästään musiikin parissa opiskelijat aloittavat kertomisensa muistoista
lapsuusajalta, jolloin he olivat muutaman vuoden ikäisiä. Musiikki on ollut heille osa elämää jo varhaislapsuudesta alkaen, mitä voidaan pitää kollektiivisen mallitarinan olennaisena lähtökohtana. Opiskelijoiden eri ikävaiheisiin liittyen musiikin asemassa voi nähdä
kolme vaihetta: musiikin harrastaminen varhaislapsuudesta alkaen, musiikin opintojen
muuttuminen ammattiopintoihin tähtääviksi lukioikäisenä sekä ammatilliset, solistisen
koulutuksen opinnot Sibelius-Akatemiassa. Nämä vaiheet ovat hyvin samankaltaisia verrattuna esimerkiksi Bloomin (1985a) ja Manturzewskan (1990) tutkimuksissa kuvattuihin
soitonopintojen vaiheisiin (ks. luku 2.1.1.2).
Huolimatta siitä, että Pirkko ja Meeri ovat kotoisin eri puolilta Suomea ja erikokoisilta
paikkakunnilta, heillä on ollut mahdollisuus päästä järjestelmällisen soitonopetuksen piiriin musiikkioppilaitokseen jo varhaislapsuudessa. Tämä onkin kollektiivisen mallitarinan
yksi keskeinen piirre. Pirkko ja Meeri ovat aloittaneet soitonopintonsa 1980-luvun alkupuolella, jolloin musiikkioppilaitosverkosto oli jo sangen kattavasti levinnyt ympäri Suomen, etenkin kaupunkeihin. Opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa musiikkioppilaitoksessa
lähes samanikäisinä, Pirkko 7-vuotiaana ja Meeri 6-vuotiaana. Aluksi musiikki on ollut
yhtenä harrastuksena muiden joukossa, mutta vähitellen sen merkitys on tullut yhä tärkeämmäksi.
Vanhemmat ja soitonopettajat ovat olleet merkittäviä ihmisiä opiskelijoiden lapsuuden
ja nuoruuden eri vaiheissa (ks. luku 7.3.2). Vanhemmat ovat mahdollistaneet soittoharrastuksen aloittamisen ja ovat merkittävästi tukeneet soitonopintoja sekä henkisesti että käytännön toimin. Ajatus musiikkialasta tulevana ammattialana on kypsynyt 15–16 vuoden
iässä. Merkittävää tässä on ollut jonkun tietyn soitonopettajan tuki ja kannustus, jonka ansiosta on virinnyt ajatus musiikista ammattina. Lukioikäisinä opiskelijat ovat aloittaneet
osallistumisen musiikkikilpailuihin, ja lukion jälkeen he ovat aloittaneet opintonsa Sibelius-Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelmassa. Sibelius-Akatemian solistisen
koulutuksen opinnoissa säännöllinen musiikkikilpailuihin valmistautuminen ja osallistuminen näyttävät muodostuvan tärkeäksi moraalijärjestyksen piirteeksi (ks. Harré 1983,
245, Ylijoki 1998b, 9). Tämä vaikuttaa olevan itsestään selvä toimintamalli, eikä tästä juurikaan keskustella soitonopettajien kanssa. Vaikka opiskelijat kritisoivat esimerkiksi kilpailujen saamaa suurta merkitystä, he vähitellen opintojen edetessä pyrkivät sopeutumaan vallitseviin käytänteisiin. Alanvaihtajan osalta sosiaalinen identiteettiprojekti musiikin koulu-
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tukseen kollektiivisen mallitarinan puitteissa jäi toteutumatta hänen keskeytettyään solistisen koulutuksen opinnot.

7.3.2 Merkittävät toiset ja musiikkikilpailut identiteetin rakentumisen
näkökulmasta
Kertoessamme elämästämme rakennamme identiteettiämme ja etsimme kertomuksissa
pieniä paloja menneestä (Sarup 1996, 15–16). Kertoessaan elämästään opiskelijat puhuvat usein vanhemmistaan, jotka ovat merkittävästi auttaneet opintojen aloittamisessa sekä
niiden aikana. Kotona on kuunneltu runsaasti musiikkia, ja vanhemmat ovat vieneet konsertteihin ja kuljettaneet lastaan harrastukseen. Vanhemmat nähdään sen mahdollistajina,
että musiikista on voinut tulla osa opiskelijoiden elämää. Pirkon kertomuksen perusteella
vaikuttaa siltä, että hänen suhteensa vanhempiin on hyvin läheinen. Tämä ilmenee monissa sanakäänteissä ja ylipäänsä siinä, että hän puhuu vanhemmistaan usein ja lämpimään
sävyyn. Meerin kertomuksessa vanhempia ei mainita niin usein, mutta heidän merkittävyytensä opintojen auttajina tulee selkeästi esiin. Meerin runsaiden harrastusten vuoksi
vanhempien merkitys käytännön elämän helpottajina on korostunut, sillä vanhemmat ovat
kuljettaneet lapsiaan aikaansa säästämättä paikasta toiseen. Vanhempien merkitys on sekä
Pirkolle että Meerille suuri, mutta kuvauksissa heidän merkityksestään painottuvat eri
sävyt. Pirkon kertomuksessa painopiste on lämpimissä tunnesiteissä, kun taas Meerin kertomuksessa enemmän asioiden käytännöllisessä puolessa.
Soitonopettajat ovat olleet säännöllisesti läsnä opiskelijoiden elämässä jo varhaislapsuudessa. Soitonopettaja onkin merkittävä henkilö opiskelijoiden elämässä – sekä hyvässä
että huonossa. Opiskelijoiden kokemukset lapsuuden soittotuntien ilmapiiristä ovat melkein vastakkaisia. Pirkko muistaa soittotunnit kannustavina ja rohkaisevina, kun taas Meerin muistot tunneista ovat ilottomia ja pelon sävyttämiä. Pirkko tuntee kokeneensa onnistumisen tunteita, mutta Meeri muistaa harjoittelunsa paniikinomaisena. Voidaan siis todeta,
että muodollisesti tasavertainen suomalainen musiikkioppilaitosjärjestelmä antaa samankaltaiset puitteet oppilaidensa soiton opinnoille, mutta kokemukset oppimistapahtumasta ja
-ilmapiiristä voivat muotoutua jopa täysin vastakkaisiksi. Pirkko muistaa soitonopinnoistaan useita elämyksenomaisia oppimiskokemuksia, kun taas Meeri toteaa, ettei muista soitonopintojensa ajalta yhtään tällaista.
Soittotuntien ilmapiiri näyttää olevan erittäin tärkeä asia koko soitonopintojen sujumisen kannalta. Lehtosen (2001) mukaan lapsuuden ja nuoruuden aikana vain joillakin on
mahdollisuus nauttia onnistuneesta musiikkikasvatuksesta. Saamamme musiikkikasvatuksen pohjalta musiikkikulttuurin arvot, normit ja käsitteet tulevat osaksi musiikkisuhdettamme. Sen pohjalta määrittelemme omat musiikilliset kykymme, puutteemme ja mahdollisuutemme. Mikäli musiikkisuhteesta muodostuu jatkuvasti parempien suoritusten vaatimuspaineiden alla traumaattinen, opiskelija saattaa alkaa etsiä elämäänsä muita mielihyvää
tuottavia aktiviteetteja. (Mts. 306, 313.) Soitonopettajan merkitystä opiskelijan itsetunnon
rakentumisessa ei voi liioitella. Kannustavassa ja arvostavassa oppimisilmapiirissä opiskelija voi saada tunnustusta ja arvonantoa, joiden perusteella hän voi määritellä omia mahdollisuuksiaan myönteisellä tavalla. Tällä on ensiarvoisen tärkeä merkitys persoonallisen
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identiteettiprojektin kannalta. Taylor (1994) toteaa, että identiteettimme riippuu dialogisista suhteista toisiin. Persoonallisen identiteetin rakentumisessa on olennaista merkittävien toisten antama tunnustus, ja identiteetin rakentuminen tapahtuu jatkuvassa kamppailussa ja dialogissa merkittävien toisten kanssa. (Mts. 34, 36.)
Kokemus soitonopettajista opintojen aikana rakentuu Pirkon ja Meerin kertomuksissa
eri tavoin. Pirkko kuvaa lukioaikaista soitonopettajaansa ehdottomaksi avainhenkilöksi
siinä, miten Pirkko valitsi musiikkialan. Meeri kuvaa toista pianonsoitonopettajaansa
myönteiseksi, ja Meerille syntyi vaikutelma, että opettaja uskoi hänen kykyihinsä. Varsinaisena avainhenkilönä Meeri ei kuitenkaan ketään opettajistaan kuvaa. Alanvaihtajan kertomusta tarkastellessa voi aiheellisesti kysyä, miten suuri merkitys Meerin saamalla
musiikkikasvatuksella on hänen alanvaihdolleen. Kun musiikki on tällä hetkellä hänen elämässään tärkeä harrastus, se on mielihyvän lähde. Ammattiopintojen vaatimukset aiheuttivat jatkuvia riittämättömyyden tunteita, eikä hän kokenut saavansa tunnustusta kyvyistään
tai osaamisestaan.
Vaikuttaa siltä, että Pirkon kertomuksen mukaan sosiaalisten kontaktien merkitys on tärkeä ja myönteinen. Tämä tulee esiin paitsi hänen puheessaan vanhemmistaan ja perheenjäsenistään, myös kuvauksissa toverisuhteista. Pirkko kertoo kouluaikojensa kolmenlaisista
tovereista, ja kaikista heistä Pirkko puhuu lämpimin sanoin. Etenkin aiemmat soittotoverit
ovat nykyisinä opiskelutovereina hänelle erittäin tärkeitä. Pirkon kertomusta voidaan
kuvata käsitteellä relational story (ks. Lieblich ym. 1998, 63–64). Tällöin kertomuksessa
ovat usein läsnä ”toiset”, esimerkiksi toverit ja vanhemmat. Omaa itseä kuvataan usein suhteessa toisiin, ja kertomuksen sävy on myönteinen suhteessa itseen, toisiin ihmisiin ja maailmaan. Kielteiset tunteet tai tapahtumat ovat kertomuksessa harvinaisia.
Meerin kertomus muotoutuu tässäkin suhteessa toisenlaisena. Vaikka hänelle ovat olleet
tärkeitä lähinnä kouluaikaiset kuorotoverit, Meeri tuo esiin, että hän on kokenut kateutta
jopa läheisinä pitämiensä tovereiden taholta. Ylipäänsä Meerin kertomukset muista soitonopiskelijoista lapsuuden ja nuoruuden eri vaiheissa sisältävät usein mainintoja omien
taitojen vertailusta toisiin sekä riittämättömyyden tunteista. Meerin taipumus perfektionismiin on useimmiten estänyt häntä näkemästä taitojaan, ja oma osaaminen on tuntunut alituiseen huonommalta verrattuna toisten taitoihin. Toisten soittajien kuunteleminen on
useimmiten aiheuttanut kielteisiä tunteita. Salmon ja Meyer (1992, 29) pitävät muusikoissa
ilmenevää perfektionismia kiusallisena haluna asettaa itselleen liian korkeita vaatimuksia,
ja heidän mukaansa tällaisessa tilanteessa ei ole mahdollista nauttia siitä, mitä tekee.
