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Erkkilä, Tuomas, Pedagogy in the Tapiola Choir and Mr. Kari Ala-Pöllänen as a
co-operative children’s choir conductor. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 134, 2013
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

The educational process behind the work done with children’s choirs has not been written about
or talked about very much. Performances get natural visibility and audibility, but most of the work
is done in a closed space. The pedagogical process happens behind the scenes and as a result,
children and youths grow up as musicians and human beings, as individuals and as a group. The
Tapiola Choir celebrates its 50th anniversary in 2013. In this doctoral thesis, I study the
educational part of the work done with the choir. In particular, this thesis examines the co-
operative pedagogy of Mr. Kari Ala-Pöllänen as a conductor. The specific focus is on the process
of qualifying the travelling choir because this is where many pedagogical processes come together. 

Methodologically, my thesis is a data based case study. The data is based on an in-depth
interview. The empirical part is only focused on the period (1994–2008) when Mr. Ala-Pöllänen
acted as a conductor of the choir. However, in the beginning of the book I create a view of the
whole frame of reference for the choir by exploring the complete archive of the Tapiola Choir and
the written material about choral pedagogy. The analysis was done by searching for characters in
the qualification process and by using a theory called Big Five personality domains. 

The results show how a co-operative way of thinking and working promoted the educational
goals in all of the teaching done by conductor Ala-Pöllänen. Art and education worked hand in
hand, serving the aims of both a shorter and a longer time frame. The naturally occurring
interaction between both harder and softer values, in addition to the determined aim to develop the
social skills of children, is emphasized in the communication. Both the artistic and educational
ambition of the conductor is obvious, but yet does not appear to conflict with the teaching in
practice. Many demands are made of the children and youth in a choir that is conducted co-
operatively, and they get special instruction to help them with that responsibility. The basic
characteristics that the conductor requires from the choir are mainly clear and they are consistent
with the professional attitude and favourable prerequisites that are for collaboration. This thesis is
about the pedagogical wisdom that is needed to succeed in educating a mostly heterogenic group
of children. According to my survey, this is based on sufficient theoretical knowledge, an
understanding of the behaviour and growth of a child and a practical personal background - all of
these things are connected to the communication skills that are needed to influence a group of
individuals in a cohesive manner. 

Keywords: Big Five personality theory, choral pedagogy, co-operative leadership, depth
interview, Kari Ala-Pöllänen, Tapiola choir, Tapiola Sound





Erkkilä, Tuomas, Pedagogiikka Tapiolan kuorossa ja Kari Ala-Pöllänen yhteis-
toiminnallisena lapsikuoronjohtajana. 
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta
Acta Univ. Oul. E 134, 2013
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Tiivistelmä

Kasvatuksellisista päämääristä lapsikuorotyössä puhutaan ja kirjoitetaan vähän. Esiintymislaval-
la tapahtuva toiminta saa näkyvyyttä ja kuuluvuutta, mutta suurin osa työstä tapahtuu suljetussa
tilassa. Juuri siellä tapahtuu se pedagoginen prosessi, jonka seurauksena lapset ja nuoret kasva-
vat muusikkoina sekä ihmisinä, yksilöinä ja ryhmässä. Tapiolan kuoro, espoolainen lapsi- ja
nuorisokuoro täyttää 50 vuotta vuonna 2013. Väitöstutkimuksessani käsittelen kasvatuksellista
toimintaa Tapiolan kuorossa ja Kari Ala-Pölläsen yhteistoiminnallista pedagogiikkaa Tapiolan
kuoron johtajana. Erityinen fokus on matkakuorovalinnan prosessissa, jossa toiminnan pedago-
gisia sisältöjä kiteytyy. 

Menetelmällisesti väitöstyöni on aineistolähtöinen tapaustutkimus. Aineisto perustuu syvä-
haastatteluun. Empiirinen osa keskittyy Kari Ala-Pölläsen johtajakauteen 1994–2008, mutta
työn alussa luon kuoron arkiston ja muun kuoropedagogisen aineiston kautta läpileikkauksen
kuoron toiminnan viitekehykseen. Analyysimenetelmänä matkakuorovalinnan tarkastelussa toi-
mii valintatilanteen kuvauksessa ilmenevien persoonallisuudenpiirteiden tarkastelu ns. viiden
suuren mallin mukaisesti. 

Tulokset osoittavat, kuinka Kari Ala-Pölläsen johtajakaudella yhteistoiminnallinen työsken-
telytapa palveli kasvatuksellista tavoitetta johtajan kaikessa toiminnassa. Taide ja kasvatus tuke-
vat toisiaan palvellen lyhyen ja pitkän aikavälin päämääriä. Kovien ja pehmeiden arvojen luon-
teva vuorovaikutus sekä määrätietoinen pyrkimys sosiaalisten taitojen kehittämiseen korostuvat
Kari Ala-Pölläsen kommunikaatiossa. Ilmeistä tutkimukseni tulosten nojalla on kuoronjohtajan
sekä taiteellinen että kasvatuksellinen kunnianhimo, mikä ei ole ristiriitaista käytännön toimin-
nassa. Lapsilta ja nuorilta odotetaan yhteistoiminnallisesti johdetussa kuorossa hyvin monenlai-
sia taipumuksia ja edellytyksiä, ja näihin heitä määrätietoisesti kasvatetaan. Persoonallisuuden
piirteiden perusasiat, joita johtaja toivoo ja odottaa kuoroltaan, ovat selkeitä ja liittyvät jäsenten
ammattimaiseen asenteeseen ja suotuisiin yhdessä toimimisen edellytyksiin. Onnistuminen
hyvin heterogeenisen ryhmän kasvatuksessa kiteytyy pedagogiseen viisauteen. Se tarkoittaa täs-
sä tutkimuksessa riittävää teoreettista osaamista ja lapsen käytöksen ja kehityksen ymmärtämis-
tä, omakohtaista kokemustaustaa ja tälle perustalle rakentuvaa kommunikatiivista taitoa kohdata
ja vaikuttaa samanaikaisesti yksilöistä koostuvaan ryhmään. 

Asiasanat: Big five -persoonallisuusteoria, Kari Ala-Pöllänen, kuoropedagogiikka,
syvähaastattelu, Tapiola sound, Tapiolan kuoro, yhteistoiminnallinen johtaminen
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Esipuhe  

Eletään syksyä vuonna 2007. Paikkana on Tapiolan koulun auditorio kellon 

lähestyessä 18:aa torstai-iltana. Neljä pienryhmää eli laulukvartettia on asettunut 

salin kulmiin etäälle toisistaan. Lauletaan vaativaa teosta. Millä tahansa hetkellä 

voi johtajan sormenliikkeen perusteella koittaa ryhmän vuoro. Silloin on oltava 

valmis, on tärkeätä onnistua. Kuoroesiintymiset maailmalla ovat kohokohtia, 

joihin tähdätään pitkäjänteisellä, määrätietoisella toiminnalla. On käynnissä 

laulajien karsinta seuraavalle matkalle, mistä tässä kirjassa käytetään 

nimitystä ”matkakuorovalinta”. 50 kaveria ja kilpakumppania kuuntelee 

suorituksia kannustaen ja tukien mutta samalla omaa suoritusta naapurin 

vastaavaan herkeämättä peilaten ja arvioiden. Johtajan kynä piirtää taukoamatta 

muistivihkoon merkintöjään. Jokainen solu aistii jännityksen ja onnistumisen 

paineen. 

Kuuntelen, tarkkailen ja pohdin. Epäilen vahvaäänisten, puhtaasti 

suoriutuvien laulajien olevan karsinnassa poikien ohella vahvoilla. Poikiahan on 

koko ryhmästä vain noin kymmenen, millä täytyy olla merkityksensä 

matkakuoroa valittaessa (Matkakuoron koelaulu 2007). Mahdanko olla 

pohdinnoissani oikeilla jäljillä vai täysin hakoteillä? Haluan perehtyä 

kysymykseen. Olisi kiinnostavaa tietää enemmän, mitä matkakuorovalinnan 

taustalta löytyy. Oikeus tietää on niin matkalle valitulla kuin ennen kaikkea heillä, 

joiden nimeä ei valittujen listalta löytynyt – minullakin on. Tutkijana, jolla 25 

vuoden tauon jälkeen on mahdollisuus palata Tapiolan kuoron toiminnan ytimeen. 

Tällä kertaa Tapiolan koulun auditorion lavan sijasta sen katsomon penkissä 

istuen. Tällä kertaa nuottipinon sijasta mikrofonin, nauhurin ja muistilehtiön kera 

tehtävääni varustautuneena. Aika ja välimatka ovat varmasti tehneet tehtävänsä, 

mutta minkälaisen? Ehkä tutkimusmatkani paljastaa senkin. 

Tapiolan kuoro täyttää 50 vuotta vuonna 2013. Levytykset, yhteensä 27 

kappaletta (Tapiolan kuoro 2012), ovat kuorotoiminnan ikuinen muisto. Niissä 

elää kuulokuvan muodossa osa kuoron historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. 

Kuoron maine Suomessa ja ulkomailla on ollut korkeatasoinen 1960-luvun 

puolesta välistä näihin päiviin saakka. Kuorojen julkisuuskuvaa hallitsee toiminta 

konserttisaleissa. Pitkäjänteinen kasvatuksellinen tehtävä jää helposti taka-alalle 

ja julkisen toiminnan varjoon. Tämän väitöskirjan yhtenä tavoitteena on kääntää 

tätä luontaista asetelmaa päinvastaiseksi. Tutkimuksellani alleviivaan ja saatan 

tieteelliseen tarkasteluun nimenomaan sitä lapsikuorotoiminnan osaa, joka ei 

välittömästi näy esiintymislavalla eikä kuulu äänitteellä. Väitöstutkimukseni 
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nostaa etusijalle Tapiolan kuorolaisen, siis lapsen ja nuoren henkilökohtaisen 

kasvun ja kasvatuksen merkityksen kuoronjohtajan vaativassa työssä. 

Kasvatuksellinen elementti on läsnä jokaisessa aikuisen ja lapsen kohtaamisessa – 

Tapiolan kuoron tapauksessa jopa noin 10 vuoden musiikkimatkalla, jonka aikana 

pieni lapsi varttuu kuoronjohtajan johdattelemana kohti aikuisuutta.  

Pitkällä tutkimusmatkallani on ollut monia vaiheita ja kohtaamisia. Koska 

kaikki on viime kädessä perustunut yhteistyöhön Kari Ala-Pölläsen kanssa, hänen 

tinkimättömän sitoutunut asenteensa prosessin läpiviemiseen on onnistumisen 

keskeisin kulmakivi. Aikaa on kulunut matkan varrella paljon. Työtä on puserrettu 

kasaan yhdessä ja erikseen. Alkutunnusteluista olemme edenneet perusteelliseen 

validointiin. Koen kaiken tehdyn työn vaivannäön arvoiseksi, yhteistyö on ollut 

nautittavan saumatonta ja rakentavaa. Olen oppinut ymmärtämään enemmän. 

Lämmin kiitokseni yhteistyöstä. Olen saanut elää syvälle muistiin painuneita 

hetkiä yhdessä kuoron ja sen johtajien kanssa. Kiitos jokaisesta vaiheesta 

kuorolaisille ja kuoron hallinnolle. Toiminnan kokonaisvaltaisuus jää helposti 

piiloon.  

Ehkä kirjani antaa herätteen, joka parhaassa tapauksessa voi tukea 

useammankin kuoronjohtajan pohdintaa tehtävänsä mahdollisuuksista ja 

vastuista. Johtajat luovat korkealaatuisia taiteellisia tuloksia mutta tämän lisäksi ja 

rinnalla elävät arkea ja juhlaa hienojen lapsiryhmien kanssa. He voivat seurata 

näiden lasten persoonan ja muusikkouden kasvua ja muokkautumista sekä antaa 

oman merkittävän panoksensa tähän prosessiin. Mikä valtava etuoikeus ja 

mahdollisuus!  

Tutkimusmatka on ollut äärettömän haastava, antoisa, kiehtova ja värikäs. 

Kiitokseni kuuluvat kaikille kanssavaeltajille ketään sen enempää korostamatta tai 

väheksymättä. Professori Arja Ropo, kiitän jo etukäteen lupauksestanne toimia 

vastaväittäjänä. Odotan suuresti tilaisuutta keskustella syvällisesti 

yhteistoiminnallisuudesta ja johtamisesta taiteen viitekehyksessä kanssanne.  

Välitän erityiskiitokset kirjallisessa muodossa teille kaikille, joiden 

asiantuntemus, ammatillinen ohjaus, mielipiteet ja päätökset ovat edesauttaneet 

työni valmistumista merkittävällä tavalla: 

Professor Samuel Leong, thank you for your co-operative contribution 

through the last steps of my research project, friendship and the inspiring study 

environment in Hong Kong.  

Doctoral student, fellow Richard Whitbread, thank you for several relaxing 

and discovering talks at Discovery Bay. 



 9

Emeritus professor Philip Gammage, I wish to thank you for the friendship, 

hospitality and the most inspiring lecturing at the beginning of the PhD process. 

Professor Boele de Raad, my warmest thanks for the interesting book you 

kindly sent me.  

Esitarkastajat professori emerita Lea Pulkkinen ja professori Jukka 

Louhivuori, arvostan suuresti tärkeitä huomioitanne ja selkeitä 

kehitysehdotuksianne käsikirjoituksessani. Työtä oli mukavaa ja antoisaa 

viimeistellä kannustavien ja hyvin perusteltujen ehdotustenne parissa. Suuri 

kiitokseni. 

Ohjaajani Maija Fredrikson, Leena Hyvönen ja Juha Ojala, ilman teidän 

ammatillista ohjaustanne olisin jäänyt prosessin perimmäisten kysymysten äärellä 

todella yksin. Yksikään kysymykseni ei jäänyt ilman vastausta. Vilpitön, suuri 

kiitokseni. 

Musiikkikasvatuksen jatkotutkimusryhmä Oulun yliopistossa, vieraananne on 

ollut aina antoisaa käydä. Panoksenne johdosta yksikään pitkistä reissuista ei ole 

ollut turha. Kiitos.  

Nuoret tohtorit, kasvatustieteilijät Minna Uitto ja Eeva Kaisa Hyry-

Beihammer, lämmin kiitos korvaamattoman tärkeistä huomioistanne 

opponointiseminaarissa. Asiantuntijuutenne ja sitoutumisenne opponentin 

tehtävään oli vakuuttavaa ja auttoi konkreettisesti tätä projektia kohti maaliaan. 

Professori Raija-Leena Punamäki, suuri kiitos avustasi persoonallisuuden 

piirteitä käsittelevän luvun lähestymisen ja jäsentelyn kanssa. Rohkaisusi 

tekemieni suurten valintojen suhteen oli merkittävä tuki. 

Asko Leppilampi, kiitos työni teoreettista viitekehystä koskevasta 

keskeisimmästä oivalluksesta ja mielenkiintoisista keskusteluhetkistä 

tutkimusmatkani varrella. Jatketaan yhteistoiminnallista pohdintaa.  

Kiitos myös kaikille muille työtäni lukeneille ja kommentoineille. Jokainen 

kommentti ja kysymys on ollut arvokas ja tarpeellinen. 

Tampereen yliopiston puheopin, musiikkitieteen ja kasvatustieteen osastojen 

henkilökunta, kiitos avustanne keskeistä kirjallisuutta koskevassa hakutyössä. 

Oulun yliopiston tukisäätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto, kiitän 

taloudellisesta tuesta lisensiaattitutkimuksen vaiheessa.  

Kiitos, koulutusrahasto eli suomalaiset veronmaksajat. Vain rahaston 

taloudellisen tuen turvin tämän väitöskirjan loppuun saattaminen oli mahdollista.   

Tampereella 14.9.2013  Tuomas Erkkilä 
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1 Johdanto 

Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, vallitsi 1960-luvulla koulumusiikin 

perinne, jossa taiteellinen rima ei aina ollut kovin korkealla ohjelmiston ollessa 

hyvin yksipuolinen (Salmenhaara 1967). Kuvattiinpa Suomea koulujen 

musiikkikasvatuksen tilan vuoksi jopa musiikilliseksi takapajulaksi ennen 

peruskouluaikaa (Pohjola, Tapiola ja lapset 1968). Maaperä asennemuutokselle ei 

ollut helppo. Musiikkikasvatuksessa tapahtui laajoja uudistuksia 1900-luvun 

jälkipuoliskolla. Huomio kiinnittyi lisääntyvissä määrin musiikinopetuksen 

kasvatukselliseen merkitykseen. (Suomi 2009: 73–74.) Opettajankoulutuksessa 

musiikin asema oli edelleen huomattava – kansakoulunopettajan 

perusedellytyksiin katsottiin kuuluvan soitto- ja laulutaidon (Kosonen 2012: 44).  

Tapiolan Yhteiskoulun kuoro (Tapiolan kuoron nimi vuoteen 1971 saakka) toi 

uusia tuulia monin tavoin perinteisiin jämähtäneeseen toimintaan. Tapiolan 

kuoron perustaja, Yhteiskoulun opettajana toiminut Erkki Pohjola lähti liikkeelle 

samasta tyytymättömyydestä todeten olevansa varma, että lapset pystyvät paljon 

parempaan kuin mitä yleensä odotetaan (Tapiolan kuoroihme soinut jo 30 vuotta 

1993). Pohjolan visiota epäiltiin, muun muassa perinteiden puutteeseen vedoten. 

Yleistäminen sai hänet sisuuntumaan. Pohjolan ajattelu perustui yksilöllisyyden ja 

persoonallisuuden piirteiden tukemiseen. Musiikkikasvatus kunnioittaa ihmisen 

koko persoonaa ja ”omien vahvuuksien löytäminen on oikeastaan 

musiikkikasvatuksen kiihottavin päämäärä”, muistaa Pohjola ajatelleensa kuoron 

alkutaipaleella. (Valkonen 2001.) Pohjola totisesti löysi omat vahvuutensa ja 

Tapiolan kuoron vahvuudet ja oppi niitä molempia oivallisena pedagogina 

hyödyntämään. Tässä tutkimuksessa syvennytään tarkastelemaan, mistä Pohjolan 

korostamissa asioissa oli kysymys, mutta ajallisesti tarkastelu kohdistuu Pohjolan 

seuraajan, kuoronjohtaja Kari Ala-Pölläsen kaudelle (v. 1994–2008).  

1.1 Tutkimukseni keskeistä käsitteistöä 

Tapiolan kuoro on vuonna 1963 toimintansa aloittanut suomalainen lapsi- ja 

nuorisokuoro. Tutkimuksen kannalta triviaali mutta sinällään mielenkiintoinen 

yksityiskohta on, että samana vuonna Kouluhallitus lakkautti koulusta 

oppiaineen ”laulu” korvaten sen uudella oppiaineella ”musiikki” (Tenkku 1996: 

46). Kuoro on toiminut pitkään itsenäisesti kannatusyhdistyksen ylläpitämänä, 

koulujen toiminnasta irrallisena. Kuoron laulajat tulevat laajalti koko eteläisestä 

Suomesta. Kuorossa toimii palkattuna taiteellinen johtaja, toiminnanjohtaja, 
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äänenkouluttaja/varajohtaja sekä huoltaja. Lapsi- ja nuorisokuorosta1 kirjoittaessa 

on syytä mainita, että Tapiolan kuorolaisten keski-ikä on vuosikymmenten 

varrella vaihdellut paljon. Oli miellyttävä yllätys ”tutustua kuoroon, jossa 

naisäänet, joukossa joitakin lapsia, saavat Erkki Pohjolan johdolla aikaan 

ihmeitä”, Druey (1979) kirjoitti. 

Ymmärrettävästi Tapiolan kuoroa verrattiin ensimmäisinä vuosina muihin 

suomalaisiin koulukuoroihin. Lapsikuoroja toimi kansakouluaikoina kouluissa ja 

niiden ulkopuolella, ne rikastuttivat toiminnallaan koulun elämää ja toimivat 

siltana kodin ja koulun välillä (Seppovaara 2000: 63). Suomalainen 

kuorolauluharrastus liittyi tiiviisti aatteelliseen toimintaan. Seurat, 

raittiusyhdistykset ja työväenyhdistykset olivat kantavana voimana 

kuoroharrastuksen taustalla. 1900-luvulla kuorot alkoivat järjestäytyä 

valtakunnallisten kattojärjestöiden piiriin. Tapiolan kuoron syntyhetkinä nuorempi 

säveltäjäsukupolvi aktivoitui kirjoittamaan musiikkia kuoroille. Helasvuo näki 

tämän todistuksena kuoromusiikin merkityksestä säveltaiteen vaativana ja 

merkittävänä osana. (Helasvuo 1963: 96–98.) Tapiolan kuoron osalta hän oli 

toteamuksensa kanssa hyvin ajan hermolla. Pitkälle nykysäveltäjien kanssa 

tehtävälle yhteistyölle kehittynyt toiminta oli teoksen kirjoitushetkellä kytemässä 

Erkki Pohjolan aivoituksissa, sai alkunsa saman vuoden aikana ja johti hyvin pian 

menestykseen aina kansainvälisillä foorumeilla saakka. 

Tapiolan kuoron toiminnan tarkoituksena on synnyttää korkeatasoisen 

musiikkikasvatuksen avulla taiteellisia huippusuorituksia ja elämyksiä yleisölleen 

ja kuorolaisille ja luoda suotuisan kasvun edellytyksiä nuorille (Tapiolan kuoron 

strategia 2009–2011). Aiempaan kirjalliseen strategiaan (Tapiolan kuoron 

strategia 2005–2009) verrattuna asiasisältö oli kutakuinkin sama, mutta painopiste 

vaihtunut. Muokatun järjestyksen nojalla taiteellisen toiminnan merkitys 

näyttäytyy uudessa strategiassa hallitsevampana. Järjestyksestä riippumatta 

kuoron strateginen perusajatus on yhtenevä: kuoron toiminta perustuu 

kasvatukselle työvälineen ollessa musiikki. 

Tutkimukseni käsitteleekin kasvatuksellista toimintaa Tapiolan kuorossa ja 

keskittyy kuvaamaan Kari Ala-Pölläsen yhteistoiminnallista pedagogiikkaa 

Tapiolan kuoron johtajana. Erityinen fokus on kuorotoimintaan liittyvässä niin 

sanotussa matkakuorovalinnan prosessissa, jossa monia pedagogisia sisältöjä 

kiteytyy tiiviissä ja erityisen harkitussa muodossa. Matkakuorovalinnassa 

auditoidaan kuoromatkalle osallistuva kokoonpano, joka Kari Ala-Pölläsen 

                                                        
1 Eri kuoromuotojen määrittelyä esimerkiksi Sulasolin www-sivuilla (Nuorten Kuoroliitto) 
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johtajakaudella oli tyypillisimmillään noin 30 laulajaa. Kokoonpano pysyi sangen 

muuttumattomana matkalta toiselle, ja varsinkin nuorimpien laulajien oli vaikeaa 

päästä mukaan ulkomailla esiintyvään kokoonpanoon. Empiirinen osa tässä 

tutkimuksessa keskittyy persoonallisuuden piirteisiin. Tarkastelen johtaja Kari 

Ala-Pölläsen matkakuorovalintaa käsittelevässä puheessa esiintyviä 

persoonallisuuden piirteitä.  

Kuvio 1. Tutkimuksen rajaus.  

Tutkimuksen viitekehyksen tärkeimpiä rajauksia havainnollistan kuvion yksi 

avulla. Kuvion ulkopuolelle jäävä alue tarkoittaa avointa tutkimuskenttää. Siitä 

olen rajannut tutkimukseni ja mielenkiintoni kohteeksi Tapiolan kuoron. 

Keskimmäinen sektori tarkoittaa valintaani taiteellisen ja pedagogisen toiminnan 

välillä. Päädyin tutkimaan yksinomaan kasvatuksellista toimintaa Tapiolan 

kuorossa. Ydin tarkoittaa valitsemaani keskeistä teoreettista viitekehystä, joka 

tässä työssä on yhteistoiminnallinen johtaminen.  

Johtajavaihdos on kuoron välitilinpäätöksen mahdollisuus. Tämä oli 

lähtökohtana, kun Amberla kirjoitti kuoroa perustamisesta asti johtaneen Erkki 

Pohjolan jääneen eläkkeelle ja Kari Ala-Pölläsen jatkavan hänen työtään. 

Kolmenkymmenen johtajavuoden aikana Pohjola oli luonut tyhjästä koko 

kuoromaailman tunteman käsitteen Tapiola sound ja kehittänyt modernin 

musiikkikasvatuksellisen ihanteen orffilaiseen ja unkarilaiseen ajatteluun 

pohjautuen. Tälle perustalle Pohjola rakensi vapaamielisen, kamarimusiikillisen 

ja lapsen omaan luovuuteen ja musikaalisuuteen perustuvan toimintamallin, jonka 

tulokset vakuuttivat niin pedagogisesti kuin taiteellisesti. (Amberla 1994.) Tämän 

tutkimuksen yhteydessä soundi tulee tarkoittamaan paljon muutakin kuin rypästä 

ääniaaltoja. Sitä kuvastaa esimerkiksi kymmenien lasten ja nuorten muodostama 
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sosiaalinen ja musiikillinen soinnikas yhteisö tai Jalavan (1997) kuvaus 

vaivattomasta ja ilontäyteisestä musisoinnista. Tutkimuksellani osoitan, kuinka 

Tapiola soundin lähestyminen vain yhdestä näkökulmasta on vaikeaa.  

1.2 Henkilökohtainen motiivi aihepiirin valinnalle 

Musiikillinen taustani perustuu pitkälti kuorolauluun. Ehkä aiempien positiivisten 

lapsikuorokokemusten rohkaisemana päädyin keväällä 1985 Tapiolan kuoron 

koelauluun, josta kuoron koevuodelle lukuvuodeksi 1985–1986 ja edelleen 

kuoron ”rivijäseneksi” vuoteen 1989 asti. Kuorovuosiin mahtui hienoja 

musiikillisia elämyksiä ja elämänkokemuksia, jotka ovat oletettavasti suurilta osin 

vaikuttaneet esimerkiksi myöhempiin ammatinvalinnan ratkaisuihini. Vaikka 

säännöllinen kuorolaulu jäi vuoden 1989 jälkeen pitkälle tauolle, sisältyi 

lapsuuden ja nuoruuden vuosiin monenlaisia projekteja laulajana, joskus 

johtajanakin. Opiskellessani Oulussa musiikin aineenopettajaksi laulunopettajani 

kutsui minut 12 hengen vokaaliyhtyeeseen. Sofia Magdalena -lauluyhtyeen 

jäsenenä olin vuodesta 1999 vuoteen 2004, jolloin aloitin työt opetushallinnossa 

ja muutin pois Oulusta. Vuonna 2007 asetuin Tampereelle ja olen laulanut 

Tampereen Filharmonisessa Kuorossa vuodesta 2010 lähtien. Tästä suppeasta 

musiikillisesta henkilökuvauksesta käsin lähestyn tutkimusaihettani ja -

tehtävääni. Kuoromusiikki ja -pedagogiikka ovat olleet läsnä elämässäni 

varhaislapsuuden vuosista aina nykypäivään saakka hyvin monella tavalla, välillä 

aktiivisemmin, välillä pitkienkin taukojen jälkeen. On helppo arvella 

muusikonidentiteettini nousevan kuorolaulusta ja olevan siksi loppujen lopuksi 

sangen itsestään selvä aihepiiri musiikkikasvatuksen alan tutkimukselleni.  

Mikä on puolestaan tutkijanidentiteettini? Varto kirjoittaa kahdesta 

tutkijatyypistä, joista ensimmäinen on tekninen. Teknisen tutkijatyypin 

maailmansuhde on välineellinen. Tämän koen vieraaksi. Toisen tutkijatyypin, 

jollaiseksi itseni koen, asenne on kysyvä ja maailmansuhde osallistuva. Tämän 

tutkijatyypin työskentelyä kuvaa kietoutuminen elämänkäytäntöihin ja 

tutkimuksen merkityksen pohdinta omalle elämälle ja inhimillisille käytännöille. 

Tämä tutkijatyyppi pyrkii kyseenalaistamaan itsestään selvän ja katsoo tutkijan ja 

tutkittavan kuuluvan samaan todellisuuteen. Tämä tarkoittaa tutkimustyön olevan 

elämänkäytäntöihin osallistuvaa toimintaa. Silloin tutkimustyössä korostuu 

arvottaminen tosiasioiden ymmärtämisessä sekä päämäärä rikastaa ja syventää 

ymmärtämystämme maailmasta ja eettisestä merkityksestä inhimillisessä 

toiminnassa. (Varto 1992: 14–15.) 
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Oma pitkäaikainen kuorolaulukokemukseni ja erityisesti henkilökohtainen 

kokemukseni Tapiolan kuorosta luo vahvan pohjan tutkimuksen kontekstille, 

mutta aiheuttaa myös vaaransa. Objektiivisuus kärsii, jos joidenkin asioiden 

suhteen minulla on tutkijaksi liian vahva ennakkokäsitys. Tulkitsijan 

subjektiivisuus on nähtävä tulkintaprosessiin kuuluvana ymmärtämisen ehtona 

(Siljander 1988: 121). Eskola ja Suoranta näkevät puolestaan tutkimuksen 

objektiivisuuden syntyvän nimenomaan oman subjektiivisuutensa 

tunnistamisesta: Kaikki omat esioletuksensa ja arvostuksensa on syytä yrittää 

tunnistaa ja olla sekoittamatta niitä tutkimuskohteeseen. (Eskola & Suoranta 

1998: 17.) Esioletukset eivät voi olla vaikuttamatta tutkimuksen keskeisiin 

päätöksiin kuten käsitteiden valintaan ja tulkintaan, aineistonkeruuseen ja 

käsittelyyn sekä raportointiin. Tämä korostaa tutkijan merkitystä keskeisenä 

tutkimusvälineenä. (Hirsjärvi & Hurme 2011: 18.) Olen pohtinut objektiivisuutta 

tutkimukseni aihevalinnan vuoksi vakavasti ja tehnyt tiettyjä valintoja 

tarpeettomien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Ennen kaikkea olen kokenut 

tarpeelliseksi kerätä rinnakkaista aineistoa. Täten olen pyrkinyt laajentamaan 

omaa näkemystäni, joka henkilökohtaisten kokemuksieni johdosta voi olla 

ennakkokäsityksiltään värittynyt. Lisäksi olen tehnyt tiukan ajallisen rajauksen: 

empiirisesti tarkastelen ja analysoin vain Kari Ala-Pölläsen (v. 1994–2008) 

johtajakautta. Näin rajaten Erkki Pohjolan aika (v. 1963–1994), johon oma 

laulukokemukseni liittyy, jää taustalle. En myöskään ole kokenut tarpeelliseksi 

ulottaa tarkastelua nykyisen johtajan Pasi Hyökin aikakaudelle (v. 2008–). 

Vertaileva tutkimusote nykypäivään ulottuen ei oman tutkimuskysymykseni 

parissa antaisi uutta tutkimusaiheen kannalta relevanttia tietoa. Luotettavuuden 

arvioinnissa, luvussa seitsemän pohdin kuinka tässä tavoitteessa olen mielestäni 

onnistunut. 

1.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen päämäärät  

Pyrin tutkimuksessani vastaamaan seuraavaan pääkysymykseen: 

 

Mitkä olivat Tapiolan kuoron kasvatukselliset ja yhteistoiminnalliset sisällöt 

sekä päämäärät Kari Ala-Pölläsen johtajakaudella? 

 

Tutkimustehtävä ohjaa teoreettista ja empiiristä toimintaani. Tehtävänasettelun 

kautta perehdyn Tapiolan kuoroon yhteisönä sekä siitä kirjoitettuun aineistoon ja 

pedagogiseen historiaan. Dokumentaatiotarkastelu ulottuu vuoteen 1963, jolloin 
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kuoro perustettiin. Tutkimustehtävän mukaisesti keskityn Kari Ala-Pölläsen 

kauden analysointiin havainnoinnin, arkistomateriaalin ja syvähaastattelun 

keinoin. Syvähaastattelussa haastattelija syventää teemaa ja rakentaa haastattelun 

jatkon edellisten vastausten ja avointen kysymysten pohjalta (Hirsjärvi & Hurme 

2011: 45). Ruusuvuori ja muut kirjoittavat, kuinka haastattelu- ja 

tutkimuskysymykset eivät riitä. Onnistuakseen työssä tutkija tarvitsee vielä yhden 

analyyttisen kysymyssarjan, jolla voi testata jo koottua aineistoa. Tällä tavoin 

tutkimus käynnistyy uudelleen ja mahdollistaa lopulliset vastaukset tutkijaa 

kiinnostaviin kysymyksiin. (Ruusuvuori ym. 2010: 9–10.) 

Oletan, että jokaisen menestyvän kuoron saavutusten takana on johtajan tietty 

pedagoginen viisaus. (Musiikki)pedagogisen viisauden edellytyksenä pidän 

sosiaalista älykkyyttä, josta kirjoittaa Glanz käsitellessään yhteistoiminnallista 

johtajuutta koulutusorganisaatiossa. Hän toteaa yhteistoiminnallisuuden 

edellyttävän useiden henkilöiden osallisuutta, mutta myös sen ymmärtämistä 

etteivät kaikki pysty tuomaan suoritettavaan tehtävään yhtäläistä panosta. (Glanz 

2006: 40.) Sosiaalisesta älykkyydestä puhuvat myös Emmons ja Chase sitoessaan 

asian konkreettiseen tilanteeseen. He toteavat vahvojen tunteiden vallitsevan 

konfliktin hetkellä, mikä asettaa kuoronjohtajan ongelmanratkaisutaidot 

koetukselle. Tilanteen ratkaiseminen edellyttää juuri kuhunkin tapaukseen 

soveltuvaa menetelmää. Menestyksekäs johtaja analysoi muuttujat ja on 

kehittänyt erilaisiin tilanteisiin soveltuvia ongelmanratkaisumalleja, joista 

kykenee soveltamaan oikeaa kunkin tilanteen vaatimalla hetkellä. (Emmons & 

Chase 2006: 227.)  

Tämän tutkimuksen yksi funktio on tuoda esiin lapsikuoron johtamiseen 

liittyvää pedagogista toimintaa saavutettujen tulosten mahdollistajana. 

Matkakuorovalinta toimii tässä tapauksessa konkreettisena työvälineenä. Pyrin 

analysoimaan Ala-Pölläsen johtaman valintaprosessin mahdollisimman 

yksityiskohtaisesti. Pedagogin ja johtajan tehtävät ovat vahvasti yksilön 

persoonaan kohdistuvia asioita. Lapsen ja aikuisen välisen kommunikaation 

luonne syntyy ja kehittyy persoonien myötävaikutuksesta. Kuorotyössä on aina 

vastakkain vähintään kaksi persoonaa, useimmiten enemmän. Lisäksi kasvatustyö 

muokkaa lapsen ja nuoren kehittyvää persoonaa. Matkakuorovalintaan ja sen 

kriteereiden analyysiin syvennyn siksi persoonallisuuden piirteiden tarkastelun 

kautta työni luvussa viisi. Matkakuorovalinnan analysointi perustuu Kari Ala-

Pölläsen puheeseen, joka on väitöskirjan liitteenä (liite 6). Puheenvuoro on koottu 

lukuisista autenttisista kommenteista haastattelu- ja harjoitustilanteissa. Noin 

viiden vuoden aikana syntynyttä aineistoa kuvaan tarkemmin luvun viisi alussa.  
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Tutkimustehtävästä seuraa tiettyjä alakysymyksiä, jotka ohjaavat 

tutkimustyötäni ja joihin etsin vastauksia. Näitä kysymyksiä ovat: 

 

Miten kasvatukselliset sisällöt ilmenivät Kari Ala-Pölläsen johtajakaudella? 

Miten yhteistoiminnallinen johtajuus ilmeni Kari Ala-Pölläsen johtajakaudella? 

Miten toiminnan pedagogiset päämäärät ilmenivät erityisesti 

matkakuorovalinnan yhteydessä ja voidaanko niitä selittää persoonallisuuden 

piirteillä? 

 

Raportissa keskityn tutkimusrajauksen (kuvio 1) mukaisesti kasvatukselliseen 

toimintaan Tapiolan kuorossa. Se on erottamaton osa kuoron toimintaa näkyen 

ideologiassa, kirjoitetussa toiminta-ajatuksessa sekä praktisessa toiminnassa sen 

varhaisimmista vuosista alkaen. Erkki Pohjolan aikakausi kuuluu työn 

viitekehykseen ja oleellisiin taustatietoihin aihepiirin syvällisen käsittelyn 

kannalta. Koen tärkeänä laatia läpileikkaus siitä, mitä Tapiolan kuoro on ollut 

ennen Ala-Pölläsen aikaa, jotta hänen toimintaansa tutkimuskysymyksiin 

vastaamisen puitteissa voi riittävästi ymmärtää. Tästä näkökulmasta katsoen 

pidän välttämättömänä luoda katsaus Tapiola soundin tarkasteluun. Tapiolan 

kuoroa on mahdoton tarkastella perehtymättä siihen, mistä soundissa on kysymys. 

Siksi katson kasvatuksellisen toiminnan erityisen huomioimisen myös niin 

sanotun Tapiola soundin yhteydessä olevan perusteltua ja mielekästä, vaikka 

soundilla perinteisesti – ja kuoron Internet-sivujen (Tapiolan kuoro 2012) 

perusteella – musiikillista sointiväriä tarkoitetaankin.   

Edellä mainitun johdosta tutkimusaiheeni täsmentämistä, käsittelyä ja 

aineistonkeruuta taustoittavat kysymykset siitä, mikä on Tapiolan kuoro ja mitä 

tarkoitetaan Tapiola soundin käsitteellä. Näihin kysymyksiin perehdyn 

kirjallisuustarkastelun yhteydessä, luvussa kaksi. 

Oleellinen teoreettinen rajaus (kuvio 1) tässä tutkimuksessa on 

yhteistoiminnallisuus johtamisessa. Jos kuoro on yhteisö, pitäisikö 

tutkimusraportissani korostuvan yhteistoiminnallisuuden sijaan tarkastella 

ennemminkin yhteisöllisyyttä? Vai onko kysymys silkkaa teoreettista 

semantiikkaa vailla käytännön merkitystä? Kirjallisuuteen perustuen vastaus voi 

olla kyllä ja ei, kysymyksessä näyttää olevan myös tutkijoita jakava 

koulukuntaero. Lehtinen ym. kirjoittivat vuonna 2000 näkevänsä, että 

yhteistoiminnan käsitteestä on vähitellen siirrytty kohti yhteisöllisyyttä (Lehtinen, 

Hakkarainen, Lipponen ja Rahikainen 2000: 20). Kuitenkin toisessa yhteydessä 

hän toteaa, kuinka yhteisöllisen oppimisen ajatus eroaa yhteistoiminnallisuudesta 
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siinä, että sosiaalisen yhteisön merkitystä pidetään yhteisöllisyydessä syvemmin 

oppimis- ja tiedonrakentamisprosessia ohjaavana tekijänä (Lehtinen, Kuusinen ja 

Vauras 2007: 262). Terminologia tässä käsiteparissa vaikuttaa siis jokseenkin 

epäselvältä, minkä vuoksi pitäydyn tässä raportissa puhtaasti 

yhteistoiminnallisessa johtamisessa. Tämän teen osittain selkeyden vuoksi mutta 

myös siksi, että suomen kielessä korostuva yhteistoiminnallisuus kuvastaa 

paremmin kuorolaulun olemusta. Tulkitsen kuorolaulun olevan ryhmän yhteistä 

toimintaa, jossa vahvana viitekehyksenä on ryhmän eli kuoron yhteisöllisyys. 

Yhteisöllisyyden käsitteeseen palaan luvussa 4.1. 

Menestyneen kuoron on ymmärrettävää tähdätä korkeatasoiseen taiteelliseen 

toimintaan, johon liittyy säännöllinen konsertointi Suomessa ja ulkomailla. 

Kasvatuksellinen toiminta ei ole yhtä itsestään selvää vaatien siksi syvemmälle 

viedyn perehtymisen. Varsinkin, kun useissa haastatteluissa (esim. Lönnqvist 

2003) vuosikymmenten varrella Tapiolan kuoron johtajat korostavat 

kuorotoiminnan keskeisenä päämääränä lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen 

tukemista. Tästäkin näkökulmasta ajatellen oikeudenmukaisuuden toteutuminen 

on erityisen tärkeää, mikä johdattaa pohtimaan tiiviimmin ulkomaan 

esiintymismatkalle lähtevän ryhmän (tässä tutkimuksessa matkakuoron) valintaa, 

josta muodostuu tämän tutkimuksen empiriaa koskeva oleellisin rajaus. Johtajan 

käyttämien valintaperusteiden tulee olla loppuun saakka harkittuja ja äärimmäisen 

oikeudenmukaisia. Valinnan hetkellä vallitsevat suuret tunteet. Kuorotoiminnassa 

vaikuttava aikuisen valta kulminoituu monella tasolla matkakuorovalintaan. 

Silloin tehdyille ratkaisuille täytyy löytyä vakaa ja harkittu perusteensa. Kirjan 

empiirinen osa keskittyy siten yksinomaan Kari Ala-Pölläsen kauteen ja suoritettu 

analyysi vain yhteen erityishetkeen kuoronjohtajan toiminnassa, 

matkakuorovalintaan. Suurin osa harjoitustilanteiden pedagogisesta toiminnasta 

jää neljän seinän sisäpuolelle ja suljetun oven taakse. Olen kokenut tämän 

seuratessani laulajana Erkki Pohjolan ja havainnoidessani Kari Ala-Pölläsen 

toimintaa lapsikuoron johtajana. Koen tarpeelliseksi ellen suorastaan 

välttämättömäksi laajentaa tätä kuoron sisäistä mutta ei-salaista dialogia ulos 

suljetusta harjoitustilasta.  

Esimerkkinä tästä dialogista on edellä mainittu matkakuoron valintaan 

liittyvä, vuosien varrella hioutunut prosessi. Empiirisesti lähestyn 

tutkimustehtävää syventymällä matkakuorovalintaan kuorotoiminnan 

erityistapahtumana, joka on ajallisesti satunnainen mutta kasvatuksellisesti hyvin 

keskeinen laulajan ja johtajan toiminnassa. Siinä kiteytyy laajakirjoisesti 

yksittäisen laulajan onnistuminen, asenne ja kehitys. Siinä punnitaan ja arvioidaan 
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kasvatuksellinen tulos niin musiikillisesti kuin laajemmassa viitekehyksessä. 

Lisäksi siinä arvioidaan johtajan edellytykset tasapuolisuuteen sekä riittävään, 

kannustavaan ja oikeudenmukaiseen viestintään. Tutkimuskohteen empiirinen 

tarkastelu kiteytyy Ala-Pölläsen toteuttamaan matkakuorovalinnan prosessiin ja 

siinä esiintyvien persoonallisuuden piirteiden analysointiin. Tutkijoiden 

keskuudessa vallitsee merkittävä konsensus siitä, että niin sanottu viiden suuren 

malli kuvaa hyvin ja kattavasti yksilöiden persoonallisuuksien eroja (Kinnunen, 

Metsäpelto, Feldt, Kokko, Tolvanen, Kinnunen, Leppänen ja Pulkkinen 2012: 

512). Analyysi perustuu tälle teoreettiselle ajattelulle sekä laatimaani 

rekonstruktioon (liite 6), jossa Ala-Pöllänen käyttää pitkän puheenvuoron. Siinä 

hän perustelee Tapiolan kuorolaisille tekemänsä matkakuorovalinnan taustoja. 

Noin kolmasosa laulajista karsiutui mieluisimmilta esiintymismatkoilta. 

Karsiutumisen aiheuttamat reaktiot vaihtelivat, mutta kovin vahvoja 

tunteenpurkauksia en kuitenkaan havainnut. En myös kuullut yhdenkään laulajan 

lopettaneen kuoroharrastustaan karsiutumisen johdosta, mikä voi osaltaan kertoa 

onnistumisista suoritetun valinnan perustelussa ja läpikäymisessä. Myöhemmin 

tässä työssä käy ilmi, että Ala-Pöllänen tiedosti asian ja suhtautui siihen 

vakavasti.  

Käytetyn metodin seurauksena tutkimus muodostaa syvällisen 

henkilökuvauksen Kari Ala-Pölläsen johtamistyöstä ja ajattelusta. Se tukee 

pyrkimystä tuoda esille lapsikuorotyön valitettavan usein julkisuudelta piiloon 

jäävä puoli. Kuten todettua, lavalla tapahtuva toiminta saa näkyvyyttä ja 

kuuluvuutta, mutta suurin osa työstä tapahtuu suljetussa tilassa ulkopuolisten 

katseilta piilossa. Kuitenkin juuri siellä tapahtuu se määrätietoinen 

kasvatuksellinen prosessi, jonka seurauksena lapset ja nuoret varttuvat ja 

kehittyvät muusikkoina ja ihmisinä. Tutkimus onkin syntynyt osittain siksi, että 

Tapiolan kuorossa on vuodesta, viikosta ja päivästä toiseen tehty tätä 

kasvatustyötä. Se on ollut kuoron johtavana toiminta-ajatuksena sen alkuvaiheista 

lähtien. Kuoron aikaansaannokset, johtajien vahva taiteellinen intohimo, 

innovointikyky ja työskentelypanos saavutetun menestyksen taustalla tiedostetaan 

yleisesti. 

Henkilökohtaisesti kiinnostava aihepiiri on ollut luonnollinen lähtökohta 

tutkimuksen synnylle. Oletan aihepiirin ja tulosten kiinnostavan erityisesti tiettyjä 

ryhmiä. Kirjaani saattaa esitarkastajien ja vastaväittäjän ohella tutustua 

useampikin nykyinen ja entinen Tapiolan kuorolainen. Heillä on tämän 

tutkimuksen myötä mahdollisuus päästä aiempaa syvällisemmin kiinni 

perusteisiin, joilla matkakuorot valittiin. Toivon kirjan päätyvän myös 
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kuoropedagogien ja -pedagogiikan tutkijoiden käyttöön niin Suomessa kuin 

ulkomailla. Kari Ala-Pölläsen kasvatukselliset näkökulmat saattavat aktivoida 

pedagogeja ja tiedeyhteisöä keskustelemaan tutkimuksen teemoista laajemminkin, 

myös taidekasvattajien ydinryhmän ulkopuolella. Mahdollinen hyvin laaja 

lukijajoukko mielessä pitäen pyrin kirjoittamaan tiedeyhteisön keskustelua 

rikastuttavan opinnäytteen, joka on kuitenkin helposti lähestyttävää luettavaa.  

En tavoittele normatiivisuutta tuloksissani ja päätelmissäni. Ajattelen sen 

sijaan, että jokaisen opettajan tavoin kukin lapsikuoron johtaja joutuu omassa 

henkilökohtaisessa työssään kohtaamaan samat peruskysymykset ja tekemään 

yksilölliset pedagogiset valintansa. Lapsikuoron johtaminen, kuten muutkin 

pedagogiset tehtävät, ovat viime kädessä persoonan kautta suoritettavia tehtäviä 

eikä persoonaa voi juuri muokata eikä kloonata. Toiselle johtajalle ei voi syöttää 

jonkun toisen pedagogisia ajatuksia ja oivalluksia. Pohdinnan ja keskustelun 

sytykkeeksi niitä voi kuitenkin nostaa – pedagogisesti ajatellen, ehkä 

kasvatustieteellisessä väitöskirjassa jopa pitää tehdäkin näin. Tavoitteena ei tulisi 

olla vanhojen ”totuuksien” toisto vaan uusien näköalojen löytäminen sekä 

tieteellisen ja julkisen keskustelun rikastaminen (Alasuutari 2011: 25). 

1.4 Tutkimusfilosofiana pedagoginen hermeneutiikka 

Toiminnasta sopivasti ulkopuolinen taho näkee usein analyyttisemmin, tarkemmin 

ja objektiivisemmin ominaispiirteitä, vahvuuksia ja heikkouksia, joita toiminnassa 

sisällä oleva henkilö ei samalla tavoin pysty huomaamaan. Varto toisaalta 

varoittaa tutkijan ”objektiivisuuskohtauksesta”, jolloin mihinkään perustumaton 

neutraalisuusasenne irrottaa toisistaan vastuun ja toiminnan (Varto 1992: 35). 

Samasta neutraaliin asenteeseen liittyvästä irrallisuuden vaarasta muistuttaa 

Patton (2002: 51). Tutkijanroolini asemoin ulkopuolisen tarkastelijan ja sisäpiiriin 

kuuluvan osallistujan välimaastoon. Syvemmälle aihepiirin taustaan ajattelen 

pääseväni, kun ulkopuolisten henkilöiden (kriitikoiden) havainnot yhdistyvät 

syvähaastattelun näkökulmiin sekä omaan observointiini toimintavuoden 2007–

2008 aikana.  

Pitkällä kenttätyöllä eli seurantajaksolla ajattelen saavutettavan merkittävää 

hyötyä. Kenttätyö muodostaa kvalitatiivisen tutkimuksen keskeisen osan ja 

tarkoittaa suoraa, henkilökohtaista kontaktia tutkimuskohteeseen hänen tai heidän 

omassa ympäristössään (Patton 2002: 48). Tutkijan on Alasuutarin mukaan 

tarkoituksenmukaista viipyä pitkään ”kentällä” halutessaan sulautua osaksi 

havainnoimaansa ympäristöä ja saavuttaa tutkittaviensa luottamus. Kerättyjen 
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kokemusten runsaus, luottamuksellinen suhde tutkittaviin ja aineistovertailut 

minimoivat teeskentelyn tai suoranaisen valehtelun mahdollisuutta tai 

tarpeellisuutta tutkimuksen myöhemmässä vaiheessa. (Alasuutari 2011: 97, 104.) 

Näin ajattelen tapahtuneen omassa työssäni. Kokonainen toimintavuosi 

kokemuksineen riitti tähän hyvin. Havainnointivuoden aikana saavutetulta 

pohjalta yhteistyötä kuoronjohtaja Kari Ala-Pölläsen kanssa oli luontevaa ja 

luottamuksellista jatkaa aineistonkeruulla eli syvähaastattelulla.  

Seuraan tutkimuksessa ja sen raportoinnissa Ruusuvuoren ym. kuvaamaa 

analyysimallia, joka alkaa tutkimusongelman asettamisella. Sitä seuraa 

aineistonkeruutavan valinta ja aineiston kerääminen. Tätä seuraa aineistoon 

tutustuminen, sen järjestäminen ja rajaaminen, jonka jälkeen vuorossa on 

aineiston luokittelu ja analyysi löydettyjen teemojen ja ilmiöiden puitteissa. 

Analyysissä aineistossa esiintyviä teemoja vertaillaan ja tulkitaan. Sen jälkeen on 

vuorossa tulosten koonti, mikä johtaa teoreettiseen dialogiin, aihepiirin uudelleen 

hahmottamiseen ja käytännön vaikutusten pohdintaan. Nämä vaiheet kiteytyvät  

diskussiossa, luvussa kuusi. Tutkimuksen luotettavuutta arvioin työni lopussa. 

(Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen 2010: 12.) 

Kyseessä on aineistolähtöinen tapaustutkimus. Tapaus voi olla yksilö, ryhmä, 

ympäristö, ohjelma, organisaatio, kulttuuri, alue tai valtio, kirjoittaa Patton (2002: 

447). Tässä tutkimuksessa tapauksen muodostaa kuoronjohtaja Kari Ala-Pöllänen 

ja hänen pedagoginen ajattelunsa. Kuoronjohtaja Ala-Pölläsen puhe on aineiston 

keskiössä ja kuuluu läpi koko työn kulkien punaisena lankana alusta loppuun 

saakka. Katkelmat tekstin lomassa ovat autenttisia lainauksia sekä 

haastatteluaineistosta että todellisista harjoitustilanteista. Tutkimuksen aihepiiri 

nojaa Tapiolan kuoroa koskevaan tausta-aineistoon, joka on kokoelma artikkeleita 

kuoron arkistosta ja havainnointimateriaalia toimintakaudelta 2007–2008. Tämän 

tausta-aineiston parissa etenin hermeneuttisessa kehässä lopullista 

tutkimuskysymystäni etsien. Varsinaisen tutkimusaineiston muodostaa Ala-

Pölläsen kanssa toteutetun syvähaastattelun sarja. Koko Ala-Pölläseen liittyvä 

tutkimusaineisto käy vuoropuhelua asetetun teoreettisen viitekehyksen eli 

yhteistoiminnallisen johtamisen kanssa. Ala-Pölläsen puhe tiivistyy liitteessä 6, 

joka on rekonstruktio matkakuorovalintaan liittyvästä puheesta kuorolaisille. 

Käytän puhetta työssäni analyysiaineistona. Puheen analyysi ja siitä tehdyt 

tulkinnat on kirjoitettu tutkimusraportin lukuun viisi.  

Ihminen on selittävä olento. Todellisuudesta, sosiaalisista tilanteista ja 

itsestämme tekemiemme päätelmien kautta tuotamme käsityksiä maailmasta ja 

osastamme siinä. (Lehtonen 1998: 16.) Toisin sanoen tulkitsemme maailmaa ja 
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elämäämme. Tulkitsemisen luonteeseen kuuluu rajallisuus, muistuttaa Varto. 

Toisen ajattelun tai toiminnan täydellinen ymmärtäminen ei ole mahdollista. Siksi 

on tärkeää osata asettaa tutkimuksen tavoitteet ja päämäärät oikein, mahdollisen 

rajojen sisäpuolelle. (Varto 1992: 59; Patton 2002: 227.) Hermeneutiikalla 

tarkoitetaan sananmukaisesti ymmärrettynä tulkintataitoa ja -oppia. 

Hermeneuttinen tutkimus ei koskaan ala tyhjästä, vaan tutkijalla on oltava 

esiymmärrys tutkittavasta kohteesta. Toisaalta hermeneuttisessa, spiraalimaisessa 

tiedonmuodostusprosessissa ei ole absoluuttista alkua eikä päätepistettä. (Danner 

2006: 99; Siljander 1988: 101, 115, 117.) 

Hermeneuttisen historian ajatellaan olevan yhtä vanha kuin ihmiskunnan 

sivistyshistorian – ihmisyyteen on aina kuulunut pyrkimys asioiden ja ilmiöiden 

tulkintaan ja ymmärrykseen. Ikivanhasta ilmiöstä huolimatta pedagoginen 

hermeneutiikka on kuitenkin metodisesti tieteenalana sangen tuore ja keskittyy 

kasvatustodellisuuden tulkintaan ja ymmärtämiseen. Perinteisesti hermeneutiikka 

on keskittynyt tekstin tai taiteen tulkintaan mutta laajentunut käsittämään 

haastatteluiden ja toiminnan tulkitsemisen. Hermeneutiikassa keskeistä on 

kasvatustodellisuuden pohdinta, esimerkiksi kasvattajan ja kasvatettavan välisen 

pedagogisen suhteen tasolla. (Siljander 1988: 9; Siljander 2005: 59–60; Patton 

2002: 497.) Hermeneuttisen pedagogiikan keskeisiä ongelmia ovat esimerkiksi 

kysymys pedagogiikan autonomisuudesta, pedagogisen teorian ja käytännön 

suhde, vuorovaikutuksen emansipatorisuus (vapautuminen, riippumattomaksi 

tuleminen) ja pedagogisen toiminnan merkitys. Pedagogisen hermeneutiikan 

tutkimustraditioon sisältyy myös teoreettinen pohdinta kasvatustutkimuksen 

metodologiasta ja tutkimuskohteesta. (Siljander 1988: 13–15.) Hermeneuttinen 

tutkimusote luo viitekehyksen tulkitsevalle ymmärtämiselle ja mahdollistaa 

alkuperäisen kontekstin erityisen huomioimisen. Hermeneutiikka on muokannut 

suhtautumista tulkintaan, jonka oikeellisuudesta pitkään väiteltiin. Tulkinta on 

tulkinta, ei enempää tai vähempää. (Patton 2002: 114.) 

Hermeneuttinen kehä keskittyy ymmärryksen lisääntymiseen ja syntyy 

tutkimuksen kohdetta koskevasta esiymmärryksestä2 ja alustavasta tulkinnasta, 

joka ilmaisee kohteen merkityksen pääpiirteiltään. Tämän tulkinnan kautta 

edetään tutkimuskohteen yksityiskohtaisempaan tulkintaan 3 . Yksityiskohdista 

                                                        
2  Tässä tutkimuksessa: Oma kuorolaulukokemukseni ja ymmärrykseni pedagogisista ihanteista 
Tapiolan kuorossa 1980-luvulla, Erkki Pohjolan johtajakauden loppupuolella. 
3  Tässä tutkimuksessa: Kirjallisuuteen ja kuorosta kirjoitettuun aineistoon perehtyminen sekä 
omakohtainen havainnointini toimintavuoden 2007–2008 aikana. 
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tehdyt havainnot pakottavat tutkijan tarkistamaan alkuperäistä kokonaistulkintaa4, 

aikaansaaden muutoksen. Tulkinta liikkuu kehässä 5  alkuperäisen 

kokonaistulkinnan ja tutkimuskohteen yksityiskohtaisen tulkinnan välillä. Kehä 

muokkautuu koko ajan kohti selkeämpää ja tarkempaa ymmärrystä tutkittavasta 

ilmiöstä. (Puolimatka 1995: 15.) 

Syvällisempi ymmärtäminen perustuu aina ennalta ymmärrettyyn. Toisin 

sanoen tutkijalla on tutkittavasta tai opittavasta asiasta ennakkokäsitys, joka 

vaikuttaa ymmärtämiseen. Hermeneuttisen kehän spiraaliluonne ilmenee siinä, 

että tulkinnan edetessä perusteellisempi tutustuminen ilmiöön tai 

tulkintakohteeseen korjaa ja täydentää esiymmärrystä. (Siljander 1988: 115–116.) 

Oppiminen on behavioristisesti ajateltuna malli, jossa koko ajan vaativampia 

kokonaisuuksia lähestytään pienin askelein, monimutkaisten tietojen ja taitojen 

rakentuessa aikaisemmin opittujen alkeiselementtien pohjalle (Lehtinen ym. 

2007: 61). Toisin ilmaistuna oppiminen on hermeneuttisessa kehässä etenevä 

tulkinta, jossa esiymmärrystä muokataan suhteuttamalla siihen uusia 

yksityiskohtia (Puolimatka 1995: 127). 

Kuvio kaksi havainnollistaa hermeneuttisen kehän muodostumista 

tutkimuksessani. Kuvaan etenemistä nuolilla, koska spiraalin tapaan nuolia 

muodostuu päällekkäin kerroksittain. Varhaisempi tulkinta ei kumoudu uudella 

vaan jää vaikuttamaan taustalle esiymmärryksen tavoin. Jokainen uusi nuoli ja 

kerros lisää ymmärrystä tutkittavasta asiasta ja syventää ilmiön tulkintaa. 

Nuolipino johtaa lopulta nykytilanteeseen, vaiheeseen jossa raportti sisältää 

ilmiön kuvaamisen lisäksi tulosten tulkinnan ja johtopäätökset. 

 

 

                                                        
4  Tässä tutkimuksessa: Tapiola soundin muutos yhteistoiminnallisuudeksi, jonka kehittyminen 
edelleen “pedagogiseksi testamentiksi”. 
5 Tässä tutkimuksessa: Täydentävien haastatteluiden ja syvähaastattelun kautta paluu alkupisteeseen 
kehän ulkokuorelle, vuonna 2007 tehtyjen taltiointien, havaintojen ja dokumentoidun aineiston äärelle. 



 26

Kuvio 2. Hermeneuttinen tutkimusote ja ymmärryksen syvenemispolku.  

Hermeneuttisen kehän mukaisesti tutkimus etenee vaiheittain. Aloittaessani 

tutkimuksen valmistelun olin kiinnostunut ymmärtämään enemmän 

pedagogiikasta Tapiolan kuorossa. Fokus kiinnittyi pian Tapiola soundin 

käsitteeseen. Siitä se matkan varrella siirtyi yhteistoiminnalliseen johtamiseen. 

Enemmän aiheeseen perehdyttyäni, perusteellisemmin arkiston aineistoa 

selattuani ja ennen kaikkea syvällisemmin Kari Ala-Pöllästä kuunneltuani 

vahvistui käsitys, että kyseessä on pedagoginen testamentti. Sillä tarkoitan tässä 

yhteydessä pohdittua, harkittua kirjallista dokumenttia, jolla siirretään jotakin 

pääomaa tuleville sukupolville. Olen kokenut toiminta-ajatuksen eli kuoron 

identiteetin siirtyvän laulajasukupolvelta toiselle, vaikka henkilöt kuoron rivissä 

ja kuoron edessä vaihtuvat. Identiteetistä kirjoittaminen on tosin horjuvaa, koska 

sen määrittelyyn ei löydy kaikkia tarvittavia työkaluja. Alasuutarin mukaan useat 

tutkijat puhuvat mieluummin identifioitumisesta tai identiteetin rakentamisesta, 

siis identiteetistä ennemmin verbinä kuin substantiivina (Alasuutari 2007: 174). 

Tässä en näe ongelmaa. Tapiolan kuoron identiteetti sopii myös toiminnan sanana 

tutkimukseeni ja kuoron imagoon. Imago tai identiteetti on kiinni kuoron 

henkisessä maaperässä, mikä on paljon enemmän kuin musiikillinen osaaminen, 

ohjelmistovalinnat tai joskus nopeastikin nuorennusleikkauksen kokeva 

laulajaryhmä. Mutta se ei ole pysyvä olotila vaan elää muuttuvan maailman 

vaatimusten keskellä. Identiteetti säilyy laulajavaihdoksista huolimatta, ja näin 
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ajattelen tapahtuvan johtajavaihdostenkin yhteydessä. Niistä Tapiolan kuorolla on 

kaksi kokemusta.  

Kommunikaation mahdollista niukkuutta kahden kuoronjohtajan 

viestikapulan vaihdon yhteydessä pidän ymmärrettävänä ja normaalina, koska 

lapsikuoron johtamisen syvimpään olemukseen kuuluu lähtökohta tehdä työtä 

omalla persoonallaan ja olemuksellaan. Ajattelua vahvistaa Bartle, joka kehottaa 

välttämään kenenkään muun johtajan tyylin kopioimista. Yhden kuoronjohtajan 

tavat, puhe tai karisma eivät välttämättä sovi toiselle. Parempaan lopputulokseen 

johtaa hyvien kuorojen johtajien työn analysointi ja syntyneiden oivallusten 

sovittaminen omaan toimintaan. (Bartle 2003: 39–40.) Sitä lienee kasvatus ja 

kasvattaminen parhaimmillaan, omasta persoonasta kumpuavaa aitoa toimintaa. 

Taiteellisella puolella ilmennee enemmän omaleimaisuutta. Sekä omaleimaisuus 

että pysyvien traditioiden siirtäminen ovat perinteikkään kuoron toiminnan 

olemuksen tärkeitä ja ohittamattomia osia.  

Syvällisempi teoreettinen pohdiskelu tässä vaiheessa työtä voisi johtaa 

ongelmiin. Tästä varoittavat esimerkiksi Lehtinen ym. kirjoittaessaan teoreettisen 

suuntauksen korostamisen tarkoittavan joidenkin kasvatusarvojen puolesta 

puhumista. Tämä muodostuu tieteellisesti ongelmalliseksi, kun arvojen 

uskotellaan olevan seuraus tieteellisistä tuloksista. (Lehtinen ym. 2007: 10.) 

Kasvatustieteen tulee kuitenkin olla arvoista vapaata ja käytännön intresseistä 

riippumatonta pedagogiikan kietoutuessa maailmankatsomuksiin ja muihin 

normatiivisiin motiiveihin (Siljander 1988: 13). Tämä on vakavasti otettava 

huomio työssäni, jota kasvatukselliset ja pedagogiset arvot ja sisällöt raamittavat 

hyvin monella tasolla – aihepiirin määrittelystä empirian kautta aina 

loppupohdintaan saakka.   
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2 Tutkimuksen aihepiiriä käsittelevä 
kirjallisuus 

Lapsikuoropedagogiikasta on kirjoitettu hämmästyttävän vähän. Se on 

hankaloittanut tutkimusprosessia, koska tiettyjä tutkimuksen tukikeppejä ja 

edeltäviin tutkimuksiin nojaavia vihjeitä ei ole löytynyt. Ne on pitänyt asettaa 

paikoilleen enimmäkseen itsenäisesti. Alasuutari näkee tilanteen positiivisena 

mahdollisuutena: 

”Kun puhutaan asioista, joista yleensä ei puhuta, syntyy kiinnostavaa 

aineistoa.” (Alasuutari 2011: 155.) 

2.1 Aiempi kuoropedagoginen tutkimus 

Tutkimustani varten olen pyrkinyt löytämään mahdollisimman paljon 

kuoropedagogista lähdekirjallisuutta, lapsikuorojen osalta erityisen tarkalla 

seulalla. Olen tutkimustani varten tarkastellut kaikkea Tapiolan kuorosta 

löytämääni sen kahden ensimmäisen johtajan aikana kirjoitettua materiaalia, jota 

on vuodesta 1963 vuoteen 2007. Tämä aineisto osoittautui odottamaani 

laajemmaksi. Arkistosta valikoitui täsmällisempään tarkasteluun 323 artikkelia. 

Käyttämiäni valintaperusteita käsittelen luvussa 3. Lopulliseen tutkimusraporttiin 

on päätynyt yhteenveto keskeisimmistä huomioista, joita ulkopuoliset (lähinnä 

musiikkitoimittajat ja -kriitikot) ovat Tapiolan kuorossa ja sen johtajien 

toiminnassa tehneet. Viitekehyksenä tässä tarkastelussa on ollut kasvatuksellinen 

toiminta Tapiolan kuorossa ja Tapiola soundin käsite. Aihepiirini kannalta 

keskeistä tutkimuskirjallisuutta ja -artikkeleita on siis pro gradu -tutkielmia 

lukuun ottamatta ollut vaikea löytää. Käsitykseni perustuu suomen-, ruotsin- ja 

englanninkielisiin lähteisiin. Olen siten avaamassa uusia näkökulmia 

taidekasvatuksen tutkimukseen kuoropedagogiikan tutkimusalueella.  

Täysin koskemattomalla maaperällä en kuitenkaan liikkunut, koska 

esimerkiksi Bartle (2003) on kirjoittanut käytännönläheisen teoksen 

lapsikuorotyön pedagogiikasta. Durrant (2000 ja 2003) sekä Smith ja Sataloff 

(2006) ovat puolestaan tällä vuosituhannella kirjoittaneet kuoropedagogiikasta 

yleisemmin, ja Barrett (2007) on perehtynyt kuoroharjoituksen dynamiikkaan 

johtajan näkökulmasta. Erityisesti Durrantin (2003) teoksessa on paljon 

taidefilosofista pohdintaa yhdistettynä kuoronjohdon praktisiin kysymyksiin, ja 

siihen tutustumisen koin ajatteluani avartavaksi. Keskeisten hakusanojen (mm. 
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lapsikuoro, kuoropedagogiikka, kuoronjohtaja) johdattamiin satoihin artikkeleihin 

tutustuttuani käsitykseni on vahvistunut: kuoroja, myös lapsikuoroja, tutkitaan ja 

niiden johtamisesta kirjoitetaan, mutta pääosin näkökulma on vahvasti 

painottunut oman tutkimukseni näkökulmasta väärään suuntaan. 