Musiikkikilpailuihin osallistuminen on ollut merkittävää sekä Pirkon että Meerin elämässä. Näyttää siltä, että suhtautuminen kilpailuun on heillä ollut jo lähtökohtaisesti erilainen, ja myös kokemukset kilpailuista ovat jopa vastakkaisia. Tutkiessaan musiikkikilpailuihin osallistuneiden opiskelijoiden tavoitteita Mallonee (1999) on huomannut, että
monille opiskelijoille kilpailuissa menestyminen on tärkeämpää kuin oman musiikillisen
edistymisen tavoittelu. Opiskelijat ovat voineet omaksua joko tehtäväkeskeisen orientaation (task-focused) tai kykykeskeisen orientaation (ability-focused). Tehtäväkeskeisessä
orientaatiossa on kyse siitä, että opiskelija on kiinnostunut uusista taidoista, joita kilpailuun
valmistautuminen edistää. Kykykeskeisessä orientaatiossa on kyse siitä, että opiskelijan
päähuomio on siinä, miten muut arvioivat hänen suoritustaan. Tärkeää ovat hyvät sijoitukset ja se, että selviytyy paremmin kuin muut. (Mts. 66.) Kilpailujen merkityksestä puhuessaan Pirkko painottaa tärkeimpinä seikkoina kilpailuihin tehtyä työmäärää sekä valmistautumisvaiheen runsaita luokkatunteja. Pirkko muistuttaa, ettei onnistuminen tai epäonnistu-
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minen kilpailuissa tee kenestäkään parempaa tai huonompaa soittajaa. Hänen tavoiteorientaatiotaan voidaan kuvata tehtäväkeskeiseksi. Meeri puolestaan joutui kamppailemaan kilpailuun valmistautuessaan liian vaikean ohjelmiston parissa. Hän vertaili omaa suoritustaan toisiin ankarasti ja päätteli kilpailumenestyksen kuvaavan hänen kykytasoaan pianistina. Meerin orientaatiota voidaan kuvata lähinnä kykykeskeiseksi. Haasteellinen kysymys
soitonopetusjärjestelmälle ja soitonopettajille on, miten eri tavoin orientoituneet opiskelijat
voitaisiin huomioida opetuksessa paremmin. Nyt näyttää siltä, ettei opettajien toimintatavoissa ole eri oppilaiden kohdalla juurikaan eroja ja etteivät opettajat välttämättä edes ole
tietoisia oppilaidensa ajatuksista ja asenteista.
Soitonopiskelun kokonaisvaltaisen luonteen takia voi olla vaikeaa erottaa persoonallista
identiteettiä musiikillisesta suorituskyvystä (ks. luku 2.1.2.4). Kun opiskelijat asettuvat
musiikkikilpailuissa julkisesti vertailtaviksi, he pahimmassa tapauksessa ymmärtävät vertailun kohdistuvan heidän persoonaansa. Soittaminen musiikillisena itseilmaisuna on voimakkaasti yksi osa persoonallista identiteettiä, ja sen julkinen arviointi voi olla erittäin arka
asia. Musiikkikilpailuissa opiskelijat asetetaan eri hierarkioihin, jotka ovat sosiaalisen kunnian perustana. Olennaista kilpailuasetelmassa on, että jotkut osallistujista palkitaan, mutta
ei kaikkia. Jotkut osallistujista arvioidaan julkisen tunnustuksen ja sosiaalisen arvonannon
veroisiksi (ks. myös Taylor 1994, 27). Honneth (1995, 173–174) pitää myönteistä itsesuhdetta mahdollisena vain tunnustuksen saamisen kokemuksen kautta. Vaikuttaa siltä, että
kilpailujen asema tunnustuksen tavoittelun välikappaleena on tullut yhä tärkeämmäksi.
Voidaan todeta, että pahimmassa tapauksessa kilpailupettymyksillä saattaa olla hyvin kielteinen merkitys opiskelijoiden itsesuhteelle ja myös heidän persoonallisen identiteettinsä
rakentumiselle.

7.3.3 Persoonallista musiikki-identiteettiä rakentamassa –
muusikoksi vai soitonopettajaksi?
Suomalaisen musiikkioppilaitosjärjestelmän kehitys ja opetuksen tuottamat tulokset ovat
kansainvälisestikin tarkasteltuina menestyskertomus, eräänlainen sankaritarina. Tämä
näkyy jopa sananmukaisesti ilmiötä koskevissa kirjoituksissa (ks. esim. Heino 1997), ja
mielellään julkisessa keskustelussa tuodaankin esiin nimenomaan esiintyviä menestyjiä.
Lehtonen (2001) huomauttaa, että musiikillisissa menestystarinoissa korostuvat sankarin
lahjakkuus ja ylivertaiset kyvyt. Sankaridiskurssiin eivät kuulu hiki, kyyneleet tai epäonnistumiset. (Mts. 313.) Jo voittajan kertomuksen ja alanvaihtajan kertomuksen otsikoissa
tulee esiin kertomusten erilainen juoni.
Hänninen (1991) on kehittänyt edelleen alun perin Murrayn (1989) esittämää länsimaisen tarinaperinteen juonityypittelyä. Hänninen kuvaa erilaisia tarinatyyppejä, jotka ovat
tunnistettavissa juonensa perusteella: sankaritarina, tragedia, komedia ja ironia. Sankaritarinan alussa vallitsee harmonia, johon ilmestyy uhka. Seuraa taistelu, jonka päähenkilö
voittaa, ja taistelun jälkeen harmonia palautuu. Sankaritarinan identiteettiprojektina on sankaruuden osoittaminen ja voimakkuus uhkaavan taistelutilanteen voittamisen jälkeen. Tragedian alkuasetelma on sama, mutta päähenkilö ei onnistu voittamaan uhkaavia voimia.
Päähenkilölle on ominaista viattomuus ja se, että hän herättää myötätuntoa. (Hänninen
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1991, 349–350.) Voidaan tulkita, että voittajan kertomus olisi tässä luokituksessa sankaritarina ja alanvaihtajan kertomus tragedia.
Voittajan kertomus on yksi osa sankaridiskurssia, mutta ei ehkä puhtaimmillaan, sisältäähän se myös kuvauksia epäonnistumisesta ja epämukavista tuntemuksista. Alanvaihtajan kertomusta voidaan pitää eräänlaisena tragediana ainakin musiikkioppilaitoksia koskevan sankaridiskurssin valossa. Toisaalta voidaan kysyä, onko alanvaihto sittenkään tragedia, mikäli päähenkilö nyt kokee musiikin myönteisenä harrastuksena ja opintonsa mielekkäänä. Voidaankin sanoa, että kertomukset ovat kaksi erilaista juonta musiikkioppilaitosdiskurssin sisällä. Ihmisille merkittävät instituutiot – tässä tapauksessa musiikkioppilaitokset – ovat osaltaan muovaamassa persoonallisia identiteettejä luodessaan käsitteellisiä puitteita oman identiteetin kerronnalle (ks. Holstein ja Gubrium 2000, 104).
Kun suorittamista ja esiintyvien muusikkojen menestymistä tuodaan musiikkioppilaitosdiskurssissa esille, on kysyttävä, mikä on soitonopiskelijoiden käsitys omasta
musiikki-identiteetistään. Mihin he ajattelevat olevansa kouluttautumassa? Esittävän säveltaiteen koulutusohjelman suorittaneillahan on mahdollisuus hakeutua esimerkiksi muusikon, kamarimuusikon tai soitonopettajan ammattitehtäviin (ks. luku 3.2). Viimeisen lukiovuoden aikana Meeri ei edes ajatellut mitään muuta vaihtoehtoa kuin hakeutumista musiikin ammattiopintoihin; hän halusi soittaa pianoa. Tässä vaiheessa hän ei pohtinut, mikä on
hänen käsityksensä tulevan ammatin laadusta: onko hän esiintyvä muusikko vai keskittyykö hän kenties enemmän opetustyöhön. Myöhemmin toisessa haastattelussa Meeri
toteaa ajautuneensa musiikin ammattiopintoihin. Hän kertoo, ettei hän ollut tullut ajatelleeksi, että muitakin vaihtoehtoja olisi voinut olla tai että haluaako hän todella musiikkialalle ammattimaisesti. Hän toteaa myös, ettei hänestä koskaan tule soitonopettajaa, koska
hänellä ei ole riittävästi kärsivällisyyttä lasten kanssa toimimiseen. Opettamisen suhteen
hänellä ei ollut koskaan ollut mitään kunnianhimoa.
Pirkko sanoo harrastaneensa pianonsoittoa, ja harrastuksesta on vain alkanut kehkeytyä
ammatti. Hän sanoo ajatelleensa ensi kerran 16-vuotiaana vakavasti, että hänestä tulee
muusikko. Toisessa haastattelussa hän toteaa, että soolopianistin ura ei ole ainoa elämäntehtävä hänelle, vaan uraan kuuluu yhtä tärkeänä lied- ja kamarimusiikki. Viimeisessä
haastattelussa hän kertoo, että viimeisimmät ajat olivat menneet paljolti liedin ja kamarimusiikin merkeissä. Soolosoittaminen oli tuntunut välillä vaikealta, eikä Pirkko halunnut
osallistua sillä hetkellä musiikkikilpailuihin. Hänen tuleviin suunnitelmiinsa kuuluu runsaasti lied- ja kamarimusiikkiesiintymisiä, jotka tuntuvat hyvin mieluisilta. Opetustyöstä
hän ei haastatteluissaan ole puhunut lainkaan.
Näiden kahden solistisen koulutuksen opiskelijan kertomuksen valossa voidaan todeta,
että koulutuksen alussa opiskelijoilla ei ollut selkeää ajatusta siitä, millaiseen tehtävään he
ovat kouluttautumassa (ks. myös luku 5.2.3). Tärkeintä heille on halu soittaa, ja suurin
motivaation lähde on itse musiikki. Opiskelija näyttää vain huomanneen olevansa solistisissa opinnoissa, jopa ajautuneena niihin. Koulutuksen alkuvaiheessa opetustyö ei ole juuri
mitenkään esillä keskustelussa, jonka täyttävät soittaminen, esiintymiset ja kilpailut. Tällaisessa vaiheessa solistisen koulutuksen opiskelijan musiikki-identiteettiä voisi kuvata
muusikko-identiteetiksi, joka tullee täsmentymään myöhemmin opintojen kuluessa esimerkiksi solisti-identiteetiksi, kamarimuusikko-identiteetiksi tai soitonopettaja-identiteetiksi.
Esimerkiksi Meeri rajasi selkeästi opetustyön pois tulevaisuudestaan, mutta hän ei nauttinut myöskään esiintymisestä. Niinpä hän joutui toteamaan musiikin opintojen keskeyttämisen olevan ainoa kyseeseen tuleva vaihtoehto. Pirkko näyttää kertomuksissaan painotta-
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van yhä enemmän sitä, että lied- ja kamarimusiikin esittäminen on tulevaisuudessa hänelle
tärkeää, kun taas sooloesiintymiset jäävät vähemmälle. Tämä ilmentää vahvistuvaa kamarimuusikko-identiteettiä. Ylijokeen (1998b, 9) viitaten voidaan todeta, että Meerin persoonallinen identiteettiprojekti ja sen toiveet ja tavoitteet eivät mahtuneet solistisen koulutuksen opiskelijan mallitarinan puitteisiin. Tämä voi ääritapauksissa merkitä juuri koulutusalan vaihtoa.

8 Yhteenvetoa
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten solistisen koulutuksen opiskelijat
rakentavat identiteettiään omaa elämäänsä kuvaavissa kertomuksissa ja mitä he kertovat
merkittävien ihmisten, soitonopettajien ja soitonopiskelun merkityksestä opintojensa etenemiselle. Lisäksi tutkimuksen mielenkiinnon kohteena oli, mitä musiikinopiskelijat kertovat osallistumisestaan musiikkikilpailuihin ja miten heidän kertomuksissaan tulee esiin
kilpailuissa saatu tunnustus. Tutkimusongelmia selvitettiin narratiivis-elämäkerrallista
tutkimusotetta käyttäen, ja aineistona oli viiden Sibelius-Akatemian solistisen koulutuksen opiskelijan haastattelut. Tutkimuksen kuluessa kolmea opiskelijaa haastateltiin viisi
kertaa ja kahta opiskelijaa neljä kertaa. Lisäksi opiskelijat osallistuivat kommunikatiivisen validoinnin kautta tutkimusraportin viimeistelyyn.
Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista voi todeta, että haastateltujen opiskelijoiden kuvausten perusteella heidän pianonsoiton opintonsa ovat edenneet vaiheittain. Aluksi soittaminen on ollut yksi harrastus muiden joukossa. Peruskoulun loppupuolella se on alkanut
muuttua tavoitteellisemmaksi, ja samalla opiskelija on alkanut harkita musiikin ammattiuraa. Sitoutuminen musiikkialaan on tapahtunut 18–19-vuotiaana, jolloin opiskelija on
aloittanut musiikin ammattiopinnot. Tämän tutkimuksen kuluessa yksi haastateltavista on
lopettanut opiskelunsa Sibelius-Akatemiassa.
Tutkimuksessa esiin tullut soitonopintojen vaiheittaisen etenemisen luonne on samansuuntainen tulos kuin Sosniakin (1985a, 1985b, 1985c), Bastianin (1989) sekä Manturzewskan (1990) tutkimuksissa (ks. luku 2.1.1.2). Vaikuttaa siltä, että tämän tutkimuksen
opiskelijoilla tavoitteellinen soitonopetuksen vaihe on alkanut myöhemmin kuin Sosniakin
(1985), Bastianin (1989) ja Manturzewskan (1990) haastattelemilla muusikoilla, jotka olivat osittain jo 10-vuotiaina tietoisesti tavoitteellisia opinnoissaan. Tähän voivat olla syynä
yhteiskuntien sosiokulttuuriset erot sekä koulutusjärjestelmien erilaisuus. Voidaan pohtia,
miksi haastateltujen opiskelijoiden soitonopinnot ovat muuttuneet tietoisesti tavoitteellisiksi myöhemmin, vaikka opiskelijat ovat aloittaneet soittamisen jo varhaisessa iässä.
Onko koulutusjärjestelmässämme jotakin sellaista, joka ei anna riittäviä mahdollisuuksia
koulun ulkopuoliselle harrastukselle? Kysymys voi olla myös soitonopettajien asenteista.
Opiskelijoiden ohjelmisto on voinut olla pitempään helpohkoa, kun taas esimerkiksi puolalainen musiikkikoulutusjärjestelmä ilmeisesti suosii varhaista edistymistä (ks. Manturzewska 1990).
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Soitonopettajien tärkeä merkitys on yhdenmukainen verrattuna esimerkiksi Gagnén
(1993) ja Tannenbaumin (1986) käsityksiin merkittävien henkilöiden osuudesta erityislahjakkuuden kehittymisprosessissa. Gagnén (1993) näkemys lahjakkuuden kehittymisestä
erityislahjakkuudeksi harjoittamalla pitkän prosessin kautta on yhteensopiva myös tämän
tutkimuksen johtopäätösten kanssa (ks. luku 2.1.1).

8.1 Identiteetin rakentuminen – vuoropuhelua vallitsevassa
diskurssissa
Modernin identiteettikäsityksen mukaan identiteetti muodostuu suhteessa merkityksellisiin toisiin minän ja yhteiskunnan välisessä vuorovaikutuksessa. Kuvaan tässä luvussa
aluksi niitä tutkimuksessa esiin tulleita yhteiskunnallisia ja kulttuurisia merkityksiä, joiden puitteissa soitonopiskelijat rakentavat identiteettiään. Sen jälkeen tarkastelen niitä
identiteetin rakentumisprosesseja, joita tämän tutkimuksen opiskelijoiden kertomana tuli
esiin. Tämän tutkimuksen kannalta merkittäviä toisia tarkastelen luvussa 8.2.
Nykyinen kulttuuri- ja koulutusympäristö tarjoaa lapsille ja nuorille runsaasti valinnan
mahdollisuuksia. Identiteetin rakentumisprosessin kannalta on merkityksellistä, miten
ympäröivä yhteiskunta arvottaa eri vaihtoehtoja, mihin kehyksiin nuori tavoitteitaan asettaa ja mihin hän saavutuksiaan vertaa. Toisin sanoen yhteisö on osaltaan ohjaamassa valintoja pitäessään jotakin arvokkaana ja tavoiteltavana.
Suomalaisessa musiikkielämässä on tapahtunut suuria muutoksia kahdenkymmenen
viime vuoden aikana. Musiikkitoimintaan, festivaaleihin ja musiikkioppilaitoksiin käytettävät resurssit ovat kasvaneet huomattavasti (ks. luku 3), mikä on merkinnyt muun muassa
musiikkia harrastavien lasten ja nuorten määrän kasvua. Harrastajien ja oppilaitosten määrän kasvua on seurannut myös selkeä lasten ja nuorten musiikkisaavutusten tason nousu.
Yleistä keskustelua onkin leimannut suomalaisen soitonopetusjärjestelmän ja sen saavutusten ihailu jopa kansainvälisen vertailun näkökulmasta. Voidaan todeta, että nykyistä
musiikkioppilaitosdiskurssia leimaa jonkinlainen suoritus- ja sankarinäkökulma. Hallin
(1999) mukaan diskurssin avulla kohteesta tuotettu tieto vaikuttaa myös sosiaalisiin käytäntöihin. Olennaista onkin diskurssin käytännön merkitys, ei se, onko diskurssin sisältö
totta vai ei. Identiteetit rakennetaan diskurssin sisällä, jolloin niitä tarkastellaan joissakin
tietyissä erityisissä historiallisissa paikoissa. (Mts. 98, 104, 251.) Holstein ja Gubrium
(2000, 104) pitävät instituutioihin liittyviä diskursseja merkittävinä persoonallisten identiteettien muovautumisen kannalta. Niinpä suomalaisen soitonopiskelijan identiteetin rakentumisen keskeisenä kontekstina on suomalaista musiikkielämää ja musiikkioppilaitoksia
koskeva diskurssi. Se luo lähtökohdat ja kehykset suomalaisen musiikinopiskelijan minäkertomuksille. Olennaista on, miten soitonopiskelija tähän diskurssiin suhtautuu ja millaisiksi hän diskurssin sisällä omat taitonsa ja tavoitteensa arvottaa.
Musiikkioppilaitoksia koskevassa diskurssissa on keskeistä esimerkiksi ajatus tutkintosuoritusten tavoitteellisesta syklistä. On olemassa suositukset tietyistä määräajoista ja ikävuosista tiettyjen opintotavoitteiden saavuttamiseksi. Jo kymmenien vuosien ajan suomalaisten musiikkioppilaitosten valintakokeita ja tutkintosuorituksia on useimmiten totuttu
pisteyttämään asteikolla 0–25, ja myös tätä voidaan pitää eräänä tätä diskurssia kuvaavana
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luonteenomaisena piirteenä. Pisteytysjärjestelmä itsessään jo sisältää vertailevan elementin: ”11 pisteen soittaja” on selkeästi heikompi kuin ”21 pisteen soittaja”. Kilpailutuomaristotkin usein käyttävät tätä samaa asteikkoa, joka vaikuttaa olevan yksi sisäänrakennettu
ajatusrakennelma opiskelijoiden arvioinnissa ja myös heidän vertailussaan.
Tutkimustuloksissa tuli esiin opiskelijoiden erilainen suhtautuminen muihin soitonopiskelijoihin. Joku pääasiassa vertaa omia suorituksiaan toisten suorituksiin, kun taas joku
pitää toisten soittajien kuuntelemista lähinnä mielenkiintoisena. Ainakin tämän tutkimuksen opiskelijoiden kertoman mukaan vaikuttaa siltä, että musiikkia opiskelevat nuoret ainakin osittain vertailevat opiskelijatovereidensa saavutuksia omiinsa. Tätä voi olla edesauttamassa edellä mainittu musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmien tiukka tavoitteellisuus,
johon kuuluu se, että pistein arvioidut tutkinnot on suositeltu suoritettaviksi tietyssä ajassa.
Se, että tavoitteena on soitonopinnoissa menestyminen, asettaa suuria vaatimuksia nuorille,
ja esiintymiset ja saavutukset toimivat merkittävinä itseilmaisun muotoina. Verratessaan
saavutuksiaan ikätoveriensa saavutuksiin nuori samalla arvioi itseään ja pahimmassa tapauksessa ihmisarvoaan. Musiikkioppilaitoksia koskevassa diskurssissa opinnoissa menestyminen on hyveellistä, pelkkä soiton harrastaminen ei niinkään, ja musiikkikilpailut ovat
saaneet merkittävän aseman koulutusjärjestelmässä yhtenä menestyksen mittarina.
Tämän tutkimuksen viitekehyksessä identiteettiä on tarkasteltu sekä samuutena, sosiaalisena identiteettiprojektina, että itseytenä, persoonallisena identiteettiprojektina. Musiikinopiskelijoita tarkastellessani kutsun näitä sosiaaliseksi musiikki-identiteetiksi ja persoonalliseksi musiikki-identiteetiksi. Solistisen koulutuksen opiskelijan näkökulmasta sosiaalinen musiikki-identiteetti on muotoutunut lapsuudesta alkaen. Tärkeitä tässä prosessissa
ovat olleet jossakin musiikkioppilaitoksessa suoritetut menestykselliset soitonopinnot,
jotka ovat vahvistaneet opiskelijan käsitystä itsestään muusikkona. Opiskelija on kyennyt
täyttämään musiikkioppilaitosyhteisön asettamat hyveellisen opiskelun kriteerit (ks. Ylijoki 1998b, 9). Sosiaalisen musiikki-identiteetin rakentumisen ydinkohtia ovat olleet toisaalta ajatus musiikista ammattina ja toisaalta ammattimaisiin soitonopintoihin sitoutuminen, joka on kulminoitunut pääsynä solistiseen koulutukseen. Tämän tutkimuksen opiskelijoilla tämä tapahtui noin 18–19-vuotiaana. Haastatellut opiskelijat näyttävät solistisen
koulutuksen aikana vähitellen sosiaalistuneen yhteisön asettamiin vaatimuksiin, muun
muassa kilpailukulttuuriin. Kuitenkin opiskelijoiden identiteettistatukset vaikuttavat erilaisilta. Jotkut ovat harkiten sitoutuneet musiikkialaan, kun taas jotkut opiskelijat kuvasivat
sitoutumistaan jopa ”ajautumisena”. Voidaankin pohtia, mihin suuntaan heidän identiteettinsä tulevaisuudessa kehittyy: kypsyykö ajautujasta sitoutuja, vai hakeutuuko nuori
muulle alalle.
Musiikkikoulutusta koskeva diskurssi luo kehykset myös niille kriteereille, joilla sosiaalisen musiikki-identiteetin tavoittelua arvioidaan. Aloittelevia solistisen koulutuksen
opiskelijoita voidaan pitää akateemisen heimonsa noviiseina (ks. Becher 1989, Ylijoki
1998a), joiden menestystä arvioidaan suhteessa yleisiin käsityksiin siitä, miten solistisen
koulutuksen opintojen tulisi sujua: mitä järjestelmä edellyttää, eli mistä pitäisi suoriutua ja
miten. Diskurssi määrittää toiminnan lähtökohdat ja myös ne kriteerit, jotka täyttämällä
saavutetaan yhteisön kunnioitusta. Opiskelijan tulee kyetä omaksumaan musiikkikoulutusyhteisössä vallitseva moraalijärjestys (ks. Harré 1983, 245, Ylijoki 1998b, 9), jotta hän
kykenisi kiinnittymään yhteisöön ja sitoutumaan sen kulttuuriin. Mikäli omaksuminen ja
sitoutuminen eivät onnistu, saattaa seurauksena olla jopa koulutusalan vaihto (ks. luku 7.2).
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Ylijoen (1998a, 139) mukaan moraalijärjestyksen omaksuminen on edellytys sosiaalisen
identiteettiprojektin onnistumiselle.
Persoonallinen musiikki-identiteetti rakentuu rinnan sosiaalisen identiteettiprojektin
kanssa persoonallisten itseilmaisujen kautta erottamalla yksilön erilaiseksi kuin muut.
Tämän tutkimuksen opiskelijat kertoivat, että heidän hakeutuessaan solistiseen koulutukseen ja edelleen koulutuksen alkuvaiheissa heidän suurin motivaationsa oli halu soittaa ja
olla musiikin kanssa tekemisissä. Harjoittelun innoittajana ovat olleet itse musiikki ja kulloinkin opiskeltavana olevat teokset. Tässä vaiheessa persoonallinen musiikki-identiteetti
vaikutti olevan vielä melko eriytymätön. Opiskelijat näkivät itsensä soittajina ja muusikkoina erittelemättä täsmällisemmin, millaisena he oman persoonallisen musiikki-identiteettinsä ymmärtävät. Tutkimuksen edetessä opiskelijoiden kertomuksissa tuli esiin painotuseroja oman musiikki-identiteetin hahmottamisessa. Joku opiskelija alkoi kertoa yhä
enemmän suuntautumisestaan kamarimuusikoksi ja lied-pianistiksi, jonkun toisen kertomuksissa soitonopetustyön asema alkoi tulla esiin, joku kertoi edelleen pääasiassa esiintymisistään soolokonsertein, kun taas yksi opiskelijoista (alanvaihtaja) ei pitänyt mitään
näistä vaihtoehdoista soveltuvana tai läheisenä. Opintojen edetessä opiskelijoiden persoonallinen musiikki-identiteetti alkoi muotoutua esimerkiksi kamarimuusikko-identiteetiksi,
jolloin opiskelija alkoi löytää oman paikkansa ja hänelle luonnistuvimman tehtävän ja aseman musiikkiyhteisössä.