Lapsikuoroyhteisön pedagogisista lähtökohdista käsin ei tiukasti rajaten ja 

selvitysteni perusteella ole juuri edeltävää tutkimusta varsinkaan, kun tässä työssä 

lapsikuoropedagogiikan tutkimukseen yhdistyy yhteistoiminnallisen 

organisaatiojohtamisen taustateoria. Olen tutkimuksessani erityisen kiinnostunut 

pääsemään kiinni kuoronjohtajan ”aivoituksiin”, mutta valtaosa kuoromusiikkia 

käsittelevästä kirjallisuudesta käsittelee kuorotyön näkyvää ja kuuluvaa puolta. 

Tällöin tutkimuksen lähestymistavassa ja siten pedagogisessa viitekehyksessä on 

merkittävä ero. Taiteellisuus on kuorolle elintärkeää, mutta tässä työssä tärkeintä 

on päästä taiteellisuuden taakse, pedagogiikan juurille.  

Jatkan kirjallisuustarkastelua syventymällä kasvatuksen ja pedagogiikan 

viitekehykseen. Siitä etenen Tapiolan kuoroa ja Tapiola soundia koskevaan 

kirjallisuustarkasteluun, josta jatkan kohti kasvatuksellisuutta sekä 

yhteistoiminnallista johtajuutta kuoromusiikissa ja Kari Ala-Pölläsen toiminnassa. 

Yhteistoiminnallisuutta käsittelevä kirjallisuustarkastelu on selkeyden vuoksi 

nivottu lukuun neljä. 

2.2 Kasvatus ja pedagogiikka 

Vaikka kysymys kasvatuksen olemuksesta vaikuttaisi yksinkertaiselta, Lehtinen ja 

muut toteavat käytännön kasvatus- ja opetustilanteiden olevan aina niin 

monimutkaisia, ettei tilanteisiin vaikuttavien erilaisten tekijöiden hallintaan riitä 

kasvatuspsykologinen osaaminen (Lehtinen ym. 2007: 9). Määrittely 

näkökulmien avaamisen ja laajentamisen tasolla on kuitenkin aihepiirin 

käsittelyssä välttämätöntä. Pikkarainen lähestyy kysymystä toteamalla 

kasvatuksen olevan käytännöllistä toimintaa, jolla on toimijan asettama päämäärä. 

Siihen liittyy sukupolvisuhteiden tapainen asetelma kasvattajan pyrkiessä 

vaikuttamaan toisen osapuolen kehitykseen. Kasvatettava toimii kuitenkin myös 

itsenäisesti ja oma-aloitteisesti eikä vain kasvattajan vaikutuksesta. Synteesinä 

Pikkarainen toteaa kasvatuksen olevan ihmiseksi tulemista – ihmisyyden 

tuottamista. (Pikkarainen 2004.) Käytännöllisestä toiminnasta puhuu myös 

Siljander painottaen kasvatuksen ongelmien olevan sidoksissa ihmisten väliseen 

kanssakäymiseen ja jatkaa näiden ongelmien ilmenevän kasvatustieteellisestä 

tutkimuksesta riippumatta. Hän näkee kasvatuksen ennen kaikkea toimintana, 
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jonka yksi muodollinen piirre on pakon ja vapauden ristiriita, jota pedagogiseksi 

paradoksiksikin nimitetään. (Siljander 2005: 13, 25–29.) 

Laurialaa (2004) mukaillen pedagogiset käytännöt ovat kokemusten kautta 

muodostunutta aktiivista elämistä ja näitä käytäntöjä käsittelevää reflektiivistä 

puhumista ja kirjoittamista. Toisin sanoen kyseessä on arkipäiväisten asioiden 

teoretisointi. Samaan viittaa Siljander, jonka mukaan kasvatustieteellinen 

tutkimus pyrkii saattamaan kasvatustoiminnassa piilevänä vaikuttavan teorian 

näkyväksi eli luomaan käytännössä vallitsevalle teorialle kielellisesti ilmaistun 

muodon. Tällöin kasvatustieteellinen teoria on käytännössä itsessään vallitsevan 

teorian rekonstruktio. Rekonstruktiolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tutkijan 

pyrkimystä tulkita tietoa, ideaa tai teoriaa siten, että se jäsentää ja mahdollistaa 

kasvattajan toiminnan näkyvän ilmiasun. Rekonstruktio voi olla joko empiirinen 

tai teoreettinen. (Siljander 2005: 14, 95–96.) Molemmat ovat läsnä tässä 

tutkimuksessa painopisteen ollessa kuitenkin vahvasti empiirisen alueella.  

Puolimatka rinnastaa opettajan työn lääkärin työhön toteamalla, ettei lääkäri 

voi auttaa sairasta, ellei tällä ole luontainen taipumus tervehtyä. Opettaja ei 

puolestaan voi opettaa oppilaitaan, ellei heillä ole luontainen taipumus oppia. On 

mahdollista kehittää vain olemassa olevaa potentiaalia eikä luoda jotakin 

kokonaan uutta. (Puolimatka 1995: 23–24.) Toomin (2012) mukaan opettajan 

pedagogiset lähestymistavat ovat hallitseminen, suostutteleminen ja luottaminen. 

Kaikkia näitä tarvitaan kuorotyöskentelyssä, mutta tulkintani mukaan 

luottamuksen merkitys korostuu ”tavallisessa” luokkahuoneessa tapahtuvaan 

pedagogiseen toimintaan verrattuna.  

Kasvatuksen ominaispiirre on kasvattajan ja kasvatettavan välinen 

pedagoginen suhde, jossa on tiettyjä lainalaisuuksia. Kasvatustoiminnan 

perustana on pyrkimys edistää kasvatettavan henkistä elämää ja yksilöllistä 

kehitystä. Kasvattaja ja kasvatettava ovat kasvatussuhteen vastakkaiset osapuolet, 

joiden välillä kuitenkin vallitsee keskinäinen vuorovaikutussuhde. Van Manen 

kirjoittaa pedagogisesta suhteesta tavalla, joka kuvastaa hyvin yhteistoiminnallisia 

päämääriä. Hän näkee pedagogisen suhteen spontaanina, aikuisen ja lapsen 

välisenä suhteena, jota ei voi kutistaa muuhun inhimilliseen vuorovaikutukseen. 

Nykyhetken ymmärtämisen lisäksi kasvattajan tulee tulkita, ymmärtää ja 

ennakoida hetkiä, joina lapsi on valmis ottamaan suuremman vastuun omasta 

tekemisestään. (van Manen 1994: 141–142.)  Pedagogisessa toiminnassa 

yksilöllinen ja yhteisöllinen kohtaavat subjektiivisen ja objektiivisen. Yksilön ja 

kulttuurin välisessä jännitteessä kasvattajalla on kaksoistehtävä ja -vastuu. Hän on 

ensisijaisesti kasvatettavan valtuutettu, mutta toisaalta välittäjä kasvatettavan ja 
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kulttuurin keskinäisessä suhteessa. Aidossa kasvatussuhteessa yksilö ja 

kulttuuriperinne eivät jää ristiriitaan vaan luovat pedagogiselle todellisuudelle 

välttämättömän jännitteen. (Siljander 1988: 32–34.) Tämä on merkillepantavaa 

taidekasvatuksessa, jossa kulttuuriperimän siirtäminen tyypillisesti ylikorostuu, 

ainakin toiminnan julkisessa osassa.  

Kasvatustyöhön sisältyy aina vaihtoehto ”kuitenkin”. Tällä Siljander 

tarkoittaa, että kasvatusta on toteutettava, vaikka olisi perusteltua epäillä sen 

mahdollisuuksia. Kasvatussuhteelle onkin ominaista kasvattajan kiintymys 

kasvatettavan ainutkertaisuuteen ja pyrkimys ymmärtää häntä. Kasvatus tapahtuu 

menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden kolmitahoisessa jännityskentässä. 

Nykyhetkellä on kuitenkin erityismerkitys pedagogisessa vuorovaikutussuhteessa. 

(Siljander 1988: 41–42.) 

2.3 Johtajuus ja pedagoginen johtajuus 

Yhden määritelmän mukaan johtajuus on muihin ihmisiin kohdistuvaa 

vaikuttamista tai valtaa, joka saa muut tekemään jotakin. Johtaminen jakautuu 

tehtäväjohtajuuteen (management) ja ihmissuhdejohtajuuteen (leadership). (Laine 

& Aho 1997: 220.) Johtajan tyyli painottuu tyypillisesti toiseen suuntaan. Kumpi 

olisi toivottavaa kuoronjohtamisessa? Vai onko ihanteena balanssi, johtamisäänen 

tasapainoilu tehtävien ja ihmissuhteiden välillä? Nämä olkoot tässä vaiheessa 

tutkimusaiheeseeni johdattelevia kysymyksiä vailla tyhjentäviä vastauksia.  

Jatketaan kirjallisuudesta esiin nousevaa etymologista pohdintaa englannin 

kielen viitekehyksessä. Sanan ”johtaa” käyttö on suomen kielessä ongelmallista. 

Se on hyvin monimerkityksinen, suorastaan epäselvä tai puutteellinen. 

Esimerkkinä tästä voi kyseisen sanan organisaatiojohtamisen kontekstissa kääntää 

lukuisin tavoin, kuten ”manage”, ”lead”, ”administer”, ”direct”, ”command”, 

 ”oversee”, ”operate”, ”supply”, ”pilot”, ”superintend”, ”master”, ”marshal” – ja 

“conduct”. Mitä kuoron johtaminen (choral conducting) ja yhteistoiminnallinen 

johtaminen (co-operative leadership) syvimmiltään tarkoittavat ja mitä tämä 

tarkastelu johtamistoiminnan analysoimiselle merkitsee? Suomen kieli ei tarjoa 

tähän pohdintaan juurikaan apua.  

Sanan ”conduct” käännökselle ”johtaminen” vaihtoehtoisia käännöksiä ovat 

esimerkiksi ”käyttäytyä”, ”suorittaa”, ”tehdä”, ”hoitaa”, ”opastaa” ja ”saattaa”. 

Näissä näkyy hallinnon ja organisoinnin pehmeä puoli, kun johtaminen ilmentää 

opastamista ja saattamista. Pehmeä puoli näkyy myös sanan ”leadership” 

tyypillisessä tulkinnassa ja määrittelyssä (esim. Pennanen 2006). Sen ajatellaan 
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useimmiten edustavan johtamistyössä henkilöstöjohtamisen puolta, kun 

sana ”manage” viittaa ennemmin asioihin tai talouteen ja sana ”command” 

ihmisten johtamiseen määräysvaltaa korostaen. Nopeakin yhteistoiminnallisuuden 

tai kuoronjohtamisen etymologinen tarkastelu paljastaa, ettei suomea tässä 

suhteessa täsmällisemmän englannin kielen käyttö suuntaa ajatusta johtamisen 

kovaan puoleen vaan humaaniin, pehmeämpään ihmisen kohtaamiseen. 

Huomioitakoon, ettemme käytä termejä ”choral commanding” tai ”co-operative 

management”. Pidän tätä merkityksellisenä erityisesti suomen kielen 

vaikutuspiirissä. Tämän etymologisen rajoitteen tiedostaminen on tärkeää senkin 

takia, että esimerkiksi persoonallisuuden piirteitä kuvaava sanasto on 

amerikanenglannissa huomattavasti muita kieliä laajempi, De Raad (2000: 45–

46.) osoittaa. Amerikanenglannissa alapiirteiden rakenne on kielellisesti 

yksityiskohtaisin, laaja-alaisin ja dokumentoiduin. De Raad jatkaa kysymällä 

onko ylipäätään olemassa sellaista persoonallisuuden piirteiden mallia, jolta 

voidaan olettaa universaalia hyväksyntää – kielellinen konteksti asian 

tarkastelussa on niin vahva. 

Pedagogisella johtajuudella ja yhteistoiminnallisella johtajuudella näyttää 

olevan kontaktipintaa keskenään. Blase ja Blase havaitsivat tutkimuksessaan, että 

yhteistoiminnalliset työskentelytavat ovat keskeisiä onnistuneen oppimisen 

mahdollistajia. Yhteistoiminta kasvatti opettajien motivaatiota, itseluottamusta, 

tehokkuutta ja luovuutta, he kirjoittavat. (Blase & Blase 1999: 135.) Myös 

Taipaleen määritelmä pedagogisesta johtajasta kuvastaa yhteistoiminnallisen 

johtajuuden sisältöjä: ”Pedagoginen johtajuus määritellään esimiehen kyvyksi 

ohjata alaisia kohti yhteistä päämäärää, tehdä näkyväksi määritellyt visiot ja 

tavoitteet, opettaa ymmärtämään ja tulkitsemaan ja hallitsemaan vuorovaikutusta 

positiivisen keskinäisen riippuvuuden6 ja avoimuuden keinoin”, hän kirjoittaa. 

(Taipale 2004: 72.) Yleisimmin pedagoginen johtajuus näytetään kuitenkin 

yhdistettävän tiiviisti koulun hallinnon ei-strategiseen puoleen, tyypillisimmin 

opetusjärjestelyiden ja opetussuunnitelmatyön johtamiseen (esim. Mäkelä 2007: 

68, 200; Juusenaho 2008: 23).  

Pedagogisen johtajan pahin painajainen on pyrkimys ”status quon”, olemassa 

olevan tilanteen säilyttämiseen, kirjoittavat David ja Roger Johnson (Johnson & 

Johnson 1994: 1:23). Status quon haastamisen merkityksestä johtajan ja 

kuorolaisten yhteisenä tehtävänä kirjoittavat myös Emmons ja Chase (2006: 236). 

Mutta kuinka paljon status quo ja rutiinit kulkevat käsi kädessä? Alasuutari 

                                                        
6 Positiivista keskinäistä riippuvuutta yhteistoiminnallisuuden tekijänä käsitellään luvussa 4.3.1. 
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kirjoittaa, että ”rutiinit ovat inhimillisen todellisuuden järjestyksen perusta” 

(Alasuutari 2007: 51). Olisiko niin, että tietyt rutiinit luovat tarvittavan 

turvallisuudentunteen muutokselle, joka lähinnä oman opetushallinnon 

työhistoriani havaintojen perusteella koetaan lähtökohtaisesti uhaksi? Tarvitaan 

mahdollisesti tietty määrä oikeita ja hyvin ajoitettuja rutiineja muutosprosessin 

käynnistämiseen ja läpiviemiseen. Muutosvastarintaa esiintyy aina, vaikka 

muutos pysyvä olotila onkin.  

2.4 Tapiolan kuoro ja Tapiola sound  

Tapiolan kuoron ja orkesterin toiminta käynnistyi vuonna 1963 Erkki Pohjolan 

aloitettua Tapiolan yhteiskoulussa musiikinopettajana. Pohjola valitsi ajassaan 

haastavan tien, mutta systemaattinen vallitsevan lapsikuorotradition haastaminen 

ja määrätietoinen työ lasten ja nuorten parissa johtivat Pohjolan ja Tapiolan 

yhteiskoulun kuoron nopeasti tuloksiin. Menestys kotimaassa 1960-luvun 

puolivälissä johti kutsuun maailman musiikkikasvattajien kattojärjestö ISME:n 

maailmankonferenssiin Ranskaan kesällä 1968. Siellä laulavat ja soittavat nuoret 

esittelivät ”suomalaisen musiikkikasvatuksen ylen kaidan sektorin” saavutuksia 

herättäen laajaa mielenkiintoa pedagogien keskuudessa (Aaltoila 1968; Harjanne 

1968). Lassander (1968) toteaa yleisön ihmetelleen, kuinka näin korkea 

taiteellinen taso oli mahdollista saavuttaa tavallisessa koulussa.  

1970-luvun alussa kuoro osallistui kahteen merkittävään kilpailuun. 

Pohjoismaiseen nuorisokuorokilpailuun sekä BBC:n Let the People Sing -

kilpailuun ja voitti molemmat. Pohjoismaisen kuorokilpailun aikana nousi esiin 

mielenkiintoinen näkökulma, kun Tapiolan kuoron yhteydessä puhuttiin uudesta 

musiikkisosiologisesta ilmiöstä (Tapiolan nuorilla menestystä Ruotsissa 1970). 

On mielenkiintoista, ettei kukaan sosiologian tai musiikkihistorian tutkija ole 

vielä tarttunut tähän teemaan.  

1980-luvulla kiinnostus kuoron toiminnan kasvatukselliseen ulottuvuuteen 

lisääntyi selvästi ja sai enemmän näkyvyyttä osakseen. Oletan pääsyyn olevan 

workshopit, joita Erkki Pohjola alkoi yhä useammin järjestää joko itsenäisesti tai 

kuoron konserttien yhteydessä. Heti alusta asti kuoron tavaramerkkinä ollut 

yhteistyö säveltäjien kanssa vilkastui entisestään ja on jatkunut osana 

perustoimintaa näihin päiviin saakka. Esimerkkinä toiminnan vahvasta asemasta 

profiilissaan kuoro järjesti vuosina 1983 ja 2003 konsertit, joiden ohjelmistossa 

oli yksinomaan Tapiolan kuorolle tai Tapiolan kuorolaisten toimesta sävellettyä 

musiikkia. (Kortekangas 1983; Kari Ala-Pölläsen haastattelu 8.) 
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1980-luvulla Espoossa päätettiin uuden kulttuurilaitoksen rakentamisesta. 

Ehkä pieni osansa päätökseen oli kuorolaisillakin heidän purkaessaan julkisesti 

turhautumistaan kotikaupunkinsa konserttiolosuhteisiin (esim. Kulttuuritalo 

saatava Espooseen 1981) – eräänlaista kuoroyhteisön yhteistoiminnallisuutta 

tämäkin. Espoon kulttuurikeskus otettiin virallisesti käyttöön Tapiolan kuoron 

avajaiskonsertin myötä kevättalvella 1989. Periaatepäätös kulttuurikeskuksen 

rakentamisesta oli tehty jo tammikuussa 1972, samalla kun Espoosta tuli 

kaupunki. (Espoon kaupunki.) 

Tarkasteltaessa Tapiolan kuoroa 1990-luvulla kaksi tapahtumaa ja asiaa 

nousee ylitse muiden: johtajavaihdoksen valmistelu ja toteutus sekä kuoron 

vuonna 1996 vastaanottama, Unescon ensimmäistä kertaa musiikin alalle jaettu 

esittävän taiteen palkinto. Tapiolan kuoro opittiin tuntemaan Erkki Pohjolan 

kuorona, ja ymmärrettävästi hänen eläkeikänsä lähestyessä kysymys työn 

jatkajasta nousi esiin. Kuoroa ympäröineen musiikkiyhteisön odotukset olivat 

korkealla (esim. Wuorela 1994; von Bonsdorff 1993b). Ehkä muutosta jännitettiin 

kuitenkin enemmän kuoron ulkopuolella kuin kuorolaisten kesken. Sekä Pohjola 

että Ala-Pöllänen korostavat, kuinka lapsellisia aikuiset ennakkoluuloineen usein 

ovat (esim. Vanhatalo 1997; Virtanen 1981).  

Tapiolan kuoro vietti 30-vuotisjuhliaan vuonna 1993. Juhlakonsertissa 

Pohjolan rinnalla kuoroa johti entinen Tapiolan kuorolainen Pasi Hyökki, mikä 

antoi viitteitä pian tapahtuvasta johtajavaihdoksesta. Tapahtuma nähtiin 

muistutuksena siitä, että jonakin päivänä Tapiolan kuoro joutuisi etsimään tiensä 

uuden vetäjän johdattamana. Kuitenkin myös tulevina vuosikymmeninä kuoron 

tavaramerkkeinä toivottiin säilyvän laulun laatu, suunnittelun 

ennakkoluulottomuus ja musiikkipedagoginen viisaus. (Turunen 1993.) 

Kokonaisuus eli kuoro muodostuu yksilöistä. Muun muassa kuoron sointi ja 

dynamiikka on jokaisen yksilön henkilökohtaisten panosten summa mutta samalla 

paljon enemmän. Erilaisuus on siten rikkautta myös kuoromusiikissa. Tapiola 

soundin musiikillisesta puolesta ehkä merkittäväkin osa perustuu heterogeeniselle 

ryhmälle: kuoron ikähaitari on aina ollut suuri, ja sekakuoro on lapsikuoron 

muotona kansainvälisesti harvinainen kuorotyyppi. Rubin katsoo 

heterogeenisuuden jopa yhteistoiminnallisuuden elinehdoksi: ”Olet 

yhteistoiminnallinen johtaja, kun olet hyväksynyt kasvatusvastuusi (responsibility 

for building) tai auttaessasi varmistamaan heterogeenisesti muodostuneen ryhmän 

menestyksen, toteuttaaksenne yhteisesti jaetun tehtävän”, hän kirjoittaa (Rubin 

2009: 2).  
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Heikinheimon (1992) esittämistä peloista huolimatta kuoro ei kuihtunut Kari 

Ala-Pölläsen siirryttyä Tapiolan kuoron johtajaksi vuonna 1994. Ala-Pölläsen 

kuoro vakuutti kriitikot heti alussa. Unescon esittävän taiteen palkinto (The 

Unesco Prize for the Promotion of the Performing Arts) myönnettiin vuonna 1996 

ensimmäisen kerran musiikin alalle, ja sen saajaksi valittiin pitkän 

valintaprosessin päätteeksi Tapiolan kuoro. Palkinto jaettiin jokaisen ehdolla 

olleen kuoron konsertoitua ja esiteltyä toimintaansa workshopeissa, ja se jaettiin 

kuorolle, jonka toiminta on ”rikastuttanut ja kehittänyt musiikkielämää ja 

edistänyt kansainvälistä yhteistyötä, rauhaa ja kansojen välistä yhteisymmärrystä” 

(Unescon palkinto esittävälle taiteelle 1996; Turunen 1996). Tämän Hatakka 

(1996) pohtii olevan kuin suoraan Erkki Pohjolan toiminnan filosofiasta. 

Kuorotyöstä saatava palkinto on usein hyvin abstrakti käsite mutta Unescon 

palkinto konkreettisin mahdollinen. Ala-Pöllänen käsitteli palkkiota kuoronsa 

kanssa yleisellä tasolla seuraavasti:  

Olen monesti sanonut, että tämä on urakkatyö, josta tuntuu ettei saa palkkaa, 

mutta se palkka odottaa siellä, kun tehdään niin hyvin kuin osataan. Sitä ei 

voi heti tietää, tuleeko hyvä vai huono palkka, mutta kovalla työllä 

todennäköisyys saada hyvä palkka on suurempi. (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 1) 

Unescon palkinnon saajan valinnassa tuomaristo otti huomioon lukuisia ei-

musiikillisia tekijöitä arvioidessaan kuoroja viikon kestävän urakkansa aikana. 

Konserteissa kuoroilla oli mahdollisuus osoittaa taiteellinen virtuositeettinsa, kun 

taas workshopit pureutuivat muihin kysymyksiin kuten kuoron sosioekonomiseen 

ympäristöön, kuoromusiikin tilaan omassa kotimaassaan, perinteen asemaan 

ohjelmistossa sekä jäsenten persoonallisuuksiin ja energiatasoon. (Schischlik 

1996.) Turunen tunnusti olevansa valtavan iloinen kuoron aatepohjan 

huomioimisesta tällä tavalla ja kysyi, mikä tuo arvopohja onkaan. Vastaukseksi 

kysymykseensä Turunen esittää nuorten laulajien kunnioituksen, musiikillisen 

kansainvälisen sillanrakennustyön ja ennakkoluulottoman rohkean 

yhteistoiminnan nykysäveltäjien kanssa. (Turunen 1996b.) Vielä 1900-luvun 

viimeisinä vuosikymmeninä Tapiolan kuoron toimintatapa uusien sävellysten 

tilaamisen suhteen oli jossakin määrin mullistava ja ennakkoluuloton, mutta ajat 

muuttuivat nopeasti. Jo vuonna 2003 Bartle kirjoitti, kuinka uusien sävellysten 

tilaustoiminnan kuuluisi olla osa jokaisen lapsikuoron vuosittaista toimintaa 

(Bartle 2003: 135).   
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Joissakin artikkeleissa (esim. Melsted 1986) todetaan Pohjolan olevan 

kuoronsa käsittelijänä kuin ”taikuri”, ja toisinaan kuoron yhteydessä käytetään 

sanaa ”ilmiö” (esim. Magen 1979). Koivusalo toteaa kuoron ”laadun olevan 

luonnollisuutta, elävää olemista ja sulautumista yhteen musiikin kanssa. Se on 

ihastuttava kimpale ihmisiä, jotka muodostavat instrumentin. Siinä asuu musiikki, 

joka siitä vain kutsutaan ulos. Kaikki tämä unohtamatta sitä työtä ja vuosikausien 

ponnistelua, joka on vaadittu tällaisen soittimen luomiseksi ja vireessä 

pitämiseksi.” (Koivusalo 1979.) Edellä oleva kuvaus soinnin inhimillisestä 

puolesta on mielestäni oivallinen lähestymistapa, kun pyritään tavoittamaan 

Tapiola soundin käsite kokonaisvaltaisesti. Sointi ei syntynyt hetkessä vaan Erkki 

Pohjolan pitkäjänteisen työn ja selkeän vision tuloksena. Alkuperäisen vision 

selkeydestä kertoo omalta osaltaan, että jo toukokuussa 1968 musiikkitoimittaja 

Seppo Heikinheimo näki Erkki Pohjolan työskentelyssä elämäntyön ääriviivoja 

(Heikinheimo 1968).  

Ennen kuin Tapiola sound juurtui yleiseen käyttöön ja lehdistö ylipäätään 

nosti soundin puheenaiheeksi, sitä leimallisimmin määrittäneet musiikilliset 

piirteet, kuten homogeeninen ääniaines, äänenpuhtaus ja rytmiset valmiudet 

korostuivat musiikkikriitikoiden teksteissä (esim. Linjama 1968; Koulumusiikin 

saavutuksia 1968; Räsänen 1968). Ensimmäinen varsinainen maininta Tapiola 

soundista on syyskuulta 1972, kun Dell (1972) kirjoittaa Elthan Timesin arviossa 

uudesta suomalaisesta soinnista – Tapiola soundista. Käsitettä ei määritelty 

artikkelissa sen enempää, mutta arvion ilmestymisestä lähtien se on ollut yleisessä 

käytössä Tapiolan kuorosta puhuttaessa. Tapiola soundista puhuttiin esimerkiksi 

Let the People Sing -kilpailun yhteydessä, jolloin Tapiolan kuoroa kiitettiin 

erityisesti varmasta ja tasapainoisesta esityksestä, kauniista soinnista ja tekstin 

hyvästä käsittelystä. Kriitikot kuvailivat sointia kirkkaaksi, puhtaaksi ja 

luonnolliseksi sekä artikulointia ja ääntämistä täsmälliseksi. (Mm. Tapiolan kuoro 

1971; Hume 1976.)  

Ensimmäinen maininta Pohjolan valmentamien kuorolaisten esiintymisestä 

itsenäisesti ilman esillä olevaa johtajaa on 1980-luvun alkupuolelta. Tämän 

varhaisen kauden yhteistoiminnallisuutta ilmentävän huomion teki Cohen (1981), 

tässä yhteydessä tosin Pohjolan johtamaan orkesteriin liittyen. Saman 

vuosikymmenen viimeisessä Tapiolan kuoroa käsittelevässä artikkelissa Bernstein 

mainitsee ensimmäisen kerran laulajista koskien saman seikan, josta myöhempinä 

vuosina tuli hyvin vahvasti Tapiolan kuoroa leimaava. Hän kirjoitti kuoron 

esiintymisestä ilman johtajan näkyvää läsnäoloa ”ilman pienintäkään havaintoa 

tarkkuuden menetyksestä” (Bernstein 1989).  
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Lehdistön näkökulmat olivat myös kriittisiä, joskin ne jäävät pieneen 

vähemmistöön. Esimerkiksi Kauko (1983) moitti kuoron sointia ohuen 

tyttömäiseksi. Vielä kriittisemmän näkökulman otti Santalahti arvostellessaan 

kuoron esiintymisen Ritarihuoneella maaliskuussa 1983. Hän totesi orkesterin 

jättäneen kuoron varjoonsa ja epäili vaikeiden teosten olleen nuorimmille 

laulajille liian vaativia. Lopputulos ei ollut niin täysipainoinen ja rikkeetön kuin 

oli odotettavissa, hän totesi. (Santalahti 1983.) 

Erkki Pohjolan mukaan jokaisen kuorolaisen on oltava myös jonkin 

instrumentin soittaja kyetäkseen ajattelemaan musiikkia toisin kuin laulajat 

yleensä ajattelevat. Tätä kautta kuorosta tuli hänen mielessään 

kamarimusiikillinen soitin. Tällä ominaispiirteellä Pohjola selittää Tapiola 

soundin käsitettä vuonna 1984. (Katila 1984.) Toisessa yhteydessä samoihin 

aikoihin hän toteaa pyrkivänsä työssään jousiston sointiin (Storaas 1986).  

1990-luvun alussa Tapiolan kuoron ja monien muiden suomalaisten 

lapsikuorojen toimintaan tutustui englantilainen kuoronjohtaja Susan Digby. Hän 

ajatteli suomen kielen selittävän merkittäviltä osin Tapiola soundia kuultuaan 

samaa sointia muiden suomeksi laulaneiden lapsikuorojen esityksissä, toisin kuin 

eräällä suomenruotsalaisella kuorolla. (Kuuskoski 1990.) Huomioitakoon 

kuitenkin, että lopullisessa raportissaan Digby (1991) ei enää mainitse suomen 

kieltä Tapiola soundia selittävänä tekijänä.  

Levyn ”Dreams” arviossa Turunen kirjoittaa, että kuoron osaamisesta 

kumpuaa musiikillinen ja tulkinnallinen varmuus ja herkkyys. Hänellä oli vahva 

näkemys Tapiola soundin yhteistoiminnallisesta olemuksesta: Hän kirjoitti Erkki 

Pohjolan kykenevän tartuttamaan lapsiin ja nuoriin itsenäisen musisoinnin 

hengen, jolloin musiikki kasvaa laulajista eikä vain johtajasta käsin. Kirjoittajalle 

tämä edusti tärkeämpää osaa Tapiolan kuorosta kuin kuuluisaksi muodostunut 

sointi ja hän arvelee juuri tämän olevan soundin salaisuus. (Turunen 1992.) 

Pian johtajavaihdoksen (Pohjola – Ala-Pöllänen) jälkeen kriitikot alkoivat il-

maista Tapiolan kuoron soinnissa ja toiminnassa havaitsemiaan muutoksia. Ala-

Pölläsen kädenjälkenä nähtiin ”ohjelmaprofiilin monipuolistuminen, sointikuvien 

mielikuvituksellisuus ja kotimaan parempi huomioon ottaminen” (Kontunen 

1995). Toisaalta esiintyvän ryhmän havaittiin nuorentuneen ja olleen 

kokoonpanoltaan aiempaa pienempi (Saari 1995). Ala-Pöllänen totesi tässä 

vaiheessa perusperiaatteiden Pohjolan toiminnassa osoittautuneen kestäviksi eikä 

halunnut niitä tietoisesti kyseenalaistaa tai muuttaa (Voutilainen 1995).  

Hyvin pian Kari Ala-Pölläsen aloitettua Tapiolan kuoron johtajana hänet 

asetettiin vastaamaan kysymykseen Tapiola soundin olemuksesta. Ensimmäisen 
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kerran tähän vastatessaan maaliskuussa 1995 Ala-Pöllänen totesi näkevänsä 

Tapiola soundin omana laulutapanaan, ja ennemminkin sarjana soundeja kuin 

yhtenä tietynlaisena sointi-ihanteena (Runonen 1995). Tämä ajattelutapa 

konkretisoitui myöhemmin The Secrets of Tapiola Sound -dvd:llä (Ala-Pöllänen 

2006). Tapiola soundin puitteissa kaikki äänellisesti mahdollinen myös tehdään, 

Ala-Pöllänen totesi vuonna 1999. ”Edellyttäen, että se on taiteellisesti ja 

pedagogisesti perusteltua”, hän jatkoi. (Lappalainen 1999.)  

Paljon käsitelty aihepiiri ei enää 2000-luvulla näytä samalla tavalla herättävän 

arvostelijoiden kiinnostusta (Dolk 2003). Huomattavasti enemmän painoarvoa 

näyttääkin uudella vuosituhannella saavan kuoron kokonaisolemus, johon kuuluu 

sointi, mutta myös paljon muuta. Kuoro sai huomiota esiintyessään Ranskassa 

marraskuussa 2001.”Tapiolan ihmettä” tuotiin esille suuressa pohjoismaisessa 

kuorotapahtumassa seikoin, jotka liittyivät paitsi äänentuottamiseen myös 

kokonaisvaltaiseen, jopa lapsen psykologiseen kehitykseen perustuviin asioihin. 

(Sirén 2001) Tulkinnassa yhdistyy Ala-Pölläsen pyrkimys siirtää kokonaisvastuu 

esityksen sujuvuudesta lapsille itselleen (Morrisson 2003). Wiklund pohtii, miksi 

juuri pitkän kuoroperinteen omaavassa maassa Ranskassa oltiin äärettömän 

kiinnostuneita ottamaan vaikutteita suomalaiselta lapsikuorolta. Kuin vastauksena 

tähän Ala-Pöllänen toteaa pitkän tradition puutteen merkitsevän tiettyä 

juurettomuutta, mutta antavan samalla vapautta. Tämä on saanut konkreettisen 

muodon Tapiolan kuoron ennakkoluulottomassa ja kokeilunhaluisessa 

ohjelmistopolitiikassa. (Wiklund 2002.)  

Artikkelissa, joka käsittelee suomalaisen nuorisokuorokulttuurin perinnettä ja 

murrosta Pohjola analysoi tarkemmin Tapiolan kuoron omaleimaisuuteen ja 

identiteettiin liittyviä tekijöitä. Hän korosti neljää seikkaa: instrumenttien ja 

laulun yhdistämistä, ohjelmistoa (säveltäjäyhteistyö), draamallista ilmaisua sekä 

kansainvälisyyden aatetta. (Karlsson 1987.) Nämä neljä tekijää, 

suomalaispohjaisella äänenkäytöllä täydennettynä, kiteytyvätkin ajan kanssa 

kuoron profiiliksi ja myöhemmin toiminta-ajatuksen muodoksi. Tämä Tapiola 

soundin käsitteen kehitykseen vahvasti pohjautunut ajattelu kannattelee kuoron 

toimintaa yhä 2010-luvulla ja luo tärkeän pohjan myös tutkimusaiheelleni. 

Myöhempien keskusteluiden yhteydessä Kari Ala-Pöllänen halusi lisätä 

omaksi ”strategiseksi kivijalakseen” omatoimisuuden ja laulajien itsenäisyyden 

(Kari Ala-Pölläsen haastattelu 6).  

60-vuotispäivänsä kynnyksellä Pohjola päätyi ajattelemaan, että jokaisen 

kuoron soundin takana on sen taiteellisen johtajan persoonallisuus. ”Olennainen 

ja erilaiseksi tekevä asia Tapiolan kuoron soundissa on tunne”, hän jatkaa. 
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(Hatakka 1991.) Samaan viittaa Kuusisaari (1993) kirjoittaessaan, että Pohjola 

pyrki välttämään käsitteen mystifioimista mutta päätyi lopulta korostamaan asian 

henkistä puolta todeten soundin olevan ”lasten sielun kuvastin”. Termi ei ole 

kuitenkaan hänen omansa vaan nousee lainauksena suoraan Pohjolan kirjasta 

Tapiola Sound, jossa se alun perin esiintyy Erik Tawastjernan kuvailuna 

pianotaiteilija Emil Gilelsin pianosoinnista. (Pohjola & Tuomisto 1992: 106.) 

Carstenin kuvaus kuoron soinnista on persoonallinen, ja siinä havaintojeni 

perusteella on jotakin hyvin oleellista ja Ala-Pölläsen kauden Tapiolan kuorolle 

tyypillistä: Hän kiinnittää huomiota lasten iloon johtajan saapuessa paikalle. 

Laulua itsessään hän kuvailee luonnollisuudessaan kuin linnun lauluksi, jotta 

kuulija ja lukijakin ymmärtävät mitä luonnollinen laulaminen voi olla. (Carsten 

2004.) 

Tässä vaiheessa työtäni laadin lyhyen määrällisen tarkastelun. Useat Tapiola 

soundia kuvaavat laadulliset ilmaisut toistuvat monissa artikkeleissa. Esimerkiksi 

tästä äänenpuhtaus, artikulaation vahvuudet, yhtenäinen sointi ja musisoinnin ilo, 

jotka esiintyivät Rytöhongan (1985) arvostellessa kuoron esiintymisen Vaasassa 

helmikuussa 1985. Tarkastelin vuosien 1965–2007 välisenä aikana Tapiolan 

kuorosta kirjoitettuja lehtiartikkeleita (n = 323), joista päämääränäni oli poimia 

yleisimmät kuoron sointia tai soundia selittävät laatusanat. Määrällisesti eniten 

mainintoja saavat sävelpuhtaus (34 mainintaa) ja soinnin yhtenäisyys (28 

mainintaa). Seuraavaksi eniten mainintoja saavat toiminnassa ilmenevä varmuus 

ja ammattimaisuus (24). Lähes yhtä monta mainintaa (23) kohdistui soinnin 

kauneuteen ja laatuun, artikuloinnin täsmällisyyteen ja äänenkäytön 

luonnollisuuteen.  

Kuinka paljon käsite Tapiola sound ilmentää kokonaisvaltaista 

persoonallisuutta, jollainen lapsiryhmä on lavalla seistessään, laulaessaan, 

tanssiessaan, liikkuessaan ja yhdessä toimiessaan? Yksi Erkki Pohjolan 

tarjoamista varhaisemmista viittauksista tämän tulkinnan suuntaan on huhtikuulta 

1986, jolloin hän korosti kuorotoiminnan tähtäävän kaunista laulamista 

syvällisempiin päämääriin. ”Päämäärä ei ole kasvattaa vain kuorolaulajia, vaan 

pyrkiä kasvattamaan koko persoonallisuutta”, Pohjola sanoi. (Musiikkia lasten 

ehdoilla 1986.) Persoonallisuus ilmentää oleelliselta osaltaan musiikillista 

ilmaisua, ja sama tapahtuu varmasti vähintään yhtä vahvasti päinvastoin. Pohjola 

mainitsi myös pitävänsä ilmapiiriä laulun ympärillä yhtä tärkeänä tekijänä kuin 

itse laulusuoritusta (Storaas 1986).  

Tutkimusprosessin alkuvaiheissa tarkastelin Tapiola soundin käsitettä sekä 

musiikillisesta että kasvatuksellisesta näkökulmasta käsin. Tämä erillinen 
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tarkastelu ja aineistonkeruun jälkeiset työvaiheet vahvistivat epäilystäni siitä, 

ovatko musiikilliset ja kasvatukselliset tekijät kuitenkaan erotettavissa toisistaan. 

En lopulta löytänyt sille mitään syytä enkä aineistosta tai havainnoinnista 

nousevaa perustettakaan. Musiikki on Tapiolan kuorosta puhuttaessa kasvatuksen 

väline, ja onnistuneet kasvatukselliset painotukset ja menetelmät ovat tuottaneet 

hyviä musiikillisia hedelmiä. Olisiko  Tapiola soundin olemuksen merkittävin 

salaisuus siis se, että musiikilliset ja kasvatukselliset tavoitteet ja päämäärät 

kulkevat sulavasti käsi kädessä ja ne tiedostetaan selkeästi? Tämä voi tuottaa 

samalla onnistuneen lopputuloksen, kuten esimerkiksi ulkomaisten kriitikoiden 

käyttämä termi Tapiola sound heidän kuvatessaan vaivatonta ja ilontäyteistä 

musiikintekoa (Jalava 1997). Vaivattomuus ruokkii iloa ja ilo näkyy tekemisen 

vaivattomuutena. Kumpikin ruokkii toisiaan ja vahvistaa yhteisen hyvän 

kokemusta. Musiikki ja kasvatus ovat tässä Tapiola soundia kuvaavassa 

luonnehdinnassa läsnä samanaikaisesti, tasaveroisesti, kumpaakaan väheksymättä 

tai ylikorostamatta. Ala-Pöllänen näkee kuitenkin selvän prioriteettijärjestyksen, 

jonka hän tuo esiin julkisesti seuraavalla tavalla: 

”Pedagogiikka on kaiken lähtökohta. Kuoro on ensisijaisesti olemassa itseään 

varten; kasvunpaikkana nuorille. Yleisö on Ala-Pölläsen ajatuksissa vasta 

toisella sijalla.” (Lappalainen 1999.)  

Tässä alaluvussa olen tarkastellut lehdistössä esiintynyttä kuvaa Tapiolan 

kuorosta ja Tapiola soundista. Olen tehnyt sen paikoin yksityiskohtaisestikin 

kahdesta syystä: Tapiolan kuorossa ei olisi musiikkia ilman kasvatusta eikä 

kasvatusta ilman musiikkia. Siksi tutkimustehtävän painopisteen ollessa 

kasvatuksellisissa asioissa musiikillista toimintaa on taustatekijänä välttämätöntä 

käsitellä. Toiseksi artikkelitarkastelu tuo kokonaisuuteen mielestäni tarpeellisen 

ulottuvuuden: tutkijan näkemykset ja johtaja Kari Ala-Pölläsen ääni kuuluvat 

väistämättä tässä työssä, mutta läpileikkaus kuorosta julkisessa sanassa 

vuosikymmenten varrella antaa tietyn neutraalin ja objektiivisen lisän 

kokonaisuuteen.  

2.5 Näkökulmia kasvatukselliseen toimintaan Tapiolan kuorossa 

Yhdessä lauseessa Durrant (2003: 171) tiivistää toivomuksen muodossa 

oleellisimman siitä, mistä tässä alaluvussa on kysymys: 
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“The educator role, I hope, is permeating choral philosophy and practice.”7 

Historiaan kuuluvat ja nykyhetken ongelmat sekä niiden syntymekanismit eivät 

ole toisistaan riippumattomia (Siljander 1988: 119). Tapiolan kuoron 

kasvatuksellista toimintaa käsittelevä kirjallisuus- ja artikkelitarkastelu on 

nähdäkseni aloitettava kuoron olemassaolon alkuvuosista vaikka tutkimuksen 

empiriassa keskitynkin ainoastaan Kari Ala-Pölläsen johtajakauteen. Heti kuoron 

alkuvuosina Erkki Pohjolan toiminnassa aistittiin jotakin poikkeuksellista. 

Pohjola vieraili Yleisradion Nuottiavain -ohjelmassa, jonka esittelytekstissä 

todettiin: ”Ammattitaitoinen muusikko on jättänyt soittimensa ja siirtynyt 

jakamaan tietouttaan nuorisolle, kasvattamaan. Erkki Pohjola on 

musiikinopettajana omalla alallaan – sen vaistoaa nuorison toverillisesta ja 

kunnioittavasta suhtautumisesta, opettajan viilipyttymäisestä kärsivällisyydestä, 

siitä perusteellisesta osaamisesta, jolla Pohjola ohjailee kuoroaan.” (Nuottiavain 

1967.) Alusta alkaen kuoron toimintaa koskeneet havainnot kohdistuivat myös 

ohjelmiston vaativuuteen, laulajien ikä ja yleinen totuttu taso huomioiden. Tämä 

ei nähdäkseni perustunut sattumaan vaan oli lukuisten mainintojen mukaan 

Pohjolan tietoinen valinta. 

Seija Saarikko osallistui kuoron esiintymismatkalle Ranskaan vuonna 1968 ja 

kirjoitti konserttimatkasta artikkelin. Saarikko analysoi kokemaansa tavalla, joka 

käsittääkseni kuvastaa asenteellista maaperää, jolle Tapiola soundin 

kasvatuksellinen peruskivi muurattiin. Hän koki suuren joukon kouluikäisiä lapsia 

muodostavan ryhmän, jonka näkyviä ominaisuuksia olivat kurinalaisuus, 

joustaminen, hyväntuulisuus sekä voimakas musisoimisen ilo ja tarve. Tämä 

paljasti hänelle, mitä musiikkikasvatuksessa merkitsee opettajan syvä kiinnostus 

työhönsä, sitkeys ja ahkeruus sekä kyky motivoida lapset määrätietoiseen 

työskentelyyn. (Saarikko 1968.) Pedagogiikassa on paljolti kysymys kyvystä 

motivoida kasvatettavia. Palas (1971) pohtiikin artikkelissaan, mitkä olivat ne 

pedagogiset keinot, joilla Erkki Pohjola kahdeksassa vuodessa johdatti kuoronsa 

voittamaan kaiken mahdollisen lapsikuoromaailmassa. Yksiselitteisen vastauksen 

löytäminen lienee mahdotonta, mutta lehdistöstä on löydettävissä useita 

kuoromusiikin alan ammattilaisten ja edesmenneen professori Erkki Pohjolan 

esiin nostamia näkökulmia.  

Tapiolan kuoron soinnin erityisyyttä pyrittiin selittämään monin tavoin. Eräs 

nuori kuorolainen kertoo, kuinka mahtavalta tuntuu, kun suuri auktoriteetti, 

                                                        
7 ”Toivon kasvattajan roolin läpäisevän kuoromusiikin filosofian ja käytänteet.” /suom. TE 
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johtaja, tulee joskus tauolla samaan pöytään juttelemaan ihan mistä vain. Pohjolan 

olemuksesta ja kuorolaisten kommenteista huokuu samanaikaisesti syvä 

ammattitaito, auktoriteetti ja kunnioitus, mutta samalla taito ja tahto asettua 

lapsen lähelle ja kuunnella aidosti. (Mattson 1972.) Tätä lapsi ja nuori arvostaa. 

Samaan ominaisuuteen sekä Pohjolan että Ala-Pölläsen työskentelyssä kiinnitti 

myöhemmin raportissaan huomiota Digby, analysoituaan kansainvälisesti useiden 

kuoronjohtajien toimintatapoja (Digby 1991: 26, 37).  

Lapsen kokemus yhteistyöstä johtajan kanssa näyttää Tapiolan kuorossa 

lämpimältä, jopa ystävyyteen perustuvalta, mutta toiminnasta ulkopuoliselle 

aikuiselle voi muodostua toisenlainen kuva. Näin tapahtui ainakin sveitsiläiselle 

kriitikolle, jonka näkemyksen mukaan Pohjola ei hellittänyt työskennellessään 

kuoron kanssa ennen kuin nuoret muusikot osasivat teokset ulkoa ja lauloivat 

vapaan plastisesti (Beherrschets, reiches Repertoire 1979). Kurinalaisuus näyttää 

kuuluneen vahvasti sveitsiläiseen lapsikuorotraditioon. Pohjolan nähtiin 

valmentaneen kuoroaan lujuudella, ilman että lopputulos näyttäisi kovalta tai 

pakonomaiselta. (Mit viel Charme und Disziplin 1979; Tavallisuudesta poikkeava 

adventtikonsertti St. Martin -kirkossa 1979.)  

Samasta teemasta kirjoittaa myös Deyer analysoidessaan lasten käytöksessä 

ilmennyttä kurinalaisuutta johon lapsen käytöksen aitous, ilo ja yhdessä 

touhuaminen kuitenkin sisältyivät. Hänen mielestään kuorolaisia ei ollut 

houkuteltu tai opetettu suloisuuteen eikä automaattisen järjestelmälliseen 

kurinalaisuuteen. (Deyer 1982.) Norman totesi puolestaan aikuiskuorojen voivan 

oppia paljon Tapiolan kuoron henkisestä ja fyysisestä kurinalaisuudesta, 

esimerkkinä koko ohjelmiston esittäminen ilman nuotteja ja useiden liikkeiden 

synkronisointi. Hänellekään ei jäänyt päällimmäiseksi mielikuvaa kovasta 

komennosta, vaan hän kuvaa konserttilavalla näkemäänsä toimintaa yhtä 

spontaaniksi ja elämänhaluiseksi kuin anarkistinen katuparaati. (Norman 1988.) 

Durrant jatkaa samasta aihepiiristä kirjoittaessaan, kuinka suuri osa 

kuoronjohtajan kommunikaatiotaitoja on osata luoda harjoitukseen kannustava, 

positiivinen ja rakentava ilmapiiri. Johtaja tai opettaja, joka keskittyy vain 

virheiden osoittamiseen, ruokkii uhkaavuutta. Se puolestaan hidastaa 

aivotoimintaa, millä on väistämättä oppimista hidastava vaikutuksensa. 

Miellyttävässä ilmapiirissä laulajat ovat alttiimpia käyttämään aistejaan ja 

saavuttamaan oppimistuloksia. Syvät positiiviset tunnekokemukset kehittyvät ja 

itseluottamus vahvistuu. (Durrant 2003: 20–21.) 

Heti 1980-luvun alussa Tapiolan kuoro teki esiintymismatkan Islantiin. 

Esiintymisten ohella järjestetyt Pohjolan musiikkipedagogiset luennot tekivät 
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arvosteluista päätellen vaikutuksen niin kuoronjohtajiin kuin kriitikoihin. 

Ymmärryksestä, taidosta, taiturimaisesta kasvattajasta ja muistiin painuvasta 

kasvatuksellisesta kokemuksesta kirjoitettiin saman konsertin yhteydessä. 

Asgeirsson jäi kuoron seuraavan Islannin vierailun, sen konserttien ja luentojen 

seurauksena pohtimaan musiikinopetuksen kasvatuksellista ja sivistyksellistä 

merkitystä lisäten, etteivät korkealuokkaiset tulokset riipu laulajavalikoiman 

laajuudesta vaan johtamiskyvystä ja yhteishengestä. (Asgeirsson 1986; Tapiolan 

kuoro valloitti Islannin 1980; Boehm 1981.) 

Deyer ei voinut ”mistään löytää vastaavaa nuorisokuoron laulua”. ”Se kertoo 

jotakin Tapiolan kuoron perustaja Erkki Pohjolan pedagogisista menetelmistä”, 

hän jatkoi. (Deyer 1982.) Tästä pedagogisesta menetelmästä, vai liekö parempi 

puhua ennemminkin työskentelyyn ja yhdessä olemiseen liittyvästä asenteesta, on 

kysymys, kun Toiviainen tiivisti kuorolaiselta kuulemaansa seuraavasti: ”Opin 

kuinka täsmällinen, vaativa ja tiukka johtaja on, mutta samanaikaisesti hänellä on 

kärsivällisyyttä, sinnikkyyttä, johdonmukaisuutta ja huumorintajua.” Tämä 

kaikki, yhdessä syvälle ulottuvan musiikillisen tajun kanssa johdatteli kuoron ja 

johtajansa pitkälle. (Toiviainen 1982.) Sama inhimillisyyden ydin oli Neeme 

Järvellä, jota Strubler ja Evangelista haastattelivat artikkeliinsa. Järveltä 

tiedusteltiin, millä tavalla hän lähestyy ihmisiä, kun heidän toimintaansa pitää 

korjata. ”On oltava huumoria, unohtamatta vakavaa puolta”, Järvi vastasi. 

(Strubler & Evangelista 2009: 120.) 

Liityttyäni Tapiolan kuoron jäseneksi vuonna 1985 pääsin sisäkehältä käsin 

näkemään ja aistimaan Pohjolan työskentelytavan sekä todistamaan huumorin ja 

tarvittaessa vakavien huomautusten limittymisen. Noin 25 vuoden jälkeen 

allekirjoitan Jarmo Saaren toteamat ja Toiviaisen lehteen kirjoittamat seikat. Rima 

kaikessa tekemisessä oli korkealla, mutta sen asettaminen korkealle ei ollut vain 

johtajan tekemä päätös vaan sen tekivät myös kuorolaiset itse Pohjola totesi 

analysoidessaan kuorolaisten tuntevan myös johtajan heille asettamat odotukset. 

Pohjola jatkoi kaiken keskipisteenä olevan lasten laulun, jota hän johtajana vain 

koordinoi. (Katila 1984.)  

Vaaraman kirjoittaessa kuoron Lapin-esiintymisestä esiin nousi pari 

näkökulmaa kasvatuksellisesta toiminnasta kuoroyhteisössä tai laajemminkin 

taiteen tekemisestä kasvatuksen välineenä. Toimittaja kuuli Tapiolan kuoron 

laulussa esiintyjien ilon ja vahvan rakkauden musiikkiin – musiikin todellisuuden 

kokemisen riemun. Tehtävän kasvava vaativuus puolestaan lisää intoa sen 

suorittamiseen, hän näki. Osa Erkki Pohjolan oivaltavaa koulutusta on näkemys 

yhteissointiajatuksen välittämisestä laulajilleen. Vaarama päättää 
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arvostelunsa: ”Tapiolan kuoro tavoittaa parhaina hetkinä sen syvimmän 

olemuksen, sen mitä ei koskaan voida pukea sanoiksi. Niiden kokemusten 

synnyttämä riemu on osa kuoron tenhovoimaa, ehkä juuri se salaperäinen valo 

Tapiolan kuoron soinnissa, joka koskettaa kuulijan mielen syvimpiä sopukoita.” 

(Vaarama 1985.) 

Ehkä Vaaraman tulkinnassa on kysymys samasta tunteen välittymisestä sekä 

laulajien ja kuulijoiden välisestä kemiasta, josta Melsted kirjoitti kuoron palattua 

konsertoimaan Islantiin syksyllä 1986. Hän toi kirjoituksessaan esiin Erkki 

Pohjolan työn tuoreen sisällön – asennekasvatuksen – ja näki siitä kumpuavan 

inhimillisen lämmön ja sydämellisyyden. Se määrittää, miten kuoro esittämänsä 

tulkitsee, eikä sitä voi opettaa laulutekniikan tavoin. (Melsted 1986.) Louhivuori 

on kirjoittanut tunnekokemuksista kuorolaulajan näkökulmasta. Hän tulkitsee, 

etteivät tunteet kuorolaulussa synny vain musiikista, vaan niiden voimakkuus on 

riippuvainen ulkomusiikillisista seikoista. Ennen kaikkea musiikin tekemiseen ja 

esittämiseen liittyvä yhteisöllinen funktio ja viesti korostuvat. (Louhivuori 2011: 

109.) 

Kuoronjohtamisen tavasta puhuessaan Digby ei kohdistanut analyysiaan 

yksin Tapiolan kuoroon vaan yleisemmin suomalaiseen perinteeseen. Hän teki 

analyysin seurattuaan useiden kuorojen ja niiden johtajien työskentelyä. Digby 

arvostaa suomalaisten johtajien tapaa huomioida lasten yksilöllisyys ja pitää 

toiminta kontrollissa ilman tarpeetonta auktoriteetin korostamista. Tärkeimpänä 

kuoronjohtajan ominaisuutena Digby pitää karismaa: musiikillinen kyky ei riitä, 

jos karisma puuttuu. (Kuuskoski 1990.) Yleisesti ajatellaan, että hyvällä 

taiteilijalla tai muusikolla pitää olla karismaa eivätkä taidot yksin riitä huipulle. 

Karismaattisesta johtamisesta onkin nähdäkseni kysymys, kun Pohjola 

totesi ”kasvattaminen on parhaimmillaan taidetta” ja kuinka lapset ovat 

puolestaan olleet hänen parhaat opettajansa (von Bonsdorff 1993; Tapiolan 

kuoroihme soinut jo 30 vuotta 1993). Karismaan tarttui niin ikään Wuorela 

kirjoittaessaan kuoropäälliköiden vahdinvaihdosta. Hän totesi näkemänsä 

perusteella Ala-Pölläsellä, kuten edeltäjällään, olevan välitön ja ongelmaton 

kontakti lapsiin, ja koki uuden johtajan pystyvän innostamaan laulajia tekemään 

parhaansa ja puhaltamaan yhteen hiileen. (Wuorela 1994.) Tehokkaat 

yhteistoiminnalliset johtajat vetävät osallistujia puoleensa ja sitoutuvat 

yhteistyöhön, tihkuen tiettyä karismaa, kirjoittaa puolestaan Rubin. Samassa 

yhteydessä hän varoittaa sekoittamasta karismaa dynaamisuuteen, koska 

karismaattiset johtajat eivät sitä välttämättä ilmennä. (Rubin 2009: 65.) 
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Raportissaan Digby (1991) tarttui kysymykseen, joka on ollut eräitä 

tutkimusprosessini isoja kysymyksiä sen ensimetreiltä alkaen. Olen halunnut 

ymmärtää, mitä on ja miten syntyy se pedagoginen viisaus, älykkyys tai 

kyvykkyys, jolla johtaja osaa käsitellä ainekseltaan erittäin heterogeenista 

joukkoa ja tehdä tästä ”heikkoudesta” vahvuuden. Esimerkkinä tästä 

heterogeenisyydestä on lapsikuoro, jossa jäsenten ikähaitari on tavattoman laaja, 

kuten Tapiolan kuorossa noin 8–19 vuotta. Toisin sanoen samaan ryhmään kuuluu 

juuri lukemaan oppineita ja ylioppilaskirjoitukset suorittaneita. Lehtinen ja muut 

ohjaavat välttämään yhtäläisyysmerkkiä viisauden ja älykkyyden välillä. Kun 

älykkyys psykometrisesti määriteltynä ilmenee usein kapea-alaisina taitoina 

suppeasti määritellyissä tilanteissa, on viisaus tietoa ja ymmärrystä ratkaista 

todellisen elämän monimutkaisia ongelmia. (Lehtinen ym. 2007: 173.) 

Yksiselitteistä vastausta pedagogisen viisauden ilmenemismuotoon tuskin on 

olemassa, mutta aiempi kirjallisuus ja tämä tutkimus tuovat näkökulmia 

pohdittavaksi. Kuorolaiset tarjoavat yhden näkökulman: ”Kari on kaveri”, he 

toteavat ja jatkavat: ”Karilla on hyvä tapa selittää asioita ja hän on hauska. 

Bussissa hän usein pelaa kanssamme ja soittaa majapaikassa iltalaulun, laulajat 

kuvaavat välitöntä suhdetta johtajaansa.” (Vanhatalo 1997.)  

Digby totesi yhteenvetona samaan aiheeseen liittyen, että Pohjolan selätti 

vaikeudet, jotka liittyvät eri-ikäisten lasten harjoittamiseen. Hän myös käänsi 

asian päinvastaiseksi nähdessään Tapiolan kuoron hyötyvän hyvin erilaisista ja 

eri-ikäisistä, yksittäisten ihmisäänten muodostamasta kokonaissoinnista. (Digby 

1991: 25.) Ajattelen tämän liittyvän toisaalta tahtotilaan, toisaalta kokemukseen 

kohdata lapset lapsina erilaisissa tilanteissa. Onnistuminen tässä edellyttää ennen 

kaikkea tahtoa mutta myös kokemusta ymmärtää lapsen mieltä, kehitystä ja 

toiminnan reunaehtoja. Ajatusta tahdon merkityksestä pedagogisen viisauden 

pohjana vahvistavat Smith ja Sataloff (2006: 10): 

“Choral music making does not depend ultimately on the sum total of vocal 

gifts. The expressive capacity of a choir equals the quotient of human 

understanding and pedagogical willingness between conductor and choir. A 

rehearsal should speak to the spirit of the singers.”8  

Yli 30 vuoden ajanjakso Tapiolan kuoron johtajana kirkasti Erkki Pohjolalle 

monia näkökulmia kuoronjohtajan työn kasvatuksellisesta ulottuvuudesta. 

                                                        
8  ”Kuoromusisoinnin tulos ei riipu viime kädessä laulajien lahjakkuuksien summasta. Ilmaisun 
kapasiteetti on yhtä suuri kuin inhimillisen ymmärryksen ja pedagogisen tahdon määrä johtajan ja 
laulajien kesken. Harjoituksen tulee puhua kuorolaisten yhteishengen puolesta.” (suom. TE) 
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Artikkelien perusteella näyttää siltä, että toiminnan pedagoginen puoli korostui 

Pohjolan ajattelussa vuosi vuodelta enemmän. Lopulta se korostui niinkin paljon, 

että vuonna 2003 hän toteaa kuoron olevan ”ehdottomasti ennen kaikkea 

kasvatusta elämää varten” (Lönnqvist 2003). Tämä painotus on asia, joka 

taiteelliset tulokset huomioiden on mahdollisesti ollut läsnä hänen praktisessa 

toiminnassaan alusta alkaen mutta sai kirjallisen tai suullisen muodon vasta 

myöhemmin. Viitteitä tästä näkyy esimerkiksi Pohjolan ajatuksissa kuoron 30-

vuotiskonsertin yhteydessä huhtikuussa 1993. Silloin hän totesi 

musiikkikasvattajan vaativimmaksi tehtäväksi oikean ohjelmiston hankkimisen. 

Lasten innostuminen on valtavaa johdatellessa heitä koko ajan vaikeutuvien 

tehtävien äärelle, mutta vaikeusasteen nostaminen on tehtävä viisaasti ja harkiten, 

Pohjola kuvaili. (Tapiolan kuoroihme soinut jo 30 vuotta 1993.)  

Pohjola syvensi pedagogisen toiminnan itseanalyysiään kuvaamalla kuoroa 

sosiaaliseksi yhteisöksi. Lapsijoukosta voi muokata loistavan ryhmän jonkun 

asetettua päämäärän. Työn käynnistyttyä jäsenet kannustavat toinen toisiaan. 

Tämän mahdollistamiseksi johtajalla on oltava selkeä tavoite ja hänen on valittava 

joukkueeseensa samanhenkisiä työtovereita, Pohjola totesi. Pidän tätä oivallisena 

yhteistoiminnallisen prosessin ja johtamisen kuvauksena, varsinkin kun Pohjola 

jatkaa, ettei kaivannut kuoroonsa erityistä kuria. Pelisäännöt, yhteiset sopimukset 

ja järjestys tarvitaan, mutta samaan aikaan tarvitaan kuorolaisen ikään 

suhteutettuna sopivasti vapautta. (Tapiolan kuoroihme soinut jo 30 vuotta 1993.) 

Ala-Pöllänen vie ajatusta pidemmälle todetessaan liian kovan kurin tappavan 

lapsesta jotakin, jolloin lopputulos ei ole koskettava: lapsen kuuluu olla lapsi. 

(Viluksela 2003.) 

Vuonna 2001 Kari Ala-Pöllänen otti vahvasti kantaa kuorotoiminnan 

kasvatukselliseen ulottuvuuteen. Pohtiessaan opettajankoulutuksen merkitystä 

kuoronjohtajuudessaan hän koki olevansa kasvattaja musiikin toimiessa 

kasvatuksen välineenä. Hän analysoi omaa kuoronjohtotapaansa epätyypilliseksi 

antaessaan lapsille paljon sananvaltaa, jotta nämä oppisivat huomaamaan asioita 

ja ottamaan kantaa. Kuorotoimintaan liittyviä arvoja johtaja ja kuorolaiset olivat 

pohtineet yhdessä. Listalle olivat päätyneet ”musiikin ilo, tavoitteellisuus, yksilön 

arvostaminen, sosiaalisuus ja perinteitä kunnioittava suomalaisuus”. 

Kuorotoiminta painottaa sekä yksilöllisyyttä että kykyä sulautua kokonaisuuteen. 

(Pehrman 2001.) Kuorotoiminta kasvattaa väistämättä myös asennetta toiminnan 

ja työskentelyn pitkäjänteisyyteen. Kertoessaan työskentelystään Guatemalan 

kansallisen lapsikuoron kanssa Ala-Pölläsen puheessa nousi esiin usein vähän 

huomiota saava seikka: ”Musiikin teossa tarvitaan pitkälinjaisuutta, 
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kärsivällisyyttä ja suunnittelua. Kehitys ei tapahdu hetkessä, vaan päämäärät on 

asetettava tarpeeksi pitkälle”, Ala-Pöllänen totesi. Nykyaika on monessa kiivasta 

ja hektistä ja tämä pitkäjänteinen ajattelutapa sotii monella tavalla yleistä 

ajanhallintaa vastaan. (Viluksela 2003.) Työskentelytottumusten kehittäminen on 

selkeästi yksi kasvatuksellinen elementti yhteistoiminnallisen johtajan työssä. 

Muita Ala-Pölläsen painottamia, samaan teemaan liittyviä tavoitteita ovat 

keskittynyt työskentelytapa ja tarve suorittaa tehtävä loppuun. Lapset oppivat 

laittamaan itsensä likoon. He ovat halukkaita ottamaan vastuuta, koska ovat 

motivoituneita uuden oppimiseen ja tehtävänsä suorittamiseen. Ala-Pölläsen 

johtamisfilosofiaan kuuluukin pyrkimys tehdä itsensä tarpeettomaksi. (Lönnqvist 

2003; Kari Ala-Pölläsen haastattelut 6 ja 7.) Useat johtajat vain seisovat siellä 

häiriten kuoroa, hän toteaa (van Aswegen 2002). 

Tapiolan kuoron pedagogiikkaa käsittelevät artikkelit vahvistavat käsitystä 

toiminnan kokonaisvaltaisuudesta. Olen kirjoittanut tässä luvussa laajasti 

kasvatuksellisista huomioista Tapiolan kuoron toimintavuosien varrelta, mille on 

perusteensa. Olen pyrkinyt osoittamaan, etteivät Tapiolan kuoron kasvatukselliset 

tavoitteet ja seikat ole artikkelien valossa pelkästään johtajien ja tutkijan 

mielikuvia tai toiminta-ajatuksen sanoja. Sen sijaan ne näyttäytyvät konkreettisina 

asioina kuoron toiminnassa ja ovat tehneet vaikutuksen useisiin tätä seuranneisiin 

tahoihin. 
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3 Metodologia, tutkimusprosessi ja aineiston 
keruu 

Metodin käsitteellistäminen riippuu paljon siitä, mistä tieteenteoreettisesta 

lähtökohdasta käsin sitä pyritään tekemään. Soveltaminen ei saa kuitenkaan 

johtaa totalisoivaan tulkintaan aineiston ”ominaisluonteesta”, vaan sen pitää 

auttaa saamaan aineistosta irti sellaista, josta ajatellaan olevan hyötyä 

tutkimusongelman käsittelyssä. (Alasuutari 2011: 216.) Kartesiolaisittain ajatellen 

metodi on nähtävissä keinona tai tapana, jolla saavutetaan tietty 

totuudenmukainen käsitys todellisuudesta. Tämä käsitys ei vahvista metodia 

tutkimusinstrumenttina tai välineenä. Tutkimuksessa käytettävän työkalun 

määrittäminen merkitsee jo itsessään tietoa siitä, miten todellisuutta saa avatuksi. 

Ymmärtäminen ja tietäminen kuuluvat osaksi samaa prosessia. (Siljander 1988: 

126–127.) Tämän ajattelun pohjalta olen tutkimusmatkani varrella pohtinut, mikä 

on se metodinen kokonaisuus, jolla saan tutkimusongelmaani parhaiten avattua. 

Mikä menetelmä palvelee tehokkaasti ja luotettavasti tutkimusongelmaan 

liittyvän ymmärryksen laajenemista ja syvenemistä? Aluksi keräsin aineistoa 

kolmella tapaa (dokumentit, havainnointi ja haastattelu), mutta päädyin lopulta 

käyttämään vain syvähaastattelun tuottamaa materiaalia varsinaisena 

tutkimusaineistona. Sen avulla katsoin pääseväni toisaalta tarpeeksi 

monipuolisesti mutta ennen kaikkea syvällisesti kiinni juuri siihen tietoon, josta 

olin aihepiirini näkökulmasta erityisen kiinnostunut.  

3.1 Tutkimuksen ajallinen eteneminen ja keskeiset valinnat  

Lisensiaatintutkimukseni valmistumista (v. 2003) seurasi muutaman vuoden tauko 

tutkimustyöstä. Samalla tutkimukseni aihepiiri vaihtui ja palasin musiikillisille 

juurilleni. Ymmärsin, että mikäli teen musiikkikasvatuksen alan väitöskirjan, teen 

sen kuoropedagogiikan alueelta. Näin lopulta tapahtuikin. 

Syksyllä 2006 käynnistin neuvottelut Tapiolan kuoron kanssa. 

Toiminnanjohtaja Margit Hovin näytettyä puhelinkeskustelussa vihreää valoa 

ajatuksilleni ja aikataululleni pidimme aloituspalaverin Tapiolan kuoron 

toimistolla. Kari Ala-Pöllänen osallistui palaveriin ilmoittaen minulle tässä 

yhteydessä suunnitelmastaan jäädä eläkkeelle Tapiolan kuoron taiteellisen 

johtajan tehtävästä kesällä 2008. Saamani tieto raamitti tutkimukseni ajallista 

suunnittelua. Toteutussuunnitelmaan kuului alusta alkaen pyrkimys havainnoida 

kuoron ja Kari Ala-Pölläsen toimintaa ja taltioida sitä yhden toimintavuoden ajan. 
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Lukuvuosi 2006–2007 oli jo meneillään, joten päätin sitoutua kuoron toiminnan 

havainnointiin lukuvuoden 2007–2008.  

Vuonna 2007 tutkimuksen toteuttamista suunniteltiin yhteistyössä kuoron 

hallinnon kanssa. Samalla perehdyin kuoron arkistoon käyden systemaattisesti 

läpi ja taltioiden käyttööni kaikki tutkimusaiheeni kannalta merkittävimmät 

suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset lehtiartikkelit. Tämän lisäksi käyttööni 

päätyi merkittävä osa muilla kielillä kirjoitettuja, suomennettuja artikkeleja. 

Arkistossa toteutetun aineistokeruun valmistuttua syksyyn 2007 mennessä 

täsmensin tutkimussuunnitelmaani ja aloitin havainnointivuoteni. Se tarkoitti 

säännöllistä matkustamista Tampereelta Espooseen torstai-illoiksi, jolloin 

Tapiolan kuoro koulujen lomaviikkoja lukuun ottamatta harjoitteli. Säännöllisten 

viikkoharjoitusten lisäksi osallistuin lukuvuoden aikana neljälle 

viikonloppuleirille ja kuoron esiintymismatkoille Ranskassa, Ruotsissa, Puolassa 

ja Venäjällä.  

Havainnoinnin yhteydessä tein vapaamuotoisia muistiinpanoja, vaikka tuossa 

vaiheessa tarkka tutkimustehtävä oli vielä jäsentymätön. Mitä enemmän aihetta 

syvensin sekä siitä luin ja keskustelin, sitä merkityksellisemmältä tuntui 

keskittyminen nimenomaan Tapiolan kuoron toiminnan pedagogiseen 

ulottuvuuteen ja merkitykseen. Tiedostin hyvin varhain tulevan tutkimuksen 

aihepiirin liittyvän Kari Ala-Pölläsen pedagogiseen toimintaan. Nyt jälkikäteen on 

mahdollista nähdä joitakin syitä valinnalleni: Olin laulanut useassa kuorossa. Olin 

seurannut useiden johtajien toimintaa lapsikuorolaisena, varttuneempana 

kuorolaisena, musiikkiluokkalaisena ja observoijana. Olin keskustellut useiden 

kuoronjohtajien kanssa Suomessa ja maailmalla. Olin lukenut sangen paljon 

kuoromusiikista. Yksi kysymys mielessäni nousi ylitse muiden: miksi 

kasvatuksesta puhutaan kovin vähän lapsikuorotyön yhteydessä? Tämä on ollut 

koko tutkimusprosessini suuri miksi-kysymys. Tällaisia kysymyksiä Alasuutari 

(2011: 217) kehottaa tutkijaa etsimään aineistoa kerätessään, aineistoon 

perehtyessään ja vielä sitä analysoidessaankin. Tältä pohjalta tekemäni alustava 

rajaus antoi viitteet tulevasta aiheen määrittelystä päätyen erittäin lähelle 

lopullista tutkimustehtävääni.  

Äänitteitä havainnointivuoteni aikana kertyi runsaasti. Taltioin kaikki 

kuoroharjoitukset MiniDisc-levyille. Materiaalia kertyi yhteensä 85 tunnin verran. 

Harjoitusäänitteiden ohella tein tukihaastatteluja päästäkseni tarkemmin käsiksi 

kysymyksiin, jotka olivat oleellisimpia tutkimusongelmani asettamisen 

näkökulmasta.  
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Opetushallinnon päätyön ohella toteutetun havainnointilukuvuoden 2007–

2008 jälkeen tutkimukseni aktiivisin työstäminen jäi joksikin ajaksi lepäämään, 

kun keskityin täsmentämään tutkimusaihettani kirjallisuuden ja keskusteluiden 

avulla. Tärkein näkökulma tähän avautui löydettyäni Asko Leppilammen 

kirjoitukset yhteistoiminnallisesta johtamisesta koulutuksen alalla. Perehdyttyäni 

tarkemmin käsitteeseen käsitykseni teoreettisen löydön merkittävyydestä 

vahvistui. Havaitsin Tapiolan kuoron ja Kari Ala-Pölläsen toimivan monin tavoin 

yhteistoiminnallisen johtamisen periaatteita noudattaen. Tästä seurasi halu 

tarkastella, analysoida ja raportoida, kuinka täsmällisesti tämä toteutuikaan. 

Analogian todettuani halusin ymmärtää syvällisesti, miksi näin oli ja mistä 

pedagogisesta ajattelusta Ala-Pölläsen yhteistoiminnallinen praktiikka nousi.  

Yhteistoiminnallisuuden käsite on kantanut tutkimustyötä lopulta vahvasti 

ohjaavana viitekehyksenä aivan sen viimeisiin vaiheisiin saakka. Tutkimustyön 

edetessä, näkökulmien laajentuessa, käsitysten syventyessä ja lopullisen 

tutkimusaiheen täsmentyessä käsitykseni tutkimuksen todellisesta sisällöstä 

kirkastui. Käsissäni ja koneellani oli muotoutumassa ”pedagoginen testamentti”, 

jonka aineistollinen viitekehys on matkakuorovalinta. Matkakuorovalinnan 

erityistä merkitystä työni aihepiirille käsittelen moneen otteeseen työssäni, mutta 

seuraavassa Bartle (2003: 144) kirjoittaa asiasta erityisen ytimekkäästi: 

“A well-planned tour can be a life-enhancing experience for all involved, as 

well as a highlight in the life of the choir.”9 

Kuoron arkiston kirjallisista dokumenteista löytyi paljon aihepiiriä käsitteleviä 

viitteitä tutkimuksen käynnistämiseksi mutta ei riittävästi sen loppuun 

saattamiseksi. Edesmenneen Erkki Pohjolan kanssa en näistä asioista enää voinut 

keskustella. Pasi Hyökki oli juuri aloittanut työnsä kuoron kanssa, eikä koko 

laulajisto ollut vielä ehtinyt muodostua niin sanotusti ”hänen kuorokseen”. Näin 

tapahtuu Kari Ala-Pölläsen mukaan vasta siinä vaiheessa, kun johtaja on 

osallistunut jokaisen laulajan valitsemiseen ja ohjannut häntä koevuoden ajan 

(Kari Ala-Pölläsen haastattelu 6). Koin tästä syystä selkeäksi pitää kiinni 

alkuperäisestä rajauksestani ja keskittyä vain Kari Ala-Pölläsen johtamisfilosofian 

ja kasvatusperiaatteiden mahdollisimman syvälliseen tarkasteluun valitsemassani 

viitekehyksessä.  

                                                        
9 ”Hyvin suunniteltu konserttikiertue voi olla elämää parantava kokemus kaikille osallistujille, kuten 
myös yksi kuoroelämän kohokohdista.” (suom. TE) 
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Tutkimustehtävät etsivät lopullista muotoaan tutkimuksen aikana, mikä on 

laadullisessa tutkimuksessa tyypillistä ja hyväksyttävää (Kiviniemi 2001: 69–72). 

Eskola ja Suoranta (1998: 15–16) kirjoittavat jopa, kuinka tutkimussuunnitelma 

elää parhaimmillaan tutkimushankkeen mukana, tarkoittaen kvalitatiivisten 

menetelmien mahdollistamaa prosessiluonnetta. Tässä prosessissa, 

hermeneuttisen spiraalimaisessa etenemisessä tulisi olettaa, että tutkija on altis 

korjaamaan ennakko-oletuksiaan ja luopumaan epärelevanteista päätelmistään. 

Tulkintaprosessi pitää sisällään ajatuksen käsitemäärittelyn väliaikaisuudesta. 

Tämä voi tutkimusmatkan kuluessa muuttaa koko ongelmanasettelun. (Siljander 

1988: 118.) Aihepiirini ja ajatteluni kypsyttyä parin vuoden ajan jatkoin työtä 

kesällä 2010, jolloin tein ensimmäisen haastattelun Kari Ala-Pölläsen kanssa. 

Tämän jälkeen viimeistelin tutkimussuunnitelmani ja käsittelin sitä 

ohjausryhmäni parissa Oulussa. Työ jatkui lukien, kirjoittaen ja keskustellen, 

mutta päätyöni asetti vielä tässä vaiheessa tiukat rajoitukset ajankäytölle ja 

tutkimustyöhön annettaville voimavaroille. Oli väistämätöntä tehdä päätös 

pitkästä opintovapaasta. Tässä vaiheessa alkoi työn lopullisen kokonaisuuden 

työstäminen ja viimeistely. Tämä tapahtui aluksi Hong Kongin 

kasvatustieteellisessä instituutissa vaihto-opiskelijana syyskuusta joulukuuhun 

2011 ja sen jälkeen Suomessa vuoden 2012 loppuun saakka. Kauteen sisältyi 

normaalin kirjallisuus- ja kirjoitustyön ohella useita haastattelupäiviä Kari Ala-

Pölläsen kanssa.  

Visualisoin vielä aikajanan muodossa tutkimusprosessiin liittyneet 

keskeisimmät työvaiheet ja tekemäni päätökset: 
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Kuvio 3. Tutkimuksen keskeiset päätökset. 

3.2 Matkakuorovalinnan tutkimiseen liittyvät menetelmälliset 
ratkaisut 

Olen laatinut kvalitatiivisen tapaustutkimuksen. Se sisältää kuitenkin tiettyjä osia, 

joissa määrällisiä keinoja käytetään apuna tutkimusongelman syventämiseksi. 

Absoluuttisia, määrällisiä tuloksia ei kuitenkaan työssäni millään kohdin 

tavoitella. Määrällinen aineisto ei olisi itsessään painoarvoltaan riittävän vahva 

tulosten perustaksi ja johtopäätösten pohjaksi. Kvalitatiivinen tutkimus ei pyri 

tilastollisiin yleistyksiin, vaan se pyrkii kuvaamaan tapahtumaa, ymmärtämään 

toimintaa tai luomaan tutkittavasta ilmiöstä teoreettisesti mielekkään tulkinnan, 

kirjoittavat Eskola ja Suoranta (1998: 61). Tässä tutkimuksessa pyrin luomaan 
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sisällön kaikkiin edellä mainittuun kolmeen tavoitteeseen (ilmiön kuvaaminen, 

ymmärrys ja tulkinta). Stake (2003: 136) kirjoittaa tapaustutkimuksen 

olemuksesta: se on ensinnäkin prosessi, jolla tapausta tarkastellaan ja toisaalta 

tämän tarkastelun seuraus. Tässä työssä kuvaan Tapiolan kuoron kasvatuksellisia 

sisältöjä ja Kari Ala-Pölläsen pedagogiikkaa, jota haluan oppia ymmärtämään ja 

selittämään. Tämän teen yhteistoiminnallisesta johtamisesta ja persoonallisuuden 

piirreteorioista käsin. Näin muodostuu prosessi, jolla tapaustani lähestyn, tutkin ja 

raportoin.  

3.2.1 Tutkimusaineiston synty ja käsittely 

Tutkimusaineistoa taustamateriaaleineen kertyi paljon. Patton (2002: 47) 

kirjoittaa kvalitatiivisesta datasta: se muodostuu puheesta, havainnoinnista ja 

dokumenteista sekä on luonteeltaan kuvailevaa. Kaikki kolme edellä mainittua 

aineistonkeruun tapaa ovat mukana tässä tutkimuksessa ja niiden yhdistelyä 

samassa tutkimuksessa käsittelee esimerkiksi Patton (2002: 306–307). Kuoroa 

käsittelevää kirjallista materiaalia oli käytettävissä viiden vuosikymmenen 

varrelta runsaasti. Observointini lukuvuoden 2007–2008 aikana tuotti kirjallisten 

muistiinpanojen lisäksi laajan taltioidun aineiston purettavaksi. Nämä työvaiheet 

ja dokumentit loivat pohjan tutkimusaiheen tarkemmalle määrittelylle ja 

tutkimustehtävän täsmälliselle asettamiselle. Varsinaisen tutkimusaineiston 

muodostaa Kari Ala-Pölläsen kanssa tekemäni syvähaastatteluiden sarja. 

Haastattelupäivät Kari Ala-Pölläsen kanssa kestivät neljästä kahdeksaan tuntiin ja 

olivat 19.7.2010, 18.2.2011, 20.5.2012, 29.5.2012, 11.6.2012, 30.8.2012 ja 

3.9.2012. Sangen lopullista työtä käsittelimme haastatteluissa 30.11.2012, 

1.12.2012 ja 2.12.2012. Näiden haastatteluiden pohjalta tein raporttiini jonkin 

verran stilisointia mutta en juurikaan sisällöllisiä muutoksia. Haastattelupaikkoina 

toimivat Tapiolan kuoron toimisto Espoossa (x5), Kari Ala-Pölläsen kesämökki 

(x1), Tampere-talon henkilöstöruokala (x1) sekä haastattelijan koti (x1). 

Viimeinen osa (1. – 2.12.2012) kommunikatiivista validointia toteutettiin noin 

kahden tunnin puhelinkeskusteluina, eikä siitä ole tallennetta. 

Laajan aineiston käsittelemiseksi on ollut välttämätöntä löytää selkeä ja 

johdonmukainen työväline. Arkistomateriaalin käsittelyssä, aihepiiriä 

taustoittaessani etenin Milesin ja Hubermanin (1994) kuvaaman polun mukaisesti, 

jossa prosessi alkaa aineiston keräämisellä (data collection). Tätä varten 

perehdyin aiemmin kuvatun mukaisesti Tapiolan kuoron arkistoon, johon 

kuorosta Suomessa ja ulkomailla kirjoitettu materiaali on tallennettu. Lisäksi 
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raakamateriaaliin kuuluvat edellä kuvaamani tallenteet ja haastatteluaineisto. 

Prosessin seuraavassa vaiheessa karsin (data reduction) teeman (pedagogiikka, 

kasvatuksellisuus, yhteistoiminta ja Tapiola sound) kannalta epäoleellisimmat 

artikkelit. Jäljelle jääneistä otin käyttööni jäljennökset. Tämän jälkeen kävin läpi 

artikkelit systemaattisesti lukien, pohtien ja alleviivaten. Tämä työ johti uuteen 

karsimiseen, jonka jälkeen käyttööni jäi lopulta 323 artikkelia, joista tein 

lopullisen analyysin. Merkitsin muistiin (data display) sivuhuomautusten kera 

kohdat, joissa Tapiola soundin ja yhteistoiminnallisuuden käsitteitä on lähestytty 

joko taiteellisesta tai kasvatuksellisesta näkökulmasta. Samassa yhteydessä 

merkitsin muistiin kohdat, joihin katsoin aiheelliseksi palata tutkimukseni 

myöhäisemmässä vaiheessa, tarkastellessani samaa käsitettä yhteistoiminnallisen 

johtamisen, empiirisen havainnoinnin ja syvähaastattelun näkökulmista.  

Edellä kuvatun prosessin (collection - reduction - display - reduction - 

display) kautta etenin vaiheeseen, jossa kirjoitin raportin havainnoistani ja 

johtopäätöksistäni (conclusions). Kyseessä on Milesin ja Hubermanin kuvaaman 

kehän viimeinen vaihe. Sama menettely koski myös taltioimaani 

harjoitusmateriaalia. Siinä kahden analyyttisen kuuntelukierroksen aikana raaka-

aineistosta valikoitui tarkempaan käyttöön vain pieni, tutkimusaiheeni ja -

tehtäväni kannalta oleellisin osa. Kaiken tämän työn jälkeen palasin kehän 

alkuun, yhdistelemään kirjalliseen aineistooni muuta materiaalia. Tämä, yhdessä 

monien ohjauskeskusteluiden rinnalla vei johtopäätöksiin, joihin keskityn 

tutkimusraporttini diskussiossa. 

Alasuutari kirjoittaa laadullisen tutkimuksen aineiston olevan tyypillisesti 

sellaista, joka mahdollistaa monenlaisen tarkastelun. Näkökulmaa ja fokusta tulee 

olla mahdollista vaihtaa, yksi ainut metodinen ”linssi” ei tätä mahdollista. 

(Alasuutari 2011: 84.) Aineistotriangulaatiota (havainnointi, haastattelu ja 

kirjalliset dokumentit) pohdin pitkään juuri tästä syystä saavuttaakseni vahvuutta 

ja laajenevia näkökulmia ja sitä kautta luotettavuutta (Hirsjärvi & Hurme 2011: 

38; Patton 2002: 247). Lopulta kuitenkin osoittautui hyvin vaikeaksi nivoa 

artikkeleista ja havainnoista kertynyttä aineistoa syvähaastattelun yhteyteen. Ne 

jäivät aineistossa irralliseksi osaksi, ja koin, että tutkimuskysymykseni tarvitsee 

ennemmin kapean ja syvän kuin pinnallisemman mutta laajan aineiston (esim. 

Patton 2002: 228). Sen johdosta päädyin ratkaisuuni käyttää varsinaisena 

tutkimusaineistona syvähaastattelun tuottamaa materiaalia ja rakentaa 

tutkimuskohteen viitekehys kirjallisen dokumentaation ja havaintoaineiston 

pohjaksi.  
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Kuvaan tutkimuksessa olevaa aineistoa ja sen keräämisen tasoja kuvion neljä 

avulla. Alimmassa kerroksessa on tausta-aineisto, jonka avulla olen työskennellyt 

tutkimukseni aihepiirin viitekehyksen parissa ja etsinyt varsinaisen 

tutkimusongelman täsmentymistä. Dokumenttitarkastelu, oma havainnointini ja 

useat tukihaastattelut (kuoronjohtajat ja Tapiolan kuoron laulajat) ovat 

keskeisessä osassa, kun perehdyn Tapiolan kuoroon ilmiönä ja Tapiola soundiin 

käsitteenä. Tämän työvaiheen koin välttämättömäksi ennen etenemistä 

syvemmälle tutkimusaiheessani, minkä vuoksi  tämä työvaihe näkyy myös 

lopullisessa tutkimusraportissa.  

Keskimmäinen taso kaaviossa kuvaa varsinaisen tutkimusaineiston 

muotoutumista kahdessa vaiheessa. Aluksi syntyi raakamateriaali, usean vuoden 

aikana tehtyjen syvähaastattelujen tuloksena. Kun empiirinen fokus täsmentyi 

matkakuorovalintaan samojen syvähaastatteluiden kautta, muodostui 

rekonstruktio, Ala-Pölläsen oman rakenteen (24 matkakuorovalinnan kriteeriä) 

varaan laadittu pitkä puheenvuoro. Puhe on luokiteltu Ala-Pölläsen oman 

matkakriteeriluokittelun pohjalta, ja siinä käytetty aineisto on kertynyt useiden 

vuosien varrella. Puheenvuoro on liitteenä kuusi ja toimii keskeisimpänä 

aineistona matkakuorovalintaa analysoidessa ja siinä esiintyviä persoonallisuuden 

piirteitä tarkastellessa. Analyysi johtaa kaavion ylimpään osaan, tuloksiin ja 

johtopäätöksiin, joihin keskityn kirjan diskussiossa.  

  

Kuvio 4. Aineistonkeruun vaiheet ja tasot tutkimuksessani.  
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Laadullisen tutkimuksen tyypillinen vaara on tutkimuksen jääminen vastaajien 

puheen suoraksi lainaamiseksi, Eskola ja Suoranta (1998: 33) kirjoittavat. Sitä 

ansaa pyrin välttämään, mutta haluan Ala-Pölläsen autenttisen puheen näkyvän 

pieninä otteina pitkin tutkimusraporttia. Se on tutkimukseni luotettavuuden 

keskeisiä kulmakiviä ja katson kohtuudella käytettyjen sitaattien palvelevan sekä 

tutkimustehtävääni että luotettavuustarkastelua.   

Kvalitatiiviseen analyysiin sisältyy mahdollisuus määrälliseen tarkasteluun 

analyysiä täydentävänä muotona, mikä tässä tapauksessa oli syvähaastattelun 

tukimuotona mielekästä ja perusteltua. Artikkeleiden osalta kävin läpi suomen-, 

englannin- ja ruotsinkielisen dokumentoinnin sekä joitakin muita käännöksiä 

selvittääkseni, kuinka useasti tyypillisimmät Tapiolan kuoron sointia kuvaavat 

määreet esiintyivät ulkopuolisten kirjoittajien teksteissä konsertti- ja 

levyarvosteluiden yhteydessä. Tästä kirjoitin lyhyesti luvussa 2.3. En huomioinut 

johtajien itseanalyysiä soundista tässä yhteenvedossa. Luokittelu ja ryhmien 

muodostaminen kymmenistä käytetyistä adjektiiveista ei ole yksinkertaista tai 

itsestään selvää. Sangen usein tietty ilmaisu on mahdollista luokitella kahteen 

ryhmään tai jättää kokonaan huomiotta. Tämän lisäksi lehdistön käyttämä kieli 

muuttuu. Viidelle vuosikymmenelle ulottuva tarkastelun aikaväli huomioiden tätä 

muutosta on saattanut tapahtua paljonkin. 1960-luvulla muodissa olleet ilmaisut 

ovat voineet muuttua vuosikymmenten saatossa aivan muuksi, vaikka ilmiö olisi 

yhä sama. Siksi yksittäisiin havaintoihin on suhtauduttava suurella varauksella, 

mutta aineiston laajuuden johdosta määrälliset tulokset tulkitsen vahvasti suuntaa 

antavina. Toinen osa määrällistä tarkastelua liittyy alapiirteiden luokitteluun, 

jonka olen tehnyt Ala-Pölläsen puheenvuoroon (liite 6) liittyen.  

3.2.2 Haastattelu aineistonkeruun menetelmänä 

Joustavana, moniin lähtökohtiin soveltuvana ja esimerkiksi havainnointia 

syvällisempään tietoon ulottuvana menetelmänä tyypillisin laadullisen aineiston 

keräämisen muoto lienee haastattelu, vaikka se ei sinänsä olekaan yksinomaan 

kvalitatiiviseen tutkimukseen liittyvä aineistonkeruun muoto. Haastattelu 

perustuu keskusteluun eli sosiaaliseen vuorovaikutukseen, jossa molemmat 

osapuolet vaikuttavat toisiinsa, osallistuvat tiedon tuottamiseen ja jossa siksi 

myös haastattelijan puhetta pidetään analyysissä merkityksellisenä. Tässä 

tutkimuksessa haastattelu oli lähtökohdiltaan strukturoimaton, eli se eteni vapaan 

keskustelun mukaisesti pitkälle haastateltavan vastausten ehdoilla ja 
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johdattelemana. (Eskola & Suoranta 1998: 86; Hirsjärvi & Hurme 2011: 11; 

Tiittula & Ruusuvuori 2005: 11–12; Patton 2002: 341.) 

Haastattelu-sanan etymologian tarkastelussa korostuu sosiaalinen 

vuorovaikutusluonne ja väläyksenomainen kuva jostakin tilanteesta tai asiasta. 

Etymologian ulkopuolelle jää haastattelun välillinen arvo tutkimusprosessissa ja 

laajemmassa tieteellisen päättelyn ketjussa. Tätä olennaisempaa on Hirsjärven ja 

Hurmeen (2011) mielestä ymmärtää haastattelu käsitteisiin, merkitykseen ja 

kieleen perustuvana toimintana. Toiminnan funktio on merkittävin asia, joka 

erottaa haastattelun keskustelusta: haastattelun päämääränä on informaation 

kerääminen, ja se on ennalta suunniteltua toimintaa, joka pääsääntöisesti 

edellyttää muistiinpanojen tekoa tai tallennusta. (Hirsjärvi & Hurme 2011: 41–42; 

Ruusuvuori & Tiittula 2005: 23.) Osallistujaroolit on toinen tekijä, joka erottaa 

haastattelun merkittävästi keskustelusta. Tutkimushaastattelussa haastattelija on 

asiassa tietämätön osapuoli, kun tieto puolestaan on haastateltavalla. 

Haastatteluun puolestaan ryhdytään haastattelijan aloitteesta. Hän myös ohjaa tai 

suuntaa keskustelua tarkoituksenmukaisiin teemoihin. (Ruusuvuori & Tiittula 

2005: 22.) Haastattelua ohjaa väistämättä myös haastattelijan ja haastateltavan 

henkilökohtainen tausta tai viitekehys. Denzin ja Lincoln käsittelevät samaa asiaa 

toteamalla haastattelun olevan ”neuvoteltu teksti, jossa valta, sukupuoli, rotu ja 

yhteiskuntaluokka kohtaavat”. Edelleen he toteavat haastattelun olevan 

keskustelu, kysymysten asettamisen ja kuuntelemisen taidetta. (Denzin & Lincoln 

2008: 47.) 

Onnistunut haastattelutilanne perustuu pitkälti luottamukseen, joka voi 

tilanteesta riippuen olla hyvin hauras. Haastattelun tulos on suoraan riippuvainen 

haastattelijasta ja haastattelijan saavuttamasta luottamuksesta suhteessa 

haastateltavaan, jonka oletetaan tietävän eniten tutkimuksen kohteena olevasta 

asiasta. (Eskola & Suoranta 1998: 94; Tiittula & Ruusuvuori 2005: 14; Patton 

2002: 341.) Tämä on loogista, koska haastattelemalla tutkija välittää tekstissään 

kuvaa haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, kokemuksista ja tunteista (Hirsjärvi 

& Hurme 2011: 41). Haastattelun perustuessa sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

ajattelen, että useamman haastattelun sarjalla voi tässä suhteessa saavuttaa 

merkittävää lisäarvoa. Luottamus kahden keskustelijan välillä syntyy harvoin 

hetkessä, mutta voi olla hyvin hauras ja rikkoutua helposti (Fontana & Frey 2008: 

132). Ajattelen luottamuksen pohjana olevan johdonmukainen ja avoin tapa 

toimia ja raportoida tekemisistään. 

Hyvin luottamukselliseksi osoittautunut syvähaastatteluiden sarja ajoittui 

useiden vuosien aikavälille. Ensimmäinen haastatteluista toteutettiin heinäkuussa 
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2010, viimeinen joulukuussa 2012. Ensimmäinen haastattelu eteni kirjoittamani 

tutkimussuunnitelman rungon pohjalta. Kari Ala-Pöllänen oli ennen haastattelua 

tutustunut ajatuksiini yhteistoiminnallisuudesta kuoromusiikissa, mikä johdatteli 

tutkijan ja haastateltavan keskustelun teemoihin. Luonteeltaan haastattelu oli 

muuten avoin ja strukturoimaton (vrt. Patton 2002: 342). Sama toistui seuraavassa 

kahdessa haastattelussa. Niissä haastattelun rungon muodosti päivitetty versio 

artikkelinomaisesta kirjoituksestani yhteistoiminnallisuudesta Tapiolan kuorossa. 

Tarkkaa kysymyspatteristoa tai täsmällisiä teema-alueita ei näissä haastatteluissa 

käytetty.  

20.5.2012 toteutettu haastattelu oli sisällöltään erilainen. Se pohjautui 

aiemmista haastatteluista esiin nousseisiin yksityiskohtiin ja huomioihin, joita 

halusin syventää. Pohjatyö johti kahteen keskeisimpään tapaamiseen: 29.5. ja 

11.6.2012 etenimme haastatteluissa matkakuorokriteerien pohjalta, jolloin 

haastatteluista tuli luonteeltaan enemmän teemahaastattelun kaltaisia (vrt. Patton 

2002, 343). Käsittelimme syvähaastattelussa perusteellisesti kaikki Ala-Pölläsen 

matkakuorovalinnan kriteerit (taulukko 1). Kirjoitettuani haastatteluista noussutta 

yhteenvetoa ja pohdintaani näihin teemoihin palattiin vielä seuraavissa 

haastatteluissa. Painopiste siirtyi kommunikatiiviseen validointiin.  

Litteroin kaikki haastattelut. Aineistoa kertyi noin 40 000 sanaa. Liitteenä 

(liite 5) on otteita haastatteluista, jotka edustavat prosessin etenemistä. Sen 

tarkoituksena on kuvata paitsi keskustelun luonnetta myös haastatteluprosessin 

keskeisimpiä vaiheita ja itse prosessin etenemistä. Keskustelut litteroin 

sisällöltään täydellisinä, mutta pientä stilisointia olen tarpeettomien välisanojen 

osalta tehnyt. Välihuokauksia tai muita lisämerkintöjä en litterointiin 

tarpeettomina sisällyttänyt. Jokaisessa valitsemassani otteessa (ks. liite 5) on 

kohta, jota olen käyttänyt tutkimusraporttiin päätyneessä tekstissä tai analyysissä.  

Litteroidut tekstit toimivat tutkimukseni raaka-aineistona, ja olen käyttänyt 

litteraatio-otteita muun tekstin lomassa. Matkakuorovalinnan prosessia 

käsittelevistä kohdista laadin tutkimusaineiston, Kari Ala-Pölläsen puheenvuoron 

kuorolaisille, joka on kokonaisuudessaan liitteenä 6. Ala-Pölläsen laatimille 

kriteereille perustuvien teemojen alle olen nostanut oleellisimmat kohdat 

haastatteluista ja harjoitustilanteista. Valintaperusteenani on asiayhteyden lisäksi 

ollut perusteltavuus. Konteksti, johon puheenvuoron laadin, oli tehtyjen 

matkakuorovalintojen perusteleminen laulajille. Puheenvuoroa en syvimmiltään 

tulkitse analyysinä vaan rekonstruktiona. Tutkijan rooli sen laatimisessa on 

häivytetty niin vähäiseksi kuin mahdollista, vaikka rajauksia on luonnollisesti 

pitänyt tehdä paljon. Käyttämäni menetelmän luotettavuutta pohdittaessa 
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oleellista on kuitenkin huomioida, että kaikki puhe on Ala-Pölläsen autenttista 

puhetta ja sijoittuu haastateltavan itse laatiman teemaluettelon yhteyteen. 

Tutkijana tehtävänäni on ollut valita raakatekstistä kutakin teemaa käsittelevä 

oleellinen, uusia näkökulmia teemaan avaava aines ja rakentaa siitä toimiva 

kokonaisuus. 

Toinen mahdollisuus olisi ollut pitäytyä raakamateriaalissa tutkimuksen 

aineistona. Mielestäni yksi taso raportoinnissa olisi näin toimien jäänyt 

saavuttamatta. Ilman käsitystä aihepiirien muodostamasta puhevuoromaisesta 

kokonaisuudesta kontekstin ymmärrys ja syvällisyyden taso jäisi väistämättä 

alhaisemmaksi. Puheenvuoroon perehtymällä lukija saa syvemmän 

kokonaisymmärryksen teemasta, jota tekstiin päätyneet lyhyet esimerkit 

kuvaavat. Tämän ohella kokonaisuus taustoittaa tekemiäni luokitteluita yksittäisiä 

lainauksia paremmin. Kokonainen puheenvuoro avaa syvemmän ymmärryksen 

siitä, miksi olen käyttänyt tiettyä esimerkkiä näytteenä analyysissäni tai jättänyt 

jonkin toisen kohdan käyttämättä. Siten katson toimintatapani avaavan tekemiäni 

valintoja, lisäävän johtopäätösteni avoimuutta ja vahvistavan tutkimuksen 

luotettavuutta.  

3.2.3 Persoonallisuuden piirteet analyysin työkaluna 

Kinnusen ja muiden ohella Brusman kirjoittaa psykologien olevan nykyään 

sangen yksimielisiä siitä, että niin sanottu Big Five (BIG5), viiden suuren 

persoonallisuuspiirteen teoria (Big Five personality theory/traits/domains), 

erottuu edukseen vertailtaessa vaihtoehtoisia menetelmiä persoonallisuuksien 

luokitteluun (Kinnunen ym. 2012: 512; Brusman). Myös Heinström (2003: 5) 

toteaa vallitsevan yksimielisyyden BIG5-teorian käyttökelpoisuudesta 

kuvatessaan ihmisten kognitiivisen, affektiivisen ja sosiaalisen toiminnan eroja. 

De Hoogh, Den Hartog ja Koopman (2005: 841) puolestaan katsovat viiden 

pääluokan mallin tarjoavan perusteellisen teoreettisen kehyksen havaintojen 

keräämiseen ja vertailuun. Mallia on testattu ja koeteltu laajalti esimerkiksi sen 

kulttuurisidonnaisuuden näkökulmasta. Vaikka vaihtoehtoisia tapoja luokitteluun 

ja persoonallisuuden tarkasteluun on lukematon määrä, myös Barrick ja Mount 

kirjoittavat artikkelissaan malliin perustuvan luokittelun olevan tutkijoiden 

keskuudessa huomattavan yleisesti hyväksytty vielä tänäänkin. (Brusman; Barrick 

& Mount 1991: 2; de Raad 2000: 5–8.) De Raad on maltillisempi. Yhden vahvan 

teorian sijaan hän puhuu satoja piirteitä yhdistelevästä mallista, jossa numeron 

viisi täsmällisyyttä ei kuitenkaan tulisi ylikorostaa (De Raad 2000: 63). 
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Perehdyttyäni persoonallisuuden piirteiden kuvaamiseen muita varteenotettavia 

vaihtoehtoja BIG5:n käyttämiselle ei tutkimuksessani ollut. Se vaikutti 

koetellulta, selkeältä ja ennen kaikkea matkakuorovalintaa käsittelevän aineistoni 

analyysia hyvin palvelevalta työkalulta.  

Viiden suuren teoriaan tai malliin kuuluu viisi pääluokkaa (domain) sekä 

kunkin pääluokan alle asettuvat kuusi alapiirrettä (facets). Nämä on mahdollista 

esittää tiiviisti taulukoiden. Yhteenvetoni luokittelusta (liite 2) perustuu etupäässä 

Costan ja McCraen (1992) laajalti käytettyyn tulkintaan, jonka 

perusteella ”ihmisen persoonallisuus pohjautuu psykologisiin piirteisiin, jotka 

ohjaavat käytöstämme (Heinström 2010: 8–9)”. Brusman katsoo Costan ja 

McCraen kehittämän NEO PI-R -testin olevan arvostetuin lajissaan. Joidenkin 

alapiirteiden sijoittelun erimielisyydestä huolimatta samaa luokittelun työkalua 

käyttää kirjassaan myös Heinström. (Brusman; Heinström 2010: 3, 12.) Myös De 

Raad (2000: 75–77, 80) käyttää samaa mallia esimerkkinä kirjassaan, koska 

toteaa sen tarjoavan hyvin perustellun valikoiman käsitteitä, joilla ihmispersoonaa 

voi abstraktilla tasolla kuvailla.  
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4 Yhteistoiminnallinen johtaminen ja Tapiolan 
kuoro 

”Toden totta, yhteistyö on demokratian toimeksianto”, kirjoittaa Rubin (2009: 6). 

Lause johdattelee siihen, mistä yhteistoiminnassa on kysymys.  

Puhuessaan yhteistoiminnallisen suorituksen johtamisesta Karppinen ja 

Korhonen korostavat kolmea seikkaa: Henkilöstön tulee osallistua suunnitteluun, 

toimintaan ja kehittämiseen. Henkilöstön mielipiteitä on kuunneltava, ja 

kuuntelemisen on avoimesti vaikutettava päätöksenteossa. Tiimit työskentelevät 

yhdessä, ja sillä on vaikutus tuloksen paranemiseen. (Karppinen & Korhonen 

2008.) Karppisen ja Korhosen alustuksella ei näytä olevan mitään tekemistä 

kuoromusiikin tai -pedagogiikan kanssa, mutta siitä huolimatta ajatukset istuvan 

hyvin Tapiolan kuorossa näkemääni. Kyseinen alustus on vain yksi lukuisista 

esimerkeistä, jossa yhteistoiminnallisuutta ja siihen liittyviä teoreettisia ajatuksia 

on sovellettu organisaatiojohtamiseen teknis-taloudellisella sektorilla. Tapiolan 

kuoro ei toimi teknis-taloudellisista lähtökohdista käsin. Siitä huolimatta Tapiolan 

kuoron harjoituksia ja Kari Ala-Pölläsen toimintaa seuratessani koin vahvasti 

yhteistoiminnallisen teorian avautumisen ja terminologia siirtyi teoriasta 

käytäntöön. Luku on syntynyt tämän perusoivalluksen seurauksena ja toimii 

tutkimuksen keskeisimpänä teoreettisena viitekehyksenä.  

4.1 Johdattelu yhteistoiminnalliseen johtamiseen 

Rubin näkee yhteistoiminnan määrätietoisena yhteytenä, jossa kaikki osapuolet 

valitsevat strategian toimia yhdessä jaettujen tai päällekkäisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi (Rubin 2009: 2). Escover (2008: 1) pohtii perustuuko tehokkain 

johtamisen tapa yksilön kohtaamiseen, valikoidun ryhmän hallintaan vai 

kollektiiviseen vastuunjakamiseen useille ja mainitsee johtajuuden olevan 

yleisesti tarkastelun alla. Yhteistoiminnallisesta johtamisesta itsessään on 

kirjoitettu sangen vähän verrattuna yhteistoiminnallisesta oppimisesta saatavilla 

olevaan runsaaseen kirjalliseen aineistoon. Side näiden kahden välillä on 

kuitenkin hyvin tiivis. Leppilampi (2004: 195) näkee yhteistoiminnallisen 

johtamisen juurien tulevan yhteistoiminnallisen oppimisen filosofiasta. Siispä 

ennen etenemistä pidemmälle lienee paikallaan kysyä: mitä tarkoitetaan 

yhteistoiminnallisella johtamisella?  

Pelkistetty vastaus kysymykseeni voisi olla perinteisesti johtajan toimivaltaan 

kuuluvien asioiden jakamista johtajan ja johdettavien kesken. Sitäkin tarvitaan, 
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mutta kokonaisuus on huomattavasti laajempi. Mikä on puolestaan 

yhteistoiminnallisen johtajan ja kumppanin ero? Rubin (2009: 15) näkee sen 

löytyvän tahtotilasta: kukin yhteistyössä mukana oleva on toiminnassa joko 

ennakoivana (johtajuus) tai seuraavana (kumppanuus) osallistujana.  

Ennen etenemistä yhteistoiminnallisuuden käsitteeseen on selvyyden vuoksi 

syytä tarkastella kuinka se mahdollisesti eroaa yhteisöllisyydestä (sense of 

community), yhteistyöstä (collaboration) tai kumppanuudesta (partnership). 

Yhteisöllisyys vaikuttaa terminä korostavan tunneperäisyyttä 

yhteistoiminnallisuuden korostaessa tekemistä ja toiminnan yhteistä päämäärää. 

Kumppanuudessa hallitsevalta tuntuu tietty vapaamuotoisuus. Pohdin 

seuraavaksi, kuinka täsmällisesti tämä olettamus näyttää pitävän paikkansa. 

Yhteisöllisyys on perusolemukseltaan kokemuksellista, yhteiseen toimintaan 

sitoutunutta ja jäsenten tunteisiin perustuvaa, Koivula kirjoittaa. Kaikki yhteisöt 

eivät kuitenkaan ole automaattisesti yhteisöllisiä, vaan yhteisön tapaan myös 

yhteisöllisyys rakentuu ja rakennetaan. (Koivula 2010: 23.) McMillan ja Chavis 

pyrkivät määrittelemään yhteisöllisyyden selkein kriteerein. He päätyvät neljään 

yhteisöllisyyttä kuvastavaan tekijään. Näistä ensimmäinen on jäsenyys 

(membership), tunne saman asian jakamisesta tai yhteenkuuluvuudesta. Toinen 

kriteeri on vaikutus (influence) – ryhmään kuulumisella tulee olla merkityksensä 

yksilölle. Kolmas yhteisöllisyyden elementti on vahvistuminen (reinforcement), 

integraatio ja tarpeiden täyttyminen. Neljäs ja viimeinen kriteeri on jaettu 

tunneyhteys (shared emotional connection). (McMillan & Chavis 1986: 4.)  

Hyvin lähellä yhteisöllisyyden käsitettä on myös yhteenkuuluvuus 

(fellowship), mutta Koivula (2010: 25) toteaa näiden teoreettisen määrittelyn 

olevan yhä kesken. Aho kuitenkin katsoo yhteenkuuluvuuden olevan tärkeintä 

ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, koska siinä on kysymys samastumisesta 

johonkin yhteisöön tai ryhmään. Kun yhteenkuuluvuuden tunne on voimakas, 

lapsi tuntee hyväksyntää ja kykenee antamaan itsestään vuorovaikutustilanteessa. 

(Aho 1997: 53.) Tämä on tärkeää myös onnistuneen kuoroesiintymisen 

näkökulmasta. Yhteyden (connection) merkityksestä puhuu McMillanin tapaan 

Durrant muistuttaessaan, kuinka inspiroiva kuoronjohtaja pystyy ruokkimaan 

toiminnallaan potentiaalia dynaamiseen vuorovaikutukseen ja yhteyteen. 

Dynaaminen vuorovaikutus johtajan ja laulajien kesken on useiden tutkimusten 

perusteella tarpeellista ja mahdollistaa erityisten hetkien ilmenemisen. Nämä 

kuoron yhteiset, erityiset hetket ovat avain siihen, mitä ja miksi kuoro tekee, ja 

ehkä edustavat viime kädessä johtamistyön syvintä olemusta, Durrant jatkaa 

pohdintaansa. (Durrant 2000: 45; 2003: 59, 83.) 
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Yhteistoiminnallisuuden käsitteen parissa ollaan hyvin lähellä sisältöjä, jotka 

viittaavat sosiaaliseen pääomaan. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan tiettyyn 

ryhmään kuuluvien henkilöiden yhteenkuuluvuutta ja se ilmenee esimerkiksi 

aktiivisuutena, osallistumisena yhteisiin tapahtumiin sekä keskinäisenä 

luottamuksena. Se on yhteisöominaisuus ja sisältää vahvan ajallisen ulottuvuuden. 

Yhden sukupolven sosiaalinen pääoma määrittää seuraavaa, Keltikangas-Järvinen 

(2007: 23) kirjoittaa. Harrastustoiminnan, kuten kuorolaulun, lisääminen on 

omiaan lisäämään sosiaalista pääomaa, Hyyppä (2002: 49–55; 2011: 15) jatkaa. 

Saman toteaa tutkimuksessaan Louhivuori, jonka haastatteluissa kuorolaulun 

yhteisöllinen luonne korostuu. Sosiaalisen pääoman kehittämisen pitäisi alkaa 

varhaislapsuudessa, jolloin sen keskeisin elementti, luottamus, rakentuu. 

Turvalliset ihmissuhteet kasvattavat luottamusta aikuisuuteen. (Louhivuori 2011: 

107.)  

Louhivuori toteaa myös, kuinka musiikkikasvatuksella kokonaisuudessaan on 

hyvät edellytykset toimia sosiaalisen pääoman vahvistajana yhteiskunnassamme. 

Sen edustamien taitojen, asenteiden ja arvojen kasvatuksellista mahdollisuutta ja 

voimavaraa ei tulisi väheksyä. (Louhivuori 2009: 20.) Tältäkään pohjalta asiaa 

lähestyen ei pidä vähätellä turvallisen ja luottamuksellisen henkisen ilmapiirin 

luomista lapsikuoroyhteisössä. Lapsikuorotyö on jokapäiväisten arjen taitojen 

kasvattamista, asennekasvatusta ja arvomaailman muokkausta mitä suurimmassa 

määrin.  

Kumppanuutta ja yhteistoiminnallisuutta tarkastellessaan Hopkins (2011) 

löytää hiuksenhienoja eroavaisuuksia, vaikka termejä synonyymeinä hänen 

mielestään käytetäänkin. Hän kuvaa kumppanuutta yhteydeksi tai suhteeksi 

(relationship) – tarvitaan kaksi tai useampia ihmisiä tai organisaatioita, joita 

yhdistää sama aktiviteetti tai työtehtävä. Yhteistoiminnalla taas hänen 

ajattelussaan tarkoitetaan kahden tai useamman ihmisen tai organisaation yhteistä 

toimintaa jonkin päämäärän tai saavutuksen puolesta. (Hopkins 2011: 10.) 

Lehtinen ym. toteavat käsitteiden eroavaisuuden: osa tutkijoista katsoo muutosten 

tehtävien rakenteissa ja työskentelytavoissa riittävän itsessään tehostamaan 

oppimista, kun toinen koulukunta-ajattelu keskittyy tarkastelemaan tapahtuuko 

oppilaan motivaatiossa kehitystä yhteistoiminnallisen työskentelyn yhteydessä 

(Lehtinen ym. 2007: 257). Motivaatiolla tarkoitan tässä työssä sisäistä 

kutsumusta, joka saa aikaan, ohjaa ja pitää yllä toimintaa (Mt. 177). Laulajan 

motivaatio kehittää osaamistaan on vahvempi, kun hänellä on taustallaan 

positiivisia aistihavaintoja. Osa niistä syntyy tiedostaen, osa tiedostamatta. Osa 

laulajan kyvyistä on tiedossa, osa kytee pinnan alla. Yksi johtajan tehtävistä onkin 
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auttaa laulajia pääsemään eroon joistakin mekanismeista, jotka voivat estää heitä 

käyttämästä piileviä kykyjään. Tämä kaikki edellyttää johtajalta psykologista 

silmää – ymmärrystä siitä, miten ihminen toimii ja käyttäytyy. (Durrant 2003: 89.) 

Durrant (2003) rinnastaa yhteistoiminnan kumppanuuteen kirjoittaessaan 

syytöksestä negatiivisena, vihamielisenä sekä opettajien ja kuoronjohtajien taholta 

aivan liian usein käytettynä menetelmänä. Syyttelyä hedelmällisempää olisi tehdä 

ehdotuksia esimerkiksi kuoron vireongelmiin vaikuttamisesta tai tarjota uusia 

lähestymistapoja ongelmien käsittelyyn. Tämä johtaisi yhteistoiminnallisempaan 

henkeen, jossa kumppanuus ongelman ratkaisemisessa korostuu, Durrant jatkaa. 

(Durrant 2003: 32.) 

Länsimaissa musiikkielämässä näkyy yksilökeskeisempi suuntautuminen, 

kun taas esimerkiksi Afrikassa tekeminen perustuu kollektiivisempaan ajatteluun. 

Yksilökeskeinen traditio korostuu musiikkioppilaitoksissa, joissa painopiste on 

yksilöllisessä harjoittelussa ja suorituksissa. Tämä on vaikuttanut musiikin 

tutkimusperinteeseen ja pedagogiseen kehittämiseen. (Louhivuori 2009: 12–13.) 

Yhteisöllisyys on painoarvoltaan jäänyt vähemmälle, mutta sen positiivisia 

terveysvaikutuksia erityisesti kuorotoimintaan liittyen on tutkinut muun muassa 

Hyyppä (2002). Hän on havainnut, kuinka yhteisöllisyyden ja ihmisten 

keskinäisen luottamuksen varaan on luontevaa rakentaa ihmisten terveyttä 

vahvistavia järjestelmiä.  

Yksilöllisen oppimisen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa on siis vahva. 

Tämä näkyy erityisesti työskentelytavoissa ja oppilasarvioinnin menetelmissä. 

Kuitenkin suuri osa koulutoiminnan ulkopuolisesta oppimisesta, työelämästä, 

yhteiskunnallisesta toiminnasta ja vapaa-ajasta perustuu ihmisten väliseen 

yhteistoimintaan. (Lehtinen ym. 2007: 256.) Johnsonin ym. (1984) mielestä 

jokaisen opettajan on tärkeää mieltää, kuinka ja missä tilanteissa 

oppimistavoitteet pohjautuvat keskinäiseen kilpailuun, milloin itsenäiseen 

työskentelyyn ja miltä osin yhteistoiminnallisuuteen. Kaikilla näillä on 

tarkoituksensa ja tehokas opettaja hyödyntää kaikkia. (Johnson, Johnson, Holubec 

ja Roy 1984: 1.) Yhteistoiminnallisuus on parhaimmillaan yksilön oppimisen 

itsenäistymistä ja vapautumista tukeva sosiaalinen rakennelma (Leppilampi 2004: 

195). Tämän rakennelman monimutkaisuutta lapsikuorossa avaa Ala-Pölläsen 

kuvaus jokasyksyisestä prosessista kuoron istumajärjestyksen laatimiseksi. 

Taustalla vaikuttaa vahvasti käsitys tilannekohtaisen oppimisen edellytyksistä. 

Erilaisissa yhteisöissä tarvittavien tietojen oppiminen perustuu merkittävästi 

tulokkaiden hyväksymiseen yhteisöön aluksi perifeerisinä, ei keskeisinä jäseninä 

(Lehtinen ym. 2007: 122). Tämän näkemyksen mukaan heille on suotava riittävä 
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aika ja oppimistila voidakseen omaksua yhteisössä jo aiemmin vallitsevat säännöt 

ja saavuttaakseen yhteisössä vallitsevan osaamistason, jota he jonakin päivänä 

kykenevät omalla panoksellaan nostamaan.  

Oppivassa organisaatiossa (esim. Hätönen 2007; Sosiaaliportti) yhdessä 

oppimisella, toisten auttamisella, kyseenalaistamisella ja pitkäjänteisellä 

toiminnalla pyritään oppimisen ja uuden tiedon luomisen ohella sosiaaliseen 

muutokseen. Siinä avoimuus, dynaamisuus, ryhmäkeskustelut ja 

yhteistoiminnallinen tavoitteiden muodostus ovat vallitsevia piirteitä. Nämä 

osatekijät ovat vahvasti edustettuina seuraavassa lyhennelmässä puheenvuorosta, 

jossa Kari Ala-Pöllänen selvittää kuoron istumajärjestyksen laatimisen prosessia 

ja problematiikkaa. 

Siinä oli monia tekijöitä, kun tein sitä karttaa. Oli palapeli, jota tein kotona. 

Leikkasin ruutupaperista palat, joissa oli jokaisen nimi ja stemma. Asetin 

aluksi stemmajärjestykseen, kukin vierekkäin. Ensin mietin, ketkä osaavat ja 

antavat tukea, ketkä tarvitsevat tukea. Kummilapset piti sijoittaa kummiensa 

viereen, ja miettiä kuka on kummilapsen toisella puolella ja miten vaikuttaa. 

Oli varsinainen sosiogrammi, jossa moni asia piti ottaa huomioon. 

Vanhempien lasten keskittymiskyky ja mahdollisuudet auttaa. – – Kenen 

tarkkaavaisuus ei ollut parasta luokkaa halusin eteen ja irti niistä jotka 

ruokkivat levottomuutta, irti parhaista kavereista. Piti myös miettiä, miten 

sijoittuvat kolmi- ja neliäänisessä laulussa, ja viisiäänisessäkin, ettei tarvitse 

vaihtaa paikkoja kesken kuoroharjoituksen… (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 

5.) 

Bartle (2003: 59) kirjoittaa samaan teemaan liittyen, kuinka lapset kaipaavat 

ennustettavuutta ja turhautuvat kaaoksessa, minkä vuoksi johtajan olisi 

huomioitava istumajärjestyksessä laulajien pituuden ja äänialan ohella 

käyttäytymiseen liittyvät seikat. Yksilöllinen kasvu ja itsenäistyminen kulkevat 

rinta rinnan sosiaalisen kasvun ja kehittymisen kanssa. Menestyksellinen toiminta 

ryhmässä tukee yksilön itsenäistymistä. (Leppilampi 2004: 195.) Oleellista on 

kuitenkin huomioida, ettei ympäristön vaikutus tarkoita mallien yksinkertaista 

siirtymistä ympäristöstä yksilöön. Suodattimena välissä toimivat yksilön 

kehitysaste ja valmiudet sekä senhetkiset toiminnan päämäärät, jotka 

kuorotoiminnassa asettaa johtaja. (Lehtinen ym. 2007: 79.) Samasta teemasta 

puhuu Ala-Pöllänen (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4) pohtiessaan ja 

korostaessaan kuorolaisille itsenäisyyden ja omatoimisuuden merkitystä 

matkakuorovalinnan yhteydessä: 
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Omatoimisuus tässä tarkoittaa nimenomaan sitä, että pystyy tekemään omia 

ratkaisuita, ja tilanteessa tekemään päätelmiä ja toimimaan niiden mukaan. 

Se korostuu matkoilla, kun aina ei ole mahdollisuus hektisessä tilanteessa 

ohjeistaa kuoroa aivan tarkalleen. Omatoimisuus tarkoittaa, että kuorolainen 

pystyy tekemään itsenäisestikin jonkin valinnan ja päätöksen. Konkreettisesti 

esimerkiksi, kun esitys on alkamassa ja on sovittu että tulen siihen ja siihen 

aikaan treenauttamaan tai antamaan ohjeita. Ja kun en jostakin syystä 

pääsekään paikalle, kuorolaiset voivat omatoimisesti laittaa homman 

käyntiin, eivätkä vain pulise siellä. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.) 

4.2 Yleinen kuvaus yhteistoiminnallisesta johtajasta 

Rubin tiivistää Wepnerin (2011a: 127–142) kahdeksan yhteistoiminnallisen 

johtajan piirrettä yhteen virkkeeseen. Hän toteaa yhteistoiminnallisen johtajan 

olevan strateginen, looginen ja systemaattinen ajattelija, joka ymmärtää askeleet, 

jonka avulla asiat tapahtuvat ja joka osaa sitoa yhteistoiminnalliset kumppanit 

mukaan antoisaan ja tehokkaaseen suunnitteluprosessiin (Rubin 2009: 56). Glanz 

(2006) täydentää ajatusta toteamalla tiimien rakentamisen, 

toimintatutkimuksellisen työotteen ja jaetun päätöksenteon olevan kolme 

elintärkeää komponenttia yhteistoiminnallisen johtajuuden taustalla. Hän näkee 

tämän enemmän sydämen asiana kuin taustateoriana kuvatessaan intohimoista 

suhtautumista tiimihengen edistämiseen, joka on tyypillistä yhteistoiminnalliselle 

johtajalle. Intohimo puolestaan kertoo työssä viihtymisestä. Glanz kuitenkin 

huomauttaa, ettei innostus ole taito, jota voi kehittää kouluttautumalla vaan se on 

ennemminkin mielentila. (Glanz 2006: 21.) Rubin (2009: 80) pitää empatiakyvyn 

ja -tahdon sekä riittävien ihmissuhdetaitojen yhdistelmää perustavanlaatuisimpana 

yhteistoiminnallisen johtajan merkkinä, hänen rakentaessaan sidonnaisuuksia 

toimijoiden kesken.  

Kari Ala-Pölläsen toiminnassa havaitsin samoja periaatteita. Hänen 

taipumuksensa toimia yhteistoiminnallisesti oli näkemäni ja kuulemani 

perusteella juuri edellä mainitun kaltaista käytännön kautta omaksuttua taitoa ja 

tahtoa. Kirjaviisauden sijaan yhteistoiminnallisuus ilmeni intohimona tehdä 

yhteistyötä kasvavien ja kasvatettavien lasten ja nuorten parissa. Se tarkoitti 

mahdollisuutta jakaa pala elämää heidän kanssaan ja nauttia yhteisistä 

taiteellisista huippukokemuksista tehdyn työn hedelminä. Intohimosta musiikin 

tekemiseen Ala-Pöllänen puhuu korostaessaan sen merkitystä koko 

kuorotoiminnan keskeisenä motivaatiotekijänä (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5).  
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Yhteistoiminnalliset johtajat ”ovat syntyneet ajattelemaan, että useiden 

aivojen ja sydänten käyttäminen vahvistaa kasvatuksellista yritteliäisyyttä ja 

päämäärän saavuttamista” (Wepner 2011a: 143). Seuraava katkelma hyvin 

poikkeuksellisesta tilanteesta ja sen käsittelystä kuvastaa tätä ominaisuutta Kari 

Ala-Pölläsen tavassa kommunikoida kuoron kanssa: 

(Jokelan koulusurmien jälkeisenä päivänä) Tuota, tänään on teille varmaan 

kouluissa puhuttu aika paljon siitä eilisestä ampumatapauksesta. Siitä ei 

varmaan ole tarvis sitä enempää puida täällä. Muuta kuin omasta puolestani 

vaan sanoisin, että nythän se mitä on tapahtunut on tapahtunut emmekä sille 

voi enää mitään. Se, mille voimme, on katsoa eteenpäin, ja niissä talkoissa 

jokainen voi tehdä oman osuutensa. Tarkoitan sitä, että tekee 

mahdollisimman hyvin sen mitä tekee, ja auttaa toisia kaikin tavoin. Niin kuin 

tässäkin ilmeisesti oli yhtenä syynä se, että tämä kaveri oli ilmeisesti jäänyt 

yksin monissa asioissa. Eikä tuollainen käyttäytyminen yhtäkkiä tule, vaan on 

pitkän matkan takana. Joten mekin voidaan omalta osaltamme vaikuttaa 

itseemme ja kaveriin... (Ala-Pöllänen 2007i.) 

Yhteistoiminnallisen johtamisen vaikuttavuuteen ovat perehtyneet Hallinger ja 

Heck (2010: 668–670), jotka tutkimuksessaan havaitsivat merkittävän positiivisen 

yhteyden yhteistoiminnallisen johtamisen ja opiskelijoiden akateemisten 

valmiuksien kehittymisen välillä. Slavin (1997) esittää omassa tutkimuksessaan 

neljä teoreettista lähestymistapaa, joilla voidaan selittää yhteistoiminnallisuuden 

vaikutuksia oppimistuloksiin. Ne ovat motivaation kehittyminen, sosiaalisuuden 

kehittyminen eli ryhmäkoheesio, kriittisten käsitteiden ymmärryksen kehitys sekä 

neljäntenä kognitiiviseen ponnisteluun, tehostetun ilmiöiden ja asioiden 

kehittelyyn liittyvä selitysmalli.  

Johtajilla täytyy olla erityinen syy toimia yhteistoiminnallisesti, eikä 

yhteistoiminnallisten johtajien tarvitse olla hallintoon orientoituneita (Wepner 

2011b: 168). Käytännön työssä on havaittu, että edellä mainittu oppimistuloksiin 

vaikuttaminen on yksi mahdollisista perusteista. Juuri tämä oli nähdäkseni 

vallitseva tilanne Tapiolan kuorossa hallinnollisen yhteistyön sujuessa 

saumattomasti taiteellisen johtajan, intendentin/toiminnanjohtajan ja huoltajan 

kesken. Päämääristä keskusteltiin ja ne jaettiin yhteisesti, mutta Ala-Pölläselle jäi 

täysi vapaus keskittyä taiteellisiin ratkaisuihin. Tämä toteutui hänen pystyessään 

luottamaan, että kuoron hallinto toimii luotettavasti, ammattimaisesti ja 

täsmällisesti (esim. Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5). Havaitsemani saumaton 

yhteistyö kertoi toimivasta tiimityöstä, niin hallinnossa kuin tiimiajatteluna 
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johtaja–kuorolaiset. Kovin usein Tapiolan kuoron yhteydessä ei puhuta 

tiimityöstä, mutta Gotoda (1977) teki niin todetessaan, kuinka on vaikeaa 

kuvitella täyteläisempää ja täsmällisempää tiimityötä kuin katsellessa Tapiolan 

kuoron toimintaa. Tämä oli helppo todentaa kuoron toimintaa vuoden ajan 

tarkkaillessa. Toimivasta tiimityöstä on nähdäkseni kysymys, kun se ilmenee 

huomattavan saumattomana toimintana niin lasten kesken kuin lasten ja aikuisten 

välillä. Kuorokoheesiosta kirjoittaessaan Emmons ja Chase toteavat viisaan 

johtajan pitävän huolta tiimityön onnistumisesta. He niin ikään korostavat, että 

vaikka kaikki tiimit ovat ryhmiä, eivät kaikki ryhmät ole tiimejä. (Emmons & 

Chase 2006: 217.) Samaan viitaten Johnsonit painottavat, etteivät kaikki ryhmät 

ole yhteistoiminnallisia ryhmiä – jäsenten asettaminen samaan tilaan ja heidän 

nimittämisensä yhteistoiminnalliseksi ryhmäksi ei riitä yhteistoiminnallisen 

toiminnan toteamiseen (Johnson & Johnson 1994: 4:2). Näin tulkiten jokainen 

kuoro ei olisi itsessään, toimintamuotonsa perusteella yhteistoiminnallinen ryhmä. 

Seuraavassa alaluvussa syvennytään kysymykseen johnsonilaisen ajattelun 

näkökulmasta. 

4.3 Johnsonilainen ajattelu yhteistoiminnallisuudessa 

Veljekset David ja Roger Johnson ovat uranuurtajia yhteistoiminnallisuuden 

tutkimuksessa ja kirjoittaneet aihepiiristä 1970-luvulta lähtien (esim. Johnson & 

Johnson 1975). Heidän mukaansa on olemassa kolme erityyppistä 

yhteistoiminnallisen oppimisen ryhmää. Muodollinen (formal) 

yhteistoiminnallinen ryhmä on ajallisesti lyhytkestoinen, kestäen yhdestä 

oppitunnista muutamiin viikkoihin. Kuorotoiminnassa esimerkkinä muodollisesta 

yhteistoiminnallisesta ryhmästä olkoon kuoromatka. Se on lyhytkestoinen, 

vahvasti yhteistoiminnallisesti korostunut suoritus, jossa on selkeästi jaetut 

tehtäväalueet ja vastuut. Epämuodollinen (informal) yhteistoiminnallinen ryhmä 

toimii vielä tätä lyhyemmän ajan, enintään yhden oppitunnin ajan ja se 

muodostetaan yhtä hetkellistä oppimistehtävää varten. Kuorotoiminnassa 

epämuodollista ryhmää kuvastaa esimerkiksi matkakuorovalintaan liittyvä 

laulutehtävä. Siinä kaikista laulajista muodostettiin neljän laulajan ryhmiä, jotka 

toimivat yhdessä kukin muutaman minuutin kerrallaan. Kolmas 

yhteistoiminnallisen oppimisen tyyppi on yhteistoiminnallinen perusryhmä (co-

operative base group), joka toimii samassa muodossaan pidempään, vähintään 

yhden toimintavuoden ajan. Tällöin pysyvät jäsenet sitoutuvat antamaan toisilleen 

kunkin tarvitsemaa apua, tukea ja ohjausta, saavuttaakseen yhdessä asetetut 
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tavoitteet. Tämä tarkoittaa Tapiolan kuorossa säännöllistä viikoittaista ja 

kuukausittaista harjoitustoimintaa ja vakioitunutta henkilökuntaa täydennettynä 

esimerkiksi Tapiolan kuoron kuorokummikäytännöllä. Se tarkoitti jokaiselle 

uudelle laulajalle nimettyä vanhempaa ”kuorokummia”, samaa stemmaa laulavaa 

kokeneempaa tukihenkilöä. (Johnson, Johnson ja Holubec 1994: 4–5; Johnson & 

Johnson 1994: 1:14; Kari Ala-Pölläsen haastattelu 6.)  

Johnsonilaisuuden viisi yhteistoiminnallisuuden periaatetta (esim. Leppilampi 

2004: 197; Johnson ym. 1984: 8; Johnson & Johnson 1994: 4:3, 6:3) muodostavat 

yhteistoiminnallisen johtamisen teoreettisen tarkastelun rungon tässä 

tutkimuksessa. Teoria mullisti oman kuoropedagogisen ajatteluni vuonna 2008. 

Silloin tutustuin oman päätyöni kautta yhteistoiminnallisen 

organisaatiojohtamisen periaatteeseen opetushallinnossa ja samanaikaisesti 

tarkastelin Ala-Pölläsen toimintaa Tapiolan kuoron parissa musiikkikasvatuksen 

kontekstissa. Moni käytännössä havaitsemani seikka sai teoreettisen selityksen ja 

moni näkymätön osa toiminnassa sai julkiasun kirjallisuudessa. Käytäntö toi esiin 

niin paljon yhtäläisyyksiä, että koin välttämättömäksi syventyä 

yhteistoiminnalliseen ajatteluun ja filosofiaan teoreettisella tasolla. Jatkan 

perehtymistä yhteistoiminnallisuuteen käsittelemällä kuoronjohtamisen 

näkökulmasta näitä viittä oleellisinta periaatetta. Tarkoituksenani on arvioida 

niiden soveltuvuutta kuoropedagogiikan toimintakenttään. Ensimmäinen ja 

tärkein Johnsonien periaatteista on positiivinen keskinäinen riippuvuus. 