Alanvaihtajan osalta voi tulkita, että hänen sitoutumisensa solistisen koulutuksen opiskelukulttuuriin jäi epätyydyttäväksi, mikä osaltaan oli johtamassa opintojen keskeyttämiseen ja koulutusalan vaihtoon. Ylijoki (1998b) on huomannut akateemisten opiskelijoiden
keskuudessa osittain suurtakin tyytymättömyyttä opiskeluyhteisössä vallitseviin käytäntöihin eli kunkin tieteenalan akateemiseen moraalijärjestykseen. Voimakkaastakaan kritiikistä
huolimatta opiskelijat eivät kyseenalaistaneet vallitsevia käytäntöjä siinä määrin, että olisivat toimineet niiden muuttamiseksi tai asettuneet vastarintaan. (Mts. 10.) Tässä tutkimuksessa voi havaita saman ilmiön. Vähitellen opintojen edetessä musiikinopiskelijat ovat
alkaneet sopeutua vallitseviin käytäntöihin, vaikka he tutkimuksen alussa esittivät niitä
kohtaan melko jyrkkääkin kritiikkiä.
Musiikin alalla erilaiset saavutukset ja niiden kautta saatava tunnustus ovat merkittäviä
persoonallisen musiikki-identiteetin muotoutumisen kannalta. Erityisesti musiikkikilpailut
ovat tällä hetkellä tyypillinen foorumi, jolla muista voi erottautua (ks. luku 8.3). Tähän tutkimukseen osallistuneet solistisen koulutuksen opiskelijat suhtautuvat osittain aika varauksellisesti ja jopa kielteisesti musiikkikilpailuihin. Toisaalta opiskelijoiden kertomuksissa
tulee ilmi muutos opintojen alkuajan suhtautumisen ja myöhemmän vaiheen suhtautumisen
välillä. Tässä tutkimuksessa on ollut lähtökohtana, että opiskelijat ovat tutkimuksen kuluessa rakentaneet erilaisten kertomusten kautta narratiivista identiteettiään. Tälle on tyypillistä kertomusten kehittyminen ja aina uusien kertomusten liittyminen aiempiin, ja kertomisen kautta on mahdollisuus uudistaa myös itseä koskevia käsityksiä (ks. myös Kaunismaa ja Laitinen 1998, 118). Näin ollen musiikinopiskelijoiden narratiivista identiteettiä
voidaan kuvata jatkuvasti uusiutuvana kertomuksena. Uusiutuvien kertomusten kautta
voimme todeta esimerkiksi edellä kuvatun muutoksen, sopeutumisen vallitsevaan kilpailuja suorituskulttuuriin. Opintojen alussa opiskelijat eivät ehkä tiedostaneet kaikkia opintojen
asettamia vaatimuksia, ja ajatus jatkuvasta kilpailemisesta ja kilpailujen merkittävästä asemasta opinnoissa oli vastenmielinen. Jonkin ajan kuluttua opiskelijat ovat oppineet, mikä
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on ”pelin henki”, ja kertomuksissa tulee esiin esimerkiksi uusien kilpailujen aktiivinen
suunnittelu edellisten kilpailujen mentyä ohi.
Se näkökulma, että narratiivinen identiteetti nähdään uusien kertomusten kautta aina
uudelleen muotoutuvana ominaisuutena, sopii myös opiskelijoiden persoonallisen
musiikki-identiteetin tarkasteluun. Kertomisen prosessin aikana musiikinopiskelijoiden
narratiivinen identiteetti rakentui ja muokkautui useiden erilaisten kertomusten kautta.
Kuten edellä on todettu, vähitellen tutkimuksen kuluessa opiskelijoiden kertomuksissa
alkoi selkiytyä, millaiseksi heidän persoonallinen musiikki-identiteettinsä rakentuu.
Tämän tutkimuksen valossa voi todeta, että musiikinopiskelijoiden identiteetit rakentuvat
moniulotteisina, aina uudistuvina kertomuksina, joissa menneisyys ja sen tapahtumat ovat
läsnä (ks. myös Fornäs 1998, 265, 284). Menneisyyden tapahtumat ovat identiteetin rakennuspuina, mutta identiteettiprosessin jatkuessa tulkinnat menneisyyden tapahtumista saavat uusia merkityksiä (ks. myös Sarup 1996, 14).

8.2 Merkittävät toiset musiikinopiskelijoiden elämässä
Näyttää siltä, että tähän tutkimukseen osallistuneet solistisen koulutuksen opiskelijat ovat
kasvaneet paikkakunnilla, joilla klassisen musiikin harrastaja on päässyt esiintymään ja
joilla hänen osaamisensa on huomattu myönteisellä tavalla. Tämä on ollut kannustavaa
opiskelijoiden opintojen aikana. Pienilläkin paikkakunnilla on ollut mahdollisuus aloittaa
tavoitteellinen soitonopiskelu jo ennen kouluikää. Yhteiskunnan ylläpitämä musiikkioppilaitosverkosto onkin tämän tutkimuksen näkökulmasta keskeisin yhteiskunnallinen tekijä. 1970-luvulta alkaen yhteiskunnan ylläpitämien musiikkioppilaitosten määrä on moninkertaistunut. Tämän ansiosta useat pienetkin paikkakunnat fyysisinä ympäristöinä ovat
sellaisia, että tavoitteellinen soitonopiskelu lapsesta alkaen on mahdollista. Tämä on merkinnyt musiikkia opiskelevien lasten ja nuorten määrän moninkertaistumista. (Ks. luku
3.1.) Samanaikaisesti muukin suomalainen musiikki- ja taide-elämä on voimakkaasti
kehittynyt esimerkiksi tasokkaiden ammattiorkestereiden ja musiikkifestivaalien myötä.
Voidaankin todeta, että soitonopetusjärjestelmästä on tullut vakiintunut ja arvostettu osa
suomalaista koulutusjärjestelmää.
Merkittäviä toisia tämän tutkimuksen näkökulmasta ovat vanhemmat, koulu- ja opiskelijatoverit sekä soitonopettajat. Kodin ja vanhempien merkitys harrastuksen tukijoina ja
kannustajina on ollut korvaamaton. Lapsilla on ollut kotona käytössään soitin, ja vanhemmat ovat käyttäneet paljon aikaansa kuljettaessaan lastaan tunneille. Vanhemmat ovat usein
myös auttaneet harjoittelussa. Vanhempien henkinen tuki on ollut monissa tilanteissa, esimerkiksi kilpailuihin valmistautuessa, tärkeää. Tässä tutkimuksessa ei tullut esiin vanhempien kunnianhimoa kielteisessä mielessä eikä lapsen pakottamista tai huomiotta jättämistä.
Kotien ilmapiiri on tuntunut hyvältä ja kannustavalta, ja opiskelijoiden välit vanhempiin
näyttävät olevan läheiset. Kotien asenteet ovat olleet hyvänä voimavarana opiskelijoiden
elämässä.
Tämän tutkimuksen opiskelijat ovat aloittaneet soitonopintonsa varhaisessa iässä, 4–
5-vuotiaina. Kodit ovat olleet tässä merkittävässä asemassa. Vaikka kotien musiikillinen
harrastuneisuus on ollut hyvin eritasoista, on lapsen musiikkiharrastukselle annettu mah-
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dollisuus. Kodeissa on harrastettu musiikin kuuntelua, ja usein opiskelijat ovat musisoineet
spontaanisti jo runsaasti ennen kouluikää. Vaikuttaa siltä, että opiskelijat ovat kasvaneet
kodeissa, joissa enkulturoituminen musiikkiin (ks. luku 2.1.1.1) on ollut mahdollista suotuisassa ympäristössä. Tämä puolestaan on luonut hyvän pohjan tavoitteelliselle soitonopiskelulle. Toisaalta opiskelijat ovat lapsuudessaan ehtineet harrastaa muutakin kuin
soittamista. Tietoisesti tavoitteelliseksi soitonopiskelu on muuttunut peruskoulun loppuvaiheessa. Tällöin opiskelijat ovat motivoituneet soittamiseen, alkaneet suhtautua sen vaatimaan ajankäyttöön uudella tavalla ja ruvenneet ajattelemaan musiikkiharrastusta ammatilliselta kannalta.
Soiton harrastajan näkökulmasta ilmapiiri kouluissa vaikutti olleen ristiriitainen. Toisaalta musiikin harrastajat saivat koulussa mahdollisuuden käyttää taitojaan, ja usein opettajat antoivat mahdollisuuden esiintyä tai säestää koulussa. Jotkut opiskelijat kokivat tämän
erityisen kannustavaksi. Koulutovereiden suhtautumisessa oli joissakin tapauksissa negatiivisiakin piirteitä: kateutta ja pilkkaamista. Edes musiikkiluokalla opiskelu ei näyttänyt
rajaavan pois kielteisiä reaktioita.
Toiset musiikkia harrastavat nuoret tulivat sitä tärkeämmiksi mitä sitoutuneempaa
musiikin harrastaminen oli. Kun nuori alkoi suuntautua musiikkiin ammatillisesti, oli toisten musiikinopiskelijoiden merkitys yhä tärkeämpi. Tämän tutkimuksen opiskelijat sitoutuivat musiikkialaan 18–19-vuotiaina aloitettuaan ammatilliset solistiset opinnot. Sibelius-Akatemian nykyisen opiskeluilmapiirin kokeminen on kahtalaista. Toisaalta ilmapiiriä
kuvaillaan normaalina, toisaalta jotkut kokevat sen ahdistavana ja liian kilpailuhenkisenä.
Parhaimmillaan opiskelijatovereiden merkitys koetaan hyvin myönteisenä. Tämä ilmenee
esimerkiksi siinä, että luokkatunneilla toisia opiskelijoita pidetään myönteisellä tavalla
kriittisinä kuulijoina. Haastateltujen musiikinopiskelijoiden ystävät ovat usein toisia musiikinopiskelijoita.
Opiskelijoiden soittaminen ja alan valinta perustuvat sisäiseen motivaatioon. Musiikki
ja harjoitettavat teokset koetaan niin mielenkiintoisina ja mukavina, että aktiivinen harjoitteluprosessi pysyy käynnissä. Soitonopettajien merkitys on tämänkin tutkimuksen perusteella erittäin keskeinen musiikkia harrastavan lapsen ja nuoren elämässä. Parhaimmillaan
lapsuuden soitonopettajia muistellaan innostavina henkilöinä, ja ilmapiiri soittotunneilla
on ollut miellyttävä ja kannustava. Toisaalta lapsuusajalta on myös kielteisiä ja jopa pelottavia soittotuntikokemuksia. Useissa kuvauksissa jotakin tiettyä soitonopettajaa pidetään
avainhenkilönä uran suuntautumisen kannalta. Tällaisen soitonopettajan johdolla, yleensä
peruskoulun ja lukion siirtymävaiheessa, opiskelijan opinnot ovat saaneet tavoitteellisen,
ammattimaisuuteen suuntaavan käänteen.
Soitonopettajaa voidaan pitää parhaimmillaan avainhenkilönä musiikinopiskelijan elämässä. Tällöin soitonopettaja kykenee arvioimaan yksilöllisesti kunkin opiskelijan kehittymisen kannalta olennaiset haasteet ja tehtävät. Mikäli haasteiden asettelu ja niihin vastaaminen ovat tasapainossa, opiskelija voi kokea onnistumisen tunteita, joilla on kannustava
ja motivoiva merkitys opintojen tulevaisuuden kannalta.
Hyvin menestyneet musiikin opiskelijat ovat kokeneet urallaan myös merkittäviä, yksittäisiä oppimiskokemuksia, jotka ovat jääneet jopa käänteentekevinä mieleen. Opiskelijat
kuvaavat tällaisina kokemuksina esimerkiksi yksittäisiä oppitunteja tai musiikkileirejä.
Erityisesti musiikkikilpailut ovat tämän tutkimuksen valossa keskeisimpiä merkittäviä
tapahtumia musiikinopiskelijan elämässä (ks. luvut 6 ja 8.3). Musiikkileirien merkitys
opintojen innoittajina näyttää olevan tärkeä. Jotkut musiikkileirien opettajakontakteista
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ovat olleet merkittäviä opiskelijoiden tulevaisuuden kannalta, koska niiden ansiosta on
virinnyt ajatus musiikista ammattina.
Sattuma ratkaisee, millaisia opettajakontakteja esimerkiksi musiikkileirillä syntyy,
mutta joissakin tapauksissa tällaisella sattumalla on voinut olla jopa ratkaiseva merkitys
opintojen suuntautumisen kannalta. Tämän tutkimuksen opiskelijoilla soitonopintojen
edistymisessä on tapahtunut merkittävä muutos siirtymävaiheessa peruskoulusta lukioon.