4.3.1 Positiivinen keskinäinen riippuvuus  

Positiivista keskinäistä riippuvuutta ja vuorovaikutusta (positive interdependence) 

kuvaan koheesion käsitteellä. Tämä fysiikasta peräisin oleva termi tarkoittaa tässä 

yhteydessä yhtenäisyyttä ja koossa pysymistä, ryhmän kaikkien jäsenten yhteensä 

tuntemaa vetovoimaa ja sitoutumista ryhmää kohtaan (Laine & Aho 1997: 203). 

Aho (1997: 53) katsoo, että ryhmän koheesion lisääminen esimerkiksi 

tapahtumien, retkien ja juhlien kautta vahvistaa lapsen yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Mahtaako mikään muu kuorotoimintaan liittyvä tapahtuma olla yhtä 

merkittävä koheesion ja yhteenkuuluvuuden kehittymisen kannalta kuin 

kuoromatka? Emmons ja Chase (2006: 245) toteavat koheesion olevan tekijä, 

joka saa kuoron jäsenen liittymään, pysymään ja aktivoitumaan. Johnson ym. 

(1984: 25) kuvaavat positiivisen keskinäisen riippuvuuden ilmentävän osapuolten 

ymmärrystä vastuustaan oman onnensa sotureina, ”we are this together, sink or 
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swim” 10 . Positiivinen keskinäinen riippuvuus on yhteistoiminnallisuuden 

periaatteista ehdottomin sillä ilman sitä ei ole yhteistoimintaa. Onnistumisessa ja 

epäonnistumisessa on kuorolaulussa kysymys kaikkien toimintaan osallistuvien 

yhteisestä kunnianhimosta ja suorituksesta. Hyvässä yhteistoiminnassa osallistujat 

ymmärtävät, kuinka jokaisen oma panos hyödyttää yksittäisen laulajan itsensä 

lisäksi kaikkia muita ryhmän jäseniä. (Johnson ym. 1994: 9) Ala-Pöllänen 

käsittelee samaa asiaa kesäloman jälkeisessä harjoituksessa kahdensuuntaisen 

riippuvuuden perspektiivistä ollessaan tyytymätön kuoron osaamiseen juuri ennen 

esiintymistä: 

Toivottavasti lomat loppuivat nyt tähän harjoitukseen, ensi harjoituksessa 

pitää mennä jo todella hyvin, muuten tulee hiki pintaan. Se on yhteinen hiki, 

se ei ole vain mun tehtävä, vaan jokaisella on oma kunnia vaakalaudalla. 

Pitäkää huolta, että jokainen ajattelee että minä hoidan oman osani ja että 

minä olen kohottamassa tämän kuoron tasoa – että jokainen ajattelee näin. 

Se tarkoittaa, että todella teette asioille jotakin, ei vain hyviä päätöksiä vaan 

myös harjoittelette. Menikö perille? (Ala-Pöllänen 2007a.)    

Kysymys positiivisesta riippuvaisuudesta voi Leppilammen mukaan tarkoittaa 

tiettyä ”me-hengen luomista”. Hän tarkoittaa tahtotilaa, jossa ”jokainen kokee että 

häntä tarvitaan ja että hän tarvitsee muita yhteisen tehtävän suorittamisessa”. 

(Leppilampi 2004: 198.) Tämä on ehdoton perusasia toimivan kuorodynamiikan 

taustalla. Jokaisen laulajan on voitava luottaa, ettei jää yksin, vaan kaikki ovat 

samassa veneessä. Musiikki on esimerkiksi tanssin ja teatterin ohella etenevään 

aikaan sidottua taidetta, jossa epäonnistunutta hetkeä ei voi peruuttaa. Musiikki ei 

studiotyöskentelyä lukuun ottamatta salli ”maalata pensselillä uutta väriä 

epäonnisen siveltimen vedon päälle”. Juuri siksi, suuren epävarmuuden hetkellä, 

laulajasta voi tuntua turvallisemmalta olla hiljaa, avata suutaan ilman äänen 

tuottamista ja antaa vierustovereiden vastata laulamisesta. Tavoitetilan on 

kuitenkin oltava päinvastainen. Silloin jokainen laulaja on kypsä ottamaan 

merkittävän itsenäisen vastuun, näkyvän roolin osaamisensa ja taitojensa 

ylätasolla ja on täten valmis auttamaan naapureitaan ja koko ryhmää toimimaan 

samoin. Tällöin kuorolaisten positiivinen keskinäinen riippuvuus toteutuu 

ihanteellisesti.  

Epävarmuus ja varmuus tarttuvat kuorossa helposti laulajasta toiseen. 

Tunnetasolla on merkityksellistä luoda olotila, jossa kuorolaiset havaitsevat 

                                                        
10 ”Teemme tämän yhdessä, syteen tai saveen.” (suom. TE) 
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yhteisen menestyksen koituvan kaikkien eduksi. Kun kaikki tukevat toisiaan 

positiivisessa hengessä, varmuus välittyy koheesion lakien mukaisesti 

epävarmempaankin laulajaan ja esiintymisestä koituu mielihyvää aiheuttava 

kokemus. Laine ja Aho kirjoittavatkin, kuinka voimakkaalla koheesiolla on 

myönteisiä vaikutuksia ryhmän ja yksilöiden toiminnalle. Myönteisyyttä tukee 

näissä ryhmissä yleisesti vallitseva hyvä ilmapiiri ja avoimuus. Toisten työn 

arvostaminen ja kunnioittaminen on tyypillistä. Nämä myönteiset vaikutukset 

ulottuvat myös ongelmatilanteisiin ja niiden ratkaisemiseen. Haluttomuus 

yhteistoimintaan on puolestaan yksi ryhmän heikon koheesion merkeistä. (Laine 

& Aho 1997: 205–206.) 

Durrant (2003) puhuu ihmisille sopivasta oppimisesta (human-compatible 

learning), keskittyen hyvin pitkälle samaan teemaan positiivisen 

vuorovaikutuksen merkityksestä oppimiselle. Siinä ensisijainen kiinnostuksen 

kohde on opettajan ja oppijan välisen vuorovaikutuksen laadussa ja 

oppimistapahtuman tarkastelussa. Tavoitteet ja standardit voivat kuvata 

oppimistuloksia, mutta eivät välttämättä kerro vuorovaikutuksesta eivätkä siitä, 

onko se luonteeltaan positiivista vai negatiivista. Johtajan valitsemat sanat 

määrittävät puolestaan pitkälti sen, kummalle puolelle viestintä kallistuu. 

Saavatko ne laulajissa aikaan halun yhteistoimintaan ja vahvistavatko ne samalla 

luottamusta johtajaan, hän kysyy. (Durrant 2003: 27, 31.) 

David ja Roger Johnson (1994) ovat tutkineet keskinäisen riippuvuuden 

ilmenemistä kolmen eri opiskelutyypin (kilpailu, itsenäinen työ ja yhteistoiminta) 

yhteydessä luokitellen vaikutukset kolmeen pääkategoriaan: oppimissaavutuksiin, 

ihmissuhdetaitojen kehitykseen ja psykologisiin terveysvaikutuksiin. 

Tutkimustaan varten he käsittelivät laajan aineiston, yli 500 tieteellistä tutkimusta 

lähes sadan vuoden aikavälillä. Päätelmänään he toteavat, että verrattuna 

kilpailuun ja itsenäiseen työhön perustuvaan oppimiseen yhteistoiminnallisuus 

tuottaa parempia oppimistuloksia, tukee paremmin ihmissuhdetaitojen 

kehittymistä sekä edesauttaa psyykkisen terveyden, sosiaalisten valmiuksien ja 

itsetunnon positiivista kehitystä. (Johnson & Johnson 1994: 3:5–3:16.) 

4.3.2 Vuorovaikutteinen viestintä  

Vuorovaikutteinen viestintä (face-to-face interaction) on toinen keskeisistä 

johnsonilaisuuden periaatteista yhteistoiminnallisessa johtajuudessa. 

Vuorovaikutus sanana korostaa aktiivisuutta. Ajattelenkin Mary Dalya mukaillen: 

Miksi ihmeessä sanan ”opettaja” pitää olla substantiivi? Miksi ei verbi – 
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dynaaminen ja aktiivinen? (Vrt. Daly.) Vuorovaikutteisuuden toteutumiseksi on 

oleellista luoda rakenne, joka ”pakottaa ihmiset työskentelemään yhdessä”. 

Leppilampi toteaa, että ”hyvä johtaja mallittaa vuorovaikutteista viestintää 

tavoitteenaan luoda yhteisöön aidon kohtaamisen kulttuuri” (Leppilampi 2004: 

198). Tämä ajatus johtaa kuorotyön perusasioiden äärelle. Kun puhutaan 

lapsikuorotyöstä eli lapsen ja aikuisen kommunikaatiosta, merkittävän osan 

toivotusta kehityksestä täytyy perustua aidolle vuorovaikutukselle. Johtajan 

täytyy osata kohdata lapset aidosti ja löytää kohderyhmänsä kanssa ”yhteinen 

kieli”. Lehtosen (1998, 30) mielestä kielellinen viestintä voi onnistua vain, jos 

osapuolilla on valmiina yhteistä tietoa, jolle he voivat perustaa 

yhteisymmärryksensä. Samaa tarkoittavat Smith ja Sataloff (2006) kirjoittaessaan, 

kuinka johtajan kyky eläytyä kuoron kieleen, mentaliteettiin ja kulttuuriin 

määrittää kommunikaatiota. Mikään johtamistaito tai kasvatuksellinen kokemus 

ei riitä, jos johtaja on kykenemätön ilmaisemaan itseään kuorolle ymmärrettävällä 

ja hyväksyttävällä tavalla. (Smith & Sataloff 2006: 10, 135.) Kuorokommunikointi 

on siksi oleellinen osa tutkimukseni aihepiiriä, ja käsittelen sitä seuraavaksi 

perusteellisemmin. 

Yhteistoimintaa Tapiolan kuorossa tarkkaillessa kommunikoinnin merkitys 

korostuu. Pohjustuksena tähän Ala-Pöllänen kuvaa henkilökohtaisella tavalla 

kasvuprosessiaan kommunikoijana lapsiryhmän parissa: 

Vasta jälkikäteen sitä on pohdiskellut, että mulle oli tosi tärkeää se, että 

opetin omia lapsia. Siinä mulla oli rooli vanhempana ja opettajana, ja 

jouduin sekoittamaan niitä, ja ottamaan hieman perhepiirimäisemmän 

kommunikointitavan myös luokissa. Tuntui hassulta puhua lapsille eri tavalla 

ja eri henkilönä luokassa kuin kotona, he tavallaan pakottivat mua 

tarkistamaan tätä käytöstä. Alkoi vaan tuntumaan tosi vieraalta, ja 

jälkikäteen ymmärsin, että näinhän se prosessi tapahtui. Mutta onneksi 

tapahtui näin päin – etten ruvennut olemaan opettaja kotonakin! (Kari Ala-

Pölläsen haastattelu 1.) 

Ala-Pölläsen kuvaaman prosessin eräänä päämääränä näyttää olevan luontevuus. 

Luottamus ja itseluottamus näyttävät puolestaan olevan kaksi keskeistä tekijää 

luontevan kommunikoinnin taustalla. Digby lähtee liikkeelle siitä, mitä Tapiola 

sound ei ole. Siinä ei ole mitään haurasta, hän toteaa. Hän jatkaa, ”Lapsille on 

johtajan taholta annettu itsenäisyys ja luottamus, hän sallii heille vapautta 

osallistua taiteelliseen prosessiin. Vaikutus on voimallinen ja se voima on peräisin 

täydellisestä luottamuksesta.” (Digby 1991: 33.)  
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Luottamus toimivan kommunikaation pohjana 

Ala-Pöllänen näkee johtajan ja laulajan välisen luottamuksen rakentuvan 

merkittävästi intensiivisen koevuoden aikana, jonka ohjaamisesta hän halusi pitää 

tiukasti kiinni: 

Olen kokenut koevuoden siksi tärkeäksi, että siinä pääsen lähelle lapsia 

pienessä ryhmässä ja voin reagoida jokaiseen erikseen, ihan toisella tavalla 

kuin isossa harjoituksessa.  – –  Laulut antavat mulle vaan tekosyyn, miksi 

kutsun heitä sinne yhteen, mutta mulle on tärkeämpää tutustua toisiimme, 

saada luottamus syntymään ja nähdä mitä he tarvitsevat. (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 3.) 

Ala-Pöllänen katsoo, että luottamuksellisen prosessin käynnistyminen on asioiden 

ruokkimista pikkuhiljaa, ei kerralla kaikkea syliin kaataen. Kahden viikoittaisen 

harjoituksen puitteissa lapset voivat punnita omaa sitoutumisen tasoaan ja tehdä 

tarvittaessa johtopäätöksiään. Omasta halustaan koevuoden jälkeen keskeyttäneitä 

oli tosin Ala-Pölläsen viidentoista Tapiolan kuorovuoden kuluessa vain muutama, 

mikä kertoo omalta osaltaan onnistuneesta koelauluvaiheen rekrytointiprosessista. 

Joukossa oli vain muutamia laulajia, joille ei kuoron johdon toimesta annettu 

tilaisuutta jatkaa koevuoden jälkeen. Heillä saattoi riittää intoa ja halua, mutta 

jotakin oleellista osaamisen edellytyksissä puuttui. Koevuosi tarjosi ensiarvoisen 

mahdollisuuden tiettyjen kuorotoiminnan perusasioiden, kuten ryhmän yhteisten 

pelisääntöjen, sosiaalistumisen, täsmällisyyteen liittyvien käytänteiden ja 

tinkimättömän sävelpuhtauden tavoittelun, sisään ajamiseksi. (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelut 1 ja 5.) Katson myös, että pedagogisella ymmärryksellä on suuri 

yhteys koevuoteen ja ennen kaikkea siihen, kuinka paljon johtaja pystyy ja haluaa 

tämän vuoden mahdollistaman pienryhmätyöskentelyn aikana laittaa kasvamaan. 

Koevuosi tarjoaa ensiarvoisen mahdollisuuden antaa kuorolaisille entistä 

henkilökohtaisempaa huomiota: 

Huomasin, etten saa kuoroa pysymään näpeissä, jos mulla ei ole jonkinlainen 

lanka jokaiseen. Eli näpeistä lähtee tavallaan viisikymmentä lankaa, ja pyrin 

ainakin luomaan tunteen, että mä puhun juuri laulajalle enkä massalle. Se 

tuntuma on löydettävä, vaikka ainahan joukossa on niitä jotka tunnen 

paremmin ja niitä jotka huonommin. On kehitettävä pikkujuttuja, jolla 

tilanteen saa haltuun. Ja nimenomaan koevuoden aikana oppii ihmisistä 

paljon, esimerkiksi sitä millä tavalla juuri tähän ihmiseen saa kontaktia. Sen 
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jälkeen osana isoa ryhmää se sama tuntuma tähän yksittäiseen laulajaan on 

jäljellä. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 1.)   

Alalukuun johdatellut Digbyn pohdiskelu luottamuksen merkityksestä vie 

yhteistoiminnallisuuden ja yhteistoiminnallisen johtamisen ytimeen. 

Yhteistoiminnallisuudessa yleensäkin, kuten yhteistoiminnallisessa johtamisessa 

on keskeisiltä osin kysymys luottamuksesta. Siitä käsin palaan tarkastelemaan 

Tapiolan kuoron toimintaa ja ennen kaikkea johtajan ja lasten välistä 

kommunikaatiota yhteistoiminnallisen johtamisen viitekehyksessä. 

Kommunikatiivisen kokemuksen ulkopuolista tai kommunikaatiosta 

riippumatonta pedagogista vuorovaikutusta ei ole olemassa, katsoo Siljander 

(1988: 156).  

Kommunikoinnin sanallinen ja sanaton muoto 

Kommunikointi on kaiken ihmisten välisen toiminnan todellisuuden keskiössä, 

ilmentyen verbaalilla ja ei-verbaalilla tavalla. Sen aineksina on niin merkkejä 

kuin sellaista, joka ei toimi merkin tavoin. Durrant toteaa, että kuoronjohtajan 

viestit ovat pääasiassa sanattomia. Kasvonilmeet, katsekontakti, pienet ilmeet, 

eleet ja kehon liikkeet välittävät jatkuvan viestin, joka ei voi olla ristiriidassa 

sanallisten ohjeiden kanssa. (Durrant 2003: 97.) Myös Klemi (1988: 30) toteaa 

oheisviestinnän muodostavan valtaosan ihmisten välisestä viestinnästä. 

Johnson (2009: 194–197) korostaa Durrantin tavoin vahvasti ei-verbaalisen 

kommunikoinnin merkitystä todeten sen voivan olla sanoja tärkeämpää. Tämä on 

tärkeä havainto kuoronjohtajan työtä ajatellen. Sanattoman viestinnän määrä 

harjoituksessa ja esiintymistilanteessa on valtava. Kuinka suunnattoman määrän 

huomiota ja tarkkailua kuoronjohtaja saakaan osakseen yhdessä harjoitus- tai 

esiintymistilanteessa! Sanaton kommunikointi on väistämätöntä, 

kulttuurisidonnaista, pääosin ihmissuhteisiin liittyvää, tunteita ja asenteita 

paljastavaa, useita tarkoitusperiä palvelevaa, luonnostaan epämääräistä ja palvelee 

sanallista viestintää monin eri tavoin, Lehtonen (1998: 30) kirjoittaa. Voiko tässä 

laajassa ei-verbaalisen kommunikoinnin kokonaisuudessa olla selitys siihen, 

miksi lapsikuoron johtaja pystyy luontevasti kommunikoimaan heterogeenisen 

ryhmänsä kanssa? Tulkitsen havainnointini ja lukemani perusteella, että 

viestinnän painottuessa vahvasti ei-verbaalille puolelle eri-ikäisten lapsien 

valmiudet aistia ja ymmärtää johtajan/kasvattajan tarkoittama viesti ovat 

huomattavasti tasapuolisemmat. Yleisesti tiedostetaan, että jo vastasyntynyt lapsi 
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aistii vuorovaikutuksen kautta huomattavan paljon asioita, ehkä tietyllä 

tunnetasolla enemmän ja syvemmin kuin aikuinen konsanaan. Esimerkiksi Laine 

(1997: 74) toteaa lapsen ja hoitajan välisen vuorovaikutuksen olevan nimenomaan 

ei-verbaalista. Samasta varhaisesta vuorovaikutussuhteesta kirjoittaa laajemmin 

Karvonen (2002). 

Kommunikointi on täten paljon enemmän kuin sanoja. Käytös 

kokonaisuudessaan viestii paljon ja on siten kommunikaation muoto (Johnson 

2009: 126). Asian merkitys puolestaan syntyy puhujan ja kuulijan 

vuorovaikutuksessa (Lehtonen 1998: 215). Yhteistoiminta vaatiikin erityisen 

taitavaa kommunikointia. Kaiken kommunikaation pitää olla määrätietoista, 

vastavuoroista, helposti lähestyttävää, rehellistä ja ytimekästä, Rubin toteaa. 

(Rubin 2009: 70–71.) Näiden adjektiivien ilmentymistä olisi jatkossa 

mielenkiintoista syventää useiden kuoronjohtajien kanssa esimerkiksi erillisen 

artikkelin muodossa.  

Kuorokommunikaation neljä pääperiaatetta 

Rubinin (2009: 70–71) näkemys yhteistoiminnallisuuden ja vaativan 

kommunikoinnin yhteydestä haastaa perehtymään syvällisemmin 

kommunikoinnin merkitykseen kuoropedagogiikassa. Aineistoni perusteella 

ajattelen kuoromusiikin olevan itsessään kommunikatiivista toimintaa, mitä 

Johnsonin kommunikaation neljä periaatetta tukevat. Käyn periaatteet läpi 

seuraavassa soveltaen kunkin periaatteen kuoromusiikin kontekstiin.  

1. Kommunikoimme toistemme kanssa  

Kommunikointi ei ole jotakin mitä teemme muille vaan toimintaa, jota teemme 

muiden kanssa, Johnsonit (2009: 129) kirjoittavat. Kuoromusiikki on siis 

yhteistoimintaa muiden laulajien ja johtajan kanssa sekä vuoropuhelua yleisön 

kanssa, kuten Ala-Pöllänen moneen otteeseen korostaa: 

Jotkut eivät ole tottuneet siihen, ja ihmettelevät että mikä se sellainen kuoro 

on jonka edessä ei ole johtajaa. Hyvin harvoin tätä tulee, mutta maailmalla 

aika ajoin. Jotkut kuoromaailmaa vähemmän tuntevat, että niin on aina ollut 

ja niin pitää aina olla. Mutta voittopuoleisesti on ihan myönteinen asia. Ja 

kuorolaisille olen sanonut, että tämä on osoitus teidän osaamisesta ja 

tasosta, siinä pitää olla hyvä itseluottamus, sitten pystyy vapautumaan ja 
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saamaan aivan toinen kontakti yleisöön. – – Onkin tarkoitus, että kun johtaja 

on edessä, mua katsotaan. Mutta kun en ole edessä, on tarkoitus laulaa 

yleisölle. Ottaa joku ihminen sieltä, kenelle lauletaan, ei johonkin 

kaukaisuuteen. Olen sanonut, että vaatii hirveästi rohkeutta katsoa vierasta 

ihmistä silmiin, mutta uskon, että heiltä sitä löytyy. Se on iso haaste niille. 

Jollakin ei onnistu koskaan, mutta vähitellen kehittyvät siinä kuitenkin. (Kari 

Ala-Pölläsen haastattelu 1.) 

2. Kommunikointi voi olla tarkoituksellista tai tahatonta 

Joskus jotakin sanottua pitää tarkoituksellisesti pahoitella. Joskus kuulee 

sivustaseuraajana sattumalta yksityiseksi tarkoitetun viestin ja kiinnittää huomiota 

sen aiheuttamaan reaktioon. Näissä tapauksissa viestintää ei ole koodattu 

tarkoituksenmukaisella tavalla, Johnsonit kirjoittavat. (Johnson 2009: 129.) 

Kuoronjohtaja viestittää omalla käytöksellään kaiken aikaa suunnattomasti 

informaatiota. Tämä on useimmiten tarkoituksellista, kuten se myös pääosiltaan 

tulkitaan. Tarkoituksellinen viestintä on enimmäkseen verbaalista, kun ei-

verbaalinen viestintä puolestaan aiheuttaa vastaanottajalle usein 

tulkintavaikeuksia, varsinkin kulttuurien sekoittuessa (Laine 1997: 73–74; Patton 

2002: 291). Johtajan on muistettava, että musiikki puhuu sanoja voimallisemmin 

ja kehonkieli voi kommunikoida vahvemmin kuin musiikki edellyttäisi, Durrant 

(2003: 125) toteaa. Aina, myös sanallisen viestinnän yhteydessä, on olemassa 

väärinymmärryksen vaara. Näin katson olevan varsinkin uuden johtajan tai 

varajohtajan tapauksessa, kun kuoro on vielä ”jumiutunut” edeltäjän viestintään. 

Kestää vuosia, kunnes uusi johtaja on saanut muokattua ryhmästä ”oman” 

kuoronsa. ”Tahatonta viestintää kuorolaulussa pitäisi pohtia paljon lisää, koska se 

sivuutetaan liian helposti. Näyttelijät ovat mestareita demonstroimaan tätä”, Ala-

Pöllänen (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 7) huomauttaa. Tätä teemaa, tahattoman 

viestinnän esiintymistä kuoronjohtajan (tai laajemmin kasvattajan) työssä, pitäisin 

tärkeänä käsitellä niin ikään esimerkiksi erillisen artikkelin muodossa. Laine 

(1997: 73) ilmaisee asian ytimekkäästi: 

”Selkeä kommunikointi jättää hyvin vähän tulkinnanvaraa kuulijalle.” 
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3. Kommunikaatio on peruuttamatonta 

Kellonsoittoa ei voi peruuttaa. Lähetettyä viestiä ei voi peruuttaa, kun se on 

vastaanotettu. Sanottuja sanoja ja tehtyjä tekoja ei voi ottaa takaisin, Johnsonit 

toteavat esimerkkeinä kolmannesta kommunikaation periaatteestaan. (Johnson 

2009: 129.) Kuorolaulu on yhtä lailla peruuttamatonta, koska musiikki on ajassa 

etenevää taidetta. Väärin laulettua ääntä ei voi korjata, eikä nautinnollisimpaan 

taiteellisen menestyksen hetkeen voi palata muuten kuin muistoissa ja taltiointien 

kautta. 

4. Kommunikointi on ainutkertaista 

Kommunikointi on jatkuva, etenevä prosessi eikä siksi ole toistettavissa koskaan 

täsmälleen samalla tavalla, saman merkityksen kera. Identtiset sanat ja sama 

toiminta pitävät joka kerta sisällään eri merkityksen, kun ne sanotaan ja tehdään. 

(Johnson 2009: 129.) Jokainen kuoroharjoitus ja esiintyminen on niin ikään 

yksilöllinen kokemus. Jos esiintyminen on onnistunut täydellisesti, johtaja 

kiinnittää erityistä huomiota tietyn hyvänolontunteen käsittelyyn. Sama laulu saa 

jokaisessa esitystilanteessa aikaan yksilöllisen tunnetilan, riippuen 

vuorovaikutuksesta ja esittäjien panoksesta. 

Yhteenvetona vuorovaikutteisesta viestinnästä 

Yhteisen kielen tavoittelussa johtajan tulisi onnistua siten, ettei tilanteesta 

muodostu teennäistä. Eri-ikäisiin lapsiin osuvan huumorin käyttö rentouttaa ja 

vapauttaa työskentelyilmapiirin, mutta on erittäin vaativa tehtävä. Seuraavassa on 

pari esimerkkiä Ala-Pölläsen spontaanista mutta oppisisällöltään rikkaasta 

huumorista harjoitustilanteessa:  

Kun mä irvistin, niin te lauloitte sen kunnolla. Teidän pitää irvistää itsellenne 

etukäteen ja laulaa se heti kunnolla. (Ala-Pöllänen 2007a.) 

KAP: Tiedättekö mikä on laarre? Kuoro: Mikä? KAP: Laarre. Kuoro: En 

tiedä, mikä? KAP: En minäkään tiedä, mutta te laulatte samma laarre! K: 

Naurua. KAP: Kyllähän teidän pitää tietää, mitä te laulatte. (Ala-Pöllänen 

2007f.) 

Teennäisyyden välttäminen vaatii näkemykseni mukaan pedagogista näkemystä, 

kokemusta ja viisautta. Hyvän yhteistoiminnallisen johtajan on dialogin 
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hallitsemisen ohella ”osattava kannustaa henkilökuntaa ilmein, elein ja sanoin ja 

lisäksi osattava käsitellä hankaliakin asioita rakentavasti”. (Leppilampi 2004: 

198.) Oleellista onkin löytää sopiva balanssi kannustamisen, rohkaisemisen ja 

oikea-aikaisen mutta tiukan vaatimisen kesken. Kun kaiken tämän takana on aito, 

oikea-aikainen ja oikein kohdistettu vuorovaikutteinen viestintä, ovat 

käsittääkseni keskeiset avaimet taiteelliseen menestykseen olemassa. 

Alleviivaisin vielä tämän sopivan balanssin löytämisen palautteen antamisen 

ja sopivan tiukan vaatimisen välille. Kun vaatii paljon, on myös osattava 

rohkaista koko ajan, ettei niiltä lopu veto. Ettei liian yksiviivaisesti prässää 

niitä, tai liikaa kehu niitä ja palauttaa välillä maan pinnalle, etteivät luule 

itsestään liikoja. Varsinkin kun saavat tuolta maailmalta palautetta, on se 

vaara että nousee päähän. Sanoin niille, että tämä on työllä tehtyä, saatte 

olla ylpeitä siitä, mutta ette saa olla leuhkoja. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 

1.) 

4.3.3 Yksilöllinen vastuu  

Vaikka kuorotoiminta on ryhmätyötä, sosiaalista vastavuoroista toimintaa, 

jokaisella laulajalla on oma merkittävä panoksensa ja vastuunsa. Yksilöllinen 

vastuu (individual accountability) korostuu erityisesti tilanteissa, kun kuoro laulaa 

ilman johtajaa. Tämä toimintatapa oli Ala-Pölläsen johtajakaudella jatkuvaa, ja 

tähän menettelyyn oli vankka perusteensa. Keskustelin Ala-Pölläsen kanssa siitä, 

millä perusteella hän valitsi kappaleet, joissa hän kuoron edessä johtamisen sijasta 

istui etupenkissä esitystä seuraamassa: 

Ensiksi tietysti, niissä kappaleissa joissa minusta on haittaa, eli joissa on 

koreografiaa. Niissä tulee visuaalisuutta lisää, ja se on kuorolaulussakin 

yllättävän suuri osuus. Ihminen kuitenkin ottaa näköaistilla suurimman osan 

informaatiostaan, konsertissakin. Sen takia olen päätellyt, että olen edessä 

kun musta on jotakin apua, mielekästä johtamista, pystyn vaikuttamaan ja 

mua tarvitaan. Mutta kun on koreografiaa, musta on haittaa ja häiritsen 

kokonaistilannetta yleisön kannalta. Tätä haitta-argumenttia kaikki 

kuoronjohtajat eivät lainkaan tiedosta, haluavat näyttää kuin seisovat siellä, 

aivan tarpeettomasti. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 1.) 

Niin sanottu perinteinen kuoroesiintyminen perustuu asetelmaan, jossa 

kuorolaiset ovat rivissä lavalla ja johtaja seisoo heidän edessään antaen merkkejä 
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ja ohjeita ilmeillään ja eleillään. Laulajat seuraavat johtajaa herkeämättä, koska 

saavat johtajan läsnäolosta ja toiminnasta tarvitsemaansa energiaa, luottamusta, 

uskoa ja itsevarmuutta (Emmons & Chase 2006: 221; Bartle 2003: 45). Seuraa 

väistämättä jatkokysymyksiä: Mistä kuoron hyvinvoinnille elintärkeä luottamus ja 

itsevarmuus syntyy siinä tapauksessa, kun johtaja ei johdakaan vaan istuu yleisön 

joukossa? Onko ryhmässä ehkä alitajuisesti johtaja tai johtajia, joiden varaan 

hyvän olon tunne siinä tapauksessa rakentuu? Vai onko lähtökohtana aina, 

johtajan läsnäolosta riippumatta, jokaisen kuorolaisen itsenäisen toiminnan 

varmuus ja taso, joiden tuloksena positiivinen ryhmädynamiikka syntyy? 

Yksilöllisen vastuun korostuminen ilman johtajaa laulettaessa on joka tapauksessa 

ilmeistä. Ala-Pöllänen (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5) pyrki välttämään 

vahvoihin yksilöihin tukeutumista, koska aikaa myöten tämä olisi johtanut 

ongelmiin. Vahvimmat laulajat ovat pääsääntöisesti kuoron vanhimpia laulajia, 

joiden kuorouran loppu on ajallisesti lähimpänä. Siksi Ala-Pöllänen pyrki 

ennemminkin tukemaan ”perintöprinssejä ja -prinsessoja” omassa kasvussaan 

kohti kaiken aikaa kasvavaa vastuuta. Tämä tarkoittaa käytännössä laulajan 

itseluottamuksen kehitykseen vaikuttamista: 

Kysymys ei ole mun mielestä aina luottamuksesta johtajaan, vaan myös 

itseluottamuksesta. Pyrin suuntaamaan minuun suuntautuneen luottamuksen 

takaisin, ja antamaan itseluottamusta. Se korvaa silloin sen, että olisin 

edessä metronomina tai muuna näyttäjänä. Kysymys on itseluottamuksen 

luomisesta, jolloin tuntevat olonsa turvalliseksi. Täytyy olla joku, kehen 

luottaa, on se sitten johtaja tai minä itse. Mutta ei kaveri vieressä, koska 

silloin olisi siipeilyä. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.) 

Kuorotoiminta ei salli peukalokyytiläisiä tai ”siipeilijöitä”, joiksi Ala-Pöllänen 

heitä kutsuu. Yksilötasolla se edellyttää jokaisen laulajan sitoutuvan tiettyyn 

määrään työntekoa reilun ja tasapuolisen vaivan jakautumisen hengessä. Ajan 

myötä jäsenet sisäistävät yhden kuorolaisen huonosti tehdyn työn loukkaavan 

muita ja aiheuttavan kollektiivista pettymystä. (Johnson ym. 1994: 9; Johnson & 

Johnson 1994: 4:16.) Kysymys on siitäkin, ettei naapuria voi kuorolaulussa 

yksinkertaisesti jättää toimimaan yksin. Ihmisääni on intiimi asia, eikä kukaan 

kuorolainen halua sooloilla tahattomasti. Yhteistoiminta on siis tästä 

näkökulmasta katsoen ehdottomana edellytyksenä yhteisön hyvinvoinnille. 

Huonosti toteutuessaan vaativassa kohdassa laulettavana olevaa teosta 

useampikin epävarma kuorolainen voi luottaa varmojen ja vahvojen laulajien 

hoitavan homman. Luottamus ei rakennu näin vaan on positiivisen riippuvuuden 
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periaatteen mukaisesti aina kahdensuuntaista. Silloin laulaja luottaa ja laulajaan 

luotetaan. Ihanteellisimmillaan tämä toimii kuorotaiteen kolmiossa, sekä 

kuorolaisten kesken että laulajan ja johtajan välillä (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 

1). Tällöin jokainen kantaa vastuuta ja kokee olevansa korvaamaton osa yhteistä 

kokonaisuutta. Samaa tarkoittaa Ala-Pöllänen korostaessaan laulajien 

henkilökohtaisen panoksen merkitystä:  

Jokaisella, joka pääsee kuoroon, on funktio. Ei voi ajatella, että on vain 

pikkuinen osa kuorossa. Jokainen on tärkeä. Matkakuoron valinnassa tärkeys 

korostuu, kun porukka on pieni. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.) 

Pitkälle johdetusta yksilöllisestä vastuusta on niin ikään kysymys, kun kuoro on 

valmis toimimaan ilman johtajaa, millä en tarkoita tässä ainoastaan 

esiintymistilannetta. Sama tapahtuu esimerkiksi äänenavausten tai pitkien, 

luovien taukojen yhteydessä. Kuorolaisille on annettu niin paljon vastuullisia 

tehtäviä, ettei oman spontaanin harjoituksen pystyttäminen lentoaseman 

nurkkaukseen tai äänenavauksen omatoiminen käynnistäminen ole ongelma tai 

poikkeuksellista. Johtajuus ja yksilöllinen vastuu asioiden etenemisestä nousee 

lapsista itsestään. Tämä tapahtuu nähdäkseni ilman negatiivista piilojohtajuutta, 

jossa ryhmien kesken muodostuisi tarpeetonta ja yhteistoiminnalle haitallista 

hierarkiaa. 

Kuoron esiintymiset pääosin ilman säestyksiä korostavat ja ilmentävät 

nähdäkseni niin ikään yksilöllistä vastuuta. Säestysten käyttö liittyykin 

olennaisesti esiintymisvarmuuden kehittämiseen, josta Ala-Pölläsellä on vahva 

mielipiteensä: 

Ajattelen, että kuorolaulun leipälaji on a cappella. Kaikkiin säestyksiin 

suhtaudun hyvin kriittisesti. Liian paljon käytetään sen takia, että lapset 

tuntevat olonsa varmemmaksi, ja se on täysin väärä lähtökohta. – – Tiukasta 

linjasta olen kuitenkin lipsunut Tapiolan aikana pois, huomatessani sillä 

olevan hyvä vaikutus lapsen motivaatiolle, ja käytännöllinen toteuttamisen 

mahdollisuus näillä kuorolaisten itse toteuttamilla säestyksillä. – – Johtuen 

siitä, että piano on tasavireinen soitin, se rappeuttaa nuottikorvaa, eivät 

skarppaa niin paljon. A cappella laulaessa korvan tarkkuuden skarppaus 

korostuu. Piano peittää ja antaa anteeksi paljon, eikä ole pedagogisesti hyvä. 

Siksi käytän vain silloin, kun on musiikillinen funktio, oma itsenäinen tehtävä. 

Ei mikään tukitehtävä, mun mielestä kuorolaulu ei kaipaa tukea…(Kari Ala-

Pölläsen haastattelu 4.) 
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Leppilammen mukaan johtajuuden tavoitteena on tukea työntekijöitä ottamaan 

vastuuta oman ryhmänsä työtehtävän suorittamisesta ja auttaa toisia suoriutumaan 

tehtävästä mahdollisimman hyvin (Leppilampi 2004: 199). Tässä suhteessa 

kuoronjohtamisen ero muuhun organisaatiojohtamiseen on merkittävä. Ero johtuu 

ennen kaikkea toiminnan ajallisesta ulottuvuudesta ja esitystilanteen asettamasta 

erityishaasteesta. Ennen konserttitilannetta kuoronjohtaja voi tehdä paljonkin 

tukeakseen lapsia onnistumaan h-hetkellä. Tärkeimmällä tai ainakin 

paineenalaisimmalla hetkellä, esiintymislavalla, on kuoro kuitenkin käytännössä 

yksin vastuussa taiteellisesta lopputuloksesta, kuten Ala-Pöllänen seuraavassa 

katkelmassa kuvailee. Mutta hän ottaa samalla asiaan hyvin vahvan 

yhteistoiminnallisen perspektiivin:  

Teidän pitää keskittyä. Monet vaan laulaa joukon mukana. Silloin sitä ei 

hallitse kukaan. Kun lauletaan isossa porukassa, niin periaatteessa 

kuoronjohtaja on vastuussa temposta. Mutta kuten oon monta kertaa sanonut 

teille, minä en oo mikään metronomi. Eli toisin sanoen, mun päätehtävä ei 

ole pitää sitä tempoa kasassa, vaan se on teidän jokaisen oma tehtävä. Sillä 

asiahan on niin, että jos te päätätte lähteä karkuun tempossa, niin mä en voi 

sille mitään. Vaikka heiluisin täällä miten, niin minkä mä sille voin, koska 

teistähän se ääni tulee. Sen takia ainoa järkevä tapa on, että te myöskin 

kontrolloitte asioita, joita on mahdollista kontrolloida, ja mä yritän vain 

vähän johdatella. Koittakaa oppia tämä vähitellen. Nimitän tätä 

kamarimusiikilliseksi kehitystavaksi. Kamarimuusikko huomioi koko ajan 

ympäristönsä ja tekee yhdessä muiden kanssa. Vastakohtana on 

massamusisointi, jossa vaan mennään massan mukana, eikä kukaan 

kontrolloi. (Ala-Pöllänen 2007j.) 

4.3.4 Sosiaalisten taitojen jatkuva harjoittelu 

Johnson ym. (1984: 8) toteavat, ettei sosiaalisesti taitamattomien opiskelijoiden 

asettaminen ryhmäksi ja heille annettu pyyntö toimia yhdessä ole 

menestyksekästä. Tämä on merkityksellinen huomio tai olettamus 

kuorotoiminnan näkökulmasta, jos ja kun teemme lähtökohtaisen olettamuksen 

kuorotoimintaan sisäänrakennetusta yhteistoiminnallisesta olemuksesta. Luvun 

4.2 lopussa olen todennut varauksellisuuteni tämän suhteen, mutta oletukseen 

perustuvaa ajattelua tukevat esimerkiksi Emmons ja Chase (2006: 217). Näin 

tulkiten kuoronjohtamiseen liittyisi aina yhteistoiminnallisen johtamisen 
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elementtejä. Ja koska toimitaan yhdessä, ryhmässä tai tiimissä, on läsnä lisäksi 

edellä mainittu sosiaalisten valmiuksien ja niiden harjoittelun (Interpersonal and 

small-group social skills) edellytys. Tämä johtaa pohtimaan sekä Pohjolan, Ala-

Pölläsen että Bartlen kokemuksia kuorojensa pääsykokeista, joissa ei suinkaan 

aina etsitty musikaalisimpia laulajia vaan ennemmin sopivimpia persoonia ja 

potentiaalisia muusikonalkuja (Pohjola & Tuomisto 1992: 110–114; Kari Ala-

Pölläsen haastattelu 5; Bartle 2003: 78). Rubin (2009: 70) ottaa asiaan toisen 

näkökulman, jossa musikaalisuus ja persoonallisuus kietoutuvat toisiinsa: 

”We are recruiting collaborative partners to strengthen us, not replicate us. 

We are recruiting them to build a broadly harmonic collection of voices 

singing the same tune. ”11 

Motivaatiotekijöillä oli kuoroon pyrkimisen hetkellä hyvin ratkaiseva merkitys, ja 

niiden aitoutta testattiin tarkalla seulalla: 

Pyrin aina myös kommunikoimaan siinä, toisten kanssa heittämään herjaa 

enemmän, jotta vapautuvat. Jututin niitä, ja testasin motivaatiota. Jos 

sanoivat että äiti käski tulla, ei ollut paras aloitus. Pyrin sillä myös 

persoonallisuuteen kiinni, oliko sitä ainesta, mitä haluamme. Jos huomasin, 

etteivät pysy kärryillä eivätkä pysty ottamaan mitään viestiä vastaan, 

joutuisivat liian tiukkaan paikkaan täällä. Tuli keskustellessa jo aika hyvin 

selväksi. On oppinut lukemaan lapsia aika hyvin ja ottamaan ikäkaudet 

huomioon. – – Kun on monta kymmentä vuotta lasten kanssa ollut, osaa lukea 

lasten käytöstä ja monia asioita. – – Sen kyllä huomaa, milloin on feikkiä. 

Motivaation pystyy aina jollakin tavoin näkemään. (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 5.) 

Ryhmän jäsenten vastuu on suuri sosiaalisten taitojen kertoessa omalta osaltaan 

johtajalle, milloin kukin yksilö on valmis erityiseen vastuun kantamiseen. On 

myös ryhmän jäsenten vastuulla huolehtia tehokkaan johtamisen edellytyksistä, 

olla mukana päätöksenteossa, rakentaa luottamusta, kommunikoida aktiivisesti ja 

osallistua ongelmanratkaisuun – sekä olla motivoituneita tekemään niin (Johnson 

ym. 1994: 10). Johtajan vastuu korostuu erityisesti, kun hän joutuu pohtimaan, 

mitä vastuuta voi antaa ryhmän keskimääräistä heikommille ja epävarmemmille 

                                                        
11  ”Valitsemme yhteistoiminnallisia kumppaneita vahvistamaan, ei toistamaan meitä. Valitsemme 
heidät muodostamaan laajan harmonisen kokoelman ääniä, jotka laulavat samaa säveltä.” (suom. TE) 
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laulajille ja missä vaiheessa. Ala-Pöllänen on pohtinut samaa asiaa seuraavaan 

tapaan: 

Oli myös sellaisia joilla se (itsekritiikki) ei niin pelannut ja olivat halukkaita 

ottamaan tehtäviä melko kevyin perustein, esimerkiksi ilmoittautuivat 

äänenantamiseen. Kyllä sen oppi huomaamaan, onko siinä evästä takana 

tarpeeksi vai ei. Sen huomasi paitsi itse, mutta myös naapurin reaktiosta. – – 

Oli joskus sellaisiakin, että tiesin jonkun pystyvän, mutta olevan liian arka. 

Se aina perustui siihen, etten koskaan määrännyt ja halusin aina nähdä 

reaktion, halusin varmistaa sen että laulaja haluaa tehdä sen, eikä lähde 

pakon kautta. Kasvatuksellisesti ei ole mun mielestä oikea tapa määrätä joku, 

vaikka tietäisin sen pystyvän siihen, voi vaikka laukaista konserttitilanteessa 

jonkun krampin. – – Se on aina lähdettävä siltä pohjalta, että tietää 

pystyvänsä ja haluaa tehdä sen. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 3.)  

Ilmapiirin rakentamisessa vastuu on kaikkien yhteinen, sitä ei voi tehdä johtaja tai 

johdettavat yksin. Kaikkien panosta ja sitoutumista tarvitaan. Boerner ja von 

Streit (2005) tutkivat yhteistoiminnallisuutta sinfoniaorkesterissa ja totesivat 

orkesterinjäsenten täytyvän saavuttaa yhteistoiminnallinen ryhmähenki ennen 

kuin kapellimestarin muutosjohtajuus voi toimia vaikuttavasti. Tämän toteuduttua 

he havaitsivat yhteistoiminnallisen ilmapiirin olevan erittäin merkittävä tekijä 

orkesterin korkean taiteellisen tason selittäjänä. Heidän mielestään 

yhteistoiminnallisuus orkesterissa vaatii ensinnäkin muusikoiden tahtoa omaksua 

kapellimestarin taiteellinen visio. Toiseksi he näkevät tarpeelliseksi synkronoida 

huolellisesti heidän yksilöllinen taiteellinen panoksensa lähimpiin kanssasoittajiin 

ja lopulta koko orkesteriin. (Boerner & von Streit 2005: 31–35.) 

Johnson toteaa ihmissuhdetaitojen koostuvan valmiuksista toimia muiden 

ihmisten parissa affektiivisesti, tunteisiin vaikuttaen (Johnson 2009: 8). Johtajan 

sosiaaliset taidot puolestaan syntyvät osittain luonnostaan persoonan välityksellä, 

osittain harjoittelun ja kokemuksen kautta. Leppilampi toteaa, ettei suomalaisen 

työkulttuurin historiaa voi luokitella kovin vuorovaikutteiseksi. Sen seurauksena 

meihin on juurtunut toimintatapa, jossa johto ohjailee mitä ja miten työ tehdään. 

(Leppilampi 2004: 200.) Ajattelen, ettei lapsikuorotyönkään historiaa voi 

luokitella kovin vuorovaikutteiseksi vaan pitkälti jopa autoritääriseksi 

toiminnaksi, jossa johtajan ja kuorolaisten välinen raja on perinteisesti ollut selvä 

ja molempien toimintakenttä selkeästi rajattu. Pohjola puhuu kirjassaan 

autoritäärisyydestä ja tietoisesta vastavirtaan kulkemisesta (Pohjola & Tuomisto 
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1992: 14). Tapiolan kuoron merkitys tämän vuorovaikutuksellisuuden lisääjänä ja 

kannustajana on kuoropedagogien keskuudessa nähdäkseni ollut merkittävä.  

Minkä tahansa johtamistyön tapaan myös lapsikuoron hyvään johtamiseen 

sisältyy yhtenä osa-alueena taito ja tahto käsitellä vaikeita asioita ja 

ristiriitatilanteita. Tapiolan kuoron johtajista huokuu lapsia, heidän osaamistaan ja 

mielipiteitään kunnioittava asenne, mikä on luonut kestävän ja rakentavan pohjan 

vaikeuksien voittamiselle. Lapset vastaavat johtajan ja hallinnon antamaan 

kunnioitukseen ja luottamukseen kunnioittamalla vastavuoroisesti takaisin. Se 

näkyy myös heidän tavassaan osoittaa vastavuoroista luottamusta, ilman 

tarpeetonta energiaa ja ilmapiiriä kuluttavaa kyseenalaistamista. Tämä ei tosin 

ilmene esimerkiksi vakavana ja rauhallisena käyttäytymisenä harjoitustilanteessa. 

Lapset kuorossa ovat lapsia siinä missä muuallakin ja käyttäytyvät elävästi, usein 

yhteistä työskentelyä häiriten. Kunnioitus ja luottamus näkyvät kuitenkin 

esimerkiksi siinä, kuinka vastaanottavaisia he ovat annetuille ohjeille ja osoittavat 

arvostustaan sanallisen tai sanattoman viestinnän keinoin sekä kuinka he kantavat 

itsenäistä vastuuta ja viestittävät kiitollisuuttaan saadessaan kuulua menestyvään 

ja hyvinvoivaan kuoroyhteisöön.  

Bartle (2003: 63) kirjoittaa samasta asiasta todetessaan kurin tarkoittavan 

vastavuoroista kunnioitusta kahdessa ulottuvuudessa: kuorolaisten ja johtajan 

välillä sekä kuorolaisten keskuudessa. Johtajan läsnäolo, tavat ja käyttäytyminen 

parantavat tai heikentävät sitä. Asiallisen kyseenalaistamisen Ala-Pöllänen halusi 

olevan oikeutettua, esimerkiksi epäselvän johtamisen yhteydessä (Kari Ala-

Pölläsen haastattelut 5 ja 6). Asenteellisesti tavoiteltiin ammattiylpeyttä, johon 

sisältyy mieluisten ja vähemmän mieluisten tehtävien täsmällinen suorittaminen. 

Heti koevuodesta alkaen tätä mentaliteettia istutettiin laulajien ajattelutapaan 

siten, että säännöt pyrittiin tuomaan esille perusteluineen:  

Kuorotoiminta ei pelaa, jos kaikki tekevät miten lystäävät, ja siksi 

kuorolaulun ja kuorossa olemisen perusasiat on hyväksyttävä. Näin yritin 

aina selittää kaikki säännökset, jotta laulajat sisäistävät ne ja ne tulevat 

osaksi käytöstä luontevasti. Eivät siksi, että pelkäävät mua. (Kari Ala-

Pölläsen haastattelu 5.) 

4.3.5 Yhdessä tapahtuva asioiden arviointi ja pohdiskelu  

Yhdessä tapahtuvaa asioiden pohdiskelua (group processing) tapahtuu kahdella 

tasolla, joista toinen soveltuu Tapiolan kuoroon hyvin, toinen huonommin. Tämän 
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vuoksi kaikki yhteistoiminnallisuuden viisi periaatetta eivät ole sellaisenaan 

sovellettavissa Tapiolan kuoroon ja Kari Ala-Pölläsen toimintaan. Tasot ovat a) 

pienryhmät, ja b) koko luokka (kuoro) sellaisenaan. Jälkimmäistä asioiden 

pohdiskelua koko kuoron tasolla esiintyy runsaasti, mutta johtajan delegoimaa 

asioiden työstämistä pienryhmissä ei juurikaan. Pienryhmissä osallistujat 

keskittyvät analysoimaan yhteistyön sujumisen tehokkuutta ja kehitysideoita. 

Seuraava ryhmäprosessoinnista kertova katkelma kuvastaa kuoroharjoituksen 

epätyypillisempää tilannetta: 

Ei oo hyvä. Nyt tehdään tällä lailla: Ykkössopraanot, mä heitän teille 

haasteen: Mä en johda tätä alkua ollenkaan. Laulakaa se niin, että se 

kuulostaa musiikilta. Miettikää, onko siinä jotakin fraseerauksen paikkaa, 

onko mahdollisesti jonkin hidastuksen tai muun paikka? Katotaan mitä 

tarjoatte. (Ala-Pöllänen 2007b.) 

Koko ryhmässä keskitytään johtajavetoiseen keskusteluun ja pienryhmissä 

esille tulleiden kehitysideoiden jakamiseen (Johnson ym. 1994: 98). Tämän 

menetelmän on Freer (2009: 153) poikakuorotoimintaa tarkastellessaan todennut 

tuottavan hyviä tuloksia. 

Yhteistoiminnallisesta arvioinnista on siis kysymys ryhmän jäsenten 

keskustellessa, kuinka hyvin he ovat saavuttaneet päämääränsä sekä halutessaan 

ylläpitää ja kehittää keskinäistä työskentelysuhdettaan (Johnson ym. 1994: 10). 

Glanz (2006: 4) toteaa ongelmanratkaisun muodostuvan yhteistoiminnallisen 

johtamisajattelun piirissä organisaation yhteiseksi ”päänsäryksi”. Samaa korostaa 

Ala-Pöllänen todetessaan useasti harjoitustilanteissa kuoron ongelmien ja 

onnistuneen esiintymisen olevan koko kuoron yhteisen kunnian asia eikä vain 

johtajan henkilökohtainen ongelma ja päämäärä (esim. Ala-Pöllänen 2007a).  Ala-

Pöllänen painottaa myös, ettei hän ole koskaan pyrkinyt olemaan itsevaltias 

toiminnassa vaan halunnut laskea yhteisen kritisoinnin ja kommentoinnin riman 

mahdollisimman alas. 50 silmä- ja korvaparia näkee ja kuulee aina enemmän kuin 

yksi, hän toteaa. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.) 

Samaan asiaan viittaa Walduc (2005) todetessaan johtamisen olevan aiheena 

rikas mutta monimutkainen. Hän kuitenkin näkee taiteellisen johtajuuden (artistic 

leadership) pitävän sisällään jaetun johtajuuden käsitteen. Tätä perustellakseen 

hän toteaa taiteellisen johtajan kohtaavan työssään artisteja, jotka ovat oman 

alansa vahvoja asiantuntijoita. Taiteellisessa yhteistoiminnassa johtajan valta ja 

visio pitääkin olla jaettu, paljastettu tai haastettu, Walduc jatkaa. (Walduc 2005: 

308.) Edelleen samaa teemaa käsittelee Rubin todetessaan, kuinka laadukkaassa 
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yhteistoiminnallisuudessa työryhmien tai osallistujien täytyy avoimesti ja 

rehellisesti jakaa ajatuksiaan. Toisen mielipiteen tai idean vastustaminen ei saa 

johtaa jälkiseuraamusten, rangaistusten tai yhteisöstä eristämisen pelkoon (Rubin 

2009: 13). Samasta vapaan ja avoimen ilmapiirin tavoitteesta on nähdäkseni 

kysymys, kun kuoron lavaesiintyminen ei pohjaudu paineeseen virheiden 

välttämiseksi vaan vapautuneen rohkeaan olotilaan. Se lienee mahdollista vain 

kuoron kollektiivisen ilmapiirin ja johtajan olemuksen ollessa rohkaisevia, sallien 

myös virheiden olemassaolon.  

Tapiolan kuoron yhteydessä puhutaan usein ammattimaisesta toiminnasta. 

Wiklund vertaa hyvin tuntemaansa Tapiolan kuoroa Ranskan radion lapsikuoroon, 

jonka ammattimaiseksi valmennettua sointia hän hämmästelee. Siellä jo nuoret 

kuorolaiset tähtäävät musiikin ammattilaisuuteen, Suomessa mikään nuorisokuoro 

ei työskentele samasta lähtökohdasta käsin. (Wiklund 2002.) Usein virheiden 

äärimmäisyyteen viedyn välttämisen ajatellaan kuvastavan ammattimaisuutta. 

Tapiolan kuoro pyrkii varmasti aina esiintyessään välttämään jokaisen virheen, 

viimeiseen asti. Samalla Tapiolan kuoron toimintaa kuitenkin heijastaa vahva 

kasvatuksellinen pyrkimys, jossa puolestaan yleisesti ajatellaan virheen olevan 

aina kasvatuksellinen mahdollisuus. Vallitseeko asiassa jyrkkä ristiriita? Ovatko 

ammattimaisuus ja kasvatuksellisuus sovitettavissa tältä osin saman organisaation 

ja yhteisen päämäärän sisälle? Ristiriita on nähtävissä, mutta se hälvenee 

myönnettäessä inhimillisyys ja virheen kasvatuksellinen mahdollisuus niin 

harrastelijan kuin ammattilaisen kasvussa ja kehityksessä kohti yhä 

täydellisempiä suorituksia. Tuskin mikään on kasvatuksellisesti ja pitkäkestoisen 

oppimisen kannalta tehokkaampaa kuin oikean kokoinen virhe oikeassa paikassa, 

oikealla tavalla prosessoituna. Ala-Pöllänen pohtii samaa virheettömän toiminnan 

problematiikkaa seuraavasti: 

Lapsikuoron ammattimaisuuteen sekoittuu tämä kasvatuspuoli, joka sallii 

virheet. Tarkoitan sitä, ettei lapsikuorossa ammattimaisuus saa koskaan olla 

sitä, mitä se on ammattikuorossa – eli tuomittavia. Ovat vältettävissä, 

mutteivät tuomittavia. Ammattimaisuus kaikista tiukimmillaan, mitä en 

hyväksy musiikissa on sitä, ettei virheitä hyväksytä missään muodossa tai 

missään tilanteessa. Se on mielestäni ihmisluonnon vastaista. Juuri sitä en 

hyväksy, edes aikuisilla, sillä siinä on jotakin epäinhimillistä. Ihmisyyteen 

kuuluu virheet, mutta oletuslähtökohta on ammattimaisuudessa aina että 

tehdään virheettömästi. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 3.) 
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Kollektiivisuuden ja inhimillisyyden henki on toimivan tiimityön perustana. 

Tiimien johtamisessa on oleellista johtajan asettama yhtäläinen painoarvo 

ihmisille ja tuloksille. Johtaja antaa tällöin suuren merkityksen tiimiläisten 

motivoinnille, jotta mahdollisimman onnistuneet tulokset ovat saavutettavissa. 

(Emmons & Chase 2006: 219.) Tehokkaan tiimin syntyminen edellyttää Ahon 

(1997) mukaan itsetunnon viiden ulottuvuuden (perusturvallisuuden, itsensä 

tiedostamisen, yhteenkuuluvuuden, tehtävätietoisuuden ja pätevyyden) 

toteutumista mutta toimii myös välineenä itsetunnon rakentamisessa. Tämä ei 

tapahdu hetkessä, mutta voi olla elinikäisen kasvuprosessin alku, matkalla kohti 

kehittyviä sosiaalisia taitoja ja erilaisuuden sietämistä ympärillään. (Aho 1997: 

48–59.) 

Yhteistoiminnallisuus on siis myös luottamusta, jossa ajallinen tavoite on 

tulevaisuudessa. Silloin matkaa kohti päämäärää taitetaan yhdessä. Rubin (2009) 

kuvaakin yhteistoiminnallisuutta määräaikaiseksi avioliitoksi, johon edetään 

kosintavaiheen kautta. Siinä osapuolten aikomukset ja eheys punnitaan, kunnes 

kaikki ovat tyytyväisiä ja sitoutuminen yhteiseen hankkeeseen on turvallisella 

pohjalla. Luottamus edellyttää, ettei osallistujia käytetä hyväksi eikä heidän 

päätöksensä osallistua yhteistyöhön johda missään olosuhteissa nolatuksi 

tulemiseen. (Rubin 2009: 61.) Kun tämä on tärkeää aikuisorganisaatioissa, kuinka 

tavattoman merkityksellistä ja ehdotonta sen toteutuminen onkaan kasvavien ja 

kehittyvien lasten parissa tehtävässä lapsikuorotyössä. ”Lapset pelkäävät 

suunnattomasti nolatuksi tulemista”, Aho (1997: 41) toteaa. Nolaamisen 

vastakohta johtajan työssä on lapsen itseluottamuksen ja -tunnon systemaattinen 

tukeminen ja rakentaminen. Työtä vahvemman itsetunnon puolesta tehdään kodin 

ja koulun ohella myös lapsikuorossa: 

Tärkeää itseluottamusmielessä on tiedostaa, että lapset ovat kuoroon 

tullessaan hyvin erilaisella tasolla, synnynnäisistä ja perhesyistä. Koevuonna 

tämän aistii tosi nopeasti, kuka vaatii erityistä tukea ja kuka ei. Sen takia 

koevuosiryhmässä hyvin paljon kiinnitän huomiota, että kaikki saisivat 

itseluottamuksen perustason muodostuksen yhtenäisemmäksi kuin sinne 

tullessaan. Siellä on aina sellaisia, jotka ovat hyvin vahvoja ja ottavat 

johtajan roolia – joille mikään ei tunnu olevan mahdotonta. Sitten on muita, 

toisesta äärilaidasta. Siinä on se yksi suuri haaste, koittaa tasoittaa näitä 

tasoeroja, siinä joutuu joskus jopa laskemaan toista, ettei toinen porskuta 

ihan liikaa, mutta pääosin toki pitää yrittää nostaa toisia. Myöskin siten, että 
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toinen toisensa huomioivat siten, että oppivat toisiaan kannustamaan. (Kari 

Ala-Pölläsen haastattelu 3; vrt. Bartle 2003: 80.) 

4.4 Yhteenveto lapsikuorosta yhteistoiminnallisena organisaationa 

Yhteistoiminnallisuuteen ja sitä hyvin ilmentävään demokraattiseen 

vastuunkantamiseen johdattelee kuoron esiintymisestä kirjoitettu lehtiarvostelu 

vuodelta 1984. Siinä huomioidaan Tapiolan kuoron käytäntö, jossa 

kuoronjohtajan merkistä yksi kuorolainen tulee vuorotellen kumartaen kiittämään 

yleisöä aplodeista. Kirjoittajalle se symboloi kuoron dynamiikkaa, jossa jokainen 

jäsen edustaa kuoroa ja jokaista tarvitaan demokratian ja kauneuden 

palveluksessa. (Tapiolan kuoro Debrecenissä 1984.) Asgeirsson (1986) toteaa 

hyvin suoraviivaisesti, ettei ”kuoron ohjelmisto sinänsä herätä ihmetystä vaan se 

tapa, millä nuoret laulajat on saatu yhteistoimintaan”. Oli poikkeuksellinen 

huomio nostaa laulajat yhteistoiminnallisuuden peiliksi. Rubin painottaa samaa 

kirjoittaessaan, etteivät instituutiot ole yhteistoiminnassa vaan niitä edustavat 

yksilöt. Tapiolan kuorossa näitä ovat soittavat ja laulavat lapset ja nuoret. Rubin 

jatkaa: ”Instituutioilla ei ole myöskään sykkiviä sydämiä eikä yhteistoiminnallisia 

suhteita.” (Rubin 2009: 17.) 

Onko organisaatiojohtamisen maaperässä kasvaneen yhteistoiminnallisen 

johtamisen käsitteen laajentaminen musiikkikasvatuksen alueelle perusteltua, 

korrektia ja tieteellisesti puolustettavissa? Yhtenä vastauksena tähän Rubin 

määrittelee yhteistoiminnallista johtajaa seuraavaan tapaan: Yhteistoiminnallinen 

johtaja ja oppija sekoittuvat käytännön toiminnassa keskenään, koska toiminta on 

vastavuoroista. Tehokas yhteistoiminnallinen johtaja oppii samanaikaisesti 

johdettaviltaan, aivan kuten hyvä opettaja oppilailtaan pystyäkseen opettamaan 

heitä yhä paremmin. (Rubin 2009: xiii.) Asetelma on paradoksaalinen, koska 

johtajuuden levittäminen edellyttää oppimisen tukemista myös organisaation 

johdossa. Poikkeuksellisen vahva johtaja voi tietyissä tapauksissa jopa estää 

kollektiivista oppimista antaessaan liian vahvasti ymmärtää, mikä on 

organisaation parhaaksi. Tässä tilanteessa johtajan yksilöllinen osaaminen ei ole 

aina positiivista yhteisön tai yhteistoiminnallisen oppimisen tavoitteiden kannalta. 

(Jogulu 1993: 13.) Määrätietoisen johtamisen ja jokaisen kuorolaisen mielipiteen 

esittämisen vapauden kesken siten tarvitaan oikeaa balanssia, joka palauttaa 

lähelle sosiaalisen ja pedagogisen älykkyyden sisältöjä. Johtamistyö on 

psykologiaa, kaikenaikaista yhteisön sosiaalisen herkkyyden ja mielialojen 

tarkkailua ja toiminnan sovittamista soveltuvalla tavalla tunnusteltuun maaperään. 
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Johtajuuden uudistaminen, yksi Tapiolan kuoroa leimaava tekijä, saa 

Leppilammen (2004: 197) mukaan perustansa yksilön oppimiseen kehitellystä 

yhteistoiminnallisen oppimisen filosofiasta. Samasta asiasta kirjoittaa Kohonen 

(2002: 348) mainitessaan, kuinka yhteistoiminnallinen oppiminen on 

määrätietoista yhteistoiminnallista työskentelyä, jossa ”peukalokyytiläisten” 

osuutta minimoidaan keskusteluin ja ohjauksella. Samoista peukalokyytiläisistä 

tai ”siipiveikoista” puhuu Ala-Pöllänen. Hän korostaa useaan otteeseen 

keskustellessamme kuinka jokaisella kuoroon valitulla on funktio, jokaisen panos 

on tärkeä (esim. Kari Ala-Pölläsen haastattelut 1 ja 4) – yhteistoiminnallisesti 

toimivan ryhmän tulos kun on enemmän kuin osiensa summa. (Vrt. sound wave – 

äänenkoulutus The Secrets of Tapiola Sound -dvd:llä. Yhteenveto: jos äänirefleksi 

toteutuu kaikilla, on kokonaissoundi enemmän kuin osiensa summa.) (Ala-

Pöllänen 2006.) Hyvin toimiessaan yhteistoiminnallinen ryhmä on joukko, jonka 

kaikki jäsenet ovat sitoutuneet yhteisen päämäärän saavuttamiseen. Tämä 

maksimoi mahdollisuuden kunkin tiimijäsenen menestymiseen. (Johnson & 

Johnson 1994: 4:5.) Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siinä, kuinka Ala-

Pöllänen on halunnut osoittaa arvostavansa kaikkien laulajien mielipiteiden 

merkitystä toiminnan kehittämisessä. Konkreettisimmin tämä tapahtui Teetä ja 

sympatiaa -illoissa, hieman vanhempien kuorolaisten keskuudessa. Koska 

huutoäänestys ei ole kuorotyön päätöksenteossa mahdollista ja yhteinen 

työskentelyaika on hyvin rajallista, muodot päätösvallan jakamiseen ja asioiden 

yhdessä pohdiskeluun tuli harkita tarkoin. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5) Näitä 

tilanteita tuli suunnitellusti eteen esimerkiksi joitakin taiteellisia tulkintoja 

pohdittaessa mutta havaintojeni mukaan myös hyvin spontaanisti, periaatteessa 

mihin tahansa kuorotoiminnan asiasisältöön liittyen. Kynnys asioiden, ideoiden ja 

jopa kritiikin esittämiseen pyrittiin pitämään matalana:  

Kun opetin monta tuntia päivässä ja samojen kanssa esiinnyttiin monissa 

tilanteissa, opittiin tuntemaan toisemme, eikä voinut vetää mitään 

opettajaroolia siellä. Täytyi olla mitä on, lapset huomaavat feikin kyllä siellä. 

Pyrin olemaan se mikä olen kaikkine vikoineni, ja annoin niiden korjata mun 

sanomisia tai käyttäytymisiä ja huomata että eihän opettaja mikään kone ole, 

ja tällä tavalla pääsen heidän maailmaansa. Ja korostan kuten Palekin (Erkki 

Pohjola), ettei ole kysymys että laskeutuu lapsen tasolle, vaan menee lapsen 

tasolle. Joissakin asioissa se on laskeutumista, joissakin jopa nousemista. 

(Kari Ala-Pölläsen haastattelu 3; vrt. Bartle 2003: 94.) 



 92

Kanadalainen kuoronjohtaja Jon Washburn kirjoitti vuonna 1986 Erkki 

Pohjolan löytäneen salaisuuden, millä nuorten muusikoiden valtava potentiaali 

vapautetaan. Hän näkee Pohjolan uskovan, että kaiken alttiiksi antaminen ja 

musikaalisuus ovat luontaista lapsille. Washburn arveleekin nimenomaan 

luottamuksen lapsiin olevan yksi Pohjolan salaisuuksista. (Washburn 1986.) Yli 

kymmenen vuotta myöhemmin, Kari Ala-Pölläsen johtajakaudella, Vuoljärvi 

(1998) kirjoittaa samasta asiasta. Hän toteaa kuoron profiilialueiden lisäksi 

erityisen tärkeitä asioita toiminnassa olevan ennakkoluulottomuus ohjelmistossa 

sekä ehdoton luottamus nuoriin. Dolk (2003) koki asian samoin Tapiolan kuoron 

esiintyessä Kotkassa maaliskuussa 2003. Usein teksteissä toistuvan luottamuksen 

ohella ohjelmistovalinnat ilmensivät yhteistoiminnallisuutta johtajan ja laulajien 

kesken, mutta keskeisintä Ala-Pölläselle oli silti pedagogisten päämäärien 

toteutuminen:  

Kun valitsin ohjelmistoa ilman jostakin päin tulleita erityisiä toivomuksia, 

tärkeintä osaa mulle näytteli pedagoginen käyttökelpoisuus. Mullakin oli toki 

omat suosikkini, mutta halusin kuulla myös kuoron mielipiteen. – – Mietin, 

mitä tämä musiikki opettaa näille ja mitä me voimme oppia tämän teoksen 

kautta. Taiteellinen arvo oli yksi peruste ja käyttökelpoisuus eri tilanteissa 

toinen. Oli huomioitava, että ohjelmisto oli monipuolinen, pitäen sisällään 

mahdollisimman laajalti valinnanvaraa. Joskus pedagoginen ajattelutapa ja 

ulkoa päin tuleva tarve saattoivat sotia toisiaan vastaan, ja jouduin tekemään 

kompromisseja. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.)  

Päämäärien saavuttamiseksi yhteistoiminnallisen johtajan kuuluisi jakaa kullekin 

toimijalle vain osa tehtävässä tarvittavista materiaaleista tai muista resursseista, 

jotta tehtävän suorittaakseen kaikkien pitäisi tuoda mukaan oma panoksensa, 

katsovat Johnsonit (1994: 4:12). Tämä metodi on sisäänrakennettuna 

kuorolauluun, jossa kukin laulaja tuo yhteiseen sointiin oman panoksensa ja 

lisäksi kukin ääniryhmä harmoniseen kudokseen oman stemmansa. 

Yhteistoiminnallisesti saavutetut hyvät oppimistulokset voivat perustua 

esimerkiksi siihen, että yhteistoiminnallisuus edistää ja vahvistaa oppijoiden 

kriittistä ajattelua ja positiivista suhtautumista aihepiiriin, harjoittaa yhdessä 

työskentelyn taitoja, vahvistaa psyykkistä hyvinvointia ja luo toiminnan 

arviointiin oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta. (Johnson ym. 1984: 22.) Kaikki 

edellä mainittu pätee kuoronjohtamiseen. Jokainen harjoitus ja kohtaaminen on 

johtajalle mahdollinen oppimiskokemus, ainutkertainen tilaisuus kasvaa ja 

kehittyä alati paremmaksi johtajaksi ja kasvattajaksi. Johnsonin korostamat 
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avoimuus ja  oikeudenmukaisuus ovat koetuksella viimeistään matkakuoron 

valinnassa, kuten aiemmissa luvuissa on tullut ilmi. 

Tapiolan kuoron ja Kari Ala-Pölläsen toiminta on aineistoni perusteella 

monin tavoin hyvin yhteistoiminnallista ja käytännön toiminta soveltuu monilta 

osin yhteistoiminnallisen johtamisen teoreettisten periaatteiden piiriin. Miksei 

tarkastelemaani yhteistoiminnallista johtamista kuitenkaan sellaisenaan voi 

soveltaa Tapiolan kuorossa ja Kari Ala-Pölläsen toiminnassa havaitsemaani 

työskentelyyn? Syynä on nähdäkseni vain se, että yksi Johnsonien 

yhteistoiminnallisuuden keskeisistä periaatteista ei toteudu vaaditulla tavalla. 

Kysymys on siis pienryhmistä (learning groups), tietoisesti koko joukon sisään 

organisoiduista pienistä ryhmistä, joilla on tiettyjä tehtäviä ja joiden tuloksia 

käsitellään yhteisesti koko ryhmän keskuudessa. (Johnson ym. 1994: 24.) 

Tietoisen organisoinnin sijaan asia tapahtuu luonnollisemmin, kuten Ala-Pöllänen 

tilannetta kuvaa: 

Olen tehnyt selväksi, että on yhteinen mahahaava, että homma sujuu. Iloitaan 

ja hävetään yhdessä. Kaikki, mikä häiritsee, ei kuulu kuorokäyttäytymisen 

piiriin. Toiset toteuttavat tätä pyyntöä tottelemalla, toiset aktivoituvat 

ryhmänjohtajiksi. Mutta koskaan ei ole täytynyt pitää huutokauppaa. 

Sisäiseksi kuoroäidiksi ryhtyminen tapahtuu itsestään, ja kuoro organisoituu 

luonnollisesti. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 1.)  

Perussäännön mukaan pieni pienryhmä on suurempaa toimivampi (Johnson ym. 

1994: 24). Tämä on jo käytännön kannalta välttämätöntä, sillä pienryhmässä 

osallistujien pitäisi olla katsekontaktissa toistensa kanssa niin läheisesti, että 

voivat jakaa materiaalia toisilleen, puhua keskenään muita pienryhmiä 

häiritsemättä ja jakaa ajatuksia keskenään suotuisassa ilmapiirissä (Johnson ym. 

1994: 31). Vaikka kuinka laveasti asiaa tulkitsee, tämä yhteistoiminnallisen 

(group processing) vaiheen ehdoton vaatimus ei ole sovellettavissa Tapiolan 

kuorossa näkemääni työskentelyyn. Ryhmiä toimi satunnaisesti esimerkiksi 

säveltäjäyhteistyöhön ja kuorokummitoimintaan liittyen, mutta jatkuvaa ja 

järjestelmällistä pienryhmätoiminta ei luonteeltaan ollut.  

Olisiko siis yhteenvetona todettavissa, että muuten yhteistoiminnallinen 

johtaminen, tätä ryhmissä tietyllä tavalla tehtävää prosessointia lukuun ottamatta, 

olisi sovellettavissa Tapiolan kuoroon ja Kari Ala-Pölläsen toimintaan? Näin 

katson olevan, koska kyseessä on ilmeinen yhteistoiminnallinen yhteisö, jonka 

toimintaa kuvastaa esitellyn viiden periaatteen mukainen yhteistoiminnallisen 

oppiminen ja siitä sovellettu johtaminen. Tätä johtopäätöstä tukevat tätä 
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tutkimusta varten suoritettu havainnointi, analyysien tulokset ja useat 

yhteistoiminnallista ajattelutapaa tukevat maininnat lehtiartikkeleissa vuosien 

varrelta. Kooste näistä maininnoista on tutkimusraportin liitteenä (liite 4).  

Jos ja kun Tapiolan kuoro on yhteistoiminnallinen yhteisö seuraa oleellinen 

kysymys: vallitsevatko samat yhteistoiminnalliset perusperiaatteet kaikkien 

lapsikuorojen keskuudessa, vai onko Tapiolan kuoro lajissaan poikkeus? 

Peruskysymys lienee äärimmilleen asetettuna: voisiko olla olemassa lapsikuoroa, 

jossa kaikki osallistujat eivät lähtökohtaisesti toimi yhteisesti asetetun päämäärän 

ja yhteisen edun puolesta? Silloin työtä tehtäisiin aiemmin mainitun Johnsonin 

määrittelemän opiskelun kolmeen malliin viitaten joko kilpailun tai itsenäisen 

työsuorituksen kautta, vähäisellä keskinäisellä vuorovaikutuksella. Omaan 

tutkimukseeni ei sisälly muihin kuoroihin ja johtajiin kohdistuvaa vertaavaa 

aineistonkeruuta enkä siten pysty ottamaan asiaan kantaa aineistooni perustuen. 

Tulevien tutkimuslinjojen herättelemiseksi olisi kuitenkin mielenkiintoista kuulla 

muutaman kuoronjohtajan keskustelevan kysymyksestä.  

Yhteistoiminnallinen johtaminen on käytännössä paljolti johtajalle 

perinteisen ajattelun mukaan kuuluvan vastuun jakamista ja luovuttamista. Se 

edellyttää ehdotonta luottamusta siihen, että kokonaisuus toimii hyvin, ehkä jopa 

paremmin, kun kaikki ohjaimet eivät ole koko ajan tiukasti johtajan näpeissä 

kuten marionettinuken ohjaajalla. Se edellyttää myös sitä, ettei perinteistä 

kuorohierarkiaa johtajan ja lasten välillä ainakaan tietoisesti ruokita ja tehosteta, 

vaan pikemminkin päinvastoin. Smith ja Sataloff (2006) toteavat, kuinka 

musiikkikokoonpano ei ole demokratia vaan se muodostuu johtajan edustamien 

karisman, maun ja metodien ympärille. He jatkavat tämän asemaan liittyvän 

johtajuuden ja vastuun erottavan musiikkikasvattajat muista opettajista. (Smith & 

Sataloff 2006: 134.) Tätä demokratiaa ilmentää Ala-Pölläsen kuvaus 

kuoromusiikin kolmiosta: 

Niin, kyllähän se johtajan keskiössä oleminen on tosiasia, mutta sen 

korostaminen olisi tyhmyyttä. Sehän on mun workshopeissakin piirroksena, 

kuinka perinteisesti johtaja on ylhäällä ja laulajat alhaalla. Olen kääntänyt 

sen päinvastoin. Siinä laulajat ja johtaja tekevät yhdessä työtä musiikkia 

kohden. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 1.) 

Tutkimuksen perusteella Tapiolan kuoron yhteistoiminnallisuudella on myös 

vahvasti kunnianhimoinen ilmenemismuotonsa. Kuoron taiteellinen toiminta on 

jo pitkään keskittynyt merkittävimmille esiintymisareenoille Suomessa ja 

maailmalla. Kuorolta odotetaan onnistumisia ja siksi on inhimillistä, että kuorolta 
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ja sen laulajilta vaaditaan paljon. Tuloksissa johtajan puhetta tarkastellessa 

painoarvoa saavat velvollisuudentuntoon, pätevyyteen, suorituskeskeisyyteen ja 

itsekuriin liittyvät seikat. Tulosten tai havainnointini perusteella en näe 

yhteistoiminnallista tai taiteellisesti kunnianhimoista toimintaa toisilleen 

vastakkaisina. Samoin tulkitsen, että toiminta voi olla hyvin kunnianhimoista sekä 

taiteellisesti että kasvatuksellisesti, kuten Tapiolan kuoron kohdalla katson asian 

olevan.  

Miten voisi määritellä tiiviissä muodossa kuoromusiikin yhteistoiminnallisen 

johtajan? Tämän voisi yrittää tehdä aineiston ohella ja perusteella, Rubinia (2009) 

mukaillen: Yhteistoiminnallinen kuoronjohtaja on ammatillisesti ja 

kommunikatiivisesti taitava ja tehtäväorientoitunut, tehtävässä mukana olevien 

olennaisten tahojen yhdistäjä ja korkeatasoisten taiteellisten suoritusten 

edesauttaja. Hän toimii taiteen kontekstissa mutta hallinnon ja organisoinnin 

risteyskohdassa. (Rubin 2009: 2.) 

Ryhmän jäsenten merkitys yhteistoiminnallisessa suorituksessa korostuu, 

mutta yhteistoiminnallisuus vaatii toimiakseen johtajuutta. Oppimisprosessin ja -

vaiheiden strukturointi on johtajan vastuulla. Johtajuutta voi varta vasten 

havainnollistaa ja tarvittaessa korostaa haastamalla vallitsevaa tilannetta ja 

jämähtäneitä ajattelumalleja, luomalla innostava visio, valtuuttamalla jäsenet 

toimimaan pienryhmissä, näyttämällä yhteistoiminnallista esimerkkiä käytännön 

johtamistyössä ja rohkaisemalla kaikkia osapuolia parhaan mahdollisen tuloksen 

saavuttamiseksi. (Johnson & Johnson 1994: 13: 2.) Paras mahdollinen, joskus 

täydellisyyttä hipova lopputulos kuorolaulussa tarkoittaa puolestaan 

lukemattomien oppimisprosessien sekä yksityiskohtien läpiviemistä ja 

sisäistämistä. Lehtinen kirjoittaa Vygotskyn sisäistämisen ideasta, jonka mukaan 

psykologiset prosessit esiintyvät aluksi aikuisen ja lapsen välisessä sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, josta ne siirtyvät vähitellen yksilön sisäiseksi psykologiseksi 

ominaisuudeksi ja osaamispääomaksi. (Lehtinen ym. 2007: 115.) Tätä kuvausta 

sisäistämisestä kehityksen keskeisenä mekanismina on luontevaa pitää niin ikään 

lapsikuorotoiminnan kulmakivenä ja ymmärtävän pedagogin jokapäiväisenä 

työskentelyvälineenä. 

Ymmärtävän pedagogin toiminnassa yhtä lailla keskeistä on ihmisen 

yksilöllisyyden ja yksilöllisen kehityksen ymmärtäminen. Tapiolan kuoroon 

mahtuu noin 50 erilaista persoonaa ja lukemattomia erilaisia persoonallisuuden 

piirteitä, jotka muodostavat omalla tavallaan tietyn ”soundin”. Tässä yhteydessä 

tarkoitan soundilla kuoron henkistä virettä. Seuraavassa luvussa keskityn 

matkakuoron valintaan ja siihen liittyviin persoonallisuuden piirteisiin. 



 96

  



 97

5 Persoonallisuuden piirteet 
matkakuorovalinnassa 

Ihmisen persoonallisuuteen ja käytökseen vaikuttavat muun muassa taustalla 

olevat sosiaaliset ja kognitiiviset prosessit. Ne myös selittävät yksilöiden välisiä 

persoonallisuuksien eroja. Merkittävä osa persoonallisuuden rakentumisessa on 

myös lapsuudenkokemuksilla. (Pakarinen & Roti 1996: 132; Heinström 2003: 5.)  

Persoonallisuus kehittyy ihmisen synnynnäisen temperamentin ja ympäristön 

vuorovaikutuksen seurauksena ja heijastaa sekä ihmisen biologista perustaa että  

ympäristövaikutuksia. Temperamentti tarkoittaa synnynnäistä erilaisuutta, joka 

muokkaa jokaisesta ihmisestä yksilön. Se eroaa persoonallisuudesta 

temperamentinpiirteiden ilmaantuessa ihmiseen jo ennen ympäristön vaikutusta. 

Tämä ei kuitenkaan poissulje ympäristön merkitystä ihmisen temperamentin 

muokkaajana. Temperamentti on kunkin yksilön persoonallisuuden lähtökohta 

eikä itsessään koskaan hyvä tai huono. (Metsäpelto & Feldt 2009: 18; 

Keltikangas-Järvinen 2004: 10–11, 36–40.)  

Ihminen odottaa toimintansa johtavan tiettyyn seuraukseen tietyssä 

tilanteessa (Pakarinen & Roti 1996: 136). Kuorolaulaja (vrt. oppilas) etenee 

askeleen pidemmälle. Hän tiedostaa omien odotustensa lisäksi johtajan 

(opettajan) odottavan, että hänen toimintansa johtaa tiettyihin seurauksiin. Tämän 

seurauksena laulaja (oppilas) odottaa toimintansa johtavan seuraukseen, joka voi 

olla kehitystä, oppimista, henkistä kasvua tai esimerkiksi hyvä esiintyminen. 

Kaikki tämä tapahtuu kuorossa ja koulussa vahvasti sosiaalisessa viitekehyksessä 

vertaisryhmän ollessa koko ajan läsnä. Kasvattaminen vaikuttaa väistämättä 

lapsen ja nuoren persoonallisuuden kehitykseen ja on kasvattajan näkökulmasta, 

kokemukseni perusteella, toivottujen persoonallisuuden piirteiden vahvistamista 

ja epätoivottujen tukahduttamista. Toisia temperamentin piirteitä tuleekin tukea ja 

toisia heikentää, jotta lapsi saadaan käyttäytymään odotetulla tavalla, 

Keltikangas-Järvinen (2004: 11) toteaa. Tätä tapahtuu kasvatusinteraktiossa 

varmasti tiedostaen tai tiedostamatta. Ihmisen persoonallisuus saa erilaisia 

ilmentymiä hänen toimiessaan yksilönä tai ryhmässä. Seuraavaksi tarkastellaan 

persoonallisuuden piirteiden ilmenemisen, kehittämisen ja kasvattamisen yhteyttä 

lapsikuoron ja yhteistoiminnallisen johtamisen viitekehyksessä. Oletan 

kuorotoiminnan suosivan ja odottavan tiettyjä persoonallisuuden piirteitä, joita 

johtaja pyrkii toiminnallaan yhteisen edun nimissä vahvistamaan. Tässä luvussa 

etsitään hallitsevimpia persoonallisuuden piirteitä. 
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5.1 Matkakuorovalintaa käsittelevän puheenvuoron synty 

Tutkimusraportin liitteenä (liite 6) on Kari Ala-Pölläsen laaja puheenvuoro 

kuorolaisille. Teksti on autenttista puhetta, mutta sitä ei ole koskaan tässä 

muodossa pidetty. Se on arkistosta, haastatteluista ja havainnoinnistani syntynyt 

rekonstruoitu puheenvuoro matkakuoron valinnan perusteista. Se ei siten ole 

itsessään analyysi vaan ”kollaasi”, sommitelma eri alkuperään kuuluvista 

palasista. Puheenvuoro on syntynyt yhteenvetona pitkälle aikavälille asettuvista 

lähteistä, ja sen muodostamisessa on käytetty hyvin yksinkertaista, Ala-Pölläsen 

valintakriteereille perustuvaa luokittelua. Keskeiset lähteet puheenvuoron 

muodostumisessa ovat harjoitustilanteet toimintavuoden 2007–2008 ajalta ja 

syvähaastattelun tuottama aineisto.  

Matkakuorokriteeristö on Kari Ala-Pölläsen laatima, vuosien varrella 

syntynyt luettelo matkakuoron valinnassa käytetyistä valintaperusteista (24 kpl). 

Tutkijana olen puolestani laatinut kriteereitä koskevan teemaluokittelun (neljä 

teemaa), jota käytin puheenvuoron laatimisen runkona. Puheenvuoroa käytän 

sellaisenaan analyysin aineistona. Katson valintani mahdollistavan jossakin 

määrin autenttisemman ilmaisun kuin vaihtoehtoinen tapa jättää lainaukset 

irrallisiksi harjoitus- tai haastattelumuistiinpanoiksi, vailla linkkiä 

asiayhteyksittäin teemoiteltuun puheenvuoroon. 

Matkakuorovalinnan päätyminen analyysin aineistoksi on pitkän harkinnan 

tulos. Laulajille kuoromatka tarjoaa monien muiden sisältöjen ja kokemusten 

ohella ainutlaatuisen mahdollisuuden ryhmäytyä, oppia vieraista kulttuureista, 

auttaa sisäistämään erityistä vastuunkantamista ja kuunnella kuoroja ympäri 

maailman (Bartle 2003: 138). Valintaprosessiin sisältyy paljon odotuksia ja 

kiteytyy lukuisia musiikillisia sisältöjä, kasvatuksellisia päämääriä, vaativia 

valintoja ja tunteiden hallintaa. Prosessiin sisältyy vaatimus (olettamus) aikuisen 

toiminnan tinkimättömästä oikeuden- ja johdonmukaisuudesta, mutta samalla 

siihen liittyy tietty ristiriita aikuisen tekemän valinnan ja yhteistoiminnallisen 

ajattelun välillä. Valintaprosessiin sisältyy myös ensiarvoisen tärkeä mahdollisuus 

arvioida ja tehostaa kasvatuksellisen työn tuloksia. Nämä kaikki tekijät 

huomioiden vastuullinen kuoronjohtaja tuskin suhtautuu valintaprosessiin 

mitättömänä seikkana, rutiiniasiana jonka voi hoitaa ”muiden tehtävien ohella”. 

Pääsääntöisesti jokaisen kuoromatkan valintaprosessi on valmisteltava huolella. 

Sen toteutus vaatii ehdotonta intensiteettiä ja sen purkaminen on niin ikään 

keskittymistä ja aikaa vaativa prosessi. 



 99

Puheenvuoro perustuu siis Kari Ala-Pölläsen (2012) matkakuoron 

valintakriteereihin. Kriteerien olemassaolo ja merkitys korostui useaan otteeseen 

toteuttamassani syvähaastattelussa. Mahdollisimman johdonmukaisen 

kokonaisuuden saavuttamiseksi olen kirjoittanut teema-alueittain ryhmitellyt 

ajatukset pitkäksi puheenvuoroksi, jossa kaikki lähteet ovat todellisia ja 

autenttisia. Näin ollen niiden ääreen voidaan palata nyt tai tulevaisuudessa. 

Lähteet ilmenevät ajallisesti kolmella tasolla: kirjallisessa dokumentoinnissa koko 

Ala-Pölläsen johtajakauden ajalta, todellisissa harjoitustilanteissa lukuvuonna 

2007–2008 sekä haastatteluissa vuosien 2010–2012 aikana. Eskola ja Suoranta 

(1998: 23) rohkaisivat valitsemaani toteutustapaan todetessaan 

omaelämänkerrassa ja haastattelussa olevan kysymys kertomusten keräämisestä 

sekä niiden olevan muodoltaan kertomuksellisia ja houkuttelevan tarinan 

kertomiseen.  

Ala-Pölläsen käyttämä matkakuorovalinnan kriteeristö (ks. taulukko 1) on 

kattava ja yksityiskohtainen. Raportoinnin selkeyden ja logiikan vuoksi koin 

tärkeäksi luokitella yksittäiset tekijät laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Tehtäväkseni 

tuli siten löytää yksittäisiä kriteereitä yhdistävät, aineiston käsittelyä selkeyttävät 

teema-alueet. Matkakuorokriteereitä tarkastellessani ja kokonaisuutta pohtiessani 

aineistosta erottautui neljä teemaa: musiikilliset valmiudet, yhteistoiminnalliset 

seikat, henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet sekä henkilökohtaiset fyysiset 

piirteet. Teemoittelu vaatii onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta. 

Näitä omassa tarkastelussani esiintyviä teema-alueita syvennetään ja tarkennetaan 

kasvatus- ja erityisesti persoonallisuuspsykologian viiden suuren mallin (BIG5) 

avulla (esim. Heinström 2003).  

Matkakuorovalinnan kriteeristön käsittelyssä aineistoa tarkastellaan siis 

tietyistä näkökulmista käsin, ja sen analyysiin sovelletaan kyseistä aineiston 

ulkopuolista teoriaa. Tällä tavalla toimien ennakko-oletus ja -luokittelu ohjaa 

toimintaani, mutta koodaus elää prosessin ja aineiston mukana. (Eskola & 

Suoranta 1998: 153, 157, 176.) Näin tapahtui konkreettisesti, kun päätin käydä 

koko puheenvuoron läpi luokittelemalla ja analysoimalla Ala-Pölläsen käyttämät 

24 matkakuoron valintakriteeriä persoonallisuuden piirreteorian avulla. 

Luokitteluani todennan näytteillä keskustelu- ja harjoitustilanteista ja 

yhteenvedossa pohdin esiin nousseita painotuksia. Analyysin toisessa vaiheessa 

painopiste on yhteistoiminnallisen johtajan toiminnan vastaavassa tarkastelussa.  
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5.2 Matkakuorokriteeristön luokittelun työkalut 

Kvalitatiivinen analyysi muuntaa aineiston johtopäätöksiksi. Analyysi alkaa 

aineiston analyysiin soveltuvan luokittelumenetelmän kehittämisellä. (Patton 

2002: 432, 463). Aluksi luokittelin kaikki Ala-Pölläsen matkakuorovalinnan 

osatekijät (24 kpl) neljän pääteeman (musiikilliset valmiudet, yhteistoiminnalliset 

seikat, henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet ja henkilökohtaiset fyysiset 

piirteet) alle. Ryhmittely olisi mahdollista tehdä monin vaihtoehtoisin tavoin, 

kuten esimerkiksi Siljanderin käyttämän kasvatuksen kolmen perustekijän mallin 

ympärille. Näin ryhmiteltynä tehtäväluokat valintakriteerien taustalla olisivat 

sivistystehtävä, sosialisaatiotehtävä ja identiteettitehtävä, täydennettynä 

kuorotoimintaan oleellisesti liittyvällä musiikillisella tehtävällä. (Siljander 2005: 

48.) Vaihtoehtoisia tapoja pohdittuani koin kuitenkin esittämäni alkuperäisen 

teemaluokittelun käytännössä toimivammaksi ja tutkimustehtävääni parhaiten 

palvelevaksi. 

Analyysissä luokittelen alapiirteittäin kaikki liitteenä kuusi olevan 

puheenvuoron selkeästi luokiteltavissa olevat kohdat. Sen jälkeen luokittelen 

kunkin matkakuorokriteerin erikseen. Raportoinnin (luku 5.4.1) aluksi, 

kohdassa ”Oma luokitteluni”, sijoitan kunkin Ala-Pölläsen valintakriteerin joko 

musiikillisiin valmiuksiin (1), käyttäytymiseen (2), fyysisiin ominaisuuksiin (3) 

tai yhteistoiminnallisiin valmiuksiin (4) liittyvään pääluokkaan. Sen jälkeen 

tulkitsen kriteeriin parhaiten soveltuvan persoonallisuuden alapiirteen. Tämän 

valintani kirjoitan raportissa kohtaan ”BIG5”. Mikäli kriteerin voi käsitykseni 

mukaan luokitella myös käyttäen täydentäviä alapiirteitä, luettelen nämä 

seuraavaksi nimellä ”Täydentävä luokka”. Seuraavaksi valitsen tekemääni 

kriteerin luokittelua mielestäni parhaiten kuvaavan ja todentavan esimerkin Ala-

Pölläsen puheenvuorosta. Tämän kohdan otsikoin raportissa nimellä ”Näyte 

analyysistä”. Analyysiä koskeva näyte ei ole asiaa tyhjentävä eikä ainoa 

luokitteluun vaikuttava tekijä. Asiaan vaikuttaa keskeisesti myös havainnointini 

lukuvuoden ajalta. Lopuksi laajennan ja perustelen luokitteluani raportin 

kohdassa ”Kommentti”. Kommentti ei itsessään ole tulos tai johtopäätös, vaan 

sen on tarkoitus toimia analyysini ja luokitteluni vahvistuksena sekä luoda 

aihepiiriä syventävä linkki tulkitsemani hallitsevan alapiirteen ja tekstinäytteen 

välille. 

Valintakriteerien (Ala-Pöllänen 2012) luokittelu pääteemojen alle on 

seuraava: 
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Taulukko 1. Kari Ala-Pölläsen matkakuoron valintakriteerit (Ala-Pöllänen 2012). 

1. Musiikilliset valmiudet matkakuoroon valinnan perusteena: 

 

Kriteerin numerointi Kriteerin sisältö 

1A Osaaminen: stemmat, sanat, koreografiat 

1B Äänen laatu: volyymi, soveltuvuus, kehittyminen 

1C Kuoroäänten balanssi 

1D Monipuolisuus: soolot, säestykset ja spiikit 

 

2. Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet matkakuoron valinnan perusteena: 

 

Kriteerin numerointi Kriteerin sisältö 

2A Keskittymiskyky 

2B Aktiivisuus 

2C Eläytyminen, ilmeikkyys ja rohkeus 

2D Omatoimisuus ja itsenäisyys 

2E Käytöstavat 

2F Itsekuri ja -kontrolli 

2G Luotettavuus ja huolellisuus 

2H Joustavuus ja irtiottokyky 

2I Kiertuekestävyys ja stressinsieto  

2J Koulutehtävien hoitaminen 

2K Motivaatio 

 

3. Henkilökohtaiset fyysiset ominaisuudet matkakuoroon valinnan perusteena: 

 

Kriteerin numerointi Kriteerin sisältö 

3A Yleiskunto 

3B Ruokailutottumukset ja -tavat 

3C Liikunnallisuus 
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4. Yhteistoiminnalliset valmiudet matkakuoroon valinnan perusteena: 

 

Kriteerin numerointi Kriteerin sisältö 

4A Vastuunkanto itsestä ja toisista 

4B Pienryhmätoiminnan valmiudet 

4C Sosiaalisuus ja suhtautuminen muihin 

4D Sopeutuminen ryhmään, yhteistyökyky, avuliaisuus 

4E Positiivisuus, vaikutus ympäristöön 

4F Tytöt–pojat-balanssi 

Ala-Pölläsen laatiman kriteeristön ja laatimani pääteemaluokittelun rinnalla 

analyysin työkaluna toimivat niin kutsutun Big Five -teorian persoonallisuuden 

piirteet. Kuhunkin viidestä piirteestä sisältyy kuusi alapiirrettä, jotka ovat: 

Taulukko 2. Big five -teorian persoonallisuuden alapiirteet (esim. Costa ja McRae 

1992). 

N Neuroottisuus 

N1 Levottomuus 

N2 Vihamielisyys 

N3 Alakuloisuus 

N4 Vaivautuneisuus 

N5 Impulsiivisuus 

N6 Haavoittuvuus stressille 

 

E  Ekstraversio, ulospäinsuuntautuneisuus 

E1 Sydämellisyys 

E2 Seurallisuus 

E3 Vakuuttavuus 

E4 Vireys 

E5 Jännityksen etsintä 

E6 Positiivisuus 

  

O Avoimuus 

O1 Mielikuvituksellisuus 

O2 Esteettisyys 

O3 Tunteikkuus 

O4 Toimeliaisuus 

O5 Idearikkaus 

O6 Arvokeskeisyys 
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A Sovinnollisuus 

A1 Luottamus 

A2 Suoraviivaisuus 

A3 Epäitsekkyys 

A4 Myöntyvyys 

A5 Vaatimattomuus 

A6 Lempeämielisyys 

  

C Tunnollisuus 

C1 Pätevyys 

C2 Järjestys 

C3 Velvollisuudentunto 

C4 Suorituskeskeisyys 

C5 Itsekuri 

C6 Harkitsevuus 

Liitteessä (liite 3) on kuvailtu kunkin alapiirteen määrittelyyn liittyviä positiivisia 

ja negatiivisia adjektiiveja. Korostettakoon, ettei positiivinen tai negatiivinen 

tässä yhteydessä tarkoita hyvää tai huonoa, vaan jokainen yksilö saa eri 

ominaisuuksien vahvan tai heikon esiintymisen perusteella kutakin alapiirrettä 

koskevan positiivisen tai negatiivisen tuloksen. Esimerkiksi negatiivinen tulos 

alapiirteessä N6 tarkoittaa yksilön vahvaa kykyä hallita stressiä elämässään, mikä 

yleisesti ymmärretään hyvänä asiana yksilön näkökulmasta. Analyysini rakentuu 

käyttäen hyväksi näitä valintakriteerejä, teemaluokittelua ja persoonallisuuden 

alapiirteitä. Jatkan tarkastelua kirjoittamalla persoonallisuuden piirreteoriasta 

yleisemmin sekä sen soveltamisesta omassa työssäni.  

5.3 Yhteenveto persoonallisuuden piirteistä  

Tässä alaluvussa laadin tiivistelmän kustakin viidestä persoonallisuuden 

piirteestä. Tutkimusraportin liitteet (liitteet 1 ja 3) täydentävät tähän yhteyteen 

laatimaani tiivistelmää.  

NEUROTICISM (N): Neuroottisuus, tunne-elämän epätasapainoisuus 

Tulos N-sektorilla mittaa yksilön ”taistele tai pakene -reaktion” aktivoitumista 

stressaavissa tilanteissa, koska neuroottisuuteen liittyy vaikeus käsitellä niitä. 

Tämä tasapainoisuutta ja tunteiden hallintaa kuvaava piirre ei kuitenkaan minkään 

mittaustuloksen perusteella oikeuta diagnosoimaan yksilön psykologisia 
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ongelmia. Mittaustulokset kertovat todennäköisyyksiä, eivät absoluuttisia 

totuuksia. Jokainen ihminen tuntee surua, pettymyksiä ja vihaa elämänsä aikana. 

Joillakin on kuitenkin toisia vahvempi taipumus kärsiä näistä olotiloista 

pidempään, jopa odottaa tai jouduttaa niiden saapumista. Vahva tulos N-sektorilla 

kertoo siis suuremmasta todennäköisyydestä kokea kielteisiä tunteita kuten 

huolta, pelkoa ja surua. (Metsäpelto ja Rantanen 2009: 76; Heinström 2010: 75–

77; Brusman) 

EXTRAVERSION (E): Ekstraversio, ulospäinsuuntautuneisuus 

Tämä piirre kertoo vahvimmin yksilön sosiaalisista taipumuksista ja siitä kuinka 

tärkeänä ja mukavana yksilö kokee ulkopuoliset ärsykkeet. Ekstrovertit ovat 

seuraa rakastavia, sosiaalisia ja usein seikkailunhaluisia. He toimivat usein 

spontaanisti, kun taas heidän vastakohtansa, introvertit, harkitsevat ennen 

toimintaa. Ekstrovertit saavat energiansa ulkopuolisista ärsykkeistä ja hakeutuvat 

usein elämyksellisiin ympäristöihin. Introverteille siihen riittää sisäinen, 

analyyttinen ja mielikuvituksellinen mietiskely. Introvertit ovatkin usein 

työteliäitä, luovia älykköjä, kun taas itsevarmat ja jämäkät ekstrovertit päätyvät 

dominointitaipumuksensa vuoksi usein muodollisiin tai epämuodollisiin 

johtotehtäviin. (Metsäpelto ja Rantanen 2009: 76; Heinström 2010: 55–65; 

Brusman)  

OPENNESS (O): Avoimuus uusille kokemuksille 

Kyseessä on piirre, joka on tutkijoiden joukossa herättänyt eniten erimielisyyttä ja 

jonka nimeämisessä on eniten hajontaa. Avoimuus kokemuksille, usein ”äly”, on 

persoonallisuuden piirre, joka vahvimmin kertoo yksilön tarpeesta tutkia ja iloita 

löytämistään asioista ja toisaalta taipumuksesta kyllästyä helposti. Avoimet 

yksilöt ovat usein uteliaita ja pitävät uusien asioiden kokeilemisesta ja heillä on 

usein kulttuurisia intressejä. Avoimuus kokemuksille mittaa myös 

mielikuvituksen syvyyttä ja älykkyyttä, kuten myös yksilön uteliaisuutta 

verrattuna pysymiseen ”tutulla ja turvallisella maaperällä”. (Heinström 2010: 15–

16; Brusman; De Raad 2000: 96.) 
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AGREEABLENESS (A): Sovinnollisuus 

Miellyttävät ja luottavaiset henkilöt pyrkivät luomaan ja säilyttämään harmonian. 

He luottavat toisiin ihmisiin ja toimivat itse luotettavasti. Yhteisymmärrys muiden 

kanssa on heidän tärkein prioriteettinsa, minkä saavuttamiseksi he ovat auttavaisia 

ja pitävät huolta muiden hyvinvoinnista. He ovat myös alttiita yhteistoimintaan, 

kun taas vastakohtanaan olevat kilpailuhenkisimmät eivät ole alttiita ottamaan 

apua vastaan edes sitä tarvitessaan. Sovinnollisuuspiirteen tulos ennustaa myös 

sitä, missä vaiheessa yksilö väsyy olemaan uhmakas ja nöyrtyy ”kohtaloonsa”. 

Käytännön esimerkkinä tulos kuvastaa esimerkiksi sitä, kuinka alttiisti yksilö on 

valmis jakamaan majoituksen muiden kanssa ja mitä siitä seuraa. (Metsäpelto ja 

Rantanen 2009: 76; Heinström 2010: 69–72; Brusman; De Raad 2000: 91.) 

CONSCIENTIOUSNESS (C): Tunnollisuus 

Tunnollisuutta kuvaava persoonallisuuden piirre C kertoo vahvimmin yksilön 

peräänantamattomasta luonteesta, tarpeesta oppia uutta ja kapasiteetista 

keskittyneeseen, päämäärätietoiseen työskentelyyn. Yksilöt ovat järjestelmällisiä, 

päteviä ja asioista hyvin perillä olevia. Tähän piirteeseen vahvimmin sijoittuvat 

yksilöt ovat tyypillisesti kunnianhimoisia, strategisia suorittajia, joille vain paras 

on tarpeeksi hyvää. Saavuttaakseen haluamansa he toimivat päättäväisesti ja 

etenevät tutkimustiedon perusteella nopeasti urallaan. Siksi vahva tulos 

tunnollisuutta kuvaavassa piirteessä C kertoo ihmisestä, jolle saavutukset, työ, 

oppiminen ja koulutus ovat keskeistä. (Metsäpelto ja Rantanen 2009: 78; 

Heinström 2010: 39–46; Brusman; De Raad 2000: 92.) 

 

Viittä suurta persoonallisuuden piirrettä ja näiden alapiirteitä käytetään 

analyysissä luvussa 5.2 esitetyn mallin perusteella. 

5.4 Analyysi matkakuorovalinnasta 

Analyysiä erityisesti ohjaavana kysymyksenä on ”Miten toiminnan pedagogiset 

päämäärät ilmenivät erityisesti matkakuorovalinnan yhteydessä ja voidaanko niitä 

selittää persoonallisuuden piirteillä?” Alakysymyksen käsittelyyn liittyy joitakin 

täsmentäviä kysymyksiä, joihin haen vastauksia: 
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Mitkä persoonallisuuden (ala)piirteet painottuvat matkakuorovalinnassa ja 

miksi?  

Onko jokin persoonallisuuden piirteistä alikorostunut?  

Mitä todettu jakauma tarkoittaa käytännössä? 

Yleensä persoonallisuusanalyysiä käytetään yksilöllisessä tarkastelussa tai 

terapiassa. Tässä tutkimuksessa analyysi kohdistuu kuitenkin ryhmämuotoiseen 

toimintaan eli puheeseen kuorolle, joka koostuu laajasta kirjosta 

persoonallisuuksia. Tällä seikalla en kuitenkaan katso asettamani 

tutkimustehtävän rajauksen vuoksi  olevan merkitystä tulkinnan tai ylipäätään 

tutkimukseni luotettavuuden kannalta, koska analyysi kohdistuu johtajan puheen 

tarkasteluun. Oleellista tässä työssä on tehdä rajaus, jonka mukaan:  

a) johtajan puhetta voi tutkia persoonallisuuden piirteiden luokittelun kautta  

b) rekonstruoitu puheenvuoro on kelvollinen ja tutkimusaineistona 

tarkoituksenmukainen.  

Tarkastelu jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä vaiheessa, luvussa 5.4.1, 

analysoidaan Ala-Pölläsen laatiman matkakuorokriteeristön suhde 

persoonallisuuden alapiirteisiin. Toisessa analyysissä, luvussa 5.4.2, 

analyysikohteena on yhteistoiminnallista johtajaa kuvaavat persoonallisuuden 

piirteet. Yhteistoiminnallista johtajaa kuvaava piirreluettelo on muodostunut 

yhteistoiminnallisuutta käsittelevän luvun neljä perusteella. Tarkastelukohteena 

ovat luonnehdinnat, joilla yhteistoiminnallisen johtajan persoonallisuutta on 

tarkastelemassani kirjallisuudessa kuvailtu. 

5.4.1 Matkakuorokriteerien analyysi 

Yhteenveto on laadittu siten, että olen luokitellut kunkin matkakuorovalinnan 

kriteerin a) oman teemaluokitukseni (ks. taulukko 1) ja b) Big Five -teorian (ks. 

taulukko 2) mukaan. Jos kyseisen kriteerin luokittelu persoonallisuusteorian 

pohjalta on nähdäkseni hankalaa tai mahdotonta, tuon sen esille ja perustelen 

tulkintani. Jokaisen kriteerin osalta pyrin löytämään kriteeriä täsmällisimmin 

kuvaavan primääritekijän ja mahdollisuuksien mukaan sitä tukevia täydentäviä 

tekijöitä. Kommentoinnissa selvitän niiden suhdetta ja merkitystä analyysissä. 

Yhteenvedon jälkeen seuraa asiaan liittyvä pohdinta.  
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Ensimmäisessä vaiheessa luettelen ne 15 ensimmäistä kriteeriä, joiden 

luokittelu osoittautui selkeäksi. Tarkastelun toisessa vaiheessa (yhdeksän 

jälkimmäistä) luettelen ne 9 kriteeriä, joiden luokittelu ei ollut mielestäni 

yksiselitteistä tai mahdollista. Nämä merkitsen termillä ”luokittelematon”. 

1A) Osaaminen: stemmat, sanat, koreografiat 

Oma luokitteluni: Musiikilliset valmiudet 

BIG5: C4 (Tunnollisuus/Suorituskeskeisyys) 

Näyte aineistosta: ”Jos näissä on huomattavia puutteita, muut osatekijät eivät 

pelasta tilannetta. Perusosaamisen on oltava niin hyvällä tasolla, ettei kukaan 

yleisössä joudu pelkäämään meidän selviytymisen puolesta. Eikä teidänkään 

tarvitse pelätä. Kun osaatte laulut, pystytte rennosti heittäytymään ja siitä alkaa 

musiikillinen tekeminen ja ilmaisu.” (Liite 6.) 

Kommentti: Ohjelmiston opettelu vaatii kuorolaisilta runsaasti omaehtoista 

työtä. Viikoittaisella kahden ja puolen tunnin yhteisellä työajalla ei saavuteta 

taiteellista tasoa, johon Tapiolan kuoro pyrkii. Suorituskeskeisyys korostuu tässä 

kuorotoiminnan alueessa, joka pitää tyypillisimmin sisällään silkkaa ulkoa 

opettelemista, teksteihin perehtymistä ja lukemattomia toistoja. 

1C) Kuoroäänten balanssi 

Oma luokitteluni: Musiikilliset valmiudet 

BIG5: C3 (Tunnollisuus/Velvollisuudentunto) 

Näyte aineistosta: ”Vai olisko neliäänisen kakkosista joku valmis siirtymään 

kolmoseen? Kun katsotte tätä mun listaa laulajista, näette ja ymmärrätte, että 

joistakin stemmoista on helpompaa päästä matkakuoroon kuin toisesta. Jos 

joudun karsimaan matkakuoroa, se on tehtävä ensin sieltä missä on ylitarjontaa. 

Kukin voi miettiä tämän asian vaikutusta itselleen. Tämä on tässä vaiheessa 

tällainen kainoa voimakkaampi vetoomus.” (Liite 6.) 

Kommentti: Kun laulajat kasvavat, oppivat ohjelmiston ja heitä nuorempia 

laulajasukupolvia liittyy kuoroon, voi varttuneemmille muodostua ”velvollisuus” 

vapauttaa oma paikkansa ääniryhmässä nuoremmille. Tämä tarkoittaa merkittävää 

työmäärää, koska uusi stemma on opeteltava koko ohjelmiston osalta. Kriteeri ei 

ole varsinaisesti yksilölähtöinen mutta kääntyy matkakuorovalinnan hetkellä 

yksilöä koskevaksi (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 8).  
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1D) Monipuolisuus: soolot, säestykset ja spiikit 

Oma luokitteluni: Musiikilliset valmiudet 

BIG5: E5 (Ekstraversio/Jännityksen etsintä) 

Näyte aineistosta: ”Ensi kerralla on sitten myytävänä nämä pianosäestykset.”  

”Pianisteja on puoli kuorollista, joten rohkeutta vaan. Se nimen antaminen 

tarkoittaa, että voisit kokeilla sitä. Ei sitä, että se täytyy suorittaa. Annan nuotit 

niille, jotka laittavat nimen tänne. Toivon, että kaikkiin säestyksiin löytyy tekijät. 

Eikä olisi pahaksi, vaikka olisi samassa laulussa useitakin nimiä. Useakin teistä 

voi kokeilla, ja säestyksiä voi vuorotella. Toivottavasti ilmestyy paljon nimiä. 

Osoittaa sitä oikeaa Tapiolan kuoron henkeä, että löytyy aina tarpeeksi säestäjiä.” 

(Liite 6.) 

Kommentti: Kuorotoiminta on täynnä ”ylimääräisiä” haasteita lahjakkaimmille 

ja innokkaimmille. Säestykset, spiikit ja muut vastaavat henkilökohtaiset 

suoritukset tuhatpäisen yleisön edessä nostavat paineen pelkkää ryhmässä 

laulamista korkeammalle. Nämä haasteet tarjoavat mahdollisuuden 

adrenaliinitason nostamiseen niille, jotka sitä etsivät tai motivaationsa 

ylläpitämiseksi jopa tarvitsevat.  

2C) Eläytyminen, ilmeikkyys ja rohkeus 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: O3 (Avoimuus/Tunteikkuus) 

Täydentävät luokat: O1, N4 

Näyte aineistosta: ”Esimerkiksi Primitiivin toisessa osassa näkee tämmöistä 

laiskaa liikehdintää. Tehän ette ole varmaan koskaan leiponeet, vai oletteko. Ei 

taikinaa tällä tavalla pyöritellä, sehän karkaa käsistä. Teette hitaasti, tällä lailla. 

Kuvitelkaa, että siinä on pöytä ja leivotte sitä taikinaa siinä. Näyttäkääs mulle nyt 

sopraanopuoli, kuinka jokainen leipoo sitä taikinaa. Älkää tökkikö niillä käsillä, 

sormet pitää olla suorana, kädet jännitettynä, ei löysillä käsillä! Siinä todella pitää 

tehdä työtä.” (Liite 6.) 

Kommentti: Eläytyminen on primääritasolla tunteiden ilmaisua. Hyvin vahvasti 

tässä kategoriassa ovat alapiirteiden osalta esillä myös mielikuvituksellisuus (O1) 

ja vaivautuneisuus (N4) niiden osalta, jotka eivät tunne oloaan rohkeaksi 

peruslaulamista ilmeikkäämmän esittämisen yhteydessä. Tämän epämukavuuden 

voittamiseen ei liene muuta tehokasta keinoa kuin lukuisat toistot. Tällöin 
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hämmennyksen tunne draamalliseen esittämiseen lievenee vähitellen yhdessä 

positiivisen rutinoitumisen myötä. 

2F) Itsekuri ja -kontrolli 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: C5 (Tunnollisuus/Itsekuri) 

Näyte aineistosta: ”Jos teillä ei ole itsekuria, on toinen vaihtoehto että kuri tulee 

jostakin ulkopuolelta. Jos se sen sijaan löytyy omasta päästä, on se 

luonnollisempaa, ettekä koe jonkun muun kontrolloivan ja määräilevän. Se on 

varmasti paljon mukavampaa. Vaikka kuri on ikävä sana, haluan tuoda sen esille 

tässä, koska kuriton joukkue ei ole kiva katsella.” (Liite 6.) 

Kommentti: Kriteeri löytyy sellaisenaan alapiirteiden luokituksesta. 

2G) Luotettavuus ja huolellisuus 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: C2 (Tunnollisuus/Järjestys) 

Täydentävä luokka: A2 

Näyte aineistosta: ”Jos jo lapsena omaksut vastuunkantajan roolin itsellesi, näet 

vastuun tarpeellisena ja opit ottamaan sitä, se merkitsee käytännössä 

luotettavuutta. Kun pystyt tekemään tehtäväsi luotettavasti ja huolellisesti, voin 

johtajana luottaa, että mitä on sovittu se myös tapahtuu.” (Liite 6.) 

Kommentti: Tämän alueen vahvat toimijat ovat systemaattisia ja 

järjestelmällisiä. Paljon luotettavuuteen liittyviä piirteitä löytyy myös alapiirteestä 

suoraviivaisuus (A2) varsinkin tarkastellessa piirteeseen liittyviä negatiivisia 

ominaisuuksia, joita ilmentävät imartelijat, petolliset, ovelat ja harhauttajat. 

Tunnollisuutta ilmentää myös kuorolaisen luotettavuus toimintaan sitoutumisen 

näkökulmasta. Varsinkin pienessä kokoonpanossa on johtajan kannalta sietämätön 

tilanne, jos ei voi tietää, osallistuuko jäsen toimintaan. Laulajan mahdollinen 

saapuminen esiintymiseen ei ole jännityksen aiheena kohtuullista kuoronjohtajan 

ja muiden laulajien näkökulmasta ottaen huomioon heidän esiintymiseen tähtäävä 

työpanoksensa ja sitoutumisensa.  
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2H) Joustavuus ja irtiottokyky 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: N6- (Neuroottisuus/Haavoittuvuus stressille) 

Näyte aineistosta: ”Joustavuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että pystyy 

sopeutumaan matkalla oleviin tilanteisiin, joihin ei ole voinut ennalta varautua. 

Kun matkustamme, kohtaamme vieraasta kulttuurista tai muusta johtuen 

tilanteita, joissa pitää joustaa vaikka olisi suunnitellut tehtävän asioita jotenkin 

muuten. Matkalla se korostuu, koskaan ei voi harjoitella kaikkea ja varautua 

kaikkeen.” (Liite 6.) 

Kommentti: Negatiivinen tulos alapiirteessä N6 ilmentää yksilön kapasiteettia 

käsitellä vaikeita ja yllättäviä tilanteita. Niitä kuoromatkailussa tulee eteen 

jatkuvasti. Suuri ryhmä kohtaa poikkeuksetta yllättäviä ja usein hyvin vaativia 

tilanteita. Jotta niistä selvittäisiin jouhevasti, stressinhallinta ei saisi olla 

kuoroyhteisössä vain aikuisten ominaisuus. Samaa täytyy pyrkiä vaatimaan tai 

ainakin kehittämään myös nuoremmilla. Matkakuoron valintaprosessi testaa 

konkreettisesti tätä yksilön ominaisuutta. 

2J) Koulutehtävien hoitaminen 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: C3 (Tunnollisuus/Velvollisuudentunto) 

Näyte aineistosta: ”Entisenä opettajana tiedän tarkalleen, että jos pyydetään 

lupaa olla pois, en olisi kovin halukas joustamaan jos kyseisellä oppilaalla ei ole 

varaa olla pois. Pärjätäkseen on oltava jokaisella tunnilla aktiivisesti mukana. Sen 

takia velvollisuutenne on hoitaa myös koulu kunnolla. Suorittakaa tehtävänne niin 

hyvin kuin voitte ja huolehtikaa, että säilytätte hyvät suhteet opettajiin. Älkää 

ruvetko hankaliksi.” (Liite 6.) 

Kommentti: Koululaisen ensisijainen velvollisuus on perusopetuslain 

(Perusopetuslaki 1998) nojalla osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä 

tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti. Harrastukset tulevat toisella sijalla, ovat 

kuinka tärkeitä tai aikaa vieviä tahansa. Tämä ei näytä olevan itsestäänselvyys 

yhteiskunnassamme, jossa jo hyvin nuoret lapset panostavat harrastuksiin 

ammattimaisesti. Vai eikö asia olekaan itsestäänselvyys? Asia ei ole täysin 

vähäpätöinen eikä lainkaan yksiselitteinen. Ala-Pölläsen viesti luokitteluineen on 

kuitenkin selkeä. 
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2K) Motivaatio 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: C5 (Tunnollisuus/Itsekuri) 

Täydentävä luokka: N3 

Näyte aineistosta: ”Hyvin monella opettajalla, tämän totean jo aivan 

omakohtaisten koulukokemuksieni syvällä rintaäänellä, jää ymmärtämättä tai 

vähintään huomaamatta motivaation kasvattamisen tärkeys. Jotta siinä voi 

onnistua, on oppilaan ymmärrettävä opettajaa. Olisi aika mahdotonta olettaa 

motivaatiotasossa merkittävää parannusta, jos meidän välinen kommunikaatio ei 

toimi, tai jos opeteltava sisältö ei avaudu kuin yksipuolisesti täällä johtajan 

penkillä. On ihan mun omasta asenteestani kiinni, olenko kiinnostunut vain 

tuomaan asiani esille vai ennen kaikkea siitä, mitä saan viestilläni aikaiseksi. 

Kuten myös siitä, meneekö sanoma perille ja pystyttekö omaksumaan sen 

perusajatuksen.” 

”Olen ottanut tavaksi kysyä kaikilta, miksi haluat kuoroon. Joku teistäkin 

ehkä vastasi haluavansa päästä ulkomaille. No, varmaan muistatte, mitä siihen 

sanoin. Siinä tapauksessa suosittelen menemään matkatoimistoon, jossa 

järjestetään ulkomaanmatkoja, ja yritän inttää etteikö sulla tosiaan ole mitään 

muita syitä pyrkiä tänne. Mutta tämä osaltaan auttoi mua ymmärtämään kuinka 

tärkeä asia tämä matkakuorovalinta on ja kuinka suuri onkaan pettymys, jos ei 

tule valituksi reissulle. Siksi olen kokenut jokaisen valinnan yhteydessä vaarana, 

että se saattaa pahimmillaan lopauttaa motivaation ihan täysin. Näin siitäkin 

huolimatta, että olen aina tehnyt täysin selväksi, ettei kuoroon pääseminen takaa 

matkalle pääsyä. Tämä on ihan oleellisin syy siihen, että nämä valintaperiaatteet 

on ollut pakko konkretisoida jollakin tavalla.” (Liite 6.) 

Kommentti: Motivaatio kertoo sitoutumisesta tehtävään ja yhteisöön. Asia toimii 

myös päinvastoin – sitoutuminen heijastaa motivaatiota. Alapiirre C5 tarkoittaa 

muun muassa juuri tätä yksilön ominaisuutta: Se kuvaa halukkuutta tarttua 

tehtävään ja huolehtia sen vastuullisesta suorittamisesta loppuun saakka. Alhaisen 

tuloksen saavat yksilöt ovat alttiita viivyttelemään ja lopulta jättämään tehtävät 

kesken (Costa & McCrae 1992, 18). Oleellisesti asiaan liittyy myös Ala-Pölläsen 

ilmaisema huoli valitsematta jäämisen yhteydestä motivaatioon koko 

kuorotoiminnan jatkamista kohtaan. Alapiirre N3 on keskeinen tämän 

kuvaamisessa. Masentuneisuus ja alakuloisuus kuuluvat Costan ja McCraen 

määritelmän mukaan tämän ryhmän tyypillisiin luonteenpiirteisiin (Mt. 16). 
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3C) Liikunnallisuus 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset fyysiset ominaisuudet 

BIG5: C4 (Tunnollisuus/Suorituskeskeisyys) 

Näyte aineistosta: ”Joku voi olla tosi musikaalinen, mutta liikunta ei ole luissa. 

On ihan selvää, että toiselle se on helpompaa, toiselle vaikeampaa, mutta tämäkin 

seikka on loppujen lopuksi myös harjoittelukysymys. Osaaminenhan on suuri 

kokonaisuus ja on ihan ymmärrettävää, että asiat sujuvat paremmin siinä 

vaiheessa kun ei enää tarvitse miettiä mitä pitää laulaa. Koreografiassa tämä 

korostuu. Stemmat ja sanat on mentävä automaattisesti, kun koreografiaa 

opetellaan.” (Liite 6.)  

Kommentti: Liikunnallisuus itsessään on luettelossa puhtaasti fyysinen 

ominaisuus, eikä sille ole löydettävissä vakuuttavaa persoonallisuuden piirrettä 

viiden suuren luokituksen joukosta. Ala-Pölläsen tapa käsitellä asiaa antaa 

tekijälle kuitenkin toisen sisällön ja luokitteluun selkeän näkökulman. Hän 

rohkaisee tekemään asian kanssa paljon työtä puhutellessaan erityisesti niitä 

laulajia, joille liikunta ei ole vahvuusalue. Rohkaiseminen tapahtuu jälleen ennen 

kaikkea muun perusosaamisen painottamisen kautta. Kovalla työllä on 

mahdollista saavuttaa yllättäviä tuloksia myös niiden asioiden parissa, jotka eivät 

tunnu ”omilta” ja lähtökohdiltaan mieluisimmilta.  

4A) Vastuunkanto itsestä ja toisista 

Oma luokitteluni: Yhteistoiminnalliset valmiudet 

BIG5: A3 (Sovinnollisuus/Epäitsekkyys) 

Näyte aineistosta: ”Vastuulla muista tarkoitan sitä, että itsenne ja omien 

vastuutehtävienne ohella huolehditte muistakin. Jos huomaat, että toisella on 

vaikeuksia, saatat ottaa itsellesi joitakin tehtäviä. Eli pyrkikää unohtamaan 

ajattelutapa ”tämä on mun hommani ja mä vastaan vain tästä”. Sen sijaan olette 

koko ajan antennit ulkona, jotta huomaatte tartteeko joku apua.” (Liite 6.) 

Kommentti: Olen teemaluokitellut vastuunkannon itsestä ja toisista 

yhteistoiminnallisten valmiuksien joukkoon. Epäitsekkyys korostaa 

yhteistoiminnallisuutta. Epäitsekkäät henkilöt ovat alttiita laittamaan toisen 

ihmisen tai yhteisen edun oman henkilökohtaisen menestyksen edelle. Sitä 

asennetta laadukas kuoro tarvitsee ja sitä havaitsin Tapiolan kuoron toiminnassa 

paljonkin. 
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4B) Pienryhmätoiminnan valmiudet (ml. halukkuus ja kyvykkyys) 

Oma luokitteluni: Yhteistoiminnalliset valmiudet 

BIG5: E3 (Ekstraversio/Vakuuttavuus) 

Näyte aineistosta: ”On hienoa, että joskus myös aktivoidutte aivan itse ja 

huomaatte mennä laulamaan. Tämä pienryhmäjuttu kertoo kuorosta ja 

kuorolaisista aika paljon, ja haluan tuoda sen esille tässä listassa, jotta tiedätte sitä 

arvostettavan. Arvostan sitä, että olette käytettävissä. Joskus pienryhmät menevät 

esiintymään ilman minua. Silloin vain sovitaan kuka vetää hommaa ja on 

päävastuussa.” (Liite 6.) 

Kommentti: Kriteeri tarkoittaa tässä yhteydessä valmiutta kantaa tarvittaessa 

nopeasti vastuuta ja esiintyä joskus spontaanisti pienellä kokoonpanolla. 

Luokittelun painottuessa kyvykkyyteen korostuisi kriteerin musiikillisten 

valmiuksien puoli. Pienryhmien tarve voi kuorotoiminnassa esiintyä hyvin 

erilaisissa tilanteissa ja erilaisin kokoonpanoin. Tämä kriteeri korostaa erityisen 

selvästi ryhmän sisäistä johtajuutta, joka muutoin on teema-alueiden käsittelyssä 

jäänyt hyvin vähäiselle painoarvolle. Ehkä syvähaastattelun keskustelunavaukset 

eivät sisäisen johtajuuden osalta kehittyneet raportoitaviksi tuloksiksi asti näiden 

tutkimustehtävien puitteissa, vaikka alun perin toisin oletinkin. 

4D) Sopeutuminen ryhmään, yhteistyökyky, avuliaisuus 

Oma luokitteluni: Yhteistoiminnalliset valmiudet 

BIG5: A3 (Sovinnollisuus/Epäitsekkyys) 

Täydentävä luokka: E2 

Näyte aineistosta: ”Toimiva tiimityö edellyttää sosiaalisia valmiuksia ja 

rakentavaa suhtautumista kanssalaulajiin. Mukaan mahtuu joskus niitäkin, jotka 

saattavat pompotella muita aika ikävästi. Se pitää laittaa heti porukalla kuriin. En 

voi yksin nähdä kaikkea, ja siksi on tärkeää säilyttää hyvä fiilinki, uskallus tehdä 

asioita, auttaa ja suhtautua positiivisesti toisiimme.” (Liite 6.) 

Kommentti: Anteliaisuus, toisten huomioon ottaminen ja avuliaisuus, jotka ovat 

alapiirteen A3 perustekijöitä, kuvaavat tätä valintakriteeriä erittäin täsmällisesti. 

Täydentäviä piirteitä löytyy ensisijaisesti alapiirteestä E2. 
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4E) Positiivisuus, vaikutus ympäristöön 

Oma luokitteluni: Yhteistoiminnalliset valmiudet 

BIG5: E6 (Ekstraversio/Positiivisuus) 

Näyte aineistosta: ”Kaikki ihmiset ovat plus- tai miinusmerkkisiä ilmapiirin 

luomisen suhteen. Olisi hyvä, että kaikki miettisivät kumpaan ryhmään kuuluvat. 

Onko suhtautumistapa toisiin ja tähän hommaan aina positiivinen? Vai onko niin, 

että kaikki on aina nurinpäin? Toiset näkevät kaiken valoisana ja säteilevät sitä 

muihin. Mietipä, ketkä porukassa ovat näitä erityisen positiivisia, niitä joiden 

kanssa on kiva olla tekemisissä. Ja mieti myös kumpaan ryhmään luonnostasi 

kuulut. Ja ennen kaikkea voitko tehdä asialle jotakin. Luonteenpiirteiden merkitys 

korostuu matkoilla.” (Liite 6.) 

Kommentti: Positiivisuus löytyy sellaisenaan persoonallisuuden piirteiden 

luokittelusta.  

4F) Tytöt–pojat-balanssi 

Oma luokitteluni: Yhteistoiminnalliset valmiudet 

BIG5: A4 (Sovinnollisuus/Myöntyvyys) 

Näyte aineistosta: ”Jos ihan tiukasti katsoisi, poikia olisi mukana hyvin vähän 

eikä se olisi hyväksi kenenkään kannalta. Miksi olen halunnut, että te ja mun 

aiemmat lapsikuoroni ovat sekakuoroja on juuri se, että sekakuoro on 

luonnollinen yhteisö.” 

”On hyvä, että ryhmässä myös matkoilla on sen verran poikia, että saa aikaan 

pienen jännitteen. Se on terveellinen asia kehitystä ajatellen. Loppujen lopuksi 

maailmassa on miehiä ja naisia, ja mielestäni tämä kuorotoiminta on erinomainen 

paikka opetella sitä. Siksi pidän tätäkin asiaa täällä näkyvillä, jotta on jossakin 

tilanteessa selittävä tekijä jos joku mielestään paremmin laulava tyttö saattaa 

jäädä rannalle ja kokea tilanteen epäoikeudenmukaisena. Tällainenkin asia on 

olemassa ja otettava huomioon.” (Liite 6.) 

Kommentti: Sijoitan kriteerin yhteistoiminnallisten valmiuksien joukkoon, koska 

tässä yhteydessä kriteerillä ei ensisijaisesti tarkoiteta musiikillista balanssia. 

Näyte vahvistaa tämän. Valinnat matkakuoroon eivät tapahdu aina lapsen 

näkökulmasta oikeudenmukaisimmalla tavalla, jossa valintakokeen ”parhaat” 

suoriutujat olisivat objektiivisesti valittujen kärjessä. Kun tästä poiketaan, on 

johtajan perusteen oltava erityisen läpinäkyvä ja selkeä myös nuorimpien 

kuorolaisten ymmärrettäväksi. Tyttöjen ja poikien väliseen balanssiin liittyvä 
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tekijä on hyvä esimerkki tällaisesta perusteesta, minkä on tarkoitus johtaa 

mahdollisimman nopeaan tilanteen hyväksymiseen. 

Edellä olevien 15 kriteerin luokittelun koin selväksi. Seuraavaksi luettelen ne 

kriteerit, joiden osalta luokittelu ei ollut yksiselitteistä tai osoittautui jopa 

mahdottomaksi. 

2A) Keskittymiskyky 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: E4- (Ekstraversio/Vireys) 

Täydentävät luokat: C2, C5 

Näyte aineistosta: ”Tämä taito kehittyy pikkuhiljaa kuorotyön myötä. Opitte 

keskittymään siihen mitä tehdään, toiset nopeammin, toiset hitaammin. Mutta 

keskittymiskyky on ilman muuta kriteerinä tässä matkakuorolistalla, koska tämän 

tasoista musisointia ei voi lähteä harrastamaan maailmalle jos se ei riitä. Kun 

työskennellään, ei voi koko ajan tehdä jotakin muuta siinä välissä kuten yhä 

joidenkin kohdalla asian laita on. Ja vaikkei olekaan mikään musiikillinen 

ominaisuus, sekin on tärkeä asia oppia.” (Liite 6.) 

Kommentti: Koin keskittymiskyvyn luokittelun persoonallisuusteorian pohjalta 

odottamaani vaikeammaksi. Luokan E4 positiiviset piirteet korostuvat jatkuvassa 

liikkeessä ja tarpeessa ylläpitää kiirettä. ”Negatiivisuus (-) tässä ryhmässä ei 

tarkoita automaattisesti laiskuutta tai hitautta”, kirjoittavat Costa ja McCrae 

(1992: 17). Tulkitsen sen tarkoittavan tässä yhteydessä ennemminkin kykyä 

keskittyä oleelliseen, kun sitä vaaditaan. Heinström (2010, 114) kirjoittaa samaan 

viitaten esimerkiksi välittömän uhkan hetkellä negatiivisen vaikutuksen johtavan 

parempaan keskittymiseen ja tarkentavan ajattelua. Järjestyspiirre (C2) ja 

itsekuripiirre (C5) täydentävät kriteeriluokittelua.  

2B) Aktiivisuus 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: E4 (Ekstraversio/Vireys) 

Täydentävä luokka: C3 

Näyte aineistosta: ”On aivan sama, kun opettelee ajamaan polkupyörällä, sitä ei 

voi opetella kirjasta tai esimerkkiä katsomalla. Taidon oppii vain polkemalla ja 

tekeminen automatisoituu vähitellen niin, ettei asiaa enää tarvitse miettiä. Sama 
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koskee vieraan kielen ääntämistä. Se ei tapahdu sillä, että kerran viikossa toistat 

sanat täällä ja ajattelet, että kyllä se hyvin menee.” (Liite 6.) 

Kommentti: Kriteerin esiintyminen luettelossa tarkoittaa aktiivisuutta kaikkeen 

kuorotoimintaan liittyen, mikä vaikeuttaa luokittelua (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 8). Tässä tapauksessa päädyin samaan primääriluokitteluun (E4) kuin 

keskittymiskyvyn yhteydessä, mutta nyt sen positiivisten (+) ominaisuuksien 

puolelta. Aktiivisuutta voisi tulkita helposti myös velvollisuudentunteen määreellä 

(C3): Koevuoden jälkeinen sitoutuminen kuoroon tarkoittaa velvollisuuksia, jotka 

on hoidettava.  