Harjoittelumäärät ovat selvästi kasvaneet, ja opiskelu on muuttunut tavoitteellisemmaksi.
Muutoksen kannalta näyttäisi olevan merkittävää onnistunut opettajanvaihdos juuri tässä
vaiheessa ja työskentely uuden soitonopettajan johdolla. Voidaan ajatella, että tässäkin suhteessa sattumalla voi olla tärkeä merkitys. Ellei joku tietty opettaja olisi sattunut opiskelijan
opettajaksi, olisiko hän lopulta suuntautunut musiikkialalle? Kuvaavathan opiskelijat itsekin useimmiten jotakuta tiettyä soitonopettajaa avainhenkilöksi uransa kannalta.
Tässä tutkimuksessa esiin tullut vanhempien ja erityisesti soitonopettajien keskeinen
merkitys musiikinopiskelijoiden elämässä on yhteneväinen Bloomin (1985a), Bastianin
(1989) ja Manturzewskan (1990) tutkimusten tulosten kanssa. Identiteetin rakentumisen
näkökulmasta merkittävät toiset ovat olennaisia itsen määrittelyssä (ks. esim. Hall 1999,
21–22). Taylor (1994, 32–34, 37) toteaa, että identiteetin rakentuminen tapahtuu jatkuvassa
dialogisessa suhteessa merkittävien toisten kanssa läpi koko elämän. Merkittävää on, että
myös menneisyydessä olleet dialogiset suhteet ovat pysyvästi mukana identiteetin rakentumisessa. Näin ollen esimerkiksi musiikinopiskelijat kantavat mukanaan elämässään myös
lapsuudenaikaisia soitonopettaja-oppilassuhteitaan. Berger ja Luckmann (1995, 150)
korostavat merkityksellisten toisten tärkeyttä äärimmilleen toteamalla, että yksilöstä tulee
se, miksi hänen merkitykselliset toisensa häntä kutsuvat.
Voidaan todeta, että esimerkiksi soitonopettajat merkittävinä toisina ja palautteen antajina paljolti muokkaavat sitä mielikuvaa, joka musiikinopiskelijalle itsestään soittajana
muodostuu. Soitonopettaja voi antaa opiskelijalle tunnustusta, jota Taylor (1994, 25) pitää
elintärkeänä inhimillisenä tarpeena ja osaltaan identiteetin muotoutumisen kannalta olennaisena. Oliver (2000, 32) tuo esiin useiden nykysosiaaliteorioiden näkemyksen, jonka
mukaan tunnustuksen saaminen edesauttaa myönteisen itsetunnon kehittymistä. Toisaalta
esimerkiksi Gagné (1993, 73–74) pitää itsearvostusta ja itseluottamusta olennaisen tärkeänä lahjakkuuden kehitysprosessissa (ks. luku 2.1.1). Niinpä esimerkiksi soitonopettajan
antama tunnustus parhaimmillaan tukee opiskelijan itsetuntoa ja edesauttaa opiskelijaa harjoittamaan omia taipumuksiaan menestyksellisesti. Toisaalta tunnustuksen puuttuminen
voi pahimmillaan nujertaa opiskelijan itsetuntoa ja heikentää mahdollisen musiikillisen
potentiaalin toteutumista. Kun musiikinopiskelijat näyttävät usein yhdistävän musiikilliset
taidot ja suoritukset henkilökohtaisesti omaan persoonaansa jopa itsearvostukseen vaikuttavina tekijöinä (ks. myös esim. Kemp 1996, 100–101), ei onnistuneiden koulutusvalintojen ja myönteisten soitonopettaja-oppilassuhteiden merkitystä voi liiaksi korostaa.

8.3 Musiikkikilpailut – kamppailua tunnustuksesta
Musiikkikilpailujen asema näyttää käyvän yhä keskeisemmäksi musiikkielämässämme.
Musiikkikilpailuista ei ole juurikaan tutkimustietoa, ja tämän tutkimuksen anti opiskeli-
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joiden osallistumisesta musiikkikilpailuihin edustaneekin harvinaista aluetta tutkimustiedossa. Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat ovat aloittaneet kilpailemisen lukiovuosina.
Opiskelijoiden kokemukset musiikkikilpailuista näyttävät olevan ristiriitaisia: toisaalta
heillä on osittain hyvinkin negatiivisia kokemuksia ja toisaalta parhaimmillaan kannustavia onnistumiskokemuksia. Vaikuttaa siltä, että opiskelijoiden persoonalliset ominaisuudet vaikuttavat erittäin paljon siihen, millaisina kilpailut koetaan. Suorituskyky-orientoitunut asennoituminen johtaa lähinnä vertailemaan omaa suoritusta toisten suorituksiin ja
välttämään vaativia esiintymistilanteita. Tavoite-orientoitunut asennoituminen auttaa keskittämään huomion itse taitojen omaksumiseen ja oppimiseen, ei niinkään vertailuun.
Tällainen asennoituminen pitää yllä oppimisprosessia myönteisellä tavalla.
Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että musiikkikilpailut ovat yksi tärkeimmistä tavoista saada julkista tunnustusta omille taidoilleen musiikkielämässä. Tunnustuksen tavoittelu näyttää leimaavan sekä nykyopiskelijan että -opettajan kulttuurihorisonttia.
Yhteisö määrittää ne kulttuuriset kriteerit, joilla henkilöiden sosiaalista arvostusta mitataan, ja persoonan status määräytyy saavutetun sosiaalisen kunnian mukaan (ks. Honneth
1995, 122–123). Parinkymmenen viime vuoden aikana musiikkikilpailuihin osallistuvien
pianonsoiton opiskelijoiden määrä on huomattavasti kasvanut (ks. luku 3.3). Voidaankin
todeta, että kilpailuista on tullut osa solistisen koulutuksen moraalijärjestystä. Ne ovat yksi
keskeinen musiikkiyhteisön hyväksymä ja edellyttämä tapa osoittaa osaamistaan ja kykyään astua musiikkiyhteisön jäsenyyteen. Tässä mielessä ne ovat osa solistisen koulutuksen
opiskelijoiden sosiaalista musiikki-identiteettiprojektia. Kilpailut ovat musiikkiyhteisön
hyväksymä tapa rakentaa sosiaalisia hierarkioita ja asettaa arvojärjestykseen paitsi opiskelijoita, myös heidän opettajiaan. Tunnustukseen sisältyvä sosiaalinen arvonanto kohdistuu
nimenomaan yksilön niihin piirteisiin, jotka erottavat hänet muista. Tunnustus siis edesauttaa myös persoonallista identiteettiprojektia. Honnethin (1995, 128) mukaan kokemus saavutetusta sosiaalisesta arvosta sisältää uskon siihen, että yksilön saavutuksia pidetään
arvokkaina ja hyödyllisinä. Onnistuneisiin identiteettiprojekteihin kuuluu yksilön tavoite
saavuttaa tunnustettu asema yhteisössään, ja tähän tavoitteeseen pyrkimisessä kilpailut ja
niiden kautta saatava julkinen arviointi voivat toimia välineinä (ks. myös Ylijoki 1998a,
141).
Opiskelijoiden kertomusten mukaan kilpailuihin valmistautuminen on soitonopintoja
merkittävästi rytmittävä asia. Kilpailuihin valmistaudutaan vajaan vuoden verran, loppua
kohden tiivistyvällä vauhdilla. Opettajat ovat valmiita käyttämään ylimääräistä aikaa kilpailuihin valmistautuvien opiskelijoiden opettamiseen, mikä osoittaa, että kilpailut ovat
merkittäviä myös opettajille. Kilpailut lisäävät harjoittelun tavoitteellisuutta ja määrätietoisuutta sekä kaikin puolin aktivoivat opiskelijaa ja lisäävät hänen esiintymisiään etenkin
ennen kilpailua. Opiskelijoiden toiveista huolimatta psyykkistä esiintymisvalmennusta ei
näytä sisältyvän kilpailuprosessiin. Vaikka opettaja olisi kilpailuidean takana, on opiskelijan viimeistään kilpailutapahtuman lähetessä motivoiduttava itsekin tavoitteeseen. Parhaimmillaan kilpailukokemus on ollut innostava, jopa elämyksenomainen onnistuminen ja
merkittävä tapahtuma opiskelijan elämässä.
Pahimmillaan opiskelijat ovat pitäneet kilpailuun osallistumista erittäin stressaavana
kokemuksena. Jos ohjelmiston valinta on ollut epäonnistunut, opiskelija ei ole ehtinyt
oppia liian vaikeaa ohjelmistoa riittävän ajoissa. Esiintymiset ennen kilpailua ovat tuntuneet epäonnistumisilta. Pahimmassa tapauksessa itse kilpailuesiintymistä on vaivannut hallitsematon esiintymisjännitys eikä tunnustusta ole tullut. Opiskelija on voinut arvottaa koko
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osaamistaan saadun palautteen perusteella, ja huonoksi koettu suoritus on tuntunut jopa
ihmisarvoa heikentävältä. Osaltaan tällaiset kokemukset ovat voineet olla johtamassa jopa
alanvaihtoajatuksiin. Näyttää siltä, että opiskelijat eivät kerro jopa useita vuosia kestävistä
ikävistä tuntemuksistaan opettajilleen.
Soitonopettajat voivat tavoitella tunnustusta opiskelijoidensa menestyksen kautta. Honnethin (1995, 127) mukaan moderneissa yhteisöissä sosiaalisen arvonannon muodot ovat
jatkuvan kamppailun alaisina, kun kukin toimijaryhmä yrittää kohottaa omien ominaisuuksiensa arvostusta. Opettajat kehottavat opiskelijoitaan kilpailuihin, ja kilpailuun valmistautuvat saavat runsaasti lisätunteja ja -harjoituksia. Tämä samalla viestii siitä, miten tärkeitä
kilpailut ovat myös opettajille. Opettajan ja opiskelijan yhteistyö on tiivistyvä projekti
ennen kilpailua. Ennen kilpailua voi perustellusti syntyä vaikutelma, että kilpailuun valmistautuvat opiskelijat ovat opettajalleen arvokkaampia kuin muut. Tätä voi ilmentää esimerkiksi se, että kilpailuun valmistautuviin opiskelijoihin käytetään runsaammin aikaa ja
he saavat kokoontua omana ryhmänään opettajansa johdolla. Toisaalta kilpailun jälkeen
opiskelijat voivat jäädä suhteellisen yksin, ja seuraavat kontaktit opettajaan kilpailun jälkeen voivat olla vasta pitkän ajan kuluttua.
Kilpailuesiintymisen jälkeen opiskelijoita saattaa vaivata tuomariston ristiriitainen
palaute. Tuomaristo edustaa kilpailussa yhteisön ”ylintä tuomiovaltaa” ja niitä virallisia
kriteerejä, joiden perusteella tunnustusta jaetaan. Opiskelijoiden kannalta on ristiriitaista,
että tuomariston ratkaisujen perusteet jäävät joskus epäselviksi tai tuntuvat epäoikeudenmukaisilta.
Tämän tutkimuksen perusteella yhteenvetona voi todeta, että kilpailut kuuluvat olennaisesti solistiseen koulutukseen, ja kilpailujen kautta tavoiteltava tunnustus on osaltaan merkittävästi rakentamassa nykyisten solistisen koulutuksen opiskelijoiden identiteettiä. Kilpailuista näyttää tulleen osa solistisen koulutuksen taustaeetosta (ks. Shotter 1993, 38). Ne
ovat itsestään selvä asia, jonka olemassaoloon opiskelijat vähitellen koulutuksen aikana
sopeutuvat, eikä niitä ainakaan julkisesti aseteta kyseenalaisiksi. Kilpailuja voidaan pitää
myös merkittävänä osana solistisen koulutuksen moraalijärjestystä (ks. Harré 1983, 245,
Ylijoki 1998b, 9), johon sopeutuminen on yksi osa opiskelijan sosiaalista musiikki-identiteettiprojektia. Toisaalta kilpailuilla on merkittävä osa myös opiskelijan persoonallisen
musiikki-identiteetin rakentumisessa. Ne ovat musiikkiyhteisössä foorumi, jolla voi erottautua toisista ja tuoda esiin omaa karismaansa ja ainutlaatuisuuttaan.