2D) Omatoimisuus ja itsenäisyys 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: C1 (Tunnollisuus/Pätevyys) 

Täydentävä luokka: E3 

Näyte aineistosta: ”Sehän nimenomaan tarkoittaa, että pystyttekö kumoamaan 

tämän psykologian säännön, jonka mukaan joukossa tyhmyys tiivistyy. Kun 

ihmiset ovat ryhmässä, ovat kuinka fiksuja tahansa, he joskus vaan toimivat 

laumana. Sen sijaan, että pystyisivät ottamaan tilanteesta vaarin ja toimimaan sen 

vaatimalla tavalla omatoimisesti. Ajan siis takaa ettette menettäisi 

itsenäisyyttänne, vaikka olette ryhmässä. Siinä toki kummittelee vaara, että on 

pian liikaa itsenäisiä toimijoita ja tulee ristiriitoja. Mutta oleellista on, että 

yhteisesti ymmärrätte ja sisäistätte, mikä teidän yhteinen päämääränne on. Ja 

sehän on tehdä yhdessä hyvä esiintyminen. Ja kaikki mikä palvelee sitä, on 

hyväksi. Silloin yleensä löytyy omatoimisestikin sellainen toimimisen tapa, joka 

palvelee tätä yhteistä päämääräämme.” (Liite 6.) 

Kommentti: Omatoimisuuden ja itsenäisyyden luokittelu osoittautui 

keskittymiskyvyn tapaan vaikeaksi. Lopulta valintani oli pätevyys, jota Ala-

Pöllänen puheessaan useaan kertaan korostaa. Perusosaamisen on oltava hallussa 

ennen minkään muun alueen tarkastelua. Jos laulajan osaaminen (pätevyys) ei ole 

laulajalla kunnossa, on mahdotonta ajatella hänen toimivan omatoimisesti ja 

kantavan itsenäistä vastuuta tekemisestään. Heikommat osaajat siirtyvät 

itsenäisen toiminnan sijaan massamusisointiin, koska ”peesaaminen” on 

turvallisempaa. Omatoimisuutta ja itsenäisyyttä samasta omatoimisen osaamisen 

näkökulmasta selittää hyvin myös vakuuttavuuspiirre (E3). Vakuuttavat laulajat 

hallitsevat asiansa ja päätyvät usein vetämään ryhmäänsä. Alhainen tulos luokassa 
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E3 tarkoittaa nimenomaan pysyttelyä taustalla ja ”vähäisempää osallistumista 

ryhmän keskusteluun” (Costa ja McCrae 1992: 17). 

2E) Käytöstavat 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: E1 (Ekstraversio/Sydämellisyys) 

Täydentävät luokat: N2, A3 

Näyte aineistosta: ”Ymmärrätte, miksi mun pitää välillä käskyttää selkeästi ja 

olla tiukka opettaja. Joskus puuttua ihan kesken laulunkin. Useimmiten 

tuijottamalla suoraan silmiin, kuten olette huomanneet. Tai aika moni teistä 

ainakin on. Se on yleisin tapani puuttua häiriöihin. Joskus pitää sanoa ihan 

suoraan, mutta todella harvoin henkilökohtaisesti, kuten olette havainneet.” (Liite 

6.)  

Kommentti: Tulkitsen käytöstapojen olevan tässä luettelossa ennemmin otsikko 

kuin yksittäinen kriteeri. Se pitää sisällään useita alatekijöitä. Sydämellisyys 

eloisuuden alapiirteenä sopii kuitenkin itsenäiseen, Ala-Pölläsen listaan 

pohjautuvaan luokitteluun. Sydämellisyyden pohjalla on ystävällisyys, mistä 

seuraa aito halu ystävystyä toisen ihmisen kanssa. Vihamielisyys (N2) soveltuu 

niin ikään käytöstapojen luokitteluun, kuten myös tulos epäitsekkyyden 

alapiirteessä A3.  

2I) Kiertuekestävyys ja stressinsieto 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset käyttäytymisen piirteet 

BIG5: A6 (Sovinnollisuus/Lempeämielisyys) 

Täydentävä luokka: N6 

Näyte aineistosta: ”Kiertuekestävyys tarkoittaa yleensä sitä, että matkan 

jatkuessa ja ihmisten väsyessä fyysiset ja psyykkiset tekijät korostuvat. Fyysisesti 

on kysymys myös yleiskunnosta, jonka kanssa kiertuekestävyys on tiukasti 

sidoksissa. Jatkuva, aamusta iltaan toistuva samojen ihmisten kohtaaminen 

tarkoittaa psyykkisellä puolella helposti, että pienetkin asiat toisissa alkavat 

häiritä. Kun väsähdätte, mukaan tulee helpommin nokkimista ja tiuskimista. Siinä 

näkee, kuinka ihmiset kestävät kiertue-elämää. Jos tulistut tosi helposti ja ilmaiset 

oman halusi absoluuttisesti, sekin ilmenee yleensä vahvemmin mitä väsyneempi 

on ja mitä pidemmälle kiertue etenee.” 
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”Jos kantti ei kestä tiukkaa tilannetta, se kasvaa kokemuksen myötä ja 

ylimääräisestä jännityksestä pääsee eroon. Mutta ette ole ehkä vielä valmiita ja 

kypsiä matkalle, jos kipsaatte täällä. En voi lähteä sellaisen porukan kanssa 

liikkeelle, jolla kantti ei kestä. Matkoilla on hyvin hektisiä ja jännittäviä tilanteita, 

ja mun on oltava varma, että pärjäätte niissä. En yksinkertaisesti voi kertoa 

kuulijoille, että kyllä nämä yleensä laulavat hyvin, mutta nyt jännittivät. Stressin 

sietäminen on elämään kuuluva välttämätön piirre, ja tämä on yksi tapa opetella 

sitä. Eikä ole mikään häpeä, jos olet hyvä laulaja, mutta jännität 

esiintymistilannetta. Sitä voi käsitellä ja sen voi saada haltuun.” (Liite 6.) 

Kommentti: Kiertuekestävyys on tulkittavissa vahvemmin fyysiseksi 

taipumukseksi, kun taas stressinsieto ennemmin yksilön henkiseksi 

ominaisuudeksi. Tässä yhteydessä molemmat kuuluvat samaan kokonaisuuteen 

painotuksen kallistuessa yksilön henkisten ominaisuuksien puolelle. Alapiirteistä 

selkeimmin korostuu lempeämielisyys, mikä tarkoittaa tässä yksilön kykyä toimia 

rakentavasti, myötätuntoisesti ja humaanisti sosiaalisessa kanssakäymisessä. 

Stressinsietoon suoraan liittyvä alapiirre N6 täydentää kokonaisuuden. Järjestys 

primääritekijän ja täydentävän tekijän kesken voisi tässä yhteydessä olla yhtä 

hyvin päinvastainen. 

4C) Sosiaalisuus ja suhtautuminen muihin 

Oma luokitteluni: Yhteistoiminnalliset valmiudet 

BIG5: A3 (Sovinnollisuus/Epäitsekkyys) 

Täydentävä luokka: E1 

Näyte aineistosta: ”Itse asiakokonaisuutenahan tämä on ihan valtavan laaja. Se 

pitää sisällään vastuunkantoa, sitä että tulee muiden kanssa toimeen, huomaa 

asioita ja pystyy auttamaan muita tarvittaessa. On tärkeää pystyä luottamaan, että 

hankalalla hetkellä toiset auttavat. Pitää olla sosiaalista silmää, että huomaat 

tilanteet ja pystyt tekemään niistä johtopäätökset. Koko ajan pitäisi olla herkkänä, 

josko voisit tässä tilanteessa mennä mukaan ja auttaa. Tarkoitan tässä auttamisen 

positiivista puolta enkä leimaavaa sosiaalisuutta. Siinä joku teistä olisi asetettu 

toisten yläpuolelle auttamaan muita, koska on muita parempi. Ei niin, vaan kaikki 

uitte samassa lammessa ja on kaikkien yhteinen etu, että homma toimii.” (Liite 6.) 

Kommentti: Primäärikriteerin valintaa tehdessäni vertailin tarkasti kahta 

luokitteluun päätynyttä alapiirrettä A3 ja E1. Molemmissa on paljon asiaan hyvin 

sopivia sisältöjä. Analysoitavassa tekstissä korostuu selvemmin auttamisen halu ja 

valmiudet siihen. Tämän tekijän sisältyessä selvemmin luokkaan A3 päädyin 
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esittämääni järjestykseen (Costa ja McCrae 1992: 18). Täydentävä luokka E1 

painottaa puolestaan enemmän sosiaalisuuden ystävällistä, hellää ja rakastavaa 

puolta. Siinä painopiste on siten aavistuksen enemmän Ala-Pölläsen mainitseman 

ja kavahtaman ”leimaavan sosiaalisuuden” puolella. 

1B) Äänen laatu: volyymi, soveltuvuus, kehittyminen 

Oma luokitteluni: Musiikilliset valmiudet 

BIG5: Luokittelematon  

Täydentävä luokka: C5, C4, O2, E4 ja O4 

Näyte aineistosta: ”Tavoite on, että saatte kaikki kehitettyä äänenne pisteeseen, 

jossa voi toteuttaa dynamiikkaa, olla joustava ja että äänen laatu soveltuu ja istuu 

sisään tähän meidän sointiin yleensäkin. Nämä ovat juuri näitä listallakin olevia 

äänenlaadun osatekijöitä. Kehittyminen tarkoittaa puolestaan, onko ääni 

kehittynyt, kuten on ollut tarkoitus. Kehittyminen myös äänellisesti on siis yksi 

kuoron perustekijöitä. Eli nämä seikat saattavat olla ja ovatkin tietyissä tilanteissa 

ratkaisevia. Mutta onneksi ovat asioita, joihin voitte tosiaan myös itse vaikuttaa. 

Voitte opetella stemmat paremmin tai huonommin, ja aktiivinen äänenhuolto 

myös oma-aloitteisesti toteutettuna kehittää ääntä.” (Liite 6.)  

Kommentti: Äänen laadun systemaattinen kehittäminen vaatii esimerkiksi 

tunnollisuutta, itsekuria (C5), velvollisuudentuntoa (C4), esteettisyyttä (O2) ja 

toimeliaisuutta (E4 ja O4). Äänen laatu on kuitenkin tässä yhteydessä 

ensisijaisesti ja vahvasti musiikillinen käsite ja nähdäkseni mahdoton 

sijoitettavaksi primääritekijänä yhden tietyn persoonallisuuden piirteen luokkaan.  

3A) Yleiskunto & 3B) Ruokailutottumukset ja -tavat 

Oma luokitteluni: Henkilökohtaiset fyysiset ominaisuudet 

BIG5: Luokittelematon 

Näyte aineistosta: ”Yleiskunto vaikuttaa ratkaisevasti kiertueella jaksamiseen ja 

on puolestaan seuraus esimerkiksi ruokailutottumuksista. Tämähän on loppujen 

lopuksi fyysisten ominaisuuksien kenttä, jossa kaikki vaikuttavat toisiinsa. Jos 

nirsoilee ruokailussa eikä saa kunnolla ravintoa, väsähtää niin ikään tähän kiertue-

elämään hyvin nopeasti.” (Liite 6.)  

Kommentti: Yleiskunto sekä ruokailutottumukset ja -tavat olivat haastattelussa 

ainoat kaksi erillistä kriteeriä, jotka asettuivat samaan ”nippuun” kaikkia 24 

kriteeriä tarkastellessa. Ne ovat myös kaksi kriteeriä, joiden luokittelu aineiston 
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pohjalta, viiden suuren mallin mukaan, osoittautui vahvasti fyysisen 

ominaisuuden luonteen vuoksi vaikeimmaksi. Persoonallisuuden piirreteoriaan ei 

sisälly yksilön fyysisiä ominaisuuksia. Tästä johtuen yhdistin nämä kaksi 

kriteeriä, enkä katso mahdolliseksi luokittelua käyttämäni teorian pohjalta. 

5.4.2 Yhteistoiminnallisten kriteerien analyysi 

Wepner (2011a: 127–142) kirjoittaa kahdeksasta hallitsevasta yhteistoiminnallista 

johtajaa kuvastavasta tekijästä. Aloitan yhteistoiminnallisen johtajan 

persoonallisuuden tarkastelun niiden kautta. Tässä analyysissä en koe 

täydentävien alapiirteiden käyttöä tarpeelliseksi, vaan luokitteluun päätyy vain 

selkeimmin kutakin piirrettä kuvaava alapiirre. Muuten toteutan analyysin siten 

kuin luvussa 5.4.1. Perustelen valintaani Ala-Pölläsen puheesta nousevan 

esimerkin ja valintaa täydentävän kommenttini avulla. Wepnerin esille nostamien 

kahdeksan tekijän jälkeen seuraa kahdeksan muuta tarkasteltavaa tekijää, jotka 

esiintyvät tekstissä yhteistoiminnallisen johtajan tarkastelun yhteydessä.  

Kaikki seuraavat tekijät ovat yhtä tärkeitä eivätkä esiinny erityisessä 

järjestyksessä merkitsevyytensä suhteen. Tässä suhteessa vallitsee merkittävä ero 

matkakuorokriteeristöön, jossa osaamisen merkitys on Ala-Pölläsen ajattelussa 

muita tekijöitä huomattavasti painavampi. 

Tekijä 1: Tieto (knowledge) 

BIG5: C1 (Tunnollisuus/Pätevyys) 

Näyte aineistosta: ”Nämä laulajat tulevat tavallaan kuoron menneisyydestä 

kertomaan asioita ja toisaalta kokemuksellaan vahvistamaan esitystilannetta 

osaamisellaan. Haluan aina varmistaa, että tietyt asiat siirtyvät kuorosukupolvelta 

toiselle. Vaikka ne jatkuvasti siirtyvätkin, siellä on kuitenkin aina avainhenkilöitä, 

jotka ovat jossakin suhteessa tärkeitä.” (Liite 6.) 

Kommentti: Näytekatkelma liittyy tilanteeseen, jossa Ala-Pöllänen perustelee 

nuoremmille laulajille päätöstään kutsua esiintymismatkalle pari varttuneempaa, 

jo kuoro-uransa lopettanutta laulajaa. Heidän tietotaitonsa on lapsikuorolaulajana 

kehittynyt tavallaan maksimiinsa – niin korkealle, että johtaja haluaa hyödyntää 

heidän panostaan vielä ”eläköitymisen” jälkeenkin. Katkelma ei kuitenkaan kerro 

vain laulajien saavuttamasta pätevyydestä ja sen siirtämisen merkityksestä. 

Johtajan pätevyyttä puolestaan mittaa, kuinka asian saa viestittyä nykykuorolle 
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heidän hyväksymällään tavalla. Olisi toinenkin tapa: se, joka saisi nykylaulajat 

tuntemaan itsensä riittämättömiksi ja kykenemättömiksi. 

Tekijä 2: Visionäärisyys (vision) 

BIG5: O5 (Avoimuus/Idearikkaus) 

Näyte aineistosta: ”Jos teillä on hyviä ideoita jotka voisivat vaikuttaa tähän 

kuorohommaan positiivisesti, tulkaa ihmeessä kertomaan. Ei tarvitse olla mikään 

järjestetty iltatilaisuus, tulkaa vaan nykäisemään hihasta jotakin meistä aikuisista. 

Teillä on hyviä ajatuksia, ja meidän yhteinen yritys kuitenkin tämä homma on.” 

(Liite 6.) 

Kommentti: Esimerkissä Ala-Pöllänen rohkaisee nuorimpia laulajia tarttumaan 

epäkohtiin. Visionäärisyyttä kuvaa johtajan irrottautuminen nykyhetkestä ja 

menneistä tapahtumista. Sen sijaan hän on systemaattisesti rakentamassa tulevaa. 

Kuorotoimintaa linjataan kaiken aikaa usean vuoden perspektiivillä. Esiintymisiä, 

tilaussävellyksiä ja muuta toimintaa valmistellaan vuosiksi eteenpäin. Hallituksen 

hyväksymä strategia luo viitekehyksen suunnittelulle. Uusien laulajien sisäänajo 

on kauaskatseista toimintaa. Mitään ei tapahdu hetkessä, ehkä yksittäistä 

esiintymiskokemusta lukuun ottamatta. Jokainen on kuorossa asiantuntija, ja 

jokaisen mielipiteellä oli Tapiolan kuorossa aidosti arvo. Tämä ei muuta tosiasiaa, 

että koko ryhmän visioinnin jälkeenkin johtajan ja muun hallinnon yksiselitteinen 

vastuu on vastata vision konkretisoinnista ja toteutumisesta.  

Tekijä 3: Ihmissuhdetaidot (interpersonal skills) 

BIG5: E2 (Ekstraversio/Seurallisuus) 

Näyte aineistosta: ”Tehän kuitenkin ryhmäydytte ilman muuta, kukin omin 

perustein. Jotkut teistä ovat samaa ikäluokkaa, toiset samaa koevuosiryhmää, 

stemmaa, tai ehkä luokkakavereita. Kaipaatte sosiaalista ryhmää, ja etsitte sen 

joka tapauksessa. Tiedän ja hyväksyn sen, mutta tämä ei saa johtaa mihinkään 

kuppikuntaisuuteen.” (Liite 6.) 

Kommentti: Ryhmäytymisen ja kuppikuntien muodostumisen välillä on suuri, 

usein tiedostamaton ero. Ala-Pöllänen halusi korostaa selväsanaisesti tätä eroa 

kuorolaisilleen. Ryhmäytyminen on normaalia, kuppikuntiin ajautuminen asettaa 

ryhmiä vastakkain ja sotii perustehtävää vastaan. Seurallisuuspiirteen 

ilmenemisessä on suuria henkilökohtaisia eroja, mutta kaikki ihmiset hakeutuvat 

luonnollisesti ryhmään tai ainakin joutuvat elämänsä aikana lukemattomiin 
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sosiaalisiin tilanteisiin. Vuorovaikutustilanteita ei voi välttää. Kuoro luo tämän 

harjoitteluun luonnolliset puitteet, koska se toimii itsessään ryhmänä, jonka sisällä 

on useita pienempiä ”porukoita”. On pitkälle johtajan aktiivisuuden ja 

ihmissuhdetaitojen varassa, ettei näistä porukoista muodostu kuppikuntia.  

Tekijä 4: Yrittäjyys (entrepreneurial skills) 

BIG5: C4 (Tunnollisuus/Suorituskeskeisyys) 

Näyte aineistosta: ”Puhuisin myös positiivisesta paineesta. Mulla on perusajatus, 

että tietty paineen kokemus parantaa aina lopputulosta. Jos on ihan relax, jotakin 

jää puuttumaan. Se, miten etukäteen pyrin tätä prosessia johdattelemaan, on 

tuntuvan paineen antaminen harjoitusprosessin alkuvaiheessa. Oppimisen tehokas 

käynnistyminen vaatii sitä.” (Liite 6.) 

Kommentti: Yritteliäisyys, ahkeruus, päättäväisyys ja luottavaisuus kuvastavat 

alapiirrettä C4. Kaikki kuuluvat yrittäjyyden ytimeen. Katson Ala-Pölläsen 

käyttämän positiivisen paineen termin kuvaavan yrittäjyyttä ja yritteliäisyyttä 

hyvin. Paine voi olla luonteeltaan negatiivista tai positiivista. Negatiivisena paine 

kuluttaa ja tuhoaa jotakin toiminnasta. Positiivinen paine kiihdyttää 

oppimisprosessia tai työntekoa. Positiivinen paine saa yrittäjän innovoimaan ja 

hakemaan omaleimaisia selviytymisratkaisuja kovassa kilpailussa. Yritteliään 

kuorolaulajan positiivinen paine korostaa ennen kaikkea ohjelmiston teknisen 

oppimisen merkitystä. Johtajan on vaikea päästä työstämään kuoronsa kanssa 

syvempää musiikillista ilmaisua niin kauan kuin laulajat ovat kiinni teknisessä 

oppimisprosessissa, kiinni nuoteissa. Siksi positiivisen paineen luominen on usein 

oppimisprosessin viimeistelylle välttämätöntä. Paine syntyy pääsääntöisesti 

puristuksessa, hyvin harvoin täysin vapaassa, rajoittamattomassa ja avoimessa 

hengitystilassa.  

Tekijä 5: Neuvottelutaidot (negotiation skills) 

BIG5: E2 (Ekstraversio/Seurallisuus) 

Näyte aineistosta: ”Olkaa viikonloppuna aktiivisia muutenkin kuin lavalla. 

Meillä on paljon ulkomaisia kuoroja täällä kylässä. Kun huomaatte että joku 

tarvitsee apua, olkoon teidän majoitettavanne tai ei, menkää auttamaan. He 

saattavat tarvita jotakin ohjausta, ja te tunnette paikat täällä. Pitäkää silmät ja 

korvat auki. Se on nimittäin meillä suomalaisilla huono puoli, että ollaan aika 

sulkeutuneita.” (Liite 6.) 
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Kommentti: Neuvottelutaidot tarkoittanevat tässä kutakuinkin samaa 

kuin ”pyrkimys yhteisymmärrykseen” tai ”kuuntelemisen taito”, ehkä 

jopa ”kyvykkyys sosiaalisuuteen”. Yksinpuhelu ei ole neuvottelu. Ala-Pölläsen 

puheenvuoro on kokonaisuudessaan yksinpuhelu, joten käydystä dialogista on 

mahdoton löytää tähän aineistoon perustuvaa esimerkkiä. Valitsemani näyte 

toimii kuitenkin esimerkkinä Ala-Pölläsen harjoittamasta rohkaisusta 

sosiaalisuuteen. Johtajan viesti ei ole uskottava, mikäli hän sanoo yhtä ja toimii 

toisin. Ala-Pöllänen näytti kuorolaisilta peräänkuuluttamaansa 

yhteisymmärryksen ja kuuntelemisen asennetta ja esimerkkiä monella tavalla, 

monessa eri tilanteessa. Havainnointivuoteni aikana en tunnistanut tilannetta, 

jossa Ala-Pölläsen kuorolle asettamat vaatimukset olisivat olleet ristiriidassa 

hänen näyttämänsä esimerkin kanssa.  

Tekijä 6: (Organisaatio-)johtamistaito (managerial skills) 

BIG5: E3 (Ekstraversio/Vakuuttavuus) 

Näyte aineistosta: ”On ihan terve piirre tavoitella myös keskinäistä arvostusta, 

jota ansaitaan esimerkiksi ja nimenomaan osaamisella. Se keskinäinen 

arvostuksenne perustuu ansaitsemiseen. Ja on hyvä, että perustuu siihen eikä 

johonkin muuhun asiattomaan vallantavoitteluun porukassa. Se osoittaa, että olet 

todella tehnyt aseman eteen työtä. Sitä pitää arvostaa. – –  En yksinkertaisesti voi 

lähteä siitä, että jos joku ei osaa stemmoja tai sanoja, eikä vain ole opiskellut, olisi 

matkakuorolaisten joukossa.” (Liite 6.)  

Kommentti: Johtajuudesta kuorolaisille puhuessaan Ala-Pöllänen osoittaa 

selväsanaisesti oman johtajuutensa. Sanat ovat painavia, tulevat kohti, mutta eivät 

pyri syyllistämään. Johtajuus on luonteenpiirre, joka on toisilla hallitsevampi kuin 

toisilla. Se on normaalia, ja sitä pitää voida tukea. Piirteen ylikorostuessa se 

haittaa yhteistä suorittamista eikä jätä johtajalle muuta mahdollisuutta kuin yrittää 

leikata ylimääräistä pois. Se tapahtuu laskemalla yksittäisen laulajan itsetuntoa ja 

dominoinnin tarvetta oikeammalle tasolle ryhmädynamiikan positiivisen 

kehityksen näkökulmasta. Kuorolaisen tehtävä ei ole tavoitella valtaa. Se ei kuulu 

Tapiolan kuoron henkeen eikä identiteettiin. Sen Ala-Pöllänen ilmaisi 

absoluuttisesti. Korostettu asema kuorolaisten joukossa perustuu hänen 

ajattelussaan vain osaamiseen. Sen ymmärtävät kaikki, osaamista arvostavat 

kaikki ja siksi asetelma on hyväksyttävä. 

Johtaminen on usein yhteisten pelisääntöjen luomista ja avointa, selkeää 

viestintää. Jälkimmäinen katkelma kuvastaa selkeällä tavalla Ala-Pölläsen 
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asiajohtamista (management). Hän ei jätä rooliaan epäselväksi kuorolaisille. Hän 

johtaa, ja johtajan rooliin kuuluen hän päättää valitsemiensa kriteerien perusteella, 

kuka osallistuu matkalle. Hän on luonut ja viestinyt vakuuttavasti selvät 

pelisäännöt: jos ei osaa, ei voi tulla valituksi. Viesti on tässä kohden niin selvä, 

ettei nuorinkaan kuorolaisista voi olla ymmärtämättä sisällön perussanomaa. 

Tekijä 7: Eettisyys (work ethics) 

BIG5: A2 (Sovinnollisuus/Suoraviivaisuus) 

Näyte aineistosta: ”Koen tärkeäksi, että kun tulokset matkakuoronvalinnasta 

kerrotaan, saatte mahdollisuuden kysyä, jos ette ymmärrä jotakin ratkaisua. Siksi 

omassa mielessäni on oltava selkeästi tämä lista ja kriteerit, mutta ajattelen sen 

julkistamisen olevan hyväksi myös kehittymisen ja kasvamisen näkökulmasta.” 

(Liite 6.) 

Kommentti: Eettisyys johtamisessa on pitkälle sitä, että johtaja toimii 

suoraviivaisella, johdonmukaisella, kaikkia osapuolia kunnioittavalla ja 

tasapuolisesti kohtelevalla tavalla. Tasapuolisuus ei ole tasapäistämistä. 

Päinvastoin, tasapäistäminen voi tietyissä tapauksissa tarkoittaa mitä suurinta 

epätasa-arvoa. Senkin vaara on kuoromaailmassa suuri. Suoraviivaisuuspiirteessä 

korostuu johtajan avoin ja vilpitön käytös. Valintatilanteen yhteistoiminnallinen 

purkaminen tai edes sen mahdollisuuden tarjoaminen tukee avoimuutta ja 

vilpittömyyttä. Avoimet valintaperusteet kehittävät ymmärrystä ja hyväksymistä. 

Johtaja on altis vastaamaan jokaiseen epäselväksi jääneeseen asiaan. Totuus on 

joskus vaikea kohdata ja se voi olla niin johtajalle kuin laulajalle vaikea lausua tai 

kuulla kasvokkain. Mutta vasta päätöksen tosiasiallisten syiden lausumisen 

jälkeen asia voidaan käsitellä yhdessä, ja avoin puhe voi olla kehittymisen siemen 

laulajana ja johtajana. Jos tehdyn päätöksen perusteet jäävät hämärän peittoon, 

samalle kasvulle ei luoda puitteita. 

Tekijä 8: Itseluottamus (confidence) 

BIG5: E3 (Ekstraversio/Vakuuttavuus) 

Näyte aineistosta: ”Aina ennen konsertin alkua pyrimme luomaan ilmapiirin, 

jossa luotetaan itseemme ja toinen toisiimme. Mutta se ei ole vain minusta 

itsestäni kiinni, se on meidän yhteinen tehtävämme.” (Liite 6.) 

Kommentti: Itseluottamus, Wepnerin listan viimeinen piirre, on ensisijaisesti 

hyvän osaamisen seurausta. Hyvä osaaminen on puolestaan riittävän omaehtoisen 
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työskentelyn välitön seuraus. Ala-Pöllänen korostaa tätä toistuvasti kuorolleen, 

minkä jokainen kuorossa laulanut helposti ymmärtää. Vakuuttava osaaminen on 

vahvasti kahdenvälinen asia: Johtajan tulee pystyä luottamaan, että kuoro osaa ja 

kuoron on voitava luottaa johtajan osaamiseen. Näytteessä on kuitenkin erityisesti 

kysymys johtajan merkityksestä ja hänen erityisestä mahdollisuudestaan olla 

rakentamassa tai tuhoamassa itseluottamusta hyvin kriittisellä hetkellä. Kyseinen 

konserttitilanteen viime hetken valmisteluun liittyvä katkelma osoittaa tässä 

kohden vain Ala-Pölläsen tiedostavan asian ja hetken luomat mahdollisuudet. 

Keinoja tähän on käsitelty muualla, kuten luvussa 4.3.3.  

 

Seuraavat kahdeksan yhteistoiminnallista johtajaa kuvaavaa adjektiivia ja 

luonnehdintaa ovat päätyneet analyysiin yhteistoiminnallisuutta käsittelevästä 

neljännestä luvusta ja sen taustakirjallisuudesta: 

Tekijä 9: Strategisuus, loogisuus ja systemaattisuus 

BIG5: C2 (Tunnollisuus/Järjestys) 

Näyte aineistosta: ”Jos jo lapsena omaksut vastuunkantajan roolin itsellesi, näet 

vastuun tarpeellisena ja opit ottamaan sitä, se merkitsee käytännössä 

luotettavuutta. Kun pystyt tekemään tehtäväsi luotettavasti ja huolellisesti, voin 

johtajana luottaa, että mitä on sovittu se myös tapahtuu.” (Liite 6.) 

Kommentti: Strateginen johtaja kehittää kuoroaan loogisella, systemaattisella ja 

pitkäjänteisellä tavalla. Jokainen harjoitus ja konsertti toimii ennemminkin 

välietappina kuin maalina. Kuoron sisäinen järjestys ja vastuunkannon ilmapiiri 

luovat edellytykset tälle johtamistavalle. Jos johtajan energia ja aika kuluu kaiken 

oleellisen ohella epäoleellisesta vastaamiseen, eivät yhden ihmisen rahkeet voi 

riittää isoimmista linjoista huolehtimiseen. Lapsuus ja nuoruus on kasvuprosessi, 

jossa ihminen opettelee ottamaan vähitellen lisääntyvää vastuuta itsestään ja 

toisista ihmisistä ympärillään. Kuoroelämä antaa tässä välittömän palautteen ja 

siksi tarjoaa tähän hyvin johdettuna luottamukselliset puitteet. 

Tekijä10: Intohimoisuus tiimihengen edistämiseen 

BIG5: A3 (Sovinnollisuus/Epäitsekkyys)  

Näyte aineistosta: ”Toimiva tiimityö edellyttää sosiaalisia valmiuksia ja 

rakentavaa suhtautumista kanssalaulajiin. Mukaan mahtuu joskus niitäkin, jotka 

saattavat pompotella muita aika ikävästi. Se pitää laittaa heti porukalla kuriin. En 
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voi yksin nähdä kaikkea, ja siksi on tärkeää säilyttää hyvä fiilinki, uskallus tehdä 

asioita, auttaa ja suhtautua positiivisesti toisiimme.” (Liite 6.) 

Kommentti: Intohimoa kuvaava alapiirre on ennemminkin luokittelun kohdassa 

E4, mutta alkuperäistekstin täydennys ”tiimihengen luomiseen” muuttaa 

painopisteen ja luokittelun. Tiimihengen vahvistaminen korostuu Ala-Pölläsen 

puheessa selvimmin kohdassa, jossa hän korostaa jokaisen jäsenen positiivista 

suhtautumista kanssalaulajiin. Epäitsekkyys on tässä avainasemassa. Kun  

maailmalla liikutaan suurella joukolla, on yhteisen hyvän nimissä naapurin etu 

laitettava usein oman edun, toiveen tai tarpeen edelle.  

Tekijä 11: Empatiakyky ja -tahto 

BIG5: A6 (Sovinnollisuus/Lempeämielisyys) 

Näyte aineistosta: ”Kaikilla meillä on oma roolimme tukiessamme toistemme 

kiertuekestävyyttä ja stressinsietoa koti-ikävän vaaniessakin. Varsinkin 

nuoremmat laulajat saattavat ikävöidä paljonkin ja se otetaan huomioon jo tässä 

valintavaiheessa ja toki itse reissussakin.” 

”Joskushan on tapahtunut niinkin, että soolo rupeaa syystä tai toisesta 

menemään huonosti. Joku on huomannut tämän ja alkanut vain laulaa mukana 

hyräillen tai ihan äänekkäämmin. Yleisö ei välttämättä huomannut mitään. Se on 

oikeaa yhteisvastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä.” (Liite 6.) 

Kommentti: Empatiakykyyn liittyvää luokitteluani mallinnan kahdella lyhyellä 

katkelmalla, joista ensimmäisessä painopiste on aikuisen ja jälkimmäisessä lapsen 

toiminnassa. Pitkät kiertueet aiheuttavat lapsissa yllättäviäkin reaktioita, minkä 

vuoksi aikuisen tuntosarvien on oltava pystyssä. Koti-ikävän aiheuttaessa 

murhetta ja surumielisyyttä yhdessä laulajassa alakulo leviää nopeasti koko 

ryhmässä. Empaattinen joukko oirehtii negatiivisiin asioihin kollektiivisesti. Siksi 

piileviinkin oireisiin tarttuminen on tärkeä ja keskeinen aikuisryhmän tehtävä. 

Huoltajan rooli tässä työssä on Tapiolan kuorossa keskeinen johtajan ollessa 

korvaamattomana tukena. Johtaja on viime kädessä aikuisista se, joka on kuoron 

henkilöstöstä lasten kanssa eniten tekemisissä. Jälkimmäinen esimerkki kertoo 

puolestaan esiintymistilanteesta, jossa lapset reagoivat nopeasti yllättävään 

epäonnistumiseen. Tahto tukea toista laulajaa epäonnistumisen hetkellä saa 

konkreettisen muodon kyseisen näytetekstin kautta. 
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Tekijä 12: Kannustavuus 

BIG5: A3 (Sovinnollisuus/Epäitsekkyys) 

Näyte aineistosta: ”Kerta toisensa jälkeen minua ilahduttaa se, kuinka 

vilpittömästi osaatte kannustaa koelaulutilanteessa toisianne. Iloitsette toisen 

onnistumisesta ja tuette sekä kannustatte oikealla tavalla epäonnistumisen 

hetkellä. On tosiaan ehdottomasti kaikkien yhteinen etu, että pystytte 

valintatilanteessa omaan parhaimpaanne. Kun autatte ja tuette toisianne, toiset 

auttavat teitä ja kaikki onnistuvat paremmin.” (Liite 6.) 

Kommentti: Kyseessä on esimerkki siitä, kuinka Ala-Pöllänen toimii 

samanaikaisesti kahdella ulottuvuudella. Hän kiittää ja rohkaisee. Hän antaa 

palautetta lasten kannustavasta asenteesta ja kannustaa itse samassa yhteydessä 

jatkamaan samalla tavalla, toisia tukien ja rohkaisten. Se koituu loppujen lopuksi 

keskinäisessä kilpailutilanteessakin kaikkien eduksi.  

Tekijä 13: Avoimuus vuorovaikutuksessa 

BIG5: E2 (Ekstraversio/Seurallisuus)  

Näyte aineistosta: ”Tästä tulee tosin mieleen eräs episodi Ningbosta, Kiinasta. Te 

ketkä olitte mukana, muistatteko mitä siellä tapahtui?” 

”Yleisö pulisi esitysten aikana, kuten näytti olevan tapana, ja se häiritsi 

kovasti. Olenhan aina korostanut, kuinka yleisössä on osattava käyttäytyä. Se on 

esiintyjän arvostamista. Ningbossakin kyllä tykkäsivät hirveän paljon esityksistä, 

mutta tilanne häiritsi kuorolaisia. Konserttikulttuuri on siellä niin nuorta.” 

”Laitoin siinä sanaa kiertämään, että ymmärrän reaktionne mutta älkää tehkö 

sitä uudestaan – kyllä ne uskovat, jos ovat uskoakseen.” (Liite 6.) 

Kommentti: Ihmiset, joilla on vahva tulos luokassa E2, nauttivat toistensa 

seurasta. He ovat ulospäin suuntautuneita, puheliaita ja kaiken kaikkiaan 

sosiaalisia. Katkelma kertoo ennen kaikkea yleisön seurallisuudesta ja sen 

kuorolaisille välittämästä viestistä, sekä syvimmillään kulttuurieroista ja niiden 

kasvatuksellisesta ulottuvuudesta. Samalla katkelma toimii kuitenkin esimerkkinä 

Ala-Pölläsen tavasta analysoida tilanne ja perustella käytöksensä ja pyyntönsä 

avoimella ja ymmärrettävällä tavalla. Kiellon taustalla oli ymmärrys vallinneesta 

tilanteesta ja lasten ymmärryksen vajavaisuudesta, ja päämääränä viestittää se 

ymmärrettävällä tavalla kuorolaisille.  
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Tekijä 14: Luottamus 

BIG5: A1 (Sovinnollisuus/Luottamus) 

Näyte aineistosta: ”Ja tätähän esimerkiksi liikemaailmassa nimenomaan 

maailmalla kiitellään. Kun suomalaisen kanssa asiasta sovitaan, siitä myös 

pidetään kiinni. Kantakaa tätä osaa suomalaisuudesta vahvasti mukananne, niin 

täällä Suomessa kuin maailmalla.” (Liite 6.) 

Kommentti: Kuorotoiminnassa luottamuksen tasoja on useita, ja yksi niistä on  

laulajan ja johtajan oma itseluottamus. Tässä tarkoitetaan kuitenkin luottamusta 

toiseen laulajaan ja luottamusta laulajan ja johtajan välillä. Sauer, Salovaara, 

Mikkonen ja Ropo (2010: 129) korostavat vastavuoroisen luottamuksen ohella 

molemminpuolista kunnioitusta.  Nämä molemmat ilmenevät kaksisuuntaisena ja 

kaksitasoisena. Laulajan hyvinvoinnille on äärettömän tärkeää, että hän kokee 

luottavansa johtajaan myös silloin, kun johtaja ei johda ryhmän edessä seisoen ja 

näyttäen sisääntuloja. Mitä suurin luottamuksenosoitus yksittäistä laulajaa ja koko 

ryhmää kohtaan ilmenee, kun johtaja näkee oman läsnäolonsa tarpeettomaksi. 

Aivan yhtä tärkeää on, että johtajalla on täysi syy luottaa laulajiinsa. Se edellyttää 

luottamusta jokaiseen laulajaan yksilönä ja koko kuoroon ryhmänä.  

Tekijä 15: Oikeudenmukaisuus 

BIG5: A1 (Sovinnollisuus/Luottamus) 

Näyte aineistosta: ”On tärkeää, että koette tulleenne arvostelluksi 

oikeudenmukaisesti myös tässä valintatilanteessa.” (Liite 6.) 

Kommentti: Luottamuspiirrettä kuvaa yksilön taipumus uskoa muiden 

rehellisyyteen ja hyviin aikeisiin. Hyvin keskeistä on oikeudenmukaisuuden 

tunne, jonka toteutuminen korostuu matkakuorovalinnassa. Johtajan on pyrittävä 

siihen tinkimättömästi. Laulaja on saatava tuntemaan, että häntä on kohdeltu  

oikeudenmukaisesti, jotta yhdessä toimiminen positiivisessa hengessä on 

mahdollista jatkossakin. Oikeudenmukainen kohtelu ja sen onnistunut viestintä 

vahvistaa luottamusta organisaation avoimuuteen ja kaikkien laulajien 

väliseen ”reiluun peliin”, mikä on omiaan tukemaan motivaation säilymistä.  
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Tekijä 16: Asiantuntijuus ja tehtäväorientoituneisuus 

BIG5: C1 (Tunnollisuus/Pätevyys) 

Näyte aineistosta: ”Sehän nimenomaan tarkoittaa, että pystyttekö kumoamaan 

tämän psykologian säännön, jonka mukaan joukossa tyhmyys tiivistyy. Kun 

ihmiset ovat ryhmässä, ovat kuinka fiksuja tahansa, he joskus vaan toimivat 

laumana sen sijaan, että pystyisivät ottamaan tilanteesta vaarin ja toimimaan sen 

vaatimalla tavalla omatoimisesti. Ajan siis takaa, ettette menettäisi 

itsenäisyyttänne, vaikka olette ryhmässä. Siinä toki kummittelee vaara, että on 

pian liikaa itsenäisiä toimijoita ja tulee ristiriitoja. Mutta oleellista on, että 

ymmärrätte ja sisäistätte, mikä teidän yhteinen päämääränne on. Ja sehän on tehdä 

yhdessä hyvä esiintyminen. Ja kaikki mikä palvelee sitä, on hyväksi. Silloin 

yleensä löytyy omatoimisestikin sellainen toimimisen tapa, joka palvelee tätä 

yhteistä päämääräämme.” (Liite 6.) 

Kommentti: Joukossa toimimisen voimaa ei voi vähätellä hyvässä eikä pahassa. 

Kyseisessä, toiseen otteeseen käyttämässäni esimerkissä Ala-Pöllänen puhuu 

kuorolaisille itsenäisen toiminnan merkityksestä, mutta johdattelee 

puheenvuoronsa päämäärätietoisuuden ytimeen. Itsenäinen toiminta on 

mahdollista vain, kun toiminnan päämäärä on kaikille osallistujille kirkas ja 

tehtävän suorittamiseen liittyvä osaaminen (pätevyys) on riittävä. Kuorossa 

päämääränä on useimmiten onnistunut esiintyminen, mikä luo viitekehyksen 

johtajan ja jokaisen kuorolaisen asiantuntijuudelle ja tehtäväorientaatiolle.  

5.5 Analyysin tulokset ja tulkinta 

Tulosluvussa pohdin taiteen alueen yhteistoiminnallisen johtajan 

työskentelytapoja ja matkakuorovalinnan taustalla vaikuttavia käsityksiä 

kuorolaisten persoonallisuuteen liittyvistä tekijöistä. Tyypillinen 

persoonallisuuden piirteitä koskeva luokitusmatriisi syntyy psykologisen 

terapiaistunnon ja kyselylomakkeen yhdistelmänä. Tässä tutkimuksessa matriisi 

syntyi puheenvuoroa käsittelevän tekstianalyysin kautta. Koska kaikki 

persoonallisuuspsykologiset testituloksetkin on nähtävä tuloksiltaan epävarmoina 

(Costa & McRae 1992: 18; Mt. 68–74), sama kriittisyys on säilytettävä tekstin 

tulkinnassa.  

Määrällinen analyysi on tässä tutkimuksessa vain apukeino. Se on laadullista 

analyysiä täydentävä osuus, mihin laadullinen tutkimusote antaa mahdollisuuden 

(Patton 2002: 5). Tutkimuksen toteutustavan vuoksi siihen on syytä suhtautua 
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hyvin varauksellisesti ja määrällisiin tuloksiin vain suuntaa antavina. Tämän 

vuoksi en tee yksittäisiä kriteerejä ja persoonallisuuden piirteiden alapiirteitä 

koskevia havaintoja ja yleistyksiä. Se olisi aineiston määrään ja olemukseen 

nähden liian pitkälle vietyä tulkintaa. Tutkimusaihettani ja -tehtäviäni ajatellen 

riittävä mutta tärkeä tavoite on seurata puheessa esiintyvien asioiden 

painottumista varsinaisia persoonallisuuden piirteitä tarkastellen. Tällä tavalla 

tarkastellen aineisto ja tulokset ovat sopusoinnussa keskenään. Maltillisuuteen 

mutta rohkeuteen raportoinnissa kehottaa myös Heinström, joka kirjoittaa 

persoonallisuuden piirteiden tutkimisen paljastavan vain osan ilmiöstä. 

Kokonaisuus muodostuu lukemattomista psykologisten, sosiaalisten ja kontekstiin 

liittyvien tekijöiden summasta. Yksittäistä tilannetta tutkittaessa 

persoonallisuuden piirteet toimivat huonona käyttäytymisen ennustajana. 

(Heinström 2010: 4–7.) 

5.5.1 Jakaumat ja tulkinta matkakuorokriteerien perusteella  

Matkakuorovalinnan kriteerejä on Kari Ala-Pölläsen listalla yhteensä 24. Niistä 

21 luokittelin viiden suuren persoonallisuuden piirteen mallin mukaisesti. Näille 

löytyi analyysissä selkeä ensisijainen alapiirre. Jakaumia jatkossa taulukoidessani 

käytän aineistossa esiintyviä frekvenssejä. Määrällinen tarkastelu on työssäni 

apukeino, joka auttaa näkemään matkakuorokriteeristön taakse ja tulkitsemaan 

painotuksia ja tärkeysjärjestystä. Määrät eivät riitä laajojen yleistysten tekemiseen 

eivätkä itsessään ole tutkimuksen tärkein tulos.   

Jakauma on primäärikriteerien perusteella (analyysin kohta BIG5) seuraava: 

Taulukko 3. Matkakuorovalinnan primäärikriteerien jakauma.   

Persoonallisuuden piirre Lukumäärä 

N  1 

E  6 

O  1 

A  5 

C  8 

Luokittelun yhteydessä löytyi myös 19 selkeästi primääriluokittelua täydentävää 

alapiirrettä, joiden yhteenvedossa (taulukko 4) mikään viidestä pääluokasta ei 

määrällisesti korostu muihin verrattuna eikä siten johda erityisiin johtopäätöksiin: 
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Taulukko 4. Matkakuorovalinnan täydentävien kriteerien jakauma.   

Persoonallisuuden piirre Lukumäärä 

N  4 

E  4 

O  3 

A  4 

C  4 

Pääluokittain tarkastellen jakauma (ensisijaiset ja täydentävät alapiirteet 

yhteenlaskettuna) muodostuu puolestaan teema-alueittain seuraavasti: 

Taulukko 5. Matkakuorovalinnan jakaumat teema-alueittain (ensi- ja toissijaiset 

yhteensä). 

Jakauma/musiikilliset tekijät: 

 
Persoonallisuuden piirre Lukumäärä 

N 0 

E 2 

O 2 

A 1 

C 4 

  

Jakauma/käyttäytyminen: 

 
Persoonallisuuden piirre Lukumäärä 

N 5 

E  4 

O  2 

A  3 

C 8 

  

Jakauma/yhteistoiminta: 
 

Persoonallisuuden piirre Lukumäärä 

N   0 

E  4 

O 0 

A   3 

C 0 
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Henkilökohtaisten fyysisten ominaisuuksien luokka muodostui niin pieneksi, että 

jätän sen tässä yhteydessä huomioimatta. 

Yhteenvetona havaitaan, että persoonallisuuden piirteistä C (tunnollisuus), E 

(ekstraversio) ja A (sovinnollisuus) korostuvat sekä kuorolaisten olemuksessa että  

johtajan puheessa selvästi, kun tarkastellaan yksinomaan matkakuorokriteereissä 

ilmeneviä persoonallisuuden piirteitä. Tämä ilmenee täsmällisemmin (taulukko 4) 

siten, että eniten mainintoja kohdistuu tunnollisuuspiirteisiin (kahdeksan 

mainintaa), jonka jälkeen seuraavaksi eniten ekstraversio- (kuusi mainintaa), ja 

sovinnollisuuspiirteisiin (viisi mainintaa). Näiden piirteiden yksittäisinä 

alapiirteinä erottuvat A3 (epäitsekkyys), E4 (vireys, toimeliaisuus, aktiivisuus), 

C3 (velvollisuudentunto, C4 (suorituskeskeisyys) ja C5 (itsekuri). En tarkastele 

alapiirretasoa tutkimuksessani tämän enempää.  

C-piirteen korostuminen tuloksissa ei ole yllätys, koska esimerkiksi Costa ja 

McCrae (1992: 16) kirjoittavat: ”Tunnollinen yksilö on määrätietoinen, 

voimakastahtoinen ja luja. Luultavasti harva kehittyy loistavaksi muusikoksi tai 

urheilijaksi ilman näiden piirteiden kohtuullisen vahvaa ilmenemistä.” 

Kuorotehtävän suorittamisen voi tulkita myös ammatillisena missiona: E- ja O-

piirteet yhdessä painottuen nähdään tärkeiksi luokiksi ammatillisten valmiuksien 

näkökulmasta (Costa & McRae 1992: 19). Lisäksi avoimuutta kuvaaviin O-

piirteisiin sisältyy estetiikan ja siten taiteellisuuden alapiirteet. Siksi pidän 

jossakin määrin yllättävänä, ettei avoimuuspiirre noussut 

matkakuorokriteeripuheen analyysissä vahvemmin esiin.  

Jakaumaa pääluokittain tarkastellessa (taulukko 5) nousee esiin muutama 

erityinen havainto. Selvin näistä on piirteiden E ja A liittyminen kuorolaisten 

yhteistoiminnallisiin valmiuksiin ja niihin liittyvään kasvatukseen. Kaikki 

yhteistoiminnallisen teemaluokan alle kohdistuneet maininnat liittyvät vain näihin 

kahteen piirteeseen. Musiikillisten tekijöiden yhteydessä tunnollisuuspiirre C 

korostuu hieman, kuten myös henkilökohtaisen käyttäytymisen kriteereissä. 

Avoimuuspiirteen O näkymättömyyttä selittää omalta osaltaan tutkimustehtävän 

vahva painottuminen kuoron kasvatuksellisen tehtävän suuntaan, kuten myös sitä  

seurannut keskustelun ja havainnoinnin teemoittuminen. Näin siitäkin huolimatta, 

että esteettisyyden alapiirre löytyy tämän persoonallisuusluokan alapiirteistä (O2). 

Pidän selvänä, että jos tutkimustehtävä olisi kohdistunut vahvemmin Tapiolan 

kuoron musiikillisiin sisältöihin, esteettiset seikat olisivat saaneet johtajan 

puheessa toisenlaisen painoarvon. Tämä huomioitakoon myös tulosten 

tarkastelussa ja luotettavuuspohdinnassa.   
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5.5.2 Jakaumat ja tulkinta yhteistoiminnallisia piirteitä koskevan 
analyysin mukaan 

Oletin aiempien tulosten pohjalta (ks. taulukko 5), että johtajan yhteistoiminnalli-

suutta tarkastellessa persoonallisuuden piirteet E (johtajuuspiirteet) ja A 

(yhteistoiminnallisuus- ja sosiaalisuuspiirteet) korostuisivat. Taulukko kuusi on 

yhteenveto yhteistoiminnallisuusanalyysin luokittelusta: 

Taulukko 6. Yhteistoiminnallisuusanalyysin jakauma.   

Persoonallisuuden piirre Lukumäärä 

N   0 

E   5 

O   1 

A  6 

C   4 

Hypoteesi näyttää analyysin perusteella pitkälti oikealta. Toki voi pohtia 

esimerkiksi tekijän 10, ”Intohimoisuus tiimihengen edistämiseen”, luokittelua. 

Pitäisikö sen tulkita kuuluvan piirteen A sijasta piirteeseen E? Päädyin Ala-

Pölläsen puheenvuoroon (aineistolähtöisesti) nojaten tulkinnassani alapiirteeseen 

A3, mutta pelkän adjektiiviluettelon perusteella (teorialähtöisesti) tarkasteltuna 

tulkinta olisi voinut olla yhtä lailla E4. Oleellisin tulos ei kuitenkaan muutu 

luokitellaan kyseinen tekijä kuinka tahansa. Persoonallisuuden piirteistä E, A ja C 

korostuvat (taulukko 6), mikä on odotettu tulos. Persoonallisuuden piirteiden N ja 

O alapiirteet jäävät puolestaan selkeästi vähemmistöön. 

5.5.3 Yhteistoiminnallinen johtaja analyysin tulosten perusteella 

Olen todennut yhteistoiminnallisuudessa korostuvan molemminpuolisen 

luottamuksen, joka kriteerilähtöisessä tarkastelussa (luku 5.5.1) jäi yllättäen vaille 

merkintöjä. Sen sijaan Ala-Pölläsen puheessa kuorolaisille suuntaamassa 

puheessa ilmenee hyvin paljon suorituskeskeisyyttä, mikä korostaa onnistunutta 

esiintymistä toiminnan tavoitteena. Se puolestaan edellyttää hyvin monitahoista 

tunnollisuutta ja velvollisuuksista vastaamista. Tämä on kuorotoiminnassa 

luonnollista, korostuu siten johtajan puheessa ja näkyy analyysin tuloksissa 

erityisesti ensimmäisessä analyysissä matkakuorokriteerien kohdalla. Taustalla 

vaikuttaa kuitenkin yhteistoiminnallinen johtamisajattelu, mikä ilmenee 

kommunikoinnissa selkeänä persoonallisuuden piirteiden E ja A korostumisena. 
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Yhteistoiminnallisen johtajan analyysi täydentää tulkintaa, eikä taiteen viitekehys 

näytä syrjäyttävän tätä oletusta.  

Tarkasteltaessa yhteistoiminnallisuusanalyysin jakaumaa persoonallisuus-

piirteittäin (taulukko 6), piirteet E ja A ovat lähes tasavahvoja. 

Tunnollisuuspiirteet (C) tukevat loogisesti johtajuutta. Kun lasketaan vertailun 

vuoksi koko puheenvuorossa (liite 6) esiintyvät eri persoonallisuuden piirteitä 

koskeneet huomiot, tulos muuttuu. Jakauma alapiirteittäin eriteltynä on 

kokonaisuudessaan liitteenä (liite 2), mutta persoonallisuuden piirteittäin tulos on 

seuraava: 

Taulukko 7. Puheenvuoroa koskevien luokitteluiden kokonaissumma.   

Persoonallisuuden piirre Lukumäärä 

N   38 

E   33 

O   16 

A  22 

C   45 

C-piirteestä tulee koko puheenvuorossa hallitsevin, ja E- ja A-luokkia vertaillessa 

painopiste asettuu melko selvästi E:n puolelle (33 / 22). Kun ekstraversio 

esimerkiksi Goldbergin (1992: 34) markkeriluettelon ja laatimani tiivistelmäni 

(luku 5.3) perusteella tulkitaan johtajuuspiirteeksi ja A 

yhteistoiminnallisuuspiirteeksi, näyttää syvähaastatteluaineiston perusteella siltä, 

että yhteistoiminnallista johtajuutta tarkasteltaessa johtajuuden painoarvo on Kari 

Ala-Pölläsen puheessa yhteistoiminnallisuutta merkittävämpi asia.  

Tarkasteltaessa persoonallisuuden piirteiden esiintyvyyttä puheenvuorossa 

kokonaisuudessaan (taulukko 7) tunnollisuuspiirteeseen C kohdistuu eniten 

mainintoja. Se ei ole aiempien analyysitulosten perusteella yllätys. 

Yllätyksellisempää sen sijaan on neuroottisuuspiirteeseen N kohdistuvien 

mainintojen huomattava määrä (38). Tämä on merkityksellistä, koska 

tasapainoisuudesta ja tunteiden hallinnasta kertova piirre N ei ole korostunut 

matkakriteeripohjaisessa eikä yhteistoiminnalliseen johtajaan keskittyvässä 

analyysissä. Negatiivisten tunteiden käsittely on siis pinnalla Ala-Pölläsen 

puheessa, vaikka ne eivät luonteenpiirteinä analyysissä nousekaan esille. Miksi ne 

eivät korostu analyysissä mutta ovat muuten esillä puheenvuorossa? Ensisijainen 

selitys on nähdäkseni siinä, kuinka paljon aikaa ja voimavaroja Ala-Pöllänen 

käyttää kuorolaisten stressinsiedon käsittelyyn ja katkeroitumisen ehkäisyyn. 
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Nämä asiat eivät kuitenkaan korostu matkakuorokriteereissä eivätkä varsinkaan 

yhteistoiminnallisen johtajan persoonallisuuden piirteiden määrittelyssä. Ne eivät 

ole toiminnassa kasvatuksellisia tai taiteellisia lähtökohtia, vaan ennemminkin 

jälkihoitoa, debriefingiä, johon saakka tutkimuskysymykseni eivät ulotu. Ne ovat 

kuitenkin mitä vahvin kasvatuksellisen ajattelutavan tilastollinen vahvistus. Tulos 

neuroottisuuspiirteen osalta kertoo siitä, että johtaja on pyrkinyt ottamaan 

tilanteen haltuun vaativan ja stressaavan prosessin päätteeksi – toisin sanoen 

aidosta huolesta ja pyrkimyksestä työskennellä lasten ja nuorten positiivisen 

kehityksen puolesta.  

Palaan vielä hetkeksi tunnollisuuspiirrettä koskevaan tulokseen. Useat (45) 

tunnollisuuspiirteiden maininnat on huomionarvoinen seikka. Kaikkien, myös 

yhteistoiminnallisten johtajien, fokus on usein tietyssä suorituksessa tai tehtävän 

loppuun saattamisessa, mikä ei voi olla näkymättä tuloksissa. Työssä 

onnistuminen edellyttää johtajalta pätevyyttä, järjestystä ja suorituskeskeisyyttä, 

mikä näkyy tässä vaiheessa väistämättä analyysin tuloksissa. Mistä muusta tulos 

kertoo? Onko Tapiolan kuoron tasoinen taiteellinen toiminta loppujen lopuksi niin 

kunnianhimoista, että viime kädessä johtajan puheessa eniten painoarvoa 

persoonallisuuden piirteistä (ja laulajien auditoinnista) saavat 

velvollisuudentuntoon, pätevyyteen, suorituskeskeisyyteen ja itsekuriin liittyvät 

seikat? Analyysin tulos antaa vahvasti viitteitä tähän suuntaan. Tämän 

johtopäätöksen uskaltaa aineistoni pohjalta tehdä, varsinkin kun tuloksissa 

neuroottisuuden alapiirteet, erityisesti stressinsieto, saavat huomattavan paljon 

painoarvoa.  

5.5.4 Yhteenveto ja tulosten tulkinta 

Lapsilta ja nuorilta odotetaan ja edellytetään hyvin monenlaisia taipumuksia, ja 

siihen heitä myös kasvatetaan. Kasvatustyö ei kuitenkaan tähtää yksilöllisyyden 

vaan samankaltaisuuden kasvattamiseen, koska muuten ei synny yhteisöjä, joissa 

pelisäännöt ovat kaikille tuttuja (Keltikangas-Järvinen 2004: 40). Tulosten 

tarkastelu ja tulkinta ovat nähdäkseni Tapiolan kuoron yhteisössä vallitsevien 

kasvatuksellisten piirteiden ja ihanteiden kartoitusta. Tulkinta perustuu 

kysymykselle ”Mitä tämä tulos tarkoittaa, mitä se kertoo minulle 

tutkimuskohteestani?” (Patton 2002: 477). 

Goldberg (1992) määrittelee tutkimuksessaan sata Big Five -teorian 

markkeria. Sovinnollisuuspiirteen A positiivisina markkereina hän havaitsee 

vahvimman tuloksen saavan adjektiivit kiltti, yhteistoiminnallinen, sympaattinen, 
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hellä, luotettava, harkitseva, miellyttävä, mukava, auttavainen ja antelias. 

Tulkitsen listan vastaavan hyvin kuvausta yhteistoiminnallisesta ihmisestä. Mutta 

mitä tapahtuu, kun siihen sekoittuvat johtajuuspiirteet ekstraversion positiivisina 

markkereina? Näitä ovat Goldbergin luokittelussa ulospäin suuntautunut, 

puhelias, vakuuttava, verbaalinen, energinen, rohkea, aktiivinen, uskalias, 

tarmokas ja hillitön. (Goldberg 1992: 34.) Asettuvatko jotkin luonteenpiirteistä 

toisiaan vastaan, vai tukevatko ja täydentävätkö ne toisiaan?  

Aineistoni nojalla päädyn jälkimmäiseen vaihtoehtoon. Piirteiden A 

(yhteistoiminnallisuusluokka) ja E (johtajuusluokka) positiivisesta tuloksesta 

kertovat ominaisuudet sopivat kokonaisuudessaan hyvin kuvaukseen 

yhteistoiminnallisesta johtajasta, jota Kari Ala-Pölläsen toiminnassa havainnoin ja 

analysoin. Kun tätä tulkintaa täydentää tietyillä tutkimuksessa korostuvilla 

avoimuus- ja tunnollisuuspiirteen ominaisuuksilla, kuten luova, 

mielikuvituksellinen, taiteellinen ja kekseliäs, muodostuu kaavaan sangen laaja 

taiteen alan yhteistoiminnallista johtajaa ilmentävä kuvio:  

Kuvio 5. Kuvaus taiteen alan yhteistoiminnallisesta johtajasta tässä tutkimuksessa. 

Vaikka yhdistely näin esitettynä vaikuttaa laadullisesta tutkimuksesta etäällä 

olevalta kemialliselta kirjainleikiltä, on siinä syvimmillään kuitenkin kysymys 

laadullisen tutkimukseni tuloksesta, taiteen alan yhteistoiminnallisen johtajan 

ominaisuuksien kuvauksesta ja sen syntymisen ”kemiallisesta kaavasta”. Siinä 

kovat ja pehmeät arvot mahtuvat saman lausekkeen sisään ja perustuvat 

nähdäkseni vahvaan molemminpuoliseen luottamukseen ja vastavuoroiseen 
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viestintään. Aivan samoin kuin kuorotoiminta voi tutkimukseni nojalla olla 

kunnianhimoista sekä taiteellisesti että kasvatuksellisesti.  

Analyysi osoittaa, että kuoromusiikin tekemisessä ja johtajan identiteetissä 

yhdistyy hyvin laaja kirjo erilaisia persoonallisuuden piirteitä. On kuitenkin 

selvää, että yhteistoiminnallisen johtajan määrittelyssä painopiste on 

persoonallisuuden piirteissä E, A ja C. Analyysien kokonaisvaltainen tarkastelu 

kiteytyy seuraavalla tavalla: Lapsilta ja nuorilta odotetaan yhteistoiminnallisesti 

johdetussa kuorossa hyvin monenlaisia taipumuksia ja edellytyksiä, ja näihin 

heitä määrätietoisesti kasvatetaan. Persoonallisuuden piirteiden perusasiat, joita 

johtaja toivoo ja odottaa kuoroltaan, ovat selkeitä ja liittyvät jäsenten 

ammattimaiseen asenteeseen ja suotuisiin yhdessä toimimisen edellytyksiin. 
Kinnunen ja muut kutsuvat tätä tuloksissa painottuvaa, piirteitä E, A ja C 

korostavaa persoonallisuusprofiilia joustavaksi (Kinnunen ym. 2012: 512). Onkin 

ymmärrettävää, että matkustaessa kymmenien lasten ja nuorten kanssa maailmalla 

joustavuuden vaatimukset korostuvat.  

Kun työ on jokaisella tasolla (esim. kuorolaisten auditointi, 

harjoituskäytännöt, ohjelmisto- ja matkakuorovalinnat, hallinnon ja taiteellisen 

johdon yhteistyö jne.) ammattimaista ja perustuu rakentavaan yhteistoimintaan, 

lopputulos voi olla maailmanlaajuisesti menestyvä lapsikuoro. Mutta mikä tämän 

tutkimuksen aihepiirin näkökulmasta tärkeämpää, lopputuloksena voi yhtä lailla 

olla tasapainoisesti muusikkouttaan sekä identiteettiään rakentavat lapset ja 

nuoret. Tällöin he voivat kuorotoiminnan ja kuoron yhteisöllisyyden kautta saada 

elinikäisiä rakennuspalikoita elämäänsä muusikkoina ja ihmisinä. 

Monenlainen ”kovan ja pehmeän” balanssi Tapiolan kuorossa on yksi 

tutkimukseni hallitseva tulos. Ammattimainen toiminta, jossa virheet ovat 

kasvatuksellisesti hyväksyttyjä, on tästä hyvä esimerkki. Toinen hyvä esimerkki 

tästä on varta vasten matkakuorovalintaa varten järjestettävä lapsia vahvasti 

stressaava tilanne, jonka purkamiseen käytetään kasvatuksessa ja jälkihoidossa 

erittäin paljon aikaa ja voimavaroja.  

Tulkitsen edelleen tulosta seuraavasti: Yhteistoiminnallinen kasvatusajatus 

luo perustan ja pitkän ajan tähtäimen toiminnalle, mutta keskeisen ajallisen 

viitekehyksen luo taiteellinen toiminta, jonka välietappeja esiintymiset ovat. 

Eniten korostuneet alapiirteet kuvaavat konkreettisimmin niihin 

valmentautumista. Kuorolaisen ja johtajan onnistunut esiintyminen edellyttää 

yhteistoiminnallista stressin sietämistä. Onnistumista edesauttavat asioiden 

hallinta, velvollisuudentunto, keskittyminen oleellisen asian suorittamiseen ja 

toiminnan taustalla oleva itsekuri. Asiassa vallitsee näennäinen ristiriita (kovat 
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arvot vrt. pehmeät arvot), mutta syvemmällä tarkastelulla ristiriita hälvenee. 

Onnistuneella pedagogiikalla saavutetaan tasapaino kovan ja pehmeän kesken. 

Tutkimuksestani sen löytää parhaiten perehtymällä Ala-Pölläsen puheenvuoroon 

liitteessä kuusi. Stressaavakin kokemus voi olla sytyke kasvatukselliseen 

oivallukseen ja johtaa yksilön positiiviseen kehitykseen. 
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6 Diskussio 

Diskussiossa syvennän tutkimuksen aihepiiriä ja tuloksia keskustelevan 

pohdinnan kautta. Tavoitteena on kirjoittaa luku, jossa tutkimuksen tulokset, oma 

tulkintani ja yhä laajeneva joukko asiantuntijoita keskustelevat keskeisistä 

teemoistani ja tulkinnoistani.   

6.1 Tutkimuksen keskeiset tulokset 

Aluksi palaan tutkimukselle asetettuun tutkimustehtävään, joka oli seuraava: 

mitkä olivat Tapiolan kuoron kasvatukselliset ja yhteistoiminnalliset sisällöt ja 

päämäärät Kari Ala-Pölläsen johtajakaudella? Alakysymykset olivat puolestaan: 

 

Miten kasvatukselliset sisällöt ilmenivät Kari Ala-Pölläsen johtajakaudella? 

Miten yhteistoiminnallinen johtajuus ilmeni Kari Ala-Pölläsen johtajakaudella? 

Miten toiminnan pedagogiset päämäärät ilmenivät erityisesti matkakuorovalinnan 

yhteydessä ja voidaanko niitä selittää persoonallisuuden piirteillä? 

 

Tutkimustehtävän myötä tutkimuksesta ja sen raportista muodostui kvalitatiivinen 

kuvaus Kari Ala-Pölläsestä Tapiolan kuoron pedagogisena johtajana 

yhteistoiminnallisen johtamisen teoreettisessa viitekehyksessä. 

Matkakuorovalinnasta muodostui puolestaan aineiston keskeisin osa ja se sai 

muotonsa Kari Ala-Pölläsen puheenvuorossa. Puheenvuoro muotoutui vuosien 

2007–2012 aikana hänen todellisesta puheestaan, josta osa oli suunnattu 

kuorolaisille eri tilanteissa ja osa on peräisin syvähaastatteluista. Tutkijana sain 

tehtäväkseni laatia erillisistä puheenvuoroista teemoiteltu ja loogisesti etenevä 

rekonstruktio ja toteuttaa niistä johdettu analyysi. Analyysi rakentui 

persoonallisuuden piirteitä tarkastelevan teorian,  niin sanotun Big Five -mallin ja 

viiden suuren persoonallisuuden piirteen alapiirteiden varaan. Tätä tutkimusta 

varten koin toisaalta tarpeettomaksi ja toisaalta mahdottomaksi tehdä 

seikkaperäistä, jokaista alapiirrettä tai matkakuoron valintakriteeriä käsittelevää 

kyselylomakkeeseen perustuvaa analyysia. Tutkimustehtävän ja -alueen kannalta 

oli oleellista analysoida ja laatia yhteenveto niistä psykologisista ja 

persoonallisuuden piirteiden alueista, jotka ovat merkittävimpiä 

matkakuorovalinnan yhteistoiminnallisessa viitekehyksessä. Tähän tehtävään riitti 

karkeampi analyysi. Yksi keino tarkkuuden parantamiseksi ja analyysin 

syventämiseksi olisi ollut valita otos vuoden 2007–2008 Tapiolan kuorolaisista ja 
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tehdä heitä koskeva tarkempi persoonallisuuspiirteiden analyysi haastattelemalla 

ja kyselylomakkeita käyttäen. Mutta kuinka vahvasti samat piirteet korostuisivat 

vielä neljä vuotta havaintomateriaalin keruun jälkeen, laulajien vartuttua lapsista 

nuoriksi tai murrosikäisistä nuoriksi aikuisiksi? Ehkä paljonkin, mutta se olisi 

jäänyt vain arvailujen varaan. Tästäkin syystä päädyin pitäytymään aineistossani 

laajan syvähaastattelun perusteella rakennetussa puheenvuorossa (liite 6). 

Tutkimuksen tulosten perustuessa pitkälti sosiaaliseen vuorovaikutukseen ei 

ehdoton totuus voi olla päämääränä: totuus elää ajan kuluessa (Hirsjärvi & Hurme 

2011: 18). Kvalitatiivisella analyysilla on usein jopa loputtoman tulkinnallisuuden 

luonne, korostavat myös Eskola ja Suoranta (1998: 218). Varton (1992: 41) 

mielestä tutkimuksen perusratkaisulta pitää edellyttää hyvää perustelua, 

täsmällistä kohdistumista tutkimuskohteeseen ja menetelmällistä mahdollisuutta. 

Myös Alasuutari (2011: 131) korostaa aineiston tulkinnanvaraisuutta mutta toteaa 

kvalitatiivisen analyysin vaatimukseksi, että tekstikorpuksesta on löydyttävä 

jotakin absoluuttista, koko aineistoon pätevää. Tulkinnanvaraisuus on vahvan 

kvalitatiivisen tutkimusotteen myötä työssäni koko ajan läsnä, mutta missä on 

Alasuutarin  peräänkuuluttama tutkimuksen koko aineistoon pätevä osuus? Koko 

aineistoon pätevät seuraavat keskeiset johtopäätökset: 

1. Tapiolan kuoro ja Kari Ala-Pölläsen toiminta sen johtajana on esimerkki 

lapsikuorosta, jonka toiminta noudattelee yhteistoiminnallisen johtamisen 

teoreettisia periaatteita. 

2. Johnsonien mukaan avatut yhteistoiminnallisen teorian viisi periaatetta 

sopivat hyvin Ala-Pölläsen ajatteluun ja praktiikkaan, pienin 

ryhmäprosessoinnin kohdan rajoittein.  

3. Yhteistoiminnallista johtajaa persoonallisuuspiirteiden ja 

matkakuorovalinnan kautta tarkasteltaessa johtajuutta ilmentävien piirteiden 

painoarvo näyttää yhteistoiminnallisuutta suuremmalta. 

4. Tapiolan kuoroa ja Kari Ala-Pölläsen toimintaa filosofisesti tarkasteltaessa 

taide ja kasvatus näyttävät erottamattomilta. Ala-Pölläsen toiminnassa taide 

on kasvatusta ja kasvatus taidetta (vrt. otsikointi/Väkevä 2004).  

5. Kasvatukselliset ja yhteistoiminnalliset sisällöt ovat kaiken aikaa läsnä Kari 

Ala-Pölläsen ajattelussa ja toiminnassa. Tiettyjen yksityiskohtien 

korostaminen tuntuu merkityksettömältä, ajattelutapa näyttää hyvin 

kokonaisvaltaiselta ja koko toimintaa läpileikkaavalta. Ensisijaisena 

päämääränä hänen työssään on itseanalyysin ja tutkimustulosten perusteella 

lapsen kasvun tukeminen musiikin keinoin. 
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Edellä olen tiivistänyt viiteen kohtaan ne seikat, jotka vastaavat kolmeen 

alakysymykseeni. Niiden kautta etenen vastaamaan varsinaiseen 

tutkimuskysymykseeni. Teen sen tässä tiiviissä muodossa ja laajennan pohdintaa 

luvussa 6.2 tulkitessani tutkimukseni tuloksia. 

Kari Ala-Pölläsen johtajakaudella yhteistoiminnallinen työskentelytapa 

palveli kasvatuksellista tavoitetta, joka heijastui monin tavoin johtajan kaikkeen 

toimintaan. Yksittäisiä kasvatuksellisia sisältöalueita on tarkastelun perusteella 

vaikea nostaa toisen edelle. Taide ja kasvatus tukevat toisiaan palvellen lyhyen 

(esiintyminen) ja pitkän aikavälin (yksilöllinen kasvu) harkittuja päämääriä. 

Huomattava mutta luonteva kovien ja pehmeiden arvojen vastakkainasettelu ja 

määrätietoinen pyrkimys sosiaalisten taitojen kehittämiseen kuvastavat 

yhteistoiminnallisuuden ilmenemistä Tapiolan kuorossa ja Kari Ala-Pölläsen 

puheessa. Ilmeistä tutkimukseni tulosten nojalla on kuoronjohtajan sekä 

taiteellinen että kasvatuksellinen kunnianhimo, mikä ei ole ristiriitaista käytännön 

toiminnassa. Onnistuneen yhteistoiminnallisen johtamisen edellytyksenä on 

vastavuoroinen luottamus ja kunnioitus johtajan ja johdettavien kesken. 

Parhaimmillaan yhteistoiminnallisuus korostaa heterogeenisesti rakennetun 

ryhmän mahdollisuuksia – ryhmä on täynnä yksilöllisiä vahvuusalueita, jotka 

onnistuneesti yhdistyessään ja taitavasti johdettuina palvelevat koko ryhmän 

yhteistä etua. 

6.2 Tapiolan kuoro, pedagogisen kuorolaulun pioneeri vai yksi 
muiden joukossa?  

Koppinen toteaa Tapiolan kuoron olleen perustamishetkellä tavallinen koulukuoro 

ja 40 vuotta myöhemmin hyvin vaativaa nykymusiikkia esittävä joukko. ”Mitä 

siinä välillä on tapahtunut”, hän pohtii monen muun tavoin. (Koppinen 2003.) 

Liityin pohtijoiden joukkoon vuonna 2006, kun tein päätöksen tutkimukseni 

aihepiiristä. Tarkempi lähestymiskulma oli silloin vielä hämärän peitossa, mutta 

jo siinä vaiheessa tiesin, että pedagoginen toiminta ja lähestymistapa Tapiolan 

kuorossa on mielenkiintoni ja tulevan tutkimukseni kohde. Väkevä ja Westerlund 

(2009) kirjoittavat suomalaisen musiikkikasvatusdiskurssin noudattavan kahta 

perusstrategiaa. Ensimmäinen on ainekeskeinen lähestymistapa, jossa painottuvat 

musiikin oma arvo ja merkitys ja joka pitää sen irrallaan kasvatuksellisesta 

kontekstista. Toinen, pedagoginen lähestymistapa, perustuu musiikin asemaan 

oppijan elämässä ja korostaa, ettei pedagogisia näkökulmia voi erottaa oppiainetta 

koskevista käsityksistä. ”Ennen kuin voimme opettaa musiikkia, meillä on oltava 



 142

käsitys siitä ketä opetamme, miksi, mitä varten ja kenen ehdoilla opetus 

tapahtuu”, Väkevä ja Westerlund tiivistävät. (Väkevä & Westerlund 2009: 95.) 

Lapsilta tulee vaatia vaikeita tehtäviä, totesi Pohjola jo toukokuussa 1968 

(Räsänen 1968b). Ala-Pöllänen pohti samaa asiaa paljon myöhemmin: 

Joo, että nämä asettaa jonkin vaativan tehtävän eteen, sitä arastelin alkuun 

tosi paljon, koska ajattelin sen menevän käskytyksen puolelle. Arastelin sitä 

todella. Tämä oli todella niitä asioita, joita Pale sai mut huomaamaan, että 

niiltä voi todella vaatia paljon tuhoamatta sitä perustaa, sitä yhteyttä jota 

haluaa luoda siihen (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.) 

Vaatiminen ja tehtävien asettaminen sekä niiden edistymisen kontrollointi 

edellyttävät aina tiettyä auktoriteettiasemaa. Sveitsissä 1970-luvulla pidettyjen 

konserttien arvostelut (kts. luku 2.5) avaavat mielenkiintoisella tavalla 

näkökulmia johtajan valtaan kuuluvaan auktoriteettiin. Samoja teemoja on 

pohtinut myös Ala-Pöllänen, toisinaan yhdessä kuorolaisten kanssa. Seuraava 

esimerkki avaa Ala-Pölläsen lähestymistapaa lapsikuoron johtajan 

auktoriteettiasemaan:  

Harjoittelivat jotakin siellä, ja johtaja haukkui niitä aina välillä, lapset aivan 

tikkujäykkänä. Kulki siellä lasten keskellä rivien välissä, korva melkein lasten 

suussa. Kuunteli ja ärisi siellä, aivan karmeaa hommaa, lapset pelkäsivät ja 

vapisivat. – – Sitten tuli naisjohtaja siihen, ja miesjohtaja marssi ulos sieltä. 

Kuorossa tapahtui rentoutuminen, tää kuorolainen huomasi ja mainitsi mulle, 

että ”Kato miten nuo muuttuivat”. Ja sitten rupesivat tekemään musiikkia. 

Konsertissakin lauloivat tosi täsmällisesti ja hyvin, mutta kun naisjohtaja oli 

edessä niin eläytyivät. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.) 

Ala-Pöllänen kuvaa tasapainoilua kaveruuden ja auktoriteetin välimaastossa 

seuraavalla tavalla:  

Olen pyrkinyt myös irti siitä ajatuksesta, että olen aina kaveri. Olen aikuinen, 

ja meillä on ikäeron mukanaan tuoma erilaisuus ja se on hyväksyttävä, mutta 

sen ei täydy olla niin läpitunkevaa kaikessa, vaan siinä täytyy löytää eri 

tasoja. Olen pyrkinyt pääsemään oikeanlaiseen kontaktiin heidän kanssaan. 

Vaikka pyrin olemaan heille tietyllä tavalla kaveri, mutta viime kädessä mä 

olen se, joka sanoo säännöt, täytyy olla auktoriteettia ja kielikuvaa, joku 

sellainen asia jolla voi nykäistä. Lapsi mittaa aikuista koko ajan, varsinkin 

sellaista, joka yrittää olla kaveri. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 3.) 
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Oman koulunsa musiikkiluokkien kuoron kanssa Ala-Pöllänen saavutti 

helpommin tavoitteensa jatkuvammasta kontaktista kuorolaisiin kuin Tapiolan 

kuoron kanssa, koska hän tapasi oppilaat päivittäin. Tapiolan kuorossa samaa 

tiiviin kanssakäymisen tuomaa etua ei ollut ja vei aikansa, että kaikki oppivat 

tuntemaan toistensa ajatukset ja reaktiot. Kuoromatkat nousivat tässäkin suhteessa 

tärkeään rooliin, koska tällöin johtajalla oli ajoittain tilaisuus pysähtyä 

keskustelemaan lasten kanssa ja arvioida syvemmin kuoron ilmapiirin kehitystä. 

(Viluksela 1997, Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.) 

Kasvatukseen aina sidoksissa olevalla arvomaailmalla on erityinen 

merkityksensä työssä lasten parissa. Kasvatuksessa ei voi välttää arvopohjaisia 

kannanottoja. Ei ole yhdentekevää, mitä lapsi tai nuori ajattelee elämänsä 

tarkoitukseksi. Vaikka elämän tarkoitus on syvästi subjektiivinen asia, tarkoittaa 

se väistämättä kauaskatseisuutta. Kasvattaja pyrkii edistämään tämän 

kauaskantoisen näkökulman omaksumista. Lapsen odotetaan kehityksensä myötä, 

kasvatuksen tuloksena, oppivan arvioimaan ja vaikuttamaan elämäänsä 

perusteilla, jotka osoittautuvat käytännössä päteviksi. Tämä on yksi syy siihen, 

että kasvatus kriittisyyteen on keskeistä. (Puolimatka 1995: 103.) 

Musiikkikasvatuksen asettamia ehtoja ja erityisiä lainalaisuuksia Ala-Pöllänen 

pohtii puolestaan seuraavalla tavalla:  

Koira koiran tuntee, eli jos on musikaalinen opettaja ja lapsi, ne kohtaavat 

tietyllä tasolla, jolla tavallaan sielut kohtaavat. – – Musiikki on avain lapsen 

sieluun ja sen takia musiikkikasvatus tarjoaa erityisen 

vaikutusmahdollisuuden. Muillakin taiteilla on sama ulottuvuus, ja siinä on 

taidekasvatuksen erinomaisuus. Vaikuttavuus tulee siinä, että siinä voidaan 

ulottua paljon syvemmälle. Mutta samalla seuraa myös vaarat, koska silloin 

voidaan levittää syvällisemmin myös negatiivisia asioita, erilaisia 

ennakkoluuloja ja asenteita. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 3.) 

Kovin suuri osa koulun ja koulun ulkopuolisen elämän tarjoamasta tietopuolisesta 

aineksesta unohtuu, mutta ihmisen sisällä oleva luovuus elää ja syventyy vuosien 

varrella. Tämän elinikäisen prosessin käynnistäjänä peruskoulun 

musiikinopettajalla, kuten myös lapsikuoron johtajalla, on ensiarvoisen tärkeä 

mahdollisuus. Hän voi saada luovuuden puhkeamaan kukkaan jo lapsena tai jättää 

kipinän kytemään, jotta se voi syttyä myöhempien vuosien aikana ajan ja paikan 

ollessa siihen oikeat. Hän voi myös hukata tämän mahdollisuuden 

tukahduttamalla orastavaa luovuuden ilmenemistä tai suuntaamalla sitä 

epäterveeseen suuntaan. Ala-Pöllänen pyrki aktiivisesti varomaan 
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tukahduttamista. Sen sijaan hän halusi aktiivisesti ruokkia lasten omaa 

luovuusprosessia. Seuraava esimerkki Ala-Pölläsen puheesta kuvastaa paitsi tätä 

luovuusprosessia myös yhteistoiminnallista työskentelyä ja oppimista: 

(Teoksen Primitive Music koreografian työstämisestä) Siinä pitää laittaa 

luovuus töihin ja miettiä, mitä ilmaisen tällä. Kun sitä lähdettiin työstämään, 

niin en tarjonnut heti valmista koreografiaa vaan halusin antaa pallon 

kuorolaisille. Sanoin, että keksikää. Jukka (Linkola) oli tehnyt musiikin siten, 

että siinä on tietty tarina. Ällistyttävästi lapset löysivät sen perusasian sieltä, 

ilman sanomista että ilmaistaisiin niin tai näin. Tässä ei ollut 

kansanmusiikkiin kuuluvia sanoja apuna tai kahleina, oli hyvin puolessa 

välissä tehtyä koreografiaa ja vapaata ilmaisua. Koreografi halusi hyvin 

tarkastikin tehdä, ja siinä syntyi tiukkaakin hännänvetoa kuinka tiukasti 

ohjelmoidaan lapsia. Mä halusin kasvatukselliselta puolelta antaa enemmän 

mahdollisuuksia lapsille, ja lopulta löydettiinkin ihan hyvä balanssi. (Kari 

Ala-Pölläsen haastattelu 4.) 

Yksi merkittävä mahdollisuus luovuusprosessissa voi olla yhteistyö oman aikansa 

säveltäjien kanssa. Pohjola iloitsi yhteistyöstä hyvien nykysäveltäjien kanssa, 

koska he ymmärtävät säveltää kuorolle musiikkia, joka ei ”haise pedagogiikalle” 

(Tapiolan kuoroihme soinut jo 30 vuotta 1993). Sen sijaan hän toteaa taiteellisen 

lopputuloksen rakentuvan ”yksilöllisistä pedagogisista oivalluksista” (Tuomisto 

1994). Ala-Pöllänen korostaa niin ikään säveltäjäyhteistyön pedagogista 

merkitystä: 

Täällä sanot, että musiikkikasvattajan vaativa tehtävä on hankkia oikea 

ohjelmisto. Se on vaativaa, ja turhauttavaakin selata nuotteja läpi. 

Säveltäjäyhteistyö on mahdollisuus vaikuttaa asiaan, eikä ole vaan 

tilaamista, vaan yhteistyötä, dialogia säveltäjän kanssa. Siinä voi ajaa sisään 

omia pedagogisia painotuksia ja vaateitansa. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 

4.)  

Jakonen lähestyi asiaa kriittisesti arvioidessaan kuoron konsertin Jyväskylässä. 

Hän arvosteli sointia heiveröiseksi, kritisoi vokaalien leveyttä ja arvioi 

lapsikuoron olevan liian heikko instrumentti esimerkiksi sellaisiin teoksiin kuin 

Rautavaaran Lorca-sarja. Hän kuitenkin kehui kuoron selvittäneen vaikeidenkin 

teosten vaativimmat kohdat kunnialla ja kysyi, onko tarkoituksena vain esitellä 

kuoron pedagogisia saavutuksia vai onko hän yksin mielipiteensä kanssa. 

(Jakonen 1995.) Lukemani perusteella kirjoittaja jäi yksin mielipiteensä kanssa, 
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mutta ajatus on ymmärrettävä. Kysymys lienee siitä, onko kuoron toiminnan 

tarkoitusperä aito vai teennäinen. Totesin teennäisyyden sopimattomaksi lapsen ja 

aikuisen kasvatuksellisessa vuorovaikutuksessa jo aiemmin luvussa 4.3.2 ja se on 

paikallaan toistaa myös tässä yhteydessä.  Teennäisyys ei sovi hyvän kasvattajan 

toimintaperiaatteisiin, ja voiko juuri mikään olla teennäisempää kuin varta vasten 

pedagogisten saavutusten esittelyä varten laadittu konserttiohjelmisto? 

Teennäisyydestä varoittaa myös Neeme Järvi painottaessaan sisään tulevan ja ulos 

lähtevän informaation ja viestinnän sidosta toisiinsa (Strubler & Evangelista 

2009: 121).  

Ala-Pöllänen korosti säveltäjäyhteistyön merkitystä kuorotoiminnan 

pedagogisessa kehittämisessä. Hän pyrki jatkamaan Pohjolan viitoittamalla tiellä, 

aktiivisessa yhteistoiminnassa säveltäjien kanssa, aivan kuten jo Jyväskylässä 

aiemman kuoronsa kanssa. Täten pystyy esimerkiksi vaikuttamaan siihen, että 

kuorolla on laulettavanaan ilman johtajaa esitettäviä sävellyksiä, Ala-Pöllänen 

toteaa. Hän analysoi kuorolaisten nauttivan saadessaan ottaa suoran kontaktin 

yleisöön ja tilanteen täydellisesti haltuunsa. Se on lasten tarjoama vastaus heille 

annettuun haasteeseen. (Lönnqvist 2003; Kari Ala-Pölläsen haastattelu 6.) Tätä 

tavoiteltiin joskus tietoisesti, kuten kuoron tilatessa Jukka Linkolalta 

mittatilaustyönä teoksen ”Primitive Music”. Siitä Ala-Pöllänen halusi teoksen, 

jossa kuoro saa hyödyntää teoksen musiikillista, harmonista ja rytmistä 

vaativuutta sekä itseohjautuvuutta, jossa lapset ottavat vastuun esityksestä omiin 

käsiinsä (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4). Tätä ajattelu- ja toimintatapaa hän oli 

koetellut ja kehittänyt jo aiemmin suomalaiseen kansanmusiikkiin perustuvan 

teoksen ”Ryytimaa” kanssa (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 6). 

Kasvatuksesta ja kuoropedagogiikasta kirjoitettaessa on esitettävä kysymys 

musiikkikasvatuksen ja musiikin opettamisen eroista. Onko perimmiltään 

kysymys samasta asiasta, vai onko niillä mitään tekemistä keskenään? Mikä tekee 

musiikista erityisen kasvattamisen työvälineen? Kysymys kasvatuksen ja 

pedagogiikan olemuksesta ja mahdollisuuksista taiteen viitekehyksessä 

johdattelee pohtimaan musiikkikasvatuksen ominaispiirteitä. Yksi oleellisimmista 

voisi olla se, kuinka voimallisesti ja oikein käytettynä taideaineet voivat ruokkia 

ihmisen elinikäistä luovuuskasvua ja -kasvatusta.  

Opettajuus Pohjolan ja Ala-Pölläsen ammatti-identiteetissä ja kuoron 

johtamisen filosofiassa on kysymys, jota lehdistössä tai muissa yhteyksissä ei 

juuri ole käsitelty. Tämä on yllättävää, koska kansakoulunopettajan pohjakoulutus 

oli molempia ammatillisesti yhdistävä tekijä. Lönnqvist toteaa asian 

artikkelissaan, jossa Ala-Pöllänen tiivistää paljon oleellista kasvatuksellisuudesta 
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kuorotoiminnassa: Kuoron olemassaolo ei perustu siihen, että se pyrkii ainoastaan 

laulamaan mahdollisimman hyvin. Taustalla on laajempi ajatus lapsen 

kasvatuksesta, kuoron toimiessa kasvatuksen välineenä. Kuorossa laulaminen 

sisältää sekä sosiaalisia että lapsen sisäiseen kasvuun suuntautuvia elementtejä. Se 

tarjoaa lapselle tilaisuuden toteuttaa itseään siten kuin hänen taipumuksensa ja 

kykynsä riittävät. Se antaa hänelle tilaisuuden päästä myös nauttimaan kovan työn 

hedelmistä, onnistumisen elämyksistä. Tämä on merkittävää lapsen itsenäisyyden 

ja omakuvan muodostumiselle (Lönnqvist 2003), kuten Ala-Pöllänen seuraavassa 

kuvailee: 

Yksilötasolla se kääntyy voitoksi, kun oppii vaikean paikan joka ei millään 

meinaa mennä. Kaikki ovat musikaalisia, toisten vaan pitää tehdä vähän 

enemmän työtä kuin toisten. Ja kun homma lopulta onnistuu, tuntuu tosi 

hienolta, varsinkin niille joille kaikki ei ole helppoa. (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 1.)  

Omakuvan muodostumisessa on murrosiässä keskeistä tunnemaailman ja -

ilmaisun kehittyminen.  Monet nuoret ovat luonnostaan arkoja, mutta musiikki 

voi avata ovia ja auttaa pidemmälle avoimessa itseilmaisussa. Musiikin kautta 

tämä tapahtuu itseään vähemmän esille tuoden muttei kuitenkaan anonyymisti. 

Tämä vapautuminen tapahtuu kuin itsestään ja voi parhaimmillaan auttaa 

kriittisen ikävaiheen pahimpien karikoiden yli. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.) 

Tässä ympäristöllä ja sosiaalisilla instituutioilla, kuten kuorolla, voi olla 

merkittävä tehtävä, kun ne yhdessä yksilön fyysisen ja psyykkisen kehityksen 

kanssa auttavat nuorta tunnistamaan yksilöllisyytensä (Lehtinen ym. 2007: 27).  

Ilmeinen ero opetustehtävän ja kasvattamisen välillä on ajallinen ulottuvuus. 

Opetuksen ajatellaan liittyvän paljolti yksittäisiin, usein opetussuunnitelman 

osoittamiin tietyssä vaiheessa opeteltaviin tietoihin ja taitoihin. Kasvatus on 

ajallisesti tätä jatkuvampaa toimintaa. Musiikin esittäminen puolestaan on ajassa 

etenevää hetkellistä toimintaa. Kun hetki esiintymislavalla on ohi, ei siihen voi 

enää palata  vaikka hetki olisi ollut erityisen onnistunut tunnekokemus tai mitä 

musertavin epäonnistuminen.  

Opetusta on perinteisesti kuvattu niin sanotun didaktisen kolmion avulla, 

jossa edellytetään opettajan, oppijan ja oppisisällön läsnäoloa (Siljander 2005: 

51–52). Oppijan näkökulma ei ole vapaasti valittavissa. Ihmisen näkökulma 

muokkautuu siinä kulttuuriperinteessä, jonka vaikutuspiirissä hän on kasvanut. 

Vaikka yksilö hylkäisi joissakin olennaisissa suhteissa kulttuurinsa arvot ja tavan 

katsoa tosiasioita, hänen näkökulmaansa ohjaavat kulttuurisidonnaiset arvot ja 
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perinteet. Lisäksi yksilö on sidoksissa kulttuurin yhteiseen kieleen ja sen 

käsitteisiin. (Puolimatka 1995: 129.) Tämä sidos ei rajoitu vain kulttuuriin vaan 

myös kuhunkin kulttuurissa toimivaan yhteisöön. On mielestäni selvää, että ajan 

myötä myös Tapiolan kuorolle on muodostunut yhteinen kieli ja käsitteistö. 

Lehtinen ja muut pohtivat kysymystä luovasta lahjakkuudesta. He päättelevät, 

että selvitäkseen ihmiskuntaa uhkaavista katastrofeista ihminen tarvitsee sekä 

viisautta että luovuutta. Tähän viitaten kysymys luovuuskasvatuksesta ei ole 

suinkaan triviaali, vaan sitä olettaisi pohdittavan yhteiskunnallisesti enemmän. 

Luovuutta on kyky nähdä ongelmia, joita muut eivät havaitse sekä tuottaa 

omaperäistä tietoa ja uusia oivalluksia. Luovaa käytännön älykkyyttä on kyky 

määritellä uudelleen arkielämään kuuluvia tehtäviä ja tavoitteita ja havaita entistä 

parempia toimintatapoja. Tällä vuosituhannella on puhuttu jopa yhteisöllisen 

luovuuden käsitteestä. (Lehtinen ym. 2007: 162–164.) Voisiko yhteisöllinen 

luovuus kiteytyä kuorotoiminnassa? Jätän kysymyksen tässä yhteydessä erääksi 

jatkotutkimuksen aiheeksi. 

Tuskin kukaan lapsikuoronjohtaja pystyy tekemään työtään pitkäjänteisesti 

yksinomaan taiteellisista päämääristään käsin. Henkilökohtaisten kokemusteni 

perusteella en pidä sitä mahdollisena, mutta myös tähän aihepiiriin olisi 

mielenkiintoista syventyä erillisessä artikkelissa. Työskennellessä ison 

lapsiryhmän kanssa toiminnan kasvatukselliset ja pedagogiset elementit ovat 

kokoaikaisesti ja niin vahvasti läsnä, että pelkästään taiteesta käsin työtään 

lähestyvä johtaja väsyisi, turhautuisi ja ehkä kyynistyisi hyvin nopeasti. Toisaalta 

lapset ja heidän luonnollisuutensa voivat olla paras voimavara hyvinvointiakin 

vaarantavaa kyynistymistä vastaan. Lapsissa ilmentyvä tulevaisuuteen suuntaava 

asenne voi olla kasvattajan työn suurin motivaation lähde ja auttaa jaksamaan 

turhautumien yli, joita jokaisella kasvattajalla on matkansa varrella. Se ei ole 

poikkeuksellista vaan erottamaton osa toimintaa, kuten seuraava lyhyt katkelma 

havainnollistaa tosielämästä tyypillisimmillään.  

Hei, sovittaisiinko että täällä on kaksi tapaa olla – joko laulaa tai olla hiljaa. 

Kenelläkään ei ole varaa olla kuuntelematta (Ala-Pöllänen 2007d.) 

Yhtenä perusteena kasvatuksellisen toiminnan vahvaan priorisointiin Ala-

Pöllänen toteaa kuorovuosien laadullisen merkityksen ja niiden ajallisen keston 

lapsuuden ja nuoruuden merkittävänä osana. (Valkonen 2001; Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 7.) Edellä mainitsemani ja lukemani kirjallisuuden perusteella ei liene 

liioiteltua rinnastaa yhteistoiminnallisuus ja Kari Ala-Pölläsen toiminta 

Johnsoneiden ajattelua mukaillen seuraavasti: Koulut eivät ole rakennuksia, 
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opetussuunnitelmia ja laitteita. Koulut ovat ihmisten välistä toimintaa ja 

ihmissuhteita. Ihmisten välisen vuorovaikutuksen organisointi määrittää lopulta 

koulun tehokkuuden. (Johnson & Johnson 1994: 13: 1.) Kuorot eivät ole 

puolestaan vain nuotteja, laulua ja käsillä johtamista. Kuorot ovat yksilöiden 

muodostama sosiaalinen yhteisö. Johtaja johtaa sitä käsiensä, ilmeidensä ja 

eleidensä lisäksi koko olemuksellaan ja kasvattaa elämänkokemuksellaan, 

identiteetillään ja esimerkillään. 

Ajatuksiani musiikillisen ja kasvatuksellisen soundin yhteenkuuluvuudesta 

vahvistaa esimerkiksi konserttiarvio The Registered Guard -lehdessä, joka 

ilmestyi kesäkuussa 1994. Arvion kirjoittaja näki asian seuraavalla 

tavalla: ”Suomalaisen musiikkikasvatuksen edelläkävijä Pohjola loi selvästi 

erottuvan Tapiola soundin tuottamalla selkeän, kirkkaan äänen ja painottamalla 

yksilöllisten äänten sekoittamisen tärkeyttä” (Clear, bright tone defines choir 

1994). ”Lapset omaksuvat minulta paljon muitakin kuin musiikillisia arvoja, 

halusin tai en. Siinä on tämän työn suunnaton vastuullisuus”, toteaa puolestaan 

Kari Ala-Pöllänen, painottaen samaa asiaa toisessa haastattelussa ajallisesti 

hieman myöhemmin (Viluksela 1997; Vasara-Nurminen 2003). Noin kymmenen 

vuoden kuluttua tästä, vuonna 2012, hän ilmaisee edelleen huolensa siitä, 

millaiseksi kuoronjohtajan työn kokonaisvaltainen vastuullisuus ymmärretään: 

Vastuuta olen korostanut monesti tuolla ulkomailla, koska tämä asia ei ole 

käsitykseni mukaan kovin korkealla tasolla lapsikuoronjohtajien piirissä. Ja 

korostan nimenomaan vastuuta. Johtajan persoonallisuus on liemessä koko 

ajan, ja siitä vaikutus kuoroon välittyy. Kysymys ei ole todellakaan vain siitä, 

miten johtaa porukkaa. Olen huomannut, että näiden asioiden selkeä esiin 

ottaminen on monille, varsinkin nuorille kuoronjohtajille, aika uusi asia. 

Eivät ole tiedostaneet näitä yksityiskohtia ja vaikutuksia tullessaan alalle. 

Mutta ihme kyllä monet vanhatkaan eivät ole. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 

4.) 

Durrant laajentaa pohdintaa työn vastuullisuudesta kirjoittaessaan kuinka johta-

jalla on kapasiteetti aiheuttaa vahinkoa fyysisesti, psyykkisesti ja 

emotionaalisesti. Asiaton kritiikki, kommentti tai jopa ele voivat saada aikaan 

kestävän vaikutuksen. (Durrant 2003: 7.) Tässäkin vastuullisuutta korostavassa 

näkökulmassa työn fysiologinen ja henkinen puoli kulkevat sopusoinnussa 

keskenään. 

Saarikallio (2009) kirjoittaa kokonaispersoonallisuuden tukemisen olevan 

olennainen osa peruskoulun tavoitteita ja korostuvan musiikkikasvattajan arjessa. 
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Musiikki tarjoaa ammattilaisille hyvän välineen hyödyntää kokemuksia, jotka 

ovat auttamassa lasten ja nuorten kasvun tukemisessa. (Saarikallio 2009: 228.) 

Tässä Erkki Pohjola ja Saarikallio lähestyvät samaa asiaa. Molemmat ovat 

havainneet musiikin mahdollisuudet vaikuttaa syvällisesti nuoren persoonaan, 

ehkä jopa hieman syvällisemmin kuin useissa muissa kasvatustilanteissa. 

Musiikki on yksi tie syviin ja kaukaa lapsuudesta nousevien emootioiden 

käsittelyyn. Esimerkkinä tästä on musiikkiterapian käyttö, mikä nostaa jälleen 

esiin kasvattajan herkkyyden merkityksen ja vastuun omassa työssään. 

Vaikutukset voivat olla hyvin vahvoja ja pitkäkestoisia, niin hyvässä kuin pahassa 

ja ne ilmenevät niin koululuokassa kuin kuorotoiminnassa. Musiikki on työkalu 

mutta johtajan ja lapsen/ryhmän välinen kommunikaatio kuitenkin ensisijainen 

lähestymistapa.  

Tämän alaluvun otsikossa pohdin, onko Tapiolan kuoron toiminta ollut 

pedagogisuudessaan ainutkertaista vai lopulta hukkunut muun kuoromassan 

joukkoon. Tutkimusote ei ole ollut vertaileva, joten absoluuttista ja tyhjentävää 

tulkintaa on siksi mahdotonta tehdä. Aineistoni kuitenkin antaa viitteitä suuntaan, 

joka kuvastaa toiminnan poikkeuksellisuutta ja houkuttelee jatkamaan aiheen 

käsittelyä  jatkotutkimuksen merkeissä. Vahvimmin poikkeuksellisuutta 

puolustavat kriitikoiden havainnot, jotka monin paikoin heijastavat vilpitöntä 

hämmästystä toiminnan omaleimaisuudesta. Jonkinlaista pioneerihenkeä on 

dokumenttien ja aineiston perusteella Pohjolan ja Ala-Pölläsen toiminnassa 

epäilemättä ollut, niin johtajien kuin ulkopuolisten arvioitsijoiden mielestä. 

6.3 Hyvä lapsikuorojohtajuus 

Palaan diskussion tässä vaiheessa ajassa taaksepäin ja lopullisten 

johtopäätösteni taustaan, mikä ilmentäköön tutkimusprosessin ja ajatteluni 

etenemistä. Vuonna 2008, havainnointivuoteni yhteydessä, kirjoitin silloiseen 

tutkimussuunnitelmaani kokemuksistani Tapiolan kuoron 

yhteistoiminnallisuudesta seuraavan yhteenvedon: 

”Tiivistäen, Tapiolan kuoron toiminnan filosofia perustuukin nähdäkseni osin 

tiedostaen ja osin tiedostamatta seuraavalle ajattelutavalle: 

Lapsi osaa paljon enemmän kuin usein yleisesti mielletään. 

Lapsi voi kantaa paljon vastuuta ja tekee sen pääsääntöisesti mielellään. 

Onnistunut esiintyminen on palkinto yhtä lailla lapselle kuin johtajalle. 
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Tämän palkinnon saavuttamisen eteen lasta voi vaatia tekemään paljon työtä 

ja uhrauksia. 

Johtajan ja kuorolaisten välinen suhde hitsautuu koevuoden aikana, jolloin 

johtaja kohtaa tulokkaat sekä omana pienryhmänään että osana koko kuoroa. 

Tämän vuoden aikana luodaan yhteistoiminnalle otollinen ja turvallinen 

ilmapiiri, ja uitetaan pienet lapset kuoron ajattelu- ja toimintatapaan opetellen 

toinen toisensa ymmärtämistä. 

Kuoron johtaja ja hallinto ovat välttämätön taustatekijä, mutta päävastuussa 

toiminnan julkikuvassa ovat lapset.”  

Kuluneet viisi edellä olevan tekstin kirjoittamista seurannutta vuotta ovat antaneet 

mahdollisuuden tarkastella hypoteesimaista luonnehdintaani ja syventää 

henkilökohtaisella tasolla ilmiön ymmärtämystä ja tarkentumista. Pystyn vielä 

tutkimusmatkan tässä vaiheessa vahvistamaan kaiken viisi vuotta sitten 

kirjoitetun. Jokainen kohta tukee itsessään yhteistoiminnallisuuden toteutumista 

kuoroyhteisössä. 

Henkilökohtaista näkökulmaa tutkimuksen syntyprosessiin ovat lisänneet 

omat lapseni. Heidän kasvunsa seuraamisen merkitys ja ymmärryksen 

lisääntyminen kasvatukseen liittyvistä luonnollisista reunaehdoista heijastuvat 

väistämättä tutkimukseni taustaan. Pidän itsestään selvänä, että tänä päivänä 

pystyn tekemään tutkimukseen liittyviä valintoja ja johtopäätöksiä perustalta, jota 

ei kymmenen vuotta sitten ollut olemassa. Silloin ymmärsin jotakin kasvatuksen 

luonteesta teoreettisesti mutta käytännössä en juurikaan. Ajattelen 

opetusharjoittelun raottavan tiettyjä ovia pedagogiseen ymmärrykseen, mutta 

luulen niiden avautuvan vasta aivan muuta kautta: käytännössä luokan tai 

lapsiryhmän parissa tehdyn työn sekä eletyn elämän seurauksena.  

Eletyn elämän merkitykseen liittyy oleellisesti myös kommunikoinnin 

merkitys ja sen luonnollisuus yhteistoiminnallisen johtajan työssä. Pohdiskelin 

aiemmin, miten syntyy se pedagoginen viisaus, jolla johtaja osaa käsitellä 

ainekseltaan erittäin heterogeenista joukkoa ja kääntää tämän haasteen 

vahvuudeksi. Tulosten perusteella en löydä asialle luonnollisuutta ja ei-

verbaalisen kommunikaation korostumista parempaa vastausta, mikä ei tuntunut 

vaivaavan Ala-Pöllästä. Koen hänen pitäneen asiaan liittynyttä pohdintaani 

jossain määrin vieraana. Hänen toiminnassaan tilanne oli luonnollinen: Tapiolan 

kuoro edusti äärimmäisen heterogeenistä ryhmää laulajia sukupuolensa, 

ikärakenteensa ja perhetaustansa perusteella. Hän ei nähnyt asiaa ongelmana vaan 
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ammensi kommunikointinsa luonnolliselta pohjalta. Siinä katson olevan 

suurimman syyn Ala-Pölläsen luontevalta näyttävään tilanteen ja ryhmän 

hallintaan. Ongelman teoretisointi olisi mahdollisesti johtanut huonompaan 

lopputulokseen. Pedagoginen viisaus onkin näkemäni perusteella sopivasti 

teoreettista osaamista ja lapsen käytöksen ja kehityksen ymmärtämistä, 

omakohtaista kokemustaustaa ja tälle perustalle rakentuvaa kommunikatiivista 

taitoa kohdata ja vaikuttaa samanaikaisesti yksilöistä koostuvaan ryhmään.     

Ala-Pölläsen matkakuoron valintakriteereiksi lisäisin kuulemani perusteella 

täsmällisyyden (aikakäsityksenä) ja itseohjautuvuuden, vaikka paljon 

jälkimmäiseen liittyviä piirteitä nykyisiin kriteereihin kuuluukin. Molemmilla oli 

valinnassa selkeä painoarvo, mutta ne jäivät nyt tämän luokittelun vuoksi 

tarkemman käsittelyn ulkopuolelle. Omassa puheenvuoron teemoittelussani 

päädyin lisäksi huomioimaan kuorotoiminnan jatkuvuuden omana otsikkonaan, 

koska tämän merkitys Ala-Pölläsen puheessa ja ajattelussa osoittautui 

huomattavan suureksi. Kriteeriin tosin sisältyy ajallisen ulottuvuuden haaste, jota 

Ala-Pöllänen omassa kommentissaan (liite 6, alku) selventää.  

Myöhemmin tässä alaluvussa (kuvio 6) hahmottelen aktiivisen pedagogisen 

toiminnan kehän, kuvauksen Ala-Pölläsen ajattelun ja toiminnan 

perusperiaatteista kuoronjohtajana. Näkemäni perusteella kehän toteuttaminen ei 

jäänyt Kari Ala-Pölläsen toiminnassa sanalliselle tasolle, vaan hän toteutti sitä 

aktiivisesti ja kaiken aikaa käytännön työssä. Hän työskenteli kehässä seuraten 

analyyttisesti omaa toimintaansa ja sen välitöntä ja pitkän aikavälin 

vaikuttavuutta. Hänen työskentelynsä ei nähdäkseni tapahtunut teorialähtöisesti, 

vaan täysin praktisesti, selkäytimestä nousevan viestinnän ja sisäisten käskyjen 

ohjaamana. Lisäulottuvuus tässä kehäajattelun pohdinnassa on myös todellista 

asiantuntijuutta kuvaavan äänettömän, kielellisesti vaikeasti ilmaistavan hiljaisen 

tiedon määrä (Lehtinen ym. 2007: 79). Ehkä juuri tämä on sitä pedagogista 

pääomaa, johon tällä tutkimuksella olen erityisesti halunnut kurkottaa ja pyrkinyt 

täten antamaan äänettömälle äänen – sanattomalle kirjallisen muodon.  

Tämä tutkimus luo yhden näkökulman persoonallisuuden ja johtajuuden 

tutkimukseen. Tapauksena on lapsikuoron sisäinen matkakuorovalinta, johon 

analyysini ja siten tulokset erityisesti perustuvat. Kaikessa tarkastelussa on syytä 

pitää mielessä aineiston syntymekanismi: se on pääasiassa vuosien varrelta 

kertynyttä Ala-Pölläsen omaa puhetta. Tämä alaluku sisältää pohdintaa tämän 

tutkimuksen esiin nostamien näkökulmien soveltamisesta kuoron tai minkä 

tahansa organisaation johtamisessa. 
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Durrant (2003) kirjoittaa suoraviivaisesti huonon kuoronjohtajan työn 

seurauksista. Huonosta johtamisesta seuraa, että laulajien äänet vaurioituvat ja  

heidän motivaationsa laskee, laulajien itsetunnon kehitys vahingoittuu ja he 

tyytyvät keskinkertaiseen musiikin tekemiseen. (Durrant 2003: 59.) Epäilemättä 

jokainen kuoronjohtaja haluaa välttää tällaiset seuraukset. Lienee syytä pohtia 

hetki  kuoromusiikin hyvää johtamista, erityisesti lasten parissa. Smith ja Sataloff 

(2006: 3) johdattelevat tähän pohdintaan haastamalla johtajan huomioimaan 

jokaisen laulajan yksilöllisyyden: 

”Hence, choral conductors must make an extra effort to not only master the 

art and science of choral singing, but also to understand the individuality of 

singers under their leadership.”12 

De Hoogh (2005) kirjoittaa, kuinka on hyvin vähän tutkimustietoa siitä, millä 

tavalla persoonallisuus vaikuttaa johtamiseen. Esimerkiksi persoonallisuuden 

piirteitä ja karismaattista johtajuutta tutkittaessa on saatu keskenään hyvin 

ristiriitaisia tuloksia, hän toteaa. Omassa tutkimuksessaan De Hoogh päätyi 

tulokseen, jossa persoonallisuuden piirteiden A ja C positiiviset alapiirteet olivat 

yhteydessä karismaattiseen johtamiseen, kun työympäristö oli vakaa. 

Avoimuuden, (O) ekstraversion (E) ja karismaattisen johtajuuden välillä ei 

puolestaan löytynyt yhteyttä. (De Hoogh 2005: 841, 857–858.) 

Ihmissuhdetaitojen näkökulman asiaan tuo pohdinta lapsikuoronjohtajan työn 

todellisuuteen ja työmuodon luonteeseen kuuluvasta heterogeenisuudesta. Katson 

heterogeenisuuden olevan sisäänrakennettu yhteistoiminnallisen johtamisen 

yksilöllisen vastuun periaatteeseen. Yksilöllinen vastuu toteutuu jäsenten ottaessa 

vastuun ryhmän onnistumisesta ja hoitaessa osuutensa mahdollisimman hyvin. 

Ryhmä ei salli peukalokyytiläisiä eikä työjuhtia, vaan jokainen tuo toimintaan 

oman rakentavan panoksensa. (Leppilampi 2004: 199.) Tämä tarkoittaa Tapiolan 

kuorossa esimerkiksi konserttijuontoja, workshopin vetämistä, säestyksiä, 

lähtösävelten antamista, äänenavauksesta vastaamista, soolotehtäviä, spontaania 

televisiohaastatteluun osallistumista ja muita vastaavia tehtäviä. Kuoronjohtajan 

tehtävänä on mahdollistaa ja delegoida nämä asiat jokaiselle jäsenelle ottaen 

huomioon kunkin yksilöllisen vastaanotto- ja suorituskyvyn.  

Bartle (2003: 32) pitää keskeisenä, että kuorossa laulavia eri-ikäisiä lapsia 

johtaa taitava ja tietävä pedagogi, joka on samalla mainio muusikko. Samaan 

                                                        
12  ”Näin ollen kuoronjohtajien tulee kiinnittää erityistä huomiota laulajien yksilöllisyyden 
ymmärtämiseen, taiteen ja kuorolaulun hallinnan ohella.” (suom. TE) 
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ryhmään kuuluu Tapiolan kuorossa niin 9- kuin 19-vuotiaita, joten viestinnän 

kohteiden kehitysasteissa vallitsee suuret erot. Kasvatuksellisesti merkitsevää on 

siten tiedostaa kuhunkin ikävaiheeseen liittyvä kehitys. Lapsi toimii eri iässä eri 

tavalla ja kaipaa ikävaiheen mukaan vaihtuvaa ohjausta kasvunsa tukemiseksi. 

Kuvaan asetelmaa tiivistämällä Ahon kirjoitusta:  

Yhdeksänvuotias lapsi pystyy jo sangen tarkkaan itsearviointiin, on 

aloitekykyinen, haluaa itsenäisyyttä ja usein pitää itseään ”aikuisena”. Tämä 

tilanne on altis aiheuttamaan ristiriitoja lapsen ja aikuisen väliseen 

vuorovaikutukseen. Yhdeksänvuotias vertaa itseään vertaisryhmäänsä, mikä 

vaikuttaa minäkuvan kehitykseen. He ovat herkkiä kritiikille, mutta heillä on 

myös vahva tarve miellyttää aikuista. Rakentavakin kritiikki voi vaurioittaa 

lapsen itsetuntoa. Noin 12–13-vuotiaan itsetunnon ydin alkaa stabilisoitua. 

Lukioikäinen nuori puolestaan elää jo siirtymävaihetta aikuisuuteen. Hän 

saattaa kyseenalaistaa ja arvioida uudelleen koko elämäntilanteensa, ajattelee 

vielä stereotyyppisesti ja katsoo ryhmään kuulumisensa olevan 

hyvinvointinsa edellytys. Hän olettaa kaikkien ryhmän jäsenten olevan 

samanlaisia ja noudattavan ryhmän sääntöjä kirjaimellisesti. Yksilöllinen 

kehittyminen ei ole helposti hyväksyttyä. Nuori tulkitsee kokemuksiaan 

minän kautta ja on valmis ottamaan vastaan kritiikkiä. Aikuiselta hän odottaa 

emotionaalista tukea ja ohjausta. Ja vaikka pyrkii riippumattomuuteen, hän 

on hyvin herkkä aikuisen neuvoille. (Referoiden: Aho 1997: 29–32.)  

Edellä kuvatusta lapsen ja nuoren kehityksen asetelmasta huolimatta ryhmän eli 

kuoron tehtävä ja päämäärä ovat yhteisiä. Toimiessaan lapsen rajusti muuttuvan 

kehitysvaiheen viitekehyksessä johtajan on pyrittävä yhteiseen sanalliseen ja 

keholliseen viestintään. Tässä tiivistyy aiemmin esille mainitsemani pedagogisen 

viisauden merkitys. Bartlen lähestymistapa haasteeseen on hyvin selkeä: Hän 

kehottaa johtajia luottamaan laulajien älykkyyteen ja lopettamaan valmiiksi 

pureskellun tiedon tarjoamisen. Hän edelleen rohkaisee johtajia keskittymään 

ryhmän vahvimpaan kolmannekseen ja toteaa muiden seuraavan kyllä perässä. 

(Bartle 2003: 36.) Heinström (2010: 117) näkee kuvastavan motivaatiota, kun 

johtaja ei koe asetelmaa esteenä, vaan ennemminkin kiehtovana mahdollisuutena 

tai positiivisena haasteena: 

On hyvin luontevaa, että vanhemmat laulajat nousevat toiseen rooliin ja 

saavat ikään kuin harjoitella aikuisuutta. – –  Kuoron sisäistä kasvattamista 

tapahtuu koko ajan. Korostan vanhemmille, että he ovat, halusivat tai eivät, 
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nuorempien kuorolaisten idoleja ja opettajia – itse asiassa tärkeämpiä 

opettajia kuin minä. Mun saarnat eivät vaikuta ollenkaan niin paljon kuin 

heidän esimerkkinsä. Siksi halusin heidän kontrolloivan omaa 

käyttäytymistään ja he tekevät sen eri tavalla, kun tajuavat tämän. – – 

Sosiaalisten taitojen toteutuminen kuoron sisällä on myös hyvin oleellista. 

Eikä se tapahdu vain johtajan ja kuoron välillä, vaan sitä toteutuu 

voimakkaasti myös kuoron sisällä. Niiden opettaminen on yksi mun 

päämäärä. Kuorolaisten kesken tapahtuu sosiaalista oppimista, oppivat 

toinen toisiltaan paljon. Tässä suuret ikäerot ovat jälleen haaste ja 

mahdollisuus. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 1.) 

Schunk (1987) on tutkinut kuoromaailmassa vahvasti ilmenevää mallioppimista. 

Ala-Pöllänen puhuu samasta asiasta sosiaalisena oppimisena. Schunkin 

johtopäätös on, että taidoistaan epävarma lapsi on alttiimpi seuraamaan 

vertaismallia, mikäli tämä tuntuu hänestä luotettavalta. Vasta jos vertaisryhmästä 

löytyvät mallit eivät ole lapsesta riittävän luotettavia, kiinnittyy lapsen 

ensisijainen huomio aikuisen tarjoamaan malliin. (Schunk 1987: 166.) Ala-

Pöllänen kutsuu vanhempia kuorolaisia oheiskasvattajiksi ja pitää erityisen 

tärkeänä, että he tiedostavat roolinsa, halusivat kantaa sen tai eivät. Hän pitää 

merkityksellisenä erilaista kanavaa aikuisten maailmaan: Vertaisryhmään 

samaistuminen on nuorille helpompaa. Samoin kanava vertaisryhmään on kuoron 

sisällä suorempi ja selkeämpi. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.)  

Voisiko hyväksi tai yhteistoiminnalliseksi lapsikuoron johtajaksi opiskella 

kirjallisuuteen perehtymällä tai pedagogisen viisauden tutkinnon suorittaa 

luennoilla ja kouluttajalle tenttimällä? Keskusteluidemme aikana Ala-Pöllänen on 

useaan otteeseen korostanut omaa kehityspolkuaan itseoppimisen, 

itsekriittisyyden ja pitkän opettajakokemuksen kautta. Johtajan on tärkeää 

huolehtia vapauden toteutumisesta, mikä mahdollistaa muutoksen ja uudenlaisen 

ajattelun. Tämä on puolestaan mahdollista, jos hän kokee kehittyneensä asiassa 

riittävästi. (James, Mann ja Creasy 2007.) Kunzmannin ja Baltesin (2004) 

kuvaamat viisauden viisi tunnusmerkkiä vahvistavat tätä ajattelua: 

– runsas tieto todellisista elämäntilanteista ja elämänkulusta 

– runsas tosielämän ratkaisuja koskeva menettelytapatieto 

– tieto elämänkulun ja tapahtumien tilannesidonnaisuudesta 

– arvojen suhteellisuuden ymmärtäminen ja suvaitseminen 

– tietoisuus elämän epävarmuudesta ja ennustamattomuudesta 
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Durrant (2003) on kuoropedagogiikkaa käsittelevässä kirjassaan laatinut 

yhteenvedon ”mallijohtajasta”, jonka toiminta pohjautuu kolmeen kategoriaan: 

filosofisiin periaatteisiin, musiikillis-teknisiin taitoihin ja vuorovaikutustaitoihin. 

Filosofisissa periaatteissa korostuu johtajan käsitys kuorolle soveltuvasta 

ohjelmistosta, ihmisäänten mahdollisuuksista ja johtajan vastuullisesta roolista. 

Musiikillis-tekniset taidot painottuvat virheiden korjaamisen yksityiskohtiin, 

selkeään johtamiseen ja musiikin luonteenpiirteiden löytämiseen. Durrantin 

luoma mallijohtaja keskittyy positiivisen ja luottamuksellisen ilmapiirin 

luomiseen, selkeään viestintään sekä johtajan kykyyn toteuttaa harjoitukset 

tehokkaasti ja korkeinta mahdollista standardia noudattaen. (Durrant 2003: 91–

102.)  

Hyvin pieni osa Kunzmannin ja Baltesin sekä Durrantin määrittelemistä 

viisauden ja hyvän johtajuuden tunnusmerkeistä keskittyy täsmälliseen, tekniseen 

ja teoreettiseen asioiden hallintaan. Painopiste on selkeästi toisaalla. Samoin 

Sauer ja muut toteavat orkesterijohtamista tarkastellessaan, kuinka johtamisen 

tekniikat, rationaaliset management-taidot ja älylliset toimintamallit eivät riitä 

menestykseen johtamistyössä (Sauer ym. 2010: 129). Leppilampi (2004: 201) 

toteaa niin ikään, ettei yhteistoiminnallisen johtajan ammattitaitoa kuvasta 

teoreettinen menetelmien tunteminen vaan se, että johtaja osaa valita mene-

telmistä kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat lähestymistavat. Tähän  

kulminoituu useaan otteeseen korostamani pedagogisen viisauden merkitys: 

Lapsikuorotyön erottamaton haaste ja mahdollisuus on kohdata eri-ikäiset ja 

hyvin eri tavoin asioita ymmärtävät ja käsittelevät, omaa identiteettiään ja 

maailmankatsomustaan aktiivisesti rakentavat lapset ja nuoret. Lapsikuoron 

johtajan vastuu on huomattava. Työhön sisältyy merkittävä kasvatustehtävä 

kuorolaisten elämässä ja tulevaisuuden tekemisessä:  

Tämä on niitä asioita joista olen sulle paasannut ja joista kursseilla 

lapsikuoronjohtajille paasaan ja olen kirjoittanut lehtiin. Tästä keskustellaan 

valitettavan vähän, ja tämä on asia, jonka lapsikuoronjohtajat näyttävät 

valitettavan vähän tiedostavan. Tämä on suurimpia motivaatiotekijöitä, miksi 

haluan käydä saarnaamassa tuolla maailmalla. On yksi niitä eniten 

laiminlyötyjä alueita kuoronjohdossa, kun ei tiedosteta mistä työssä on 

kysymys ja mikä tässä on vastuu. – – Se jakautuu persoonallisuuden 

kehittymiseen ja kehittämiseen, ja koko maailmankuvan kehittymisen alueelle. 

(Kari Ala-Pölläsen haastattelu 3.) 
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Oikean lähestymistavan valinta kuhunkin tilanteeseen on epäilemättä toimivan 

yhteistoiminnallisuuden mittarina keskeinen. Pedagoginen viisaus on niin ikään 

oleellista, mutta yhtä lailla sitä on johtajan tinkimätön tahto ajattelunsa ja 

toimintansa pedagogisuuteen. Kasvatusta voi toteuttaa aktiivisesti tai passiivisesti. 

Sen voi kokea muodollisena työsuorituksena tai elämäntehtävänä ja 

kutsumuksena. Nähdäkseni näiden tapojen välillä vallitsee yksi oleellinen 

eroavaisuus. Kyse on siitä, onko kasvattaja aidosti kiinnostunut siitä, miten hänen 

viestinsä menee perille ja miten se vaikuttaa. Samasta asiasta puhuu Ala-Pöllänen, 

eikä vain kuoroharjoitusten yhteydessä vaan yhtä lailla kouluttaessaan aikuisia 

kuoronjohtajia: 

Se on tapani toimia seminaarissakin, tarkastella kuinka viesti menee perille 

ja arvioida, kuinka syöttää viestiä jatkossa: saada ihmiset toimimaan 

haluamallani tavalla, ottaa huomioon tiettyjä asioita. Omaksuminen ja 

vastaanottaminen ovat toki viime kädessä vastanottajasta kiinni, mutta 

minulla viestin lähettäjänä on silti tietty merkitys ja vastuu. (Kari Ala-

Pölläsen haastattelut 4 ja 8.) 

Edellä kirjoitetun pohjalta olen rakentanut niin sanottua rethinking -ajattelua 

myötäilevän aktiivisen pedagogisen toiminnan kehän, joka mielestäni selittää Ala-

Pölläsen aktiivista toimintaa ja käyttäytyy visuaalisesti seuraavalla tavalla: 
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Kuvio 6. Aktiivisen pedagogisen toiminnan kehä Ala-Pölläsen praktiikassa. 

Kehä pyörähtää liikkeelle havainnosta, jossa johtaja kiinnittää huomionsa tiettyyn 

seikkaan, jonka haluaa kuoron toiminnassa muuttaa. Ratkaisun yhteydessä johtaja 

viestii jotakin saadakseen aikaan toivomansa muutoksen. Hän voi myös päättää 

olla viestimättä (= ratkaisu) ja seurata, tapahtuuko siten muutosta toivottuun suun-

taan. ”On mahdollista kommunikoida toisille tarkoituksellisesti vaikenemalla. Se 

voi olla jopa tehokkaampaa kuin sanallinen viesti varsinkin eleisiin ja katseisiin 

liittyneenä.”, myös Laine (1997: 76) kirjoittaa. Johtopäätös toimii kehässä 

kontrollina. Havaittuun asiaan puuttuminen ja sen työstäminen voi päättyä tähän 

tai jatkua kehässä uudelle kierrokselle. Kuvion yhteydessä voi toki myös pohtia, 

eteneekö kehä ennemminkin spiraalimaisesti aina uudelle tasolle kiertäen. Koen 

kehämäisen kuvauksen selkeämmäksi, koska itse periaate on hyvin 

yksinkertainen eikä spiraalimainen kuvaus muuta perusajatusta. 

Kehä toimii myös kommunikatiivisena kehänä. Alasuutarin mukaan kaikki 

kommunikaatio koostuu puheenvuoroista ja muista ympäristön muutoksista sekä 

antaa osanottajille palautetta. Se päivittää kaiken aikaa heidän 

yhteisymmärrystään. Jaettu ymmärrys ei siis tämän näkemyksen mukaan ole 

kommunikaation lähtökohtana, vaan sen saavuttaminen edellyttää jatkuvaa työtä. 

(Alasuutari 2007: 96.) 
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Emmonsin ja Chasen (2006) ajatukset tukevat Ala-Pölläsen itseoppimiseen 

perustuvaa kasvunpolkua eivätkä niinkään sitä, että johtajan kyvykkyys 

määrittäisi tärkeintä roolia ihmisen kasvussa johtajuuteen. Usein ajatellaan, 

etteivät johtajat ole syntyneet johtajiksi vaan kasvaneet rooliin tilanteen kautta. 

(Emmons & Chase 2006: 246.) Johnson ym. (1994) viittaavat samaan todetessaan 

monen johtajan kerryttävän käytännön kokemusta ja ammattitaitoa käyttämällä 

kolmea yhteistoiminnallista oppimismuotoa (formal/informal/base group) lopulta 

automaattisesti ilman tietoista pohdintaa tai suunnittelua. Näin johtaja kasvaa ja 

kypsyy käyttämään yhteistoiminnallisia metodeja uskollisesti jopa koko työuransa 

ajan tiedostamatta mihin hänen toimintansa pohjautuu. (Johnson ym. 1994: 5.)  

On monenlaista koulukunta-ajattelua, mutta tuskin yksikään niistä vähättelee 

opintojen ja koulutuksen merkitystä kasvulle minkä tahansa alan asiantuntijuuteen 

tai johtajuuteen. Yhteistoiminnalliseksi lapsikuoronjohtajaksi kasvamisen suhteen 

olen taipuvainen ajattelemaan, että koulutuksellinen prosessi on suotava mutta ei 

merkityksellisin. Oleellisempaa on johtajan tinkimätön kriittisyys omaa kasvua, 

toimintaa ja muiden toimintaa kohtaan sekä intohimoinen pyrkimys toimia 

paremmin, oppia virheistään ja tarkastella työnsä hedelmiä. Haastettavana on 

kaiken aikaa oma, ehkä jumissa oleva johtajan ”status quo”. On myös muistettava 

joka tilanteessa, ettei lapsikuoron johtaja voi työnsä missään vaiheessa irrottaa 

mielestään lapsen ikään ja muihin tekijöihin perustuvaa kehittymistasoa ja 

ymmärtämisensä rajoja.  

Käsitykseni mukaan pidemmälle vietynä ajatusketjuna tämänkin kysymyksen 

täytyy pohjautua yhteistoiminnalliseen pyrkimykseen. Ajatusta tukee Wepner 

(2011b: 177) korostaessaan yhteistoiminnallisen johtajan kykyä ymmärtää 

ryhmässä olevien erilaisten yksilöiden ja alaryhmien edellytyksiä suorittaa 

vaadittu tehtävä. Ala-Pöllänen oivalsi asian viime hetkellä tämän alaluvun 

päättävässä esimerkissä ja vaihtoi itsestään selvän oletuksen varmistavan 

kysymyksen muotoon. Lyhyt esimerkki kertoo muutenkin oivallisella tavalla 

jotakin oleellista lapsikuorotyön todellisuudesta:  

Kaikkia konsonantteja pitää korostaa. Tehän tiedätte mitä konsonantit ovat – 

tiedättehän te? (Ala-Pöllänen 2007e.) 

6.4 Kuoropedagoginen jatkotutkimus 

Missään prosessin vaiheessa pyrkimyksenäni ei ole ollut laajentaa tätä tutkimusta 

kuoromusiikin kentällä, vaan tästä tutkimusraportista muodostui syvällinen 
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henkilökuvaus. Ehdoton päämääräni on ollut perehtyä yhden kuoronjohtajan 

pedagogiseen ajatteluun niin perusteellisesti kuin mahdollista ja jättää kaikki 

vertailut tutkimuksen ulkopuolelle. Se ei olisi palvellut tutkimusprosessia vaan 

oletettavasti päinvastoin. Siirrettävyyttä edustavatkin parhaimmillaan ajatukset 

aihepiirini edelleen syventämiseksi. Tässä tutkimuksessa kirjoittamani ajatukset 

johtamisesta ovat nähdäkseni suurilta osin, tietyin varauksin, siirrettävissä 

taideorganisaatiosta mihin tahansa organisaatioon. Tässä raportissa olen 

kirjoittanut hyvästä johtajuudesta mutta myös huonoa johtajuutta ja sen 

seurauksia olisi syytä tutkia. Näin on varmasti tehtykin, ja kuoromusiikin 

yhteydessä Kreutzin ja Brungerin (2012) artikkeli luo mielenkiintoisia 

näkökulmia tähän kysymykseen. Kuorolaulu ei ole välttämättä vain harrastus, 

vaan siitä voi hyvän tai huonon johtajuuden seurauksena siitä voi  muodostua 

kauaskatseisesti jotakin paljon enemmän.  

Tutkimustyön varrella on johtajuuspohdinnan lisäksi syntynyt useita ajatuksia 

tutkimuskohteista, jotka ovat lähellä tutkimusaihettani mutta riittävän irrallisia 

pysyäkseen erillään tästä raportista. Olen kirjoittanut niistä lyhyesti tekstin 

yhteyteen, mutta selvyyden vuoksi kokoan näitä teemoja vielä yhteen: 

Taulukko 8. Tutkimukseni esiin nostamia mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 

Tutkittava ilmiö  Asiaa käsitellään luvussa 

Tapiolan kuoro musiikkisosiologisena ilmiönä 2.3 

Kuorokommunikaation eri ulottuvuuksien syventäminen, erityisesti 

tarkoituksellinen ja tahattoman viestinnän näkökulmasta 

4.3.2 

Yhteisöllinen luovuus kuorotoiminnassa 6.2 

Yhteistoiminnallinen lapsikuoro: Onko TK poikkeus vai yksi muiden 

joukossa – empiirinen vertailu 

6.2 

Lapsikuoron johtaja ilman kasvatuksellisia päämääriä 6.2 

Kuoroyhteisön kulttuuri 7.2 
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7 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelu ja 
eettinen pohdinta 

Tässä vaiheessa tutkimusraporttiani on syytä pysähtyä pohtimaan tutkimukseni 

luotettavuutta ja sen onnistumista kokonaisuudessaan. Missä onnistuin ja mitkä 

valinnat osoittautuivat hyviksi? Mitä tekisin toisin, jos aloittaisin koko 

tutkimusprosessin alusta? 

7.1 Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Kvalitatiivisen tutkimuksen analyysiä ja luotettavuuden arviointia ei voi erottaa 

yhtä selvästi toisistaan kuin määrällisen tutkimuksen. Laadullisessa työssä tutkija 

on itse tutkimuksensa keskeisin tutkimusväline. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

korostuvat tutkijan taito pohtia omia ratkaisujaan sekä kyky ottaa kantaa 

analyysin kattavuuteen ja työn luotettavuuteen. (Eskola & Suoranta 1998: 209–

211.) Tutkijan keskeinen rooli tutkimusinstrumenttina edellyttää huolellista 

pohdintaa mahdollisesta puolueellisuudesta ja aineiston virheistä (Patton 2002: 

51). Kriittisyys on tutkijan ja luotettavan työn perusominaisuus ja siten 

tulkittavissa onnistuneen tutkimuksen perustekijäksi. Kriittisyys edellyttää taitoa 

hajottaa käsitteellisesti monimutkaiset ilmiöt perusosiinsa (analyysi), muodostaa 

näistä perusosista uudenlaisia käsitteellisiä rakenteita (synteesi) ja tunnistaa 

loogisia suhteita ja ristiriitoja väitteiden välillä. Kriittinen tutkija näkee tietyistä 

empiirisistä havainnoista ja väitteistä seuraavan tietyllä todennäköisyydellä uusia 

väitteitä, mikä mahdollistaa tiedon alueen laajentamisen ja järjestelmällisen 

kehittämisen. Se mahdollistaa myös yleisten lakien löytämisen ja testaamisen. 

Yleisimmin nämä älylliset valmiudet tekevät mahdolliseksi hallita ja muovata 

ympäristöä ja persoonaa suunnitelmallisesti ja rationaalisesti arvioiden. Ne 

mahdollistavat myös kulttuurin luomisen, säilyttämisen ja välittämisen. 

(Puolimatka 1995: 186.) 

Tutkimukseni toteuttamiseen ja sen luotettavuuden arviointiin liittyy 

oleellisesti kaksitasoinen ajallisen ulottuvuuden huomioiminen. Tasoista 

ensimmäinen on noin 20 vuoden matka henkilökohtaisen kuorokokemukseni ja 

tutkimustyöni välillä. Esiymmärrykseni on siis vahva, koska lapsuuden ajan 

kokemukseni Tapiolan kuorosta ovat piirtyneet pysyvästi omaan mieleeni. 