9 Tutkimuksen uskottavuuden arviointia
Perinteisesti tutkimustyössä on käytetty luotettavuuskriteerien määrittäjinä reliabiliteetin
ja validiteetin käsitteitä. Tynjälä (1991) on esittänyt metodikirjallisuuteen ja tieteelliseen
kirjallisuuteen perustuvan katsauksen kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien luotettavuustarkasteluun. Hän toteaa, ettei kvalitatiivisen tutkimuksen piiristä löydy yhtenäistä käsitystä tutkimuksen luotettavuuteen liittyvistä kysymyksistä. Luotettavuustarkastelu on
riippuvainen valitusta tieteenfilosofisesta näkökulmasta sekä käytetystä tutkimusmenetelmästä. Eri tutkimusmenetelmien taustalla on erilaisia tieteenfilosofisia ja epistemologisia
oletuksia, jotka tulee tutkimusta tehdessä tiedostaa. Esimerkiksi tieteenfilosofinen käsitys
relativismista (ks. luku 2.3) tutkimuksen lähtökohtana tarkoittaa sitä, että voi olla olemassa useita totuuksia ja tutkimuksella tavoitetaan tietty näkökulma ilmiöstä. Jos oletetaan,
että tutkimuksella voidaan tavoittaa monia totuuksia, ei reliabiliteetti ole olennainen
kysymys. (Mts. 388–391.) Koska narratiivis-elämäkerrallinen tutkimusote on suhteellisen uusi kasvatustieteessä, sen arvioinnin kriteerit ovat jatkuvasti keskustelun aiheena.
Tässä arvioinnissa näyttää olevan väistymässä se, että nojaudutaan perinteisiin reliabiliteetti- ja validiteetti-käsitteisiin. Esimerkiksi Lincoln ja Denzin (2000, 1080) kuvaavat
laadullisen tutkimuksen nykyvaiheita siirtymänä pois postpositivistisista validiteettimalleista. Kirjoittaessaan kahdesta erilaisesta tietämisen tavasta, loogis-rationaalisesta ja narratiivisesta, Bruner (1986) toteaa, että ne merkitsevät myös täysin erilaisia verifikaatioprosesseja. Narratiivisen tiedon uskottavuuskriteerinä keskeinen on todentuntuisuus (verisimilitude), jolloin lukija voi vakuuttua tapahtumien välisistä yhteyksistä. (Mts. 11–13.)
1990-luvulla jatkuvasti lisääntyneessä narratiivis-elämäkerrallisessa tutkimuskirjallisuudessa tutkimuksen uskottavuustarkasteluun liitetään runsaasti erilaisia käsitteitä, jotka
näyttävät tarkoittavan osittain samoja asioita. Yksi käytetyimmistä käsitteistä on juuri
edellä mainittu todentuntuisuus (ks. esim. Lincoln & Denzin 1994, 579). Todentuntuisuutta
edistävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että tutkimuksessa tuotetut kertomukset eivät jää
irrallisiksi, vaan ne sijoitetaan historialliseen ja paikalliseen kontekstiin. Kohler Riessmann
(1993, 65) määrittelee todentuntuisuuden nimenomaan narratiivien suhteena sosiaaliseen
maailmaan, jolloin tulkintojen vakuuttavuus on sidoksissa tiettyyn historialliseen hetkeen.
Huolimatta siitä, että monet tutkijat eivät suoranaisesti käytä käsitettä todentuntuisuus, he
tuovat esiin kontekstin kuvauksen yhtenä keskeisimmistä narratiivisen tutkimuksen piirteistä (ks. esim. Gudmundsdottir 1995, 25 ja 1997, 1, Goodson 1997, 113, Lieblich ym.
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1998, 172). Tämän tutkimuksen merkittävä konteksti on suomalainen soitonopetusjärjestelmä ja sitä koskeva diskurssi, joiden puitteissa kunkin musiikinopiskelijan kertomuksia
tarkastellaan ja tulkitaan.
Todentuntuisuuden ohella toinen keskeinen uskottavuuskäsite on tutkimuksen läpinäkyvyys (apparentness) (ks. esim. Connelly & Clandinin 1996, 85). Tätä voidaan luonnehtia
siten, että sillä viitataan tutkimuksen seikkaperäiseen kuvaukseen, jonka avulla voi seurata
mahdollisimman tarkasti tutkimuksen kulkua sekä tutkijan ajattelua ja tutkimuksen kuluessa tehtyjä johtopäätöksiä. Kvale (1996, 245) kirjoittaa perinteisten luotettavuuskäsitteiden uudelleenkäsitteellistämisestä, ja toteaa, että reliabiliteetin sijasta voi puhua tutkimustulosten johdonmukaisuudesta. Tässä on kysymys juuri siitä, että lukijan tulee ymmärtää
tutkijan päättely, olipa hän siitä samaa mieltä tai ei. Tutkijan johtopäätösten tueksi raporttiin tulee valita relevantteja lainauksia tutkimusaineistosta. Tässä yhteydessä Lieblich ym.
(1998) käyttävät käsitettä width, joka viittaa johtopäätösten todisteiden kattavuuteen. Lukijalle tarjotaan tutkijan päättelyn ja tulkinnan arvioimiseksi lukuisia lainauksia aineistosta.
(Mts. 173.) Vaikuttaa siltä, että Kelchtermans (1998) haluaa luotettavuuskäsitteistössä
tukeutua perinteiseen terminologiaan. Kirjoittaessaan reliabiliteetista tutkimuksen toistettavuutena hän määrittelee sen kuitenkin tutkimussuunnitelman ja tutkimuksen kuvauksen
avoimuudeksi. Tällöin tulisi raportoida myös tutkijan intuitiot, tunteet ja oletukset. (Mts.
15–16.) Näin määriteltynä reliabiliteetti-käsite itse asiassa vastaa sisällöltään läpinäkyvyys-käsitettä. Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt tuomaan tutkimuksen kulun esille raportissa tarkasti. Tähän kuuluu omien ennakko-oletusten ja lähtökohtien esiintuominen, missä
osaltaan tärkeä elementti on teoriaan pohjautuva perehtyneisyys ilmiöön ennen tutkimusta.
Narratiivis-elämäkerrallisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu se, että valitaan pieni
määrä informantteja, joita haastatellaan useaan kertaan pitkän ajan kuluessa. Tätä voidaan
pitää myös yhtenä uskottavuuskriteerinä, koska tutkimuksen onnistumisen kannalta tutkijan ja informantin suhteen luottamuksellisuus on erittäin tärkeää. Kelchtermans (1994,
103–104, 1998, 16) pitää tärkeänä juuri tutkimukseen käytettyä aikaa ja toistuvia kontakteja haastateltaviin. Useat haastattelut pitkällä aikavälillä ja toistuvat kontaktit haastateltaviin tukevat tutkimuksen uskottavuutta, koska tällöin tutkijan vaikutus aineistoon todennäköisesti vähenee. Keräsin tutkimusaineiston melko pitkän ajan kuluessa useiden haastattelujen kautta. Kontaktini tutkimukseen osallistuneisiin opiskelijoihin jatkui noin kolmen
vuoden ajan. Pyrin toimimaan haastattelutilanteissa siten, etten vaikuttaisi haastateltujen
kertomuksiin. Mielestäni jokainen haastattelukerta lisäsi opiskelijoiden avoimuutta, ja tunsin, että jokaisen haastatellun kanssa syntyi luottamuksellinen suhde. Jo kolmannen haastattelun jälkeen opiskelijat totesivat, etteivät he koskaan aiemmin olleet kertoneet kenellekään yksittäiselle ihmiselle näin seikkaperäisesti kokemuksistaan musiikinopiskelijoina.
Vaikka pyrin olemaan vaikuttamatta haastateltujen kertomuksiin, on myönnettävä, että tutkijan subjekti näkynee tutkimuksen kuluessa. Toinen haastattelija tai toiset haastateltavat
olisivat saattaneet tuoda tuloksiin erilaisia painotuksia.
Tässä tutkimuksessa haastatteluja kerättiin ainoastaan opiskelijoilta. Mikäli aiheen tutkimusta haluaisi myöhemmin jatkaa, olisi syytä pohtia, tulisiko myös opiskelijoiden läheisiä ihmisiä ja soitonopettajia haastatella. Aineistoa voisi laajentaa käyttämällä myös esimerkiksi kirjoitettua materiaalia. Toisaalta kun tutkimuksen lähtökohtana on opiskelijoiden
omien kokemusten ja oman äänen esiin tuominen, on tässä tutkimuksessa käytetty tapa
perusteltu.
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Olennainen kysymys uskottavuuden kannalta on, miten hyvin tutkijan tulkinnat vastaavat informantin kokemuksia ja hänen niille antamiaan merkityksiä, ja ovatko tutkijan
rekonstruoimat tulkinnat sellaisia, että informantti voi tunnistaa ne omikseen. Tämän varmistaminen on mahdollista kommunikatiivisen validoinnin kautta: tutkijan tulkinnat lähetetään informanteille kommentoitaviksi ja hyväksyttäviksi siten, että niistä päästään yhteisymmärrykseen. Vaikuttaakin siltä, että kommunikatiivinen validointi narratiivis-elämäkerrallisen tutkimuksen uskottavuuskriteerinä on viime aikoina tullut erityisen tärkeäksi (ks.
esim. Kelchtermans 1998, 17). Guba ja Lincoln (1996, 90) toteavat, että tutkimuksen uskottavuus (credibility) edellyttää muuan muassa aineiston keruuta pitkän ajan kuluessa sekä
tutkimustulosten lähettämistä informanteille. Elbaz-Luwisch (1997, 77) korostaa elämäkertatutkimuksen yhteistoiminnallista luonnetta: informanteilta kerättävä tieto tulee myös
aina validoida heidän kanssaan. Yhteistoiminnallisuus ja tiedon konstruointi tutkijan ja
informantin välisessä prosessissa ovat keskeisiä elementtejä konstruktivistiseen tietokäsitykseen perustuvassa tutkimuksessa. Lincoln ja Guba (2000, 178) huomauttavat, että validiteetin käsite ei ole pysyvä ja muuttumaton, vaan sen sisältö on riippuvainen historiallisista olosuhteista.
Kommunikatiivinen validointi onkin tämän tutkimuksen merkittävin yksittäinen uskottavuuskriteeri. Kukin haastatelluista on lukenut tulosluvut ja tutustunut tutkijan tekemiin
tulkintoihin sekä käytettyihin haastattelulainauksiin ja hyväksynyt ne sellaisina kuin ne
tässä raportissa ovat. Kommunikatiivisen validoinnin tekemiseksi lähetin raporttini haastatelluille kaksi eri kertaa tutkimuksen kuluessa: runsaan viikon ennen kolmatta haastattelua
sekä tutkimuksen päättyessä huhtikuussa 2002. Pyysin heitä lukemaan tulkintani ja sitaattini huolellisesti sekä tekemään tarvittavat muutokset ja huomautukset. Haastatellut tekivät
raporttiin vain vähäisiä muutosehdotuksia; lähinnä joitakin yksityiskohtia täsmennettiin
(ks. luvut 4.2.3 ja 4.2.5). Haastatellut kertoivat tunnistavansa itsensä kuvauksista (ks. Kelchtermans 1994, 105), ja jotkut heistä suorastaan hämmästelivät raportin oikeaan osuvuutta.
Uskottavuustarkastelussa voidaan myös kysyä, onko haastateltavien valinta tapahtunut
sellaisesta henkilöjoukosta, jota voidaan pitää edustavana tutkittavan ilmiön kannalta. Kun
olin lähettänyt kirjeen vuosina 1993–1998 opintonsa aloittaneille solistisen koulutuksen
piano-opiskelijoille, sain vastauksen alle puolelta joukosta. Miten erilaisia kuvaukset solistisen soitonopiskelijan urasta olisivat voineet olla, jos haastateltavia olisi voinut valita
isommasta joukosta? Toisaalta perinteistä yleistettävyyttä ei pidetä mahdollisena eikä
tavoiteltavanakaan laadullisessa tutkimuksessa (ks. esim. Guba ja Lincoln 1996, 87, 89,
Elbaz-Luwisch 1997, 76, Eskola & Suoranta 1998, 66–67). Sen sijaan voidaan puhua teoreettisesta yleistämisestä. Tällöin tutkimustuloksia ja niiden tulkintaa verrataan aiempaan
aihepiiristä olevaan tutkimustietoon. Raportoinnissa tämä merkitsee empirian ja teorian
vuoropuhelua: aineistosta saatavia havaintoja tarkastellaan rinta rinnan toisten tutkimusten
tulosten tai teorian kanssa (Eskola & Suoranta 1998, 67–68, 243). Esimerkiksi Guba ja Lincoln (1996) käyttävät käsitettä siirrettävyys (transferability). Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulokset voivat olla siirrettävissä vastaavaan kontekstiin. Siirrettävyyden arviointi edellyttää raportoinnissa tutkimuskontekstin tiheää (thick) kuvaamista. (Mts. 90.)
Tämän tutkimuksen tulososassa olen verrannut johtopäätöksiäni aiempiin tutkimuksiin ja
niiden tuloksiin. Tässä suhteessa ongelmallisin oli musiikkikilpailuja koskeva tulosluku
(luku 6), sen vuoksi, että musiikkikilpailuja koskevia aiempia tutkimuksia on vähän.
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Vaikka valitsin haastateltavia melko pienestä joukosta, he olivat kuitenkin hyvin erilaisia. Alun perinkin tarkoituksenani oli ollut löytää mahdollisimman erilaisia opiskelijoita
tutkimukseen. Kiinnostavaa oli, miten erilaisia samassa soitonopetusjärjestelmässä opiskelevien nuorten kertomukset voisivat olla, ja toisaalta se, onko erilaisista lähtökohdista huolimatta löydettävissä nuorille yhteisiä teemoja tai toimintamalleja. Kommunikatiivisen
validoinnin jälkeen voidaan perustellusti sanoa, että tutkimus tuo esiin näiden opiskelijoiden kokemuksia ja heidän ääntään ja valottaa suomalaisen solistisen koulutuksen opiskelijan elämää viiden erilaisen tapauksen kautta.

10 Pohdinta
Tämä tutkimus tuo esiin soitonopettajien ja kilpailujen merkityksen musiikinopiskelijoiden elämässä hyvin olennaisena. Aloittaessani tutkimusta en aavistanut, että musiikkikilpailut saisivat niin suuren merkityksen opiskelijoiden kertomuksissa. Pidänkin musiikkikilpailujen merkityksestä esiin tullutta tietoa merkittävimpänä tämän tutkimuksen antina.
Musiikinopiskelijoiden kertomusten perusteella soitonopettajat eivät näyttäisi olevan tietoisia siitä, miten eri tavoin opiskelijat kokevat kilpailemisen. Opettajat vaikuttavat toimivan siten, ettei kunkin opiskelijan persoonallisia ominaisuuksia ehkä riittävästi oteta huomioon tavoitteita asetettaessa. Ajatellaanko niin, että samat toimintamallit sopivat keneen
tahansa opiskelijaan? Tutkimuksen perusteella voidaan myös nähdä, että vaikka opiskelija itse ei suoranaisesti kokisikaan kilpailemista ahdistavana, hänestä tuntuu epämukavalta, että kilpailut ovat saaneet yhä keskeisemmän merkityksen. Voidaan jopa ajatella niin,
että kilpailut ovat nykyisellään välttämätön pakko soitonopiskelijan elämässä. Lisäksi
näyttää siltä, että opiskelijoiden jatkomahdollisuuksien koetaan determinoituvan melko
lailla kilpailumenestysten perusteella. Musiikkikilpailut ovat saaneet soitonopetusjärjestelmän sisällä ikään kuin virallisen aseman mittarina, jonka perusteella tunnustusta jaetaan. Saavutetun tunnustuksen avulla opiskelijan on mahdollisesti helpompi päästä urallaan eteenpäin ja saada esimerkiksi esiintymisiä.
Yllättävää on, että näistä asioista ei tunnuta keskusteltavan musiikinopiskelijoiden ja
soitonopettajien kesken, vaikka on kysymys yksilöllisestä soitonopetuksesta. Jotkut opiskelijat olivat yllättyneitä raportin luettuaan. He ihmettelivät, onko jollakin muullakin ollut
negatiivisia kokemuksia. Helposti ajatellaan, että olen ainoa, jolla on ikäviä tuntemuksia.
Opiskelun stressaavuus onkin pahimmillaan voinut johtaa alanvaihtoajatuksiin. Onko niin,
että nykyinen solistinen koulutus vaatii vahvahermoista, rautasormista soittajaa ja herkemmillä, haavoittuvilla yksilöillä ei ole tässä toiminnassa sijaa?
Tämän tutkimuksen perusteella syntyy vaikutelma, että soitonopettajien tulisi kenties
paremmin ottaa huomioon kunkin opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet. Ehkä opettajien tulisi myös ainakin pohtia sitä, onko pedagogisesti viisasta ja välttämätöntä, että kilpailuttaminen on saanut niin keskeisen sijan musiikkikoulutuksessa. Opiskelijoiden psyykkinen valmennus stressaaviin tilanteisiin on ilmeisesti aika vähäistä. Tässä olisi myös yksi
kehittämisalue pedagogikoulutuksessa.
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Tässä tutkimuksessa tutkimusongelmien asettelussa oli keskeistä opiskelijoiden näkökulma ja heidän äänensä. Toisaalta tutkimustuloksia voisi pohtia myös musiikkikoulutusjärjestelmän näkökulmasta. Erityisesti musiikkikilpailujen suuri painoarvo koulutuksessa
herättää kysymyksiä. Miten tärkeää musiikkioppilaitosten kannalta on se kunnia ja julkisuus, jota niiden kilpailuissa menestyvät opiskelijat tuovat? Ovatko nykyään oppilaitoksilta
edellytetyt laadun varmistaminen ja tuloksellisuuden tavoittelu tekemässä musiikkikilpailuissa menestymisestä yhtä sellaista mittaria, jolla myös oppilaitosten tuloksellisuutta arvioidaan? Toisaalta nykyään, ikäluokkien alkaessa pienentyä, on jo havaittavissa oppilaitosten välistä kilpailua opiskelijoista. Kun musiikkioppilaitoksissa tehtävä työ tapahtuu suurelta osin yksittäisissä luokkahuoneissa yksilöopetuksena, sen tulokset on mahdollista
saada näkyviin julkisuudessa menestyvien kilpailuvoittajien kautta. Kilpailujen avulla
opiskelijat, heidän opettajansa mutta myös oppilaitokset voivat meritoitua ja saada myönteistä julkisuutta ja tunnustusta.
Toisaalta kilpailujärjestelmää ovat osaltaan tukemassa myös yleisön reaktiot. Se, että
yleisö tulee sankoin joukoin seuraamaan kilpailutilanteita, luo oivan tilaisuuden
musiikki-instituutioille tehdä työtään tunnetuksi. Henkisesti vahvat opiskelijat kestänevät
ja sopeutuvat kilpailukulttuuriin. Herää kuitenkin kysymys, miten tällainen oppimisilmasto
palvelee keskitasoisia, tavallisia opiskelijoita.
Tutkimuksen musiikinopiskelijoiden kertomusten perusteella soitonopiskelusta muotoutuu kuva kokonaisvaltaisena, koko elämää muovaavana prosessina. Systemaattinen
musiikkioppilaitosjärjestelmä antaa nykynuorisolle suhteellisen tasaveroiset mahdollisuudet tavoitteelliseen musiikin harrastukseen. Toisaalta systemaattisuus saattaa muodostua
esteeksi: vain tavoitteellista soitonopiskelua pidetään arvokkaana, ei niinkään soiton harrastamista omaksi ilokseen. Solistisen koulutuksen opiskelijoiden sosiaalisen identiteettiprojektin kannalta ikäsidonnaisten opintotavoitteiden täyttäminen on tärkeää. Tämä tarkoittaa seuraavaa: opintojen tulee sujua kouluikäisenä normaalissa aikataulussa ja hyvin
arvosanoin, sitä seuraa pääsy solistiseen koulutukseen, ja myöhemmin solistisessa koulutuksessa opiskelijalla on menestyksellisiä esiintymisiä ja hän saavuttaa meriittejä kilpailuissa.
Vaikuttaa siltä, että solistisen koulutuksen alussa opiskelijoiden käsitys omasta, persoonallisesta musiikki-identiteetistään on eriytymätön. Suurin opintojen motiivi on halu soittaa, ja tulevaisuuden ammatti- tai työnkuvaksi ei ole vielä selkiytynyt mitään erityistä
musiikkitoiminnan osa-aluetta. Ammattikuvan selkiytyminen tapahtuu vähitellen opintojen edetessä, ja opiskelija alkaa suuntautua, ainakin ajatuksissaan, joko esiintyväksi muusikoksi tai opetustyöhön. Piano-opiskelijoiden kannalta tässä voi olla paradoksina se, että
vain harvat piano pääaineenaan valmistuneet voivat ansaita elantonsa muuten kuin pääasiassa opettamalla. Mikäli ajatus opetustyöstä on vieras tai suorastaan vastenmielinen, voi
työhön sijoittuminen olla hankalaa. Toisaalta voidaan todeta, että nykyään, postmodernin
ajattelun mukaisesti, samallakin henkilöllä voi olla useita identiteettejä: vahvasti sekä
esiintyvän muusikon että soitonopettajan identiteetit, jotka ovat toisiaan täydentäviä, eivät
toisensa pois sulkevia. Esittävän säveltaiteen koulutusohjelmassa koulutetaan muun
muassa solistin, muusikon, kamarimuusikon ja soitonopettajan työtehtäviin. Tämän tutkimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että koulutuksessa korostuu solistisen esittämisen elementti, ja esimerkiksi soitonopetustyöhön kouluttautuminen tapahtuu ikään kuin opintojen
sivutuotteena. Koulutus ei näyttäisi tietoisesti tukevan soitonopettaja-identiteetin rakentumista. Mikäli näin on, voidaan pohtia, miten tarkoituksenmukainen tilanne on. Käytännös-
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sähän suurin osa piano pääaineenaan valmistuneista sijoittunee opetustyöhön. Voidaan
kysyä, mitä soitonopettaja-identiteetin rakentumisen kannalta merkitsee se, että soitonopetustyöhön mahdollisesti ajaudutaan, ei niinkään tietoisesti hakeuduta.
Tämänkin tutkimuksen perusteella soitonopettajan merkitys opiskelijoiden elämässä on
erittäin keskeinen. Soitonopettaja voi parhaimmillaan miellyttävällä tavalla tukea, kannustaa ja antaa avaimet korkeatasoiseen ammattitaitoon. Hän voi omalla palautteellaan antaa
opiskelijalle tunnustusta, jonka saaminen on keskeistä identiteettiprojektien onnistumiselle. Kielteisen ja masentavan soitonopettajan vaikutus voi vastaavasti olla jopa äärimmäisen kohtalokas. Voikin kysyä, ovatko soitonopettajien kouluttajat riittävän tietoisia siitä,
mitä ominaisuuksia soitonopettajalla tulisi olla menestyksellisen työnteon kannalta.
Tuleeko näiden ominaisuuksien vaaliminen riittävästi esiin esimerkiksi tulevien musiikkipedagogien koulutuksen aikana?
Tutkimuksen kuluessa suhteeni aiempaan teoreettiseen tietoon alkoi tuntua hieman
ongelmalliselta. Tuntuu siltä, että tutkijan ajattelu on ollut jatkuvassa kehitysprosessissa
koko tutkimuksen ajan. Välillä vallitsevana on ollut induktiivisempi ajattelu, välillä teoreettisempi lähtökohta. Koska ennen haastattelujen aloittamista olin perehtynyt melko
perusteellisesti tutkimuskirjallisuuteen, katsoin asioita tietynlaisen teoreettisen viitekehyksen läpi. Eniten ajatteluuni oli vaikuttamassa Gagnén (1993) lahjakkuusmalli, jonka merkitys varsinkin ensimmäisen haastattelun ja sen analyysin sekä toisen haastattelun rakentamisessa oli melko suuri. Tutkimusraportin alussa olen tuonut esiin tutkimuksen keskeiset
käsitteet, jotka ovat valikoituneet osittain tutkimuksen alkuvaiheissa ennen aineiston keräämistä ja osittain tutkimuksen edetessä aineistolähtöisesti (ks. luku 2). Käsitteistön valinta
olikin yksi tämän tutkimuksen haasteita. Musiikinopiskelijoiden kertomuksissa soitonopetus rakentui kokonaisvaltaiseksi, koko elämää koskettavaksi asiaksi, ja pelkästään lahjakkuusteoreettinen käsitteistö ja soitonopetusta käsittelevä kirjallisuus alkoivat tuntua
kapea-alaisilta. Se, että omaksuin käsityksen sosiaalisesti ja narratiivisesti rakentuvasta
identiteetistä, tuntui tuovan käsitteistöön riittävää laaja-alaisuutta. Tämä identiteettikäsitys
tuntui yhteensopivalta myös narratiivis-elämäkerrallisen tutkimusotteen kanssa.
Kun tässä tutkimuksessa käytettävä käsitteistö jatkoi muovautumistaan melkeinpä tutkimuksen loppumetreille saakka, koin liukumisen lahjakkuusteoreettisista lähtökohdista
kohti identiteettiteoreettista tarkastelua aluksi ongelmallisena. Olinhan aloittanut tutkimuksen teon tukeutuen tiettyyn viitekehykseen, ja sitten jouduin tutkimuksen kuluessa tarkistamaan ja laajentamaan viitekehystä. Tutkimuksen edetessä ja identiteettiteoreettiseen kirjallisuuteen perehtyessäni saatoin kuitenkin todeta, etteivät nämä näkökulmat ole keskenään yhteensovittamattomia. Identiteetin rakentumisen tarkastelu toi tutkimukseen
laaja-alaisempia näkökulmia, jotka eivät olleet ristiriidassa tutkimuksen alkuvaiheen toteutuksen kanssa. Olennaista tässä tutkimuksessa on, että musiikillisen lahjakkuuden kehittymistä, musiikillisen taidon ilmaisuja ja niiden kautta saatua tunnustusta pidetään keskeisinä
musiikinopiskelijoiden identiteetin rakentumisprosessissa. Musiikinopiskelijoiden kertomukset soitonopiskelustaan ja osallistumisestaan musiikkikilpailuihin ovat merkittävä osa
heidän identiteettinsä rakentumista.
Tulosluvuissa olen kuljettanut empiriaa ja teoriaa rinta rinnan ja verrannut tämän tutkimuksen tuloksia muihin aihepiiriin liittyviin tutkimuksiin. Raportoinnissa jouduin pohtimaan myös tuloslukujen otsikointia, jossa aluksi suunnittelin käyttäväni suoria sitaatteja
haastatteluaineistosta haastateltavien äänen esiin tuomiseksi. Tällä tavalla en kuitenkaan
mielestäni päässyt sellaiseen lopputulokseen, joka olisi kuvannut lukujen keskeisiä sisäl-
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töjä yksiselitteisesti ja tyydyttävällä tavalla. Näin päädyin raportissa käyttämääni otsikointiin.
Kilpailujen problematiikka antaisi jatkotutkimusaiheena monia mahdollisuuksia. Olisi
mielenkiintoista haastatella myös soitonopettajia ja selvittää, miten he ovat kokeneet opiskelijoidensa menestymiset ja epäonnistumiset. Ovatko opettajat huomanneet, miten stressaavia kilpailut voivat opiskelijoille olla? Toisaalta voitaisiin kysyä, millaisia ovat opettajien omat kokemukset kilpailuista. Onko opettajien perimmäisenä motiivina ”oman kilven
kiillotus”, kuten jotkut opiskelijoista epäilivät, tai kenties omien saavuttamattomien tavoitteiden kompensointi opiskelijoiden kustannuksella. Toisaalta jos tutkimusta jatkaisi
musiikkioppilaitosjärjestelmän näkökulmasta, voisi selvittää, millainen oppimisilmasto
musiikkioppilaitoksiin on kehittynyt: miten olennaisena laatukriteerinä musiikkikilpailuja
pidetään, ja onko niistä kenties muotoumassa jopa eräs tuloksellisuusmittari.
Koska soitonopettajien merkitys näyttää tämänkin tutkimuksen valossa erittäin keskeiseltä, tutkimusta voisi jatkaa myös selvittämällä, millainen on hyvä soitonopettaja. Onko
olemassa jotakin sellaista hyvälle soitonopettajalle ominaista pedagogista lahjakkuutta (ks.
Uusikylä 1998), joka auttaa opiskelijoita omaksumaan asioita helpommin tai tavoittamaan
kristallisoituneita kokemuksia? Mielenkiintoinen kysymys olisi myös selvittää tulevaisuudessa, miten tähän tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden musiikki-identiteetit ovat
edelleen rakentuneet. Kokevatko opiskelijat kenties ajautuneensa soitonopetustyöhön, ja
onko heillä tulevaisuudessa vahvistumassa soitonopettaja-identiteetti tai jokin muu
musiikki-identiteetin osa-alue?
Vaikka olen työskennellyt soitonopetuksen alalla pitkään, tutkimuksen tulokset poikkesivat osittain huomattavastikin ennakko-oletuksistani. Soitonopiskelijoiden ajankäyttö lapsuudessa on ollut monipuolista. Soittaminen on ollut lähinnä mukava harrastus, eikä elämä
ole ollut aikataulutettua. Opiskelijat eivät ole osallistuneet musiikkikilpailuihin lapsuudessaan. Myöskään yksikään tämän tutkimuksen esitietolomakkeeseen vastanneista opiskelijoista ei ollut aloittanut säännöllistä kilpailemista lapsuudessa. Kilpailukokemukset lapsena eivät siis ole välttämätön edellytys sille, että voisi päätyä musiikin solistiseen koulutukseen. Jäinkin tutkimuksen kuluessa pohtimaan, miten monet jo lapsena kilpailemisen
aloittaneet nuoret päätyvät loppujen lopuksi solistiseen koulutukseen tai ylipäänsä musiikkialalle. Tämän tutkimuksen kautta ei saatu tietoa lapsena kilpailemisen kokemuksista.
Myös lapsena kilpaileminen voisi olla mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe.
Tämän tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että soitonopettajat eivät välttämättä ole
tietoisia kilpailukokemusten aiheuttamista kielteisistä tuntemuksista. Tehtyäni itsekin pitkään työtä soitonopetuksen parissa ja lähetettyäni omia oppilaitani kilpailuihin, en ole kuitenkaan välttämättä tiennyt, miten stressaavia kilpailut voivat oppilaille olla. Tutkimustyöni kautta koenkin löytäneeni sellaisia uusia näkökulmia soitonopetustyöhön, joiden
merkityksestä aiemmin käytännön työssä en ollut tietoinen. Tutkimuksen tulosten poikkeaminen omista ennakko-oletuksistani raikasti monia arkikäsityksiä. Ehkäpä tämä tutkimus
voisi osaltaan toimia keskustelun avaajana, kun mietitään, miten suomalaista musiikkioppilaitosjärjestelmää ja soitonopetusta voisi ja tulisi kehittää ja mitkä toimintamallit voisivat
palvella opiskelijoiden etua parhaimmalla mahdollisella tavalla.
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Liite 1 Hyvä Sibelius - Akatemian esittävän säveltaiteen koulutusohjelman opiskelija
Valmistuttuani Sibelius – Akatemian solistisesta koulutusohjelmasta musiikin maisteriksi olen työskennellyt
Oulun konservatoriossa pianonsoiton lehtorina vuodesta 1988 alkaen. Tällä hetkellä suoritan musiikkikasvatuksen jatko-opintoja Oulun yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tavoitteenani lisensiaatin tutkinto.
Haluan liittää jatko-opiskeluni osaksi oman työni kehittämistä, mutta myös yleisesti soitonopiskeluun liittyvän
tiedon kartuttamiseksi, mikä hyödyttäisi sekä soitonopettajia että -opiskelijoita. Keskeinen kysymys tutkimuksessani on, miten ympäristö vaikuttaa musiikillisen lahjakkuuden kehittymiseen ja erityisesti soitonopetuksen
merkitys tässä prosessissa. Haluan tehdä tutkimustyöni solistisia opintoja suorittavista musiikinopiskelijoista ja
tarvitsen sen tekemiseen Sinun apuasi. Tutkimusta varten antamasi tiedot säilyvät ehdottomasti luottamuksellisina. Vastauksesi on tutkimuksen aineistona erittäin tärkeä ja toivon, että jaksat uhrata aikaasi kirjoittamiseen.
Pyydän Sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:
(Mikäli annettu tila ei riitä, voit jatkaa kääntöpuolelle.)
1.Nimi ___________
Osoite ___________________________________________________________________________________
Puhelin __________________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________
Syntymäaika ja –paikka _____________________________________________________________________
2.Minkä ikäisenä aloitit pääinstrumenttisi opiskelun?________________________________________________
3.Kuvaa, miten tai kenen aloitteesta aloitit soitonopiskelun.__________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4.Kerro soitonopiskelusi historia lyhyesti luettelemalla: oppilaitokset, opettajat, suoritetut tutkinnot,
arvosanat ja suoritusvuodet. ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
5.Onko joku soitonopettajistasi ollut Sinulle erityisen merkittävä? Kuka ja minkä vuoksi?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6.Äitisi ammatti? __Isäsi ammatti? ____________________________________________________________
Kerro perheesi ja vanhempiesi roolista soitonopiskelussasi. _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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7. Luonnehdi koulumenestystäsi. Oletko mahdollisesti ollut musiikkiluokalla? ___________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
8. Milloin päätit hakeutua musiikkialan ammattiopintoihin?__________________________________________
_________________________________________________________________________________________
9. Miten paljon olet käyttänyt aikaa päivittäin soiton harjoitteluun
a) 10-vuotiaana _____ _______________________________________________________________________
b) 15-vuotiaana_____________________________________________________________________________
c) tällä hetkellä _____________________________________________________________________________
10. Oletko osallistunut musiikkikilpailuihin? Kerro menestyksestäsi ja kokemuksistasi.

_______________

_________________ _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
11. Oletko osallistunut musiikkileireille? Miten usein ja minkä ikäisenä? Kerro musiikkileirikokemuksistasi.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
12. Kerro onnistumisen kokemuksista musiikkiopinnoissasi sekä myös mahdollisista epäonnistumisista ja pettymyksistä. ________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
13. Kerro mahdollisista elämäsi käännekohdista ja avainhenkilöistä musiikin opiskelussasi. Onko jokin henkilö
tai tapahtuma vaikuttanut ratkaisevasti uranvalintaasi? ______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
14. Kerro tulevaisuuden haasteista elämässäsi ja urallasi.____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
15. Mitä muuta haluat kertoa? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Tutkimusaineiston syventämistä varten tarkoituksenani on haastatella osaa kysymyksiin vastanneista opiskelijoista. Haastattelu tulisi tapahtumaan erikseen sovittavana ajankohtana opiskelupaikkakunnallasi joko keväällä
1999 tai syksyllä 1999.
Oletko valmis suostumaan haastateltavaksi? kyllä _______________en _______________

160
Pyydän lähettämään vastauksesi ohessa seuraavassa postimerkillä ja osoitteella varustetussa kirjekuoressa
30.4.1999 mennessä. SUURET KIITOKSET VAIVANNÄÖSTÄSI !
Parhain terveisin
Airi Hirvonen
Marja-ahontie 4
90240 Oulu
puh. 050-522 6126 tai 08-5572 074
e-mail: hirvonen@dlc.fi

161

Liite 2 II HAASTATTELUN TEEMOJA (Ainakin näistä
asioista keskusteltiin II haastattelussa)
KYSYMYKSET
Kerro, millainen olet.
Miten sinusta on tullut se, mitä olet?
Mikä saa sinut soittamaan ja harjoittelemaan?
Miten olet kokenut soittamisen ja sitoutumisen soittamiseen eri ikävaiheissa?
Miten olet päätynyt musiikkialalle?
Mitä asioita pidät tavoiteltavana ja arvokkaana?
Mikä muu sinua kiinnostaa musiikin lisäksi?
Millaisena koet kotipaikan ja kasvuympäristön merkityksen elämässäsi?
Kuvaa opiskeluympäristöjäsi ja ilmapiiriä niissä.
Kuvaa elämässäsi olleiden ihmisten merkitystä.
(vanhemmat, sisarukset, muut läheiset ihmiset, koulutoverit, musiikkia opiskeleva vertaisryhmä, soitonopettajat, avainhenkilöt)
Miten olet kokenut saamasi musiikkikoulutuksen osana elämääsi? (musiikkileirien ja –kurssien merkitys, kilpailut, kilpailujen ”jälkihoito”)

Kerro elämäsi käännekohdista ja merkittävistä tapahtumista.
Kuvaile harjoittelutottumuksiasi eri ikävaiheissa ja tällä hetkellä.
Mikä muut asiat ovat kehittäneet soittamistasi?
Millaisena koet eri soitonopettajien persoonallisuuden merkityksen musiikillisen lahjakkuuden kehittymisellesi?
Millaisena näet tulevaisuuden?
Millaisia suunnitelmia sinulla on?