Ajallista etäisyyttä on kuitenkin kertynyt paljon ja moni asia on muuttunut ajan 

myötä. Etäisyys on asioiden arvioinnille usein hyväksi, kuten lienee tässäkin 

yhteydessä. Etäisyys voi kuitenkin edesauttaa negatiivisten asioiden hälvenemistä 
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ja positiivisten mielikuvien kirkastumista. Ihminen pyrkii sangen aktiivisesti 

häivyttämään kielteiset tapahtumat ja asiat muistikuvistaan. Tiedostan tämän 

selatessani vanhoja kuoronuottejani 1980-luvulta. Huomaan piirtäneeni nuottien 

sivuille turhautumiani. Muistan hyvin väsyneeni erityisesti sangen modernin 

ohjelmiston puuduttavalta tuntuneeseen harjoittamiseen. Sain musiikillisesti  

enemmän varhaisempien aikakausien teosten harjoittelusta ja esittämisestä. 

Kreutz ja Brunger ovat tutkineet kuorolaulun harrastajien negatiivisia kokemuksia 

ja nostavat esiin sosiaaliset ja esteettiset tekijät. Sosiaalisia konflikteja esiintyy 

yleisesti sekä suhteessa johtajaan että kanssalaulajiin. Näitä sosiaalisiin ja 

esteettisiin seikkoihin liittyneitä negatiivisia kokemuksia tunnisti noin joka neljäs 

tutkijoiden kysymyksiin vastanneista liki 800 laulajasta. (Kreutz & Brunger 

2012.) 

Henkilökohtaista kokemustani laulamisesta Tapiolan kuorossa olen 

epäilemättä pystynyt parhaiten hyödyntämään syvähaastattelussa Kari Ala-

Pölläsen kanssa. Keskusteluiden sisältöjä arvioidessani ja syventäviä teemoja 

pohtiessani pystyin heijastamaan ja peilaamaan omia muistikuviani Erkki 

Pohjolan toiminnasta ja yhdistämään niitä kirjallisuudesta lukemiini näkemyksiin. 

Toinen merkittävä ajallisen ulottuvuuden seikka on tutkimuksen empirian 

laatimiseen käyttämäni noin viiden vuoden aikajänne. Se oli siirtymistä teoriasta 

empiriaan ja palaamista takaisin teorian äärelle. Näin tapahtui useita kertoja, 

mutta järjestyksen ”oikeellisuus” on saanut kasvatustieteissä aikaan debattia jo 

tieteenalan varhaisista vuosista lähtien (Eskola & Suoranta 1998: 27).  

Lukuvuoden 2007–2008 käytin havainnointiin ja taltiointiin ja jatkoin 

yksityiskohtaista analyysia vasta vuoden 2012 aikana. Koen valintani 

merkitykselliseksi ja onnistuneeksi. Havainnoidessani ja kirjoittaessani 

muistiinpanoja vuosina 2007 ja 2008 en ymmärtänyt, mitkä näkökulmat ja 

yksityiskohdat osoittautuisivat tutkimukseni ja tutkittavan ilmiön kannalta 

oleellisimmiksi. Osa asioista kirkastuu vasta prosessin edetessä, hermeneuttisen 

kehän pyöriessä kohti ilmiön syvällisempää tulkintaa. Jälkikäteen tuntuu siltä, että 

havainnointivuoden aikana olisi ollut tarpeellista kerätä vieläkin laajempi 

aineisto, erityisesti laulajiin liittyen. Persoonallisuuden piirteiden analyysin 

näkökulmasta tietyn otoksen testaaminen toimintakauden 2007–2008 aikana olisi 

tuonut kiehtovan lisäulottuvuuden tutkimukseeni. Persoonallisuuspsykologian 

näkökulma tuli kuitenkin tutkimukseeni vasta myöhemmässä vaiheessa, 

matkakuoropuheenvuoron analyysin työkaluna. 

On tärkeää pohtia matkakuorovalinnan puheenvuoron luotettavuutta 

tutkimusaineistona, onhan se läpäissyt tutkijasuodattimen ennen päätymistään 
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liitteeksi. Peruskysymys on, ovatko kaikki analyysin kannalta oleelliset asiat 

päätyneet aineistotekstiin. Jos näin ei ole tapahtunut, tutkimuksen tulokset ovat 

pahasti vinoutuneet. Tarkastelun polku luotettavuuden näkökulmasta on ajallisesti 

edennyt seuraavalla tavalla: 

 

Kuvio 7. Tutkimuksen luotettavuuden ajallinen rakentuminen. 

Kriittisesti tekemääni tarkastellen totean, että saturaatio (esim. Eskola & Suoranta 

1998: 62–63; Alasuutari 2011: 108) on toteutunut kahdella tavalla. 

Haastatteluiden viimeisillä kierroksilla samat asiat alkoivat esiintyä Ala-Pölläsen 

puheessa. Analyysivaiheessa palasin myös toimintakaudella 2007–2008 tekemiini 

harjoitusäänitteisiin ja yritin löytää niistä syvähaastattelua täydentävää, 

vahvistavaa ja kumoavaa materiaalia. Tätäkin tarkastelua tein siihen pisteeseen 

saakka, kunnes uutta merkittävää aineistoa ei enää kertynyt. Siksi pidän 

aineistoani luotettavana ja kattavana sekä aihepiirin että valitsemani 

tutkimusmetodin puitteissa. 

Palaan vielä kerran kysymykseen siitä, kuinka oma henkilökohtainen 

kuorotaustani ja kokemukseni Tapiolan kuorosta vaikuttavat tutkimuksen 

luotettavuuteen. Olen joutunut pohtimaan ja arvioimaan, näkyykö se jollakin 

tavalla värittyneisyytenä tai asenteellisuutena. Olenko joutunut tekemään tietoisia 

rajauksia? Kyllä olen. En halunnut laatia vertailevaa tutkimusta ja ottaa mukaan 

Erkki Pohjolan johtajakautta nykyistä laajemmin. Se olisi väistämättä korostanut 

omia henkilökohtaisia kokemuksiani ja vaarantanut työn objektiivisuuden. 

Ajallisen ulottuvuuden ja laajan materiaalin takia katson päässeeni syvällisesti ja 

luotettavasti kiinni Kari Ala-Pölläsen ajatteluun ja johtamisfilosofiaan. ISMEn 
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maailmankongressissa heinäkuussa 2012 johdin Round Table -seminaarin, jossa 

käsiteltiin yhteistoiminnallisuutta kuoromusiikissa ja kuoronjohtamisessa. Tämä 

kansainvälinen keskustelu vahvisti käsitystäni, että olen johtopäätöksissäni 

oikeilla jäljillä niin suomalaisessa viitekehyksessä kuin globaalisti.  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessani katson laajan ja pitkän 

aineistonkeruun osoittautuneen hyväksi valinnaksi. Runsas kirjallinen ja 

havainnointiin perustuva tausta-aineisto antoi riittävästi mahdollisuuksia 

syvälliseen dialogiin jo haastatteluiden varhaisessa vaiheessa. Toisaalta se antoi 

mahdollisuuden omien tulkintojen arviointiin ja teemojen syventämiseen 

ristiintarkastelun keinoin. Jos jokin asia näytti olevan ristiriidassa kirjallisen 

materiaalin, havainnointini tai haastatteluaineiston kesken, se ei päätynyt 

johtopäätöksiini. Tätä ilmiötä esiintyi ennen kaikkea lukiessani kirjallista 

dokumentointia, missä tutkimuksen absoluuttisuus tulee vastaan. Tulokset eivät 

ole sitä, mutta analyysiltä sitä vaaditaan. Mikään luotettavana pidetty, selvityksen 

vaikutuspiiriin kuuluva seikka ei saa olla ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. 

Tässä laadullinen työ poikkeaa tilastollisesta tutkimuksesta, jossa poikkeamat 

yleisestä säännöstä ovat yleensä sallittuja. (Alasuutari 2011: 38.)  

Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa on välttämätöntä 

ymmärtää kielen olemus sosiaalisen todellisuuden tuotteena ja tuottajana. Kieli ei 

ole sosiaalisen todellisuuden neutraali heijastaja, koska tekstit eivät vain kuvaile 

tapahtumia vaan rakentavat samalla sosiaalista elämää. Kuvaamisen lisäksi ne 

muodostavat jonkin version asioista. Kvalitatiivisen aineiston analyysissä teksti 

on aina yksi versio aiheesta tai näkökulma siihen. (Eskola & Suoranta 1998: 141–

143.) Osittain tämän ja siten tutkimuksen luotettavuutta parantavan näkökulman 

vuoksi halusin liittää Ala-Pölläsen pitkän puheenvuoron työhöni 

kokonaisuudessaan. Puheenvuoro on kokonaisuus, jonka pilkkominen osiin olisi 

aiheuttanut särön tekstiaineiston eheyteen. Tämän lisäksi on ymmärrettävä, että 

kaikki tutkimuksessa esille tulleet näkökulmat ovat erilaisten sosiaalisten ja 

kulttuuristen rakenteiden läpäisemiä ja suodattamia, mikä vahvistaa koko 

laadullisen tutkimuskentän tulosten suhteellisuutta. Eettisesti kestävässä 

tutkimuksessa tätä suhteellisuutta ei häivytetä, vaan se tunnustetaan tutkimukseen 

liittyvänä tosiasiana. (Kallio 2010: 169.)  

Yhtenä luotettavan tutkimuksen ominaisuutena voidaan pitää sitä, että lukija 

pystyy löytämään tutkimuksesta tekstin perusteella samat asiat kuin tutkija, 

riippumatta näkökulman yksimielisyydestä (Hirsjärvi & Hurme 2011: 151). Sitä 

olen tavoitellut. Objektiivinen, perinteinen kvantitatiiviseen tutkimukseen 

perustuva validiteetti ja reliabiliteetti lienevät tämän tutkimuksen luotettavuuden 
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käsittelyssä sekundäärisiä seikkoja, enkä avaa niitä tässä yhteydessä kovin 

laajalti. Esimerkiksi Patton (2002: 50) kirjoittaa, kuinka objektiivisuuden ja 

subjektiivisuuden käsitteistä on muodostunut metodisen argumentoinnin 

ideologisia ammuksia. Hän on pyrkinyt välttämään termien käyttöä ja 

pysyttelemään tämän väittelyn ulkopuolella. Sen sijaan Patton rohkaisee 

pohtimaan tutkimuksen luotettavuutta ja aitoutta. Näiden saavuttamiseksi olen 

pyrkinyt lähestymään tutkimustehtävääni niin syvällisesti kuin valitsemallani 

menetelmällä pystyin. Tutkimuksen tulos on loppujen lopuksi valittua aihepiiriä 

koskeva rajallinen analyysi ja tulkinta, kuten toisen ihmisen toista ihmistä 

koskeva analyysi ja tulkinta kykenevät parhaimmillaan olemaan (Ruusuvuori ym. 

2010: 10). Eikä ”tapaustutkimuksen raportin tarkoitus ole edustaa maailmaa, vaan 

tapausta” (Stake 2003: 156). Luotettavuustarkastelun yhteydessä ja tutkimuksen 

validiteetin nimissä on kuitenkin syytä arvioida, pystyttiinkö syvähaastattelun 

avulla löytämään oleellisimmat vastaukset tutkimukseni pääkysymykseen. 

Kysymys käsitteli Tapiolan kuoron ja Kari Ala-Pölläsen toiminnan 

kasvatuksellisia ja yhteistoiminnallisia sisältöjä ja päämääriä. Tutkimusprosessin 

päättyessä koen tyytyväisyyttä metodiseen valintaani. Mielestäni syvähaastattelun 

kautta  oleellisimmat kysymykset ja aihepiirit nousivat esiin. Toivon onnistuneeni 

siirtämään ne kirjan sivuille loogisessa ja selkeässä muodossa. Jos olisin 

lähestynyt tutkimusta tiukemmin rajattujen teemojen kautta, olisin menettänyt 

monta keskeistä teema-aluetta, jotka nousivat esiin Kari Ala-Pölläsen sangen 

vapaasta puheesta.  

7.2 Kommunikatiivinen validointi  

Kommunikatiivisessa validoinnissa tutkija ja tietolähteenä olevat henkilöt 

keskustelevat keskenään tutkijan tekemistä tulkinnoista ja johtopäätöksistä sekä 

pyrkivät yhdessä arvioimaan niiden pätevyyttä (Yrjänäinen 2011: 210). Pitkälti on 

kysymys myös yhteisen kielen löytymisestä, syvähaastattelun yhteydessä mitä 

suurimmassa määrin. Yhteisen kielen löytymistä tukee member checking -

menetelmä, jossa tutkimusryhmän jäsenet lukevat tutkimuksen käsikirjoituksen ja 

antavat siitä kommenttinsa ennen tutkimuksen lopullista valmistumista (Lincoln 

& Guba, 1985: 373–378). Eskola ja Suoranta (1998: 212) puhuvat puolestaan 

uskottavuudesta luotettavuuden kriteerinä tutkijan tarkistaessa vastaako hänen 

tulkintansa tutkittavien käsityksiä. 

Linnatsalo (2002) toteaa kommunikatiivista validointia kritisoidun siitä, että 

informanttien käsityskyky asettaa sille vakavat rajoitukset. Informantti toimii 
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arjessa tietämyksen ja kompetenssin varassa, mikä on usein tiedostamatonta. 

Tutkijalla on tosin myös osin samat ”rajoitukset” kuin informanteilla, mutta 

hänellä on tutkimuksen kannalta laajempi tulkintakompetenssi ja tietynlainen 

vapaus ulkoisista toimintaa suuntaavista paineista. Näiden tutkijan ja 

informanttien erilaisten tietoisuuden tasojen vuoksi tutkimuksen osapuolet eivät 

useinkaan pääse ”samalle tasolle” keskustelemaan tutkijan tekemistä tulkinnoista. 

Patton kirjoittaa vaarana olevan, että tutkija luottaa liiaksi pääinformantin tietoon 

unohtaen, että tuo perspektiivi voi olla rajoittunut tai vinoutunut. (Linnatsalo 

2002: 109; Patton 2002: 321) Tiedostan asian, mutta mielestäni Linnatsalon ja 

Pattonin syvähaastattelusta esittämänsä huolet eivät olleet merkittäviä. 

Tutkimustulos on aiemmin kirjoitetun mukaisesti tulkinta eikä absoluuttinen 

oikea tai väärä tieto. Olen taipuvainen ajattelemaan toisin kuin Linnatsalo: 

tutkimusta ajatellen koen kuuluneeni tai tutkimusprosessin myötä pikemminkin 

kasvaneeni Kari Ala-Pölläsen kanssa samaan kulttuuriseen ja kieliyhteisön 

jäsenyyteen, jotta voimme ymmärtää toisiamme ja puhua tutkimustehtävän 

näkökulmasta samaa kieltä (vrt. Fontana & Frey 2008: 131). Alasuutari (2011) 

viittaa samaan asiaan ja kirjoittaa, että kaikessa tekstissä ja puheessa on kyse 

samasta asiasta: tietyn kulttuurin ja kieliyhteisön jäseninä on pakko käyttää ja 

soveltaa niitä erottelujärjestelmiä jotka kuuluvat kyseiseen kulttuuriin ja jossa ne 

ymmärretään. (Alasuutari 2011: 123) Tästä seuraa kolme merkittävää 

lisäkysymystä: Mikä on Tapiolan kuoron kulttuuri? Mikä on kuoroyhteisön 

kulttuuri? Toimiiko toinen alakulttuurina toiselle? Kuoroyhteisön 

kulttuuritutkimuksen siirrän tässä yhteydessä jatkotutkimuksen aihepiiriksi.  

Kolme viimeistä haastattelua Kari Ala-Pölläsen kanssa keskittyivät 

kommunikatiiviseen validointiin. Tässä tutkimuksen vaiheessa suurin osa 

tekstistäni ja johtopäätöksistäni olivat jo kasassa, ja pystyimme siten 

käsittelemään tutkimustani kokonaisuutena, tarvittaessa hyvinkin sanatarkasti. 

Puheenvuoron viitekehystä sekä työn otsikkoa jouduimme hiomaan enemmän 

kuin muita yksittäisiä seikkoja. Pääsimme kaikissa suurissa linjoissa hyvään 

yhteisymmärrykseen. Mikään tekemäni tulkinta ei lopulta päätynyt ristiriitaan 

Ala-Pölläsen itseanalyysin tai ajattelun kanssa, minkä näen tutkimuksen 

onnistumista ja luotettavuutta vahvistavana seikkana. Yksimielisyyteen 

tulkinnoissa ei tutkijan ja informantin kesken tietoisesti pyritty, vaan sangen 

yhteinen näkemys suurista linjoista syntyi itsestään. Pedagogisen testamentin 

käsite oli jonkinlainen poikkeus. Käsite esiintyi jossakin työvaiheessa jopa 

otsikkotasolla. Tämän muuttamiseksi Ala-Pöllänen ilmaisi selkeän 

toivomuksensa, minkä vuoksi otsikointi lähti kehittymään toiseen suuntaan (Kari 
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Ala-Pölläsen haastattelu 6). Puheenvuoron viitekehyksestä käytyä keskustelua 

taustoittaa hyvin Ala-Pölläsen itsensä kirjoittamansa esipuhe. Se asettaa 

puheenvuoron kokonaisuudessaan parempaan perspektiiviin.  

Koen hyvin merkittäväksi asiaksi aihepiirin objektiiviselle ja syvälliselle 

käsittelylle, että Ala-Pöllänen oli tutkimushaastatteluiden aikaan jäänyt eläkkeelle 

kuoronjohtotyöstään. Etäisyys auttaa usein näkemään tarkemmin – ja puhumaan 

avoimemmin. Tämä on erityisen merkittävää tilanteessa, jossa tutkimuksen kohde 

ei jää anonyymiksi vaan hänen henkilöllisyytensä on kaikkien tiedossa.  

7.3 Tutkimuksen eettinen pohdinta 

Tutkimuksen eettinen perusta on, että se on suoritettu hyvän tieteellisen 

käytännön edellyttämällä tavalla. Tähän kuuluu, että tutkija noudattaa 

tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja 

tarkkuutta tutkimusmateriaalin hankinnassa, aineiston tallentamisessa ja 

tutkimustyössä sekä tulosten analysoinnissa, esittämisessä, tallentamisessa ja 

arvioinnissa. (Tutkimuksen etiikka, Oulun yliopisto 2012.) Tutkimuksen 

toteuttamiseen liittyy lisäksi ihmisarvon kunnioittamisen periaate. Erityisesti 

arkaluontoisia tietoja käsitellessään tutkijan on selvitettävä itselleen, onko niiden 

tutkimukseen tuoma lisäarvo niin vahva, että se oikeuttaa puuttumaan ihmisten 

yksityisyyteen. Tutkijan on tiedettävä, mitä tekee. Näin on erityisesti laadullisessa 

työssä, jossa vastaajien puhe ei huku taulukoihin, kuten tilastollisessa 

tutkimuksessa helposti tapahtuu. (Eskola & Suoranta 1998: 56–59.) 

Yksityisyyden merkitystä on punnittava myös silloin, kun ihmisiä ei kohdata 

henkilökohtaisesti, vaan tutkimus perustuu dokumenttiaineistoon (Hirsjärvi & 

Hurme 2011: 19). Tutkimukseni toteuttamiseen liittyy näiden yleisten seikkojen 

lisäksi tiettyjä eettisiä erityispiirteitä, joiden raportoiminen on paikallaan. 

Kvalitatiivinen työ vaatii erityistä eettistä harkintaa ja varovaisuutta, koska 

toisin kuin usein kvantitatiivisessa tutkimuksessa, tutkimusmetodit ja -kohteet 

ovat hyvin vahvasti henkilöityviä. Koska haastattelun kohde on ihminen ja 

syvällinen haastattelu avaa usein yksilön sisintä, haastattelijan eettisen 

viitekehyksen on oltava kunnossa. (Patton 2002: 406–407; Fontana & Frey 2008: 

142.) Vaikka tutkimustyöni, havainnointini ja ennen kaikkea haastatteluni 

kohdistuivat ennen muuta johtajaan, on lapsikuoro kokonaisena yhteisönä ollut 

tiiviisti osana työtäni. Koska kysymys on lapsista, tietyt eettiset periaatteet on 

huomioitu tarkasti. Luottamuksellinen suhde nuoren tutkittavan ja aikuisen 

tutkijan välillä nähdään eettisesti kestävän tutkimuksen kulmakivenä: 
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tutkimukseen osallistuminen tai sen tulokset eivät saa vahingoittaa nuoria. Siksi 

on tärkeää, että tutkija pystyy työskennellessään arvioimaan lapsen kypsyyden 

oikein eikä käytä saavuttamaansa luottamusta väärin. (Lagström, Pösö, Rutanen ja 

Vehkalahti 2010: 16; Nieminen 2010: 36.) Erityisesti epäsuoraan kohtaamiseen 

perustuvassa tutkimuksessa eettisten rajojen ja päätösten tekeminen ovat viime 

kädessä aina tutkijan omalla vastuulla. Tutkimukselle voi pyytää muodollisen 

luvan lukuisilta eri tahoilta, mutta mikään lupa itsessään ei tee tutkimuksesta 

eettistä. (Kallio 2010: 183.)  

Lapsia koskevassa tutkimuksessa tarvitaan huoltajan ja mahdollisuuksien 

mukaan lapsen oma suostumus tutkimushankkeeseen, vaikka sosiaalitutkimusta 

koskevassa henkilötietolaissa ei alaikäisiä koskevia erityissäädöksiä olekaan 

(Nieminen 2010: 37; Mäkelä 2010: 76). Erillistä kirjallista tutkimuslupaa en tätä 

tutkimusta varten pyytänyt, koska lapset eivät olleet tutkimuskohteenani eikä 

heidän roolinsa korostu millään tavoin lopullisessa tutkimusraportissa. 

Tutkimusluvan sijaan kaikkien laulajien huoltajia informoitiin suullisesti ja 

kirjallisesti sekä tutkijan että kuoron toiminnanjohtajan toimesta useaan otteeseen 

syyskaudella 2007. Tutkimuksesta tiedotettiin niin vanhempainillan kuin 

kuorokirjeiden yhteydessä. Lisäksi osallistuessani kuoron esiintymismatkoille 

läsnäolostani informoitiin lasten huoltajia sekä kirjallisesti että suullisesti.  

Tapiolan kuoron kannatusyhdistyksen hallituksen kokouksessa olen 

keskustellut tutkimukseni toteuttamisesta kolmeen otteeseen (lisäksi olen esitellyt 

tutkimustani yhden kerran kannatusyhdistyksen vuosikokouksessa). Hallitus on 

jokaisessa yhteydessä antanut täyden luottamuksensa ja tukensa tutkimuksen 

toteuttamiselle esittämälläni tavalla, mistä lausun kiitokseni. 

Merkittävimmät periaatteelliset ja eettiset keskustelut ja ratkaisut olen 

luonnollisesti käynyt Kari Ala-Pölläsen ja kuoron toiminnanjohtajan kanssa. 

Luottamus toimintaani kohtaan on ollut molempien osalta ehdotonta, mistä niin 

ikään haluan lausua vilpittömät kiitokseni. Pääsyäni kuoron arkistoon tai 

osallisuuttani mihinkään kuoroa koskevaan toimintaan ei ole nähty tarpeelliseksi 

rajoittaa millään tavalla. Se antoi suuren vastuun aineistonkeruun ja raportoinnin 

suhteen, mutta mahdollisti samalla tarkoituksenmukaisimmiksi katsomani 

rajaukset ja täyden vapauden perehtyä asioihin parhaaksi katsomallani tavalla. 

Saman täyden luottamuksen ilmapiirin olen kokenut jokaisessa Kari Ala-Pölläsen 

kanssa käymässä tutkimuskeskustelussa ja tapaamisessa.  
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Jälkipuhe 

Vuonna 2013 Tapiolan kuoro on 50-vuotias. Kuluneet vuosikymmenet voi nähdä 

suomalaisuuden, espoolaisuuden, taiteellisuuden ja pedagogiikan näkökulmista 

merkityksellisinä ja tutkimisen arvoisina. Kaiken lukemani, näkemäni ja 

kokemani perusteella ajattelen, ettei Tapiolan kuoron kehitys yhdeksi maailman 

tunnetuimmista lapsi- ja nuorisokuoroista ollut onnen kantamaa tai sattuman 

kauppaa. Se on ollut Erkki Pohjolan ja Kari Ala-Pölläsen pitkällisen taiteellisen 

pohdinnan, selkeän vision ja syvän pedagogisen kokemuksen ja niistä jalostetun 

kasvatuksellisen prosessin lopputulos. Sitä työtä Pasi Hyökki omalta osaltaan 

jalostaa tällä hetkellä eteenpäin.  

Erkki Pohjolan visiosta, ammattitaidosta ja omaleimaisesta tavasta käsitellä 

lapsiryhmää muodostui Tapiolan soundin käsite, jossa sekä taiteellisuus että 

pedagogiikka ovat läsnä ja joiden painoarvo on merkittävä. Tuntuu jokseenkin 

irrelevantilta pohtia, antaako enemmän painoarvoa soundin taiteelliselle vai 

kasvatukselliselle puolelle, sillä ne ovat erottamattomassa suhteessa keskenään. Ei 

olisi taidetta ilman kasvatusta, eikä kuorolaisten kasvattaminen onnistu ilman 

musiikkia.  

Erkki Pohjola johdattelee puheessaan yhteistoiminnallisen kasvatuksen 

ytimeen: ”Soundi on mysteeri. Oman työni paras motivaattori on lapsen silmiin 

syttyvä hohde, kun hän oppii jotakin uutta.” (Lönnqvist 2003.) Samaa tuiketta 

näin Ala-Pölläsen silmissä niin hänen johtamistyössään kuin tutkimusmatkani 

varrella hänen eläkkeelle siirtymisensä jälkeen. Niin tapahtui useiden 

haastatteluhetkiemme aikana, kun ymmärsin hänen oivaltavan omasta 

työskentelystään ja johtamisfilosofiastaan jotakin uutta, palaten samalla elävissä 

muistoissaan työuransa vaiheisiin konserttisaleihin ja harjoitustilanteisiin. Ala-

Pöllänen puhui aiemmin tapahtuneista asioista usein preesensmuodossa. Tämä voi 

Aaltosen ja Leimumäen mukaan kertoa siitä, että asioista kertova minä samaistuu 

nykyhetkessä vahvasti menneisyyden tapahtumien minään (Aaltonen & 

Leimumäki 2010: 126).  

Ajatus palaa loppuvuoteen 2007. Matka on loppusuoralla, lähestymme kotia. 

Mielessäni elän hetkeä 25 vuoden takaa. Kuuden viikon matka on takana, ja 

Suomen maaperä näkyy lentokoneemme alapuolella. Kuoroyhteisön perinnettä 

kunnioittaen laulamme Maamme-laulun, jonka sävelet täyttävät matkustamon. 

Monet muistot Aasian, Australian ja Amerikan mantereilta rakensivat ison osan 

muistojen ketjusta. Nämä muistot liittyvät lapsuuteni ja nuoruuteni vahvimpiin 

kokemuksiin. Koen olevani todella etuoikeutettu saatuani kahdessa 
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elämänvaiheessa, ensin 1980-luvulla Tapiolan kuorolaisena ja pitkän tauon 

jälkeen 2000-luvulla elää tämän hienon joukon mukana. Joukon värikkäitä, 

valovoimaisia persoonallisuuksia, jotka edustavat itseään, kuoroaan, 

kotikaupunkiaan ja maataan esimerkillisesti, hymy suupielessä, aidosti 

lapsuuttaan ja nuoruuttaan ilmentäen, perinteitä ylläpitäen. Onneksi juuri tämä 

joukko täytti laulajille asetetut valintakriteerit, huomaan ajattelevani ja palaan 

mielessäni  matkakuoron valintatilanteeseen Tapiolan koulun auditorioon. 

Samalla huomaan kuinka hirvittävän vähän ymmärsin tuolla syksyisen 

laulukokeen hetkellä valintatilanteen ja koko kuorotoiminnan pedagogisuuden 

kokonaisvaltaisuudesta. Nyt uskon ymmärtäväni jo hieman enemmän.  
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Liitteet 

Liite 1, Big Five -alapiirteiden yhteenveto; tulkintaesimerkkejä 

Perustuen: Costa & McCrae 1992: 14–18;  Barrick & Mount 1991: 3–5; Brusman.  

 

Neuroottisuus (N) 

 

N1 Levottomuus 

Levottomat yksilöt ovat pelokkaita, alttiita huolehtimaan, hermostuneita ja 

jännittyneitä. 

 

N2 Vihamielisyys 

Vihamielisille yksilöille tyypillisiä tunnetiloja ovat turhautuminen ja katkeruus. 

 

N3 Alakuloisuus 

Alakuloiset yksilöt kokevat yleisesti syyllisyyttä, surua, toivottomuutta ja yksinäi-

syyttä. 

 

N4 Vaivautuneisuus, hämillään olo 

Häpeän ja hämmennyksen tunteet ovat yleisiä. He tuntevat olonsa epämukavaksi 

toisten seurassa, ovat herkkiä pilkalle ja tuntemaan alemmuutta. 

 

N5 Impulsiivisuus 

Impulsiivisuuteen viittaa kykenemättömyys kontrolloida tarpeita ja voimakasta 

halua jotakin, kuten päihteitä kohtaan. 

 

N6 Stressin sieto 

Vahva positiivinen taipumus tässä ilmenee heikkona kykynä hallita stressiä, 

riippuvaisuutena, toivottomuutena tai panikointina odottamattomissa tilanteissa. 

 

Ekstraversio, ulospäin suuntautuneisuus (E) 

 

E1 Sydämellisyys 

Sydämelliset ihmiset ovat helliä, rakastavia ja ystävällisiä. He pitävät aidosti 

ihmisistä ja kiintyvät helposti toisiin. 
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E2 Seurallisuus 

Nämä ihmiset nauttivat toisten seurasta. Sitä parempi mitä enemmän ihmisiä on 

kyseessä. 

 

E3 Vakuuttavuus 

He ovat hallitsevia, voimakkaita ja sosiaalisesti eteviä. He puhuvat epäröimättä ja 

päätyvät usein ryhmän vetäjiksi. 

 

E4 Vireys, toimeliaisuus 

Nämä piirteet ilmenevät nopeudessa, voimakkaassa liikehdinnässä, 

energisyydessä ja tarpeessa ylläpitää kiirettä. 

 

E5 Jännityksen etsintä 

Nämä ihmiset kaipaavat jännitystä ja ärsykkeitä elämäänsä. He pitävät kirkkaista 

väreistä ja meluisista ympäristöistä. 

 

E6 Positiivisuus 

Heillä on pyrkimys saavuttaa positiivia tunteita, kuten iloa, onnea, rakkautta ja 

innostusta. He nauravat helposti ja usein. 

 

Avoimuus (O) 

 

O1 Mielikuvituksellisuus, haaveet 

Haaveilijoilla on vilkas mielikuvitus ja vilkas fantasiamaailma. He luovat 

itselleen mielikuvituksella sisäisen todellisuutensa. 

 

O2 Esteettisyys 

Heitä kuvaa taiteen ja kauneuden syvä arvostus. Runollisuus koskettaa, musiikki 

kiehtoo ja taide on kaiken kaikkiaan kiinnostavaa. 

 

O3 Tunteikkuus 

Vastaanottavaisuus yksilön sisäisille tunteille ja niiden käsittely on tärkeä osa 

heidän elämässään. He kokevat onnen ja surun muita intensiivisemmin. 
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O4 Toimeliaisuus 

Toimeliaille on tyypillistä erilaisten aktiviteettien kokeileminen, uusissa paikoissa 

vierailut ja vieraat makuelämykset. Uutuudenviehätys ja vaihtelu menevät heillä 

rutiinien edelle. 

 

O5 Idearikkaus 

Idearikkaus ei ole vain aktiivista pyrkimystä uusiin saavutuksiin, vaan myös 

avoimuutta ja tahtoa harkita uusia, joskus epätyypillisiä ja jopa sopimattomia 

ideoita. 

 

O6 Arvokeskeisyys 

Avoimuus arvoja kohtaan tarkoittaa valmiutta sosiaalisten, poliittisten ja 

uskonnollisten arvojen uudelleen arviointiin. 

 

Sovinnollisuus (A) 

 

A1 Luottamus 

Heillä on taipumus uskoa muiden rehellisyyteen ja hyviin aikeisiin. 

 

A2 Suoraviivaisuus 

Suoraviivaisesti käyttäytyvät ovat avoimia, vilpittömiä ja teeskentelemättömiä. 

Heidän vastakohtanaan ovat imartelijat, petolliset, ovelat ja harhauttajat. 

 

A3 Epäitsekkyys 

Epäitsekkäillä on huoli toisten hyvinvoinnista, mikä näkyy anteliaisuutena, 

huolenpitona ja haluna auttaa. 

 

A4 Myöntyvyys, suostuvaisuus 

Nämä ihmiset ovat nöyriä ja lempeitä. He estävät aggression ilmenemistä, antavat 

anteeksi ja unohtavat. 

 

A5 Vaatimattomuus 

Vaatimattomuus ei välttämättä tarkoita itseluottamuksen ja -tunnon puutetta. Se 

tarkoittaa nöyryyttä ja vaatimattomien vastakohtana ovat omahyväiset ja 

ylimieliset. 
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A6 Lempeämielisyys 

Myötätunto ja muista huolehtiminen ilmentävät näitä ihmisiä. Toisten ihmisten 

tarpeet koskettavat heitä, ja humaani ajattelu korostuu heidän sosiaalisessa 

kanssakäymisessään. 

 

Tunnollisuus (C)  

 

C1 Pätevyys 

Pätevä ihminen on kyvykäs, järkevä, käytännöllinen, varovainen, harkitseva ja 

tehokas. Hän kokee pärjäävänsä hyvin elämässä. 

 

C2 Järjestys 

Tällä alueella vahvat ovat siistejä, systemaattisia ja järjestelmällisiä. Tavarat 

pysyvät heillä oikeilla paikoillaan. 

 

C3 Velvollisuudentunto 

Velvollisuudentuntoiset noudattavat tiukasti eettisiä periaatteitaan ja täyttävät 

tunnollisesti moraaliset velvoitteensa. 

 

C4 Suorituskeskeisyys 

Suorituskeskeisillä on korkeat tavoitteet ja he työskentelevät kovasti 

saavuttaakseen ne. He ovat ahkeria, päämäärätietoisia ja heillä on käsitys 

elämänsä suunnasta. 

 

C5 Itsekuri 

Tällä tarkoitetaan yksilön ominaisuutta aloittaa tehtävä ja huolehtia niiden 

valmistumisesta ilman ikävystymistä ja muita häiriötekijöitä. He kykenevät 

motivoimaan itsensä. 

 

C6 Harkitsevuus 

Tällä tarkoitetaan yksilön taipumusta harkita huolellisesti ennen toimimista. 

Nämä ihmiset ovat varovaisia ja verkkaisia. Vastakohtana ovat hätäiset toimijat, 

usein seurauksia pohtimatta. 
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Liite 2, Yhteenveto puheenvuoron analyysistä 

Havaintojen kokonaissumma alapiirteittäin (n =155) 
Alapiirre Selitys Lukumäärä 

N1 Levottomuus 3 
N2 Vihamielisyys 8 
N3 Alakuloisuus 6 
N4 Vaivautuneisuus 3 
N5 Impulsiivisuus 6 
N6 Haavoittuvuus stressille 12 
N yhteensä 38 

E1 Sydämellisyys 5 
E2 Seurallisuus 6 
E3 Vakuuttavuus 7 
E4 Vireys 4 
E5 Jännityksen etsintä 5 
E6 Positiivisuus 6 
E yhteensä 33 

O1 Mielikuvituksellisuus 0 
O2 Esteettisyys 4 
O3 Tunteikkuus 5 
O4 Toimeliaisuus 2 
O5 Idearikkaus 3 
O6 Arvokeskeisyys 2 
O yhteensä 16 

A1 Luottamus 4 
A2 Suoraviivaisuus 1 
A3 Epäitsekkyys 6 
A4 Myöntyvyys 2 
A5 Vaatimattomuus 2 
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Havaintojen kokonaissumma alapiirteittäin (n =155) 
A6 Lempeämielisyys 7 
A yhteensä 22 

C1 Pätevyys 5 
C2 Järjestys 2 
C3 Velvollisuudentunto 15 
C4 Suorituskeskeisyys 9 
C5 Itsekuri 8 
C6 Harkitsevuus 6 
C yhteensä 45 
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Liite 3, Luonteenpiirteiden luokittelun työkalut 

 

Luokittelun keskeisimmät työkalut ovat liitteenä yksi oleva yhteenveto sekä 

seuraava lista adjektiiveista. Kyseessä on luettelo, joka Costan ja McCraen (1992: 

49) edellä mainitussa käsikirjassa toimii ”tsekkauslistana” niistä adjektiiveista 

(luonteenpiirteistä), jotka korreloivat merkittävällä tavalla (p < .001, N = 305) 

kyseisen alapiirteen kanssa:  

 

N1: Levottomuus 

Positiiviset: ahdistunut, pelokas, huolestuvainen, jännittynyt, hermostunut  

Negatiiviset: luottavainen, optimistinen 

N2: Vihamielisyys 

Positiiviset: ahdistunut, ärtyisä, kärsimätön, kiihtynyt, oikukas, kireä 

Negatiiviset: hellä 

N3: Alakuloisuus 

Positiiviset: huolestuvainen, pessimistinen, oikukas, ahdistunut 

Negatiiviset: kilvoitteleva, luottavainen, itsevarma 

N4: Vaivautuneisuus, hämillään olo 

Positiiviset: ujo, arka, puolustautuva, estynyt, ahdistunut 

Negatiiviset: itsevarma, luottavainen 

N5: Impulsiivisuus 

Positiiviset: oikukas, ärtyisä, sarkastinen, itsekeskeinen, äänekäs, hätäinen, 

kiihtynyt 

Negatiiviset: - 

N6: Haavoittuvuus stressille 

Positiiviset: ahdistunut, piittaamaton 

Negatiiviset: selkeästi ajatteleva, itsevarma, luottavainen, tehokas, valpas 

 

E1: Sydämellisyys  

Positiiviset: ystävällinen, sydämellinen, sosiaalinen, iloinen, hellä, ulospäin 

suuntautunut 

Negatiiviset: torjuva 

E2: Seurallisuus 

Positiiviset: sosiaalinen, ulospäin suuntautunut, mielihyvää tavoitteleva, puhelias, 

spontaani 

Negatiiviset: torjuva, sulkeutunut 
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E3: Vakuuttavuus 

Positiiviset: aggressiivinen, vakuuttava, itsevarma, voimakas, innostunut, 

luottavainen 

Negatiiviset: ujo  

E4: Vireys, toimeliaisuus  

Positiiviset: energinen, kiireinen, nopea, päättäväinen, innostunut, aggressiivinen, 

aktiivinen  

Negatiiviset: - 

E5: Jännityksen etsintä 

Positiiviset: mielihyvää tavoitteleva, uskalias, seikkailunhaluinen, hurmaava, 

komea, sisukas, älykäs 

Negatiiviset: - 

E6: Positiivisuus 

Positiiviset: innostunut, humoristinen, ylistävä, spontaani, mielihyvää 

tavoitteleva, optimistinen, hilpeä 

Negatiiviset: - 

 

O1: Mielikuvituksellisuus, haaveet 

Positiiviset: haaveileva, mielikuvituksekas, humoristinen, kujeileva, idealistinen, 

taiteellinen, mutkikas 

Negatiiviset: - 

O2: Esteettisyys 

Positiiviset: mielikuvituksekas, taiteellinen, aito, innostunut, kekseliäs, 

idealistinen, monipuolinen 

Negatiiviset: - 

O3: Tunteikkuus 

Positiiviset: jännittynyt, spontaani, oivaltava, mielikuvituksekas, hellä, puhelias, 

ulospäin suuntautunut  

Negatiiviset: - 

O4: Toimeliaisuus 

Positiiviset: laajalti kiinnostunut, mielikuvituksekas, seikkailunhaluinen, 

optimistinen, puhelias, monipuolinen 

Negatiiviset: lempeä 

O5: Idearikkaus 

Positiiviset: idealistinen, laajalti kiinnostunut, kekseliäs, utelias, aito, 

mielikuvituksekas, oivaltava 

Negatiiviset: - 
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O6: Arvokeskeisyys 

Positiiviset: epäsovinnainen, flirttaileva 

Negatiiviset: konservatiivinen, varovainen 

 

A1: Luottamus 

Positiiviset: anteeksiantavainen, luottavainen, sopuisa 

Negatiiviset: epäilevä, varovainen, pessimistinen, kovasydäminen 

A2: Suoraviivaisuus 

Positiiviset: - 

Negatiiviset: monimutkainen, vaativa, älykäs, flirttaileva, hurmaava, viisas, 

itsevaltainen 

A3: Epäitsekkyys 

Positiiviset: sydämellinen, helläsydäminen, lempeä, antelias, kiltti, suvaitseva 

Negatiiviset: itsekäs 

A4: Myöntyvyys, suvaitsevuus 

Positiiviset: - 

Negatiiviset: itsepäinen, vaativa, uppiniskainen, kärsimätön, suvaitsematon, 

suorasanainen, kovasydäminen 

A5: Vaatimattomuus 

Positiiviset: - 

Negatiiviset: leventelevä, älykäs, vakuuttava, väittelynhaluinen, itsevarma, 

aggressiivinen, idealistinen 

A6: Lempeämielisyys 

Positiiviset: ystävällinen, sydämellinen, sympaattinen, helläsydäminen, lempeä, 

kiltti 

Negatiiviset: epävakaa 

 

C1: Pätevyys 

Positiiviset: tehokas, itsevarma, perusteellinen, neuvokas, luottavainen, älykäs 

Negatiiviset: hämmentynyt 

C2: Järjestys 

Positiiviset: järjestelmällinen, perusteellinen, tehokas, täsmällinen, systemaattinen 

Negatiiviset: poissaoleva, varomaton 

C3: Velvollisuudentunto 

Positiiviset: perusteellinen 

Negatiiviset: puolustautuva, hajamielinen, varomaton, laiska, poissaoleva, 

virheitä etsivä 
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C4: Suorituskeskeisyys 

Positiiviset: perusteellinen, kunnianhimoinen, ahkera, yritteliäs, päättäväinen, 

luottavainen, sinnikäs 

Negatiiviset: - 

C5: Itsekuri 

Positiiviset: järjestelmällinen, tehokas, energinen, perusteellinen, ahkera 

Negatiivinen: laiska, poissaoleva 

C6: Harkitsevuus 

Positiiviset: perusteellinen 

Negatiiviset: hätäinen, impulsiivinen, varomaton, kärsimätön, epäkypsä, oikukas 
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Liite 4, Tapiolan kuoron yhteistoiminnallisuutta tukevia mainintoja 
lehtiartikkeleissa: 

 

”Konserteissa kuoroilla oli mahdollisuus osoittaa taiteellinen virtuositeettinsa, 

kun taas workshopit pureutuivat muihin kysymyksiin kuten kuoron 

sosioekonomiseen ympäristöön, kuoromusiikin tilaan omassa kotimaassaan, 

perinteen asemaan ohjelmistossa sekä jäsenten persoonallisuuksiin ja 

energiatasoon.” 

 

”Ala-Pölläsen kädenjälkenä nähtiin ohjelmaprofiilin monipuolistuminen, 

sointikuvien mielikuvituksellisuus ja kotimaan parempi huomioon ottaminen. 

Toisaalta esiintyvän ryhmän havaittiin nuorentuneen ja olleen kokoonpanoltaan 

aiempaa pienempi.” 

 

”Tapiolan ihmettä tuotiin esille suuressa pohjoismaisessa kuorotapahtumassa 

seikoin, jotka liittyivät paitsi äänentuottamiseen myös kokonaisvaltaiseen, jopa 

lapsen psykologiseen kehitykseen perustuviin asioihin. Tulkinnassa yhdistyy Ala-

Pölläsen pyrkimys siirtää kokonaisvastuu esityksen sujuvuudesta lapsille 

itselleen.”  

 

”Tämä on saanut konkreettisen muodon Tapiolan kuoron ennakkoluulottomassa ja 

kokeilunhaluisessa ohjelmistopolitiikassa.” 

 

”Myöhempien keskusteluiden yhteydessä Kari Ala-Pöllänen halusi lisätä 

omaksi ”strategiseksi kivijalakseen” omatoimisuuden ja laulajien itsenäisyyden.” 

 

”Pohjolan olemuksesta ja kuorolaisten kommenteista huokuu samanaikaisesti 

syvä ammattitaito, auktoriteetti ja kunnioitus, mutta samalla taito ja tahto asettua 

lapsen lähelle ja kuunnella aidosti. Tätä lapsi ja nuori arvostaa. Samaan 

ominaisuuteen sekä Pohjolan että Ala-Pölläsen työskentelyssä kiinnitti 

myöhemmin raportissaan huomiota Digby, analysoituaan kansainvälisesti useiden 

kuoronjohtajien toimintatapoja.” 

 

”Hän totesi näkemänsä perusteella Ala-Pölläsellä, kuten edeltäjällään, olevan 

välitön ja ongelmaton kontakti lapsiin, ja koki uuden johtajan pystyvän 

innostamaan laulajia tekemään parhaansa ja puhaltamaan yhteen hiileen.” 



 194

 

”Lapsijoukosta voi muokata loistavan ryhmän jonkun asetettua päämäärän. Työn 

käynnistyttyä jäsenet kannustavat toinen toisiaan. Tämän mahdollistamiseksi 

johtajalla on oltava selkeä tavoite ja hänen on valittava joukkueeseensa 

samanhenkisiä työtovereita, Pohjola totesi.” 

 

”Hän analysoi omaa kuoronjohtotapaansa epätyypilliseksi antaessaan lapsille 

paljon sananvaltaa, jotta nämä oppisivat huomaamaan asioita ja ottamaan kantaa. 

Kuorotoimintaan liittyviä arvoja johtaja ja kuorolaiset olivat pohtineet yhdessä. 

Listalle olivat päätyneet musiikin ilo, tavoitteellisuus, yksilön arvostaminen, 

sosiaalisuus ja perinteitä kunnioittava suomalaisuus. Kuorotoiminta painottaa 

sekä yksilöllisyyttä että kykyä sulautua kokonaisuuteen.” 

 

”Ala-Pölläsen johtamisfilosofiaan kuuluukin pyrkimys tehdä itsensä 

tarpeettomaksi. Useat johtajat vain seisovat siellä häiriten kuoroa, hän toteaa.” 

 

”Ala-Pöllänen näkee johtajan ja laulajan välisen luottamuksen rakentuvan pitkälle 

intensiivisen koevuoden aikana, jonka ohjaamisesta hän halusi pitää tiukasti 

kiinni:” 

 

”Kuoromatkat nousivat tässäkin suhteessa tärkeään rooliin, koska tällöin 

johtajalla oli ajoittain tilaisuus pysähtyä keskustelemaan lasten kanssa ja arvioida 

syvemmin kuoron ilmapiirin kehitystä.” 

 

”Se on lasten tarjoama vastaus heille annettuun haasteeseen. Tätä tavoiteltiin 

joskus tietoisesti, kuten kuoron tilatessa Jukka Linkolalta mittatilaustyönä 

teoksen ”Primitive Music”. Siitä Ala-Pöllänen halusi teoksen, jossa kuoro saa 

hyödyntää teoksen musiikillista, harmonista ja rytmistä vaativuutta sekä 

itseohjautuvuutta, jossa lapset ottavat vastuun esityksestä omiin käsiinsä.” 
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Liite 5, Otteita haastatteluista 

 

T = haastattelija Tuomas Erkkilä 

K = haastateltava Kari Ala-Pöllänen 

 

Ote haastattelusta 19.7.2010 

 

T: Miten näet kuorosta, milloin paineen taso on sopiva? 

K: Yritän katsoa tilanteessa, tuntosarvet ulkona, milloin mennään oikealla 

painetasolla. Kun oppii tuntemaan laulajansa viestintä on ilmassa kulkevaa 

säteilyä, jota ei pysty konkretisoimaan eikä yksilöimään, joiden ilmenemisestä 

voisi päätellä liian paineen. Värinä ilmassa kertoo, kun homma on kohdallansa. 

Se, miten etukäteen pyrin tätä ”manipuloimaan” on harjoitustilanteessa 

alkuvaiheessa tuntuvan paineen antaminen. Se on edellytys, että oppimisprosessi 

käynnistyy tehokkaasti. Pyrin löysäämään painetta loppuvaihetta kohden siten, 

että näytän loppuvaiheessa itsekin rentoutumista, jotta paine kääntyisi 

positiiviselle puolelle, nauttimisen puolelle. Ilmeiden ja eleiden kautta voi 

ilmaista hyväksyntäänsä, mitä pidempään on samojen laulajien kanssa tehnyt 

työtä, niin sitä pienemmät merkit riittävät osoittamaan hyväksynnän. Ja sillä on 

taipumus levitä kuorossa. Jos esimerkiksi huomaan, että jonkun laulajan kanssa 

on ollut hankaluuksia jossakin paikassa ja antaa positiivisen merkin, se voi levitä 

laajallekin. Varmuus leviää. Nämä ovat pieniä yksityiskohtia, joilla pyrin 

helpottamaan painetta, koko ajan enemmän mitä lähempänä esitystilanne on. Aina 

ennen konsertin alkua pyrin luomaan ilmapiirin, jossa luotetaan itseemme ja 

toinen toisiimme. 

T: Muistatko sellaista kokemusta Tapiolan kuoron ajalta, jolloin olotila olisi juuri 

ennen esitystä ollut liian kevyt? 

K: On sen suuntaista tapahtunut, esimerkiksi silloin jos meillä on kiertue ja jonkin 

superhyvän onnistumisen jälkeen on euforinen olo. Sitten pitää pudottaa ne maan 

pinnalle, että otetaanpa tämä taas haltuun. Jokainen kerta on ansaittava uudestaan, 

aalloilla ei voi lekotella.  

T: Kommentoisitko näitä viittä kohtaa ihan kohta kohdalta. 

K: Mun mielestä ennemminkin kuin että lapsi osaa paljon enemmän kuin usein 

ajatellaan sanoisin, että lapsi pystyy paljon enemmän. Tätähän Palekin (Erkki 

Pohjola) jo aikoinaan korosti, ja tässä olen ihan samoilla linjoilla. Osaaminenhan 

on vain oppimisen tulosta, pystyminen on paljon laajempaa. Sitten tämä että lapsi 
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voi kantaa paljon vastuuta ja tekee sen mielellään. Lisäisin siihen, ”jos se oikealla 

tavalla myydään tai motivoidaan”. Lapsi ei aina ota mielellään vastuuta, vaatii 

usein oikeaa motivointia, ja saada lapsi tuntemaan ylpeyttä että hän pystyy siihen. 

Joskus totean kiertoteitsekin, että ”tämähän ei yleensä teidän ikäiselle kuulu…” 

T: En muista, että kukaan olisi koskaan kokenut mitään vastenmieliseksi, tai ettei 

hän siihen pystyisi. Ihan omasta vapaasta tahdosta se aina tuntui nousevan. 

K: Tässä on kyseessä se, että pyrin aina laajentamaan asiaa enkä puhu vain tästä 

haasteesta – ennemminkin asenteesta. Pyrin, että leviäisi laajempana 

ajatusrakennelmana ja suhtautumisena porukkaan, jolloin ei välttämättä aina 

tarvitse edes heittää haasteena.  

T: Ja toki olitte toimineet jo yli 10 vuotta yhdessä ja luottamustaso oli jo 

korkealla. 

K: Joo, tämähän alkaa jo koevuodella. Siellä kun pidän omaa harjoitusta rupean 

heti alkuvaiheessa muokkaamaan ajattelutapaa siihen suuntaan ja annan pieniä 

vastuutehtäviä, jotta tottuvat siihen kaiken aikaa. On aloitettava pienin askelin, 

jotta ei tule kynnystä. Voivat aluksi harjoitella siinä pienessä turvallisessa 

ryhmässään, ja opetella myös sietämään epäonnistumista.  Mäkin teen 

tarkoituksella joskus virheitä, ja sitten nauretaan yhdessä. Eikä aina edes tarvitse 

yrittää. 

T: Tämä toiminta epäonnistumisen hetkellä täältä muuten puuttuu kokonaan. 

Siellähän liikutaan aika psykologisissa sfääreissä, mitä siellä johtajan ja lapsen 

päässä liikkuu. 

K: Tämä on niitä syitä, miksi olen halunnut pitää koevuosiryhmän aina itselläni. 

Silloin pystyn stemmojen lisäksi uittamaan nämä tähän ajattelutapaan pehmeästi. 

Kuorokummi ajatellaan aina jonkinlaisena opettajana. Tämä on pehmeämpi tapa.  

T: Tuo on mielenkiintoinen pointti, kun lähestytään tätä erittäin heterogeenisen 

ryhmän erityishaastetta. Lapsikuoro on kyllä ikänsä ja muiden ominaisuuksiensa 

puolesta valtava haaste. 

K: Olen joo kokenut kyllä niin, että antaa mahdollisuudet monien asioiden esille 

ottamiseen, juuri kun on noin heterogeeninen porukka. Isommat saattavat tuntea 

olonsa pitkästyttäväksi. Ison ryhmän kanssa ei huomiota voi kohdistaa aina vain 

siihen ryhmään, jolle haluaa viestin kohdistaa. Koevuotisille voin tehdä sen juuri 

tuolla tavalla. 

T: Tämä on tosi poikkeuksellisesta, että kommunikaatio toimii näin 

heterogeenisen ryhmän kanssa – miten pedagogi voi niin sulavasti luovia siellä 

kun samassa ryhmässä on kahdeksanvuotiaita ja kaksikymppisiä. 
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K: Se on luotava vähitellen se systeemi. Olen sanonut, että sitten vasta kuoro on 

oma, kun kaikki laulajat ovat käyneet läpi valintaprosessin. Silloin vanhemmat 

laulajat katsovat hommaa eri kulmasta ja heidän suhtautumistapansa on toinen. 

Ymmärtävät prosessin uudella tavalla. Muistuttelenkin vanhempia laulajia aina 

ajasta, kun tulivat harjoituksiin orpoina, uusina laulajina ja muistutan vastuusta, 

että uudet saadaan uitetuksi sisälle kivasti…  

 

Ote haastattelusta 20.5.2012 

 

T: Onko kilpailu ja kilpailuasetelman luominen jossakin tilanteessa myös 

positiivinen kasvatuksellinen väline? 

K: On, ehdottomasti. 

T: Mutta missä menee raja? 

K: Niinpä niin, se on hyvä kysymys. Siis rajahan menee epämääräisesti – ei pysty 

sanomaan, että juuri tässä. Sitä on hirveän vaikea kuvata tilannekohtaisesti, että 

tässä tilanteessa pitää tehdä niin tai näin. Raja tulee usein näkyville vasta 

jälkikäteen. Tulokset kertovat ollaanko oltu rajan oikealla vai väärällä puolella.  

Että millä tavalla nuoret reagoivat näihin ja minkälaisia käytänteitä ja tapoja ovat 

oppineet – se on vähän niin kuin retrospektiivistä. Sitä joutuu katsomaan omaa 

toimintaansa taaksepäin olenko toiminut oikein. Jälkikäteen pitää olla tosi 

herkkänä onko viesti mennyt oikealla tavalla perille. 

T: Mikä sen kertoo? Onko ne taiteelliset tulokset vai lapsen ilme – hymy, ahdistus 

joka antaa ensisijaisen palautteen onko kilpailu toimivaa vai epätervettä? 

K: Se on itse asiassa kokonaisuus. Taiteelliset tulokset on yksi puoli siinä, mutta 

tärkeämpi on mun mielestä nähdä lasten olemuksesta esimerkiksi esiintymistilan-

teessa vapautuvatko ne, millä tavalla reagoivat, luottavatko vanhempiin laulajiin, 

ottavatko mahdollisesti ohjausta ja esimerkkiä rennosti. Ilman, että tuntevat 

pakonomaista tarvetta tehdä jotakin. Onnistumisen näkee parhaiten tällaisessa 

tilanteessa, sitä vaan pitää pyrkiä teroittamaan silmänsä ja korvansa ja nähdä 

pienissä asioissa.  

T: Sen vuoden perusteella mitä elin teidän kanssa sanoisin, että ihan oleellista on 

se, että menee lapsen lähelle erilaisissa tilanteissa: keikkabussissa, väliajoilla ja 

niin edelleen. Silloin se kuilu aikuisen ja lapsen välillä kapenee ja pääsee arkisen 

kohtaamisen tasolla tunnemaailmaan ihan toisella tasolla välillä kuin että on 

johtaja ja kuoro ja valtava kuilu välillä. 

K: Se on just näin. Tässä tulee taas tämä mun opettajatausta esille. Jyväskylän 

aikana koin, että mitä enemmän olin lasten kanssa tekemisissä sitä parempi 
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tuntemus ja ote mulla oli niihin. Kun opetin monta tuntia päivässä ja samojen 

kanssa esiinnyttiin monissa tilanteissa, opittiin tuntemaan toisemme eikä voinut 

vetää mitään opettajaroolia siellä. Täytyi olla mitä on, lapset huomaavat feikin 

kyllä siellä. Pyrin olemaan se mikä olen kaikkine vikoineni ja annoin niiden 

korjata mun sanomisia tai käyttäytymisiä ja huomata, että eihän opettaja mikään 

kone ole ja tällä tavalla pääsen heidän maailmaansa. Ja korostan kuten Palekin 

ettei ole kysymys, että laskeutuu lapsen tasolle vaan menee lapsen tasolle. 

Joissakin asioissa se on laskeutumista, joissakin jopa nousemista. Pale usein 

provokatiivisesti sanoi nousevansa lapsen tasolle. Se on asioiden 

yksinkertaistamista. Ei ole niin yksinkertaista mutta sitä kautta saa kuitenkin 

tuntuman lasten ja nuorten ajatteluun ja reagointitapaan ja sitä kautta karsii 

käyttäytymisestä sen, että käyttäytyisivät muuten kuin normaalisti tekisivät. 

Lapset oppivat mitä käyttäytymistä heiltä odotetaan tietyssä tilanteessa eikä ole 

välttämättä kovin luonnollista. 

T: Kouluhan korostaa sitä? 

K: Korostaa, ja olen pyrkinyt ulos tästä kaavasta. Olen pyrkinyt myös irti siitä 

ajatuksesta, että olen aina kaveri. Olen aikuinen ja meillä on ikäeron mukanaan 

tuoma erilaisuus. Se on hyväksyttävä, mutta sen ei täydy olla niin läpitunkevaa 

kaikessa vaan siinä täytyy löytää eri tasoja. Olen pyrkinyt pääsemään 

oikeanlaiseen kontaktiin heidän kanssaan. Vaikka pyrin olemaan heille tietyllä 

tavalla kaveri, mutta viime kädessä mä olen se, joka sanoo säännöt. Täytyy olla se 

auktoriteettia ja kielikuvaa, joku sellainen asia, jolla voi nykäistä. Lapsi mittaa 

aikuista koko ajan, varsinkin sellaista, joka yrittää olla kaveri. Mittausta 

suoritetaan koko ajan, täytyy olla mahdollisuus ”nykäistä matto jalkojen alta”, 

jotta näkevät että tuolla on se määrätty lanka kädessä. Siinä pitää olla tietty 

tasapaino ettei hullaannu liikaa siihen vanhemmuuden tuomaan ylivaltaan. Se on 

koko ajan elävä tilanne, kaikki tilanteet ovat uusia. Opettaja-aikana huomasin 

kuinka teräviä lapset ovat huomioimaan erilaisia pikkuasioita. Musiikkiluokilla 

olivat kauhean hyviä dramatisoimaan erilaisia asioita, vaikka historian tunnilla. 

Se on yksi tapa opettaa. Monesti huomasi myös kuinka ne imitoivat mua tosi 

terävästi. Esimerkiksi bussimatkalla ne kertovat muista opettajakollegoista 

kaikenlaisia juttuja ja huomasin kuinka ovat tosi teräviä. Tämän asian 

tiedostaminen on yksi aivan avainkysymyksiä, että tiedostaa kuinka paljon lapset 

todella ymmärtävät ja oppivat manipuloimaan aikuisia. 

T: Kun kuuntelen sua mietin, kuinka kuoronjohtaja on koko ajan työssä 

opettajana, muusikkona ja aikuisena. Pystytkö sä priorisoimaan näitä asioita? Ja 



 199

jos mietit kuoroa, jonka sait 90-luvun puolessa välissä ja jonka jätit noin 15 vuotta 

myöhemmin, muuttuivatko nämä prioriteetit siinä ajassa? 

K: No opettajuudenhan jouduin jättämään heti Tapiolaan tullessani, mikä tarkoitti 

oman toiminta-alani kaventumista ja köyhtymistä. Tapasin  lapset enää vaan 

kuoroharjoituksissa. Silloin kun tulin 1994 en tuntenut lapsia muuta kuin 

melkoisen osan edellisen kesän Ranskan-matkalta, mutta oli pintapuolista. Oli 

aikamoista hakuammuntaa ja toistemme tutkailua. Mentaliteetti 

pääkaupunkiseudulla oli erilainen. Myöskin kuoron mentaliteetti oli hyvin 

erilainen mihin olin tottunut. Siinä oli suoraan sanottuna elitistisiä piirteitä, joita 

vierastin ja joita pyrin tietyllä tavalla karsimaan pois. Elitismiä koin 

musiikillisesti – tapa jolla suhtautuivat musiikkiin ja musiikki, jota olivat tehneet 

oli hyvin erilaista. Mutta siinä oli myös muita elitistisiä piirteitä. – – Mä joskus 

aika suoraviivaisesti puutuin siihen ja siitä tuli pientä nokkapokkaa. Ottivat 

herneen nenäänsä siitä, kun palautin heitä maan pinnalle, että ovat aivan 

samanlaisia kuin muutkin.  Tätä halusin karsia heti pois, ja jota ei voinut karsia 

ennen kuin laulajisto oli vaihtunut. Olivat kasvaneet siihen ajatukseen ja 

katsoivat, että mä muutenkin tulin maalta ja mulla oli vähän maalaisen tavat 

verraten siihen mitä olivat tottuneet. Mutta oikein sivistyneesti tämä kuitenkin 

meni, olivat kultivoitunutta joukkoa. Mutta mulla oli herkät tuntosarvet ja 

huomasin monista pikkuasioista, että taustalla oli tällaistakin eikä asiaa parantanut 

että suhtauduin oikein suoraviivaisesti näihin. Ei tätä koskaan voi kokonaan 

karsia. Psykologian perussääntöjähän on, että joukko organisoituu aina sisäisesti 

eikä sitä voi millään mahtikäskyllä muuttaa. Tätäkin olen korostunut Teetä ja 

sympatiaa -illoissa. Suoralla tiedottamisella ja tilannekohtaisella toiminnalla yritin 

puuttua siihen, että tämä rankkaus olisi mahdollisimman vähän arvopohjaista. 

Minusta siellä on aina arvostukset pohjalla. Ja jotta ei vaikuttaisi käytännössä 

keskinäiseen toimimiseen… 

 

Ote haastattelusta 11.6.2012  

 

T: Mennään tähän listaan vielä. Jatketaan vaikka käytöstavoilla. Mikä oli niissä 

merkityksellistä matkakuorovalinnan kannalta? 

K: Se lähti siitä, että tein kuorolaisille selväksi, että kun lähdetään johonkin 

olemme kulttuurimme ja maamme edustajia siellä. Ja jollakin tavalla lähettiläitä. 

Se on kokonaisvaltaista olemista. Ei vaan hyvin laulamista vaan siihen kuuluu 

kaikki mitä mukanamme kannetaan. Samoin olen aina sanonut, että kun mennään 

esiintymään se alkaa sillä hetkellä, kun yleisö ensimmäistä kertaa näkee teidät eli 
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kun marssitte sinne. Silloin saavat ensimmäisen vaikutelman teistä. Ja se 

vaikutelma on hyvin tärkeä, koska sitä on myöhemmin vaikea muuttaa. Sen 

perusteella ihmiset muodostavat kuvan. Ihan sama juttu on kun lähdetään 

matkalle. Kun lähdetään, alkaa edustaminen. Kun ollaan Suomessa kuoropaidat 

päällä, ollaan Tapiolan kuorolaisia. Ihmisillä on tapana yleistää. Siinä tilanteessa 

Tapiolan kuoro teki sitä, ei yksittäinen ihminen. Siitä ihmiset muodostavat kuvan 

kuorosta, ja jokainen hetki ollaan luupin alla. Toisaalta piti varoa sitä etten 

kipsaisi niitä, että rupeat varomaan ja yrittämään olla jotakin muuta kuin ovat. Se 

on aina tiettyä tasapainoilua. Määräyksiä ja sääntöjä joita joutuu antamaan eivät 

saa olla sellaisia, että rupeavat näyttelemään. Saavat siis olla omia itseään, mutta 

tietyllä kontrollilla. Ei siten, että koko ajan pitää olla komentamassa, vaikka 

sitäkin pitää olla tekemässä varsinkin ensikertalaisten kanssa. Toisaalta ne 

kontrolloivat paitsi itseään mutta myös toinen toistaan etteivät aivan mene 

munaamaan siellä. Se on tätä sopeutumista ryhmään ja toisista välittämistä, että 

käyttäytyminen ei ole individuaalinen juttu vaan kaikki vastaavat myös siitä, että 

ryhmä käyttäytyy ryhmänä. Joukossa tyhmyys tiivistyy ja helposti fiksutkin 

ihmiset saattavat käyttäytyä hölmösti joukossa. Siksi kiinnitin huomiota siihen 

etteivät hölmisty, kun ovat ryhmässä. Tasapainoilun tarve tulee siinä ettei seuraa 

komentoketjua, jossa vanhemmat virkansa puolesta äkseeräävät nuoremmille. 

Mm. näihin asioihin kiinnitin huomiota Teetä ja sympatiaa -tilaisuuksissa, että 

teidän kautta vaikutusmahdollisuudet menevät paljon paremmin perille, mallin 

kautta. Siksi käytöstavat ovat täällä kylmänä otsikkona, mutta sisältää aika paljon 

asioita.  

T: Ihan puhtaasti matkalla: siellähän oli näitä pienryhmiä, joissa oli yksi 

vastuuhenkilö. Mitä merkitystä sillä ryhmällä oli ja mitä vastuita tälle yhdelle 

nimetylle kuului? 

K: Sen systeemin tein jo Voxin aikana. Käytännön tilanteissa, kun liikuttiin 

ryhmänä, halusin olla varma koko ajan, että kaikki olivat paikalla eivätkä 

eksyneet johonkin. Oli siis vain käytännön väline tsekkaukseen. Palen aikanahan 

oli numerojuttu, jossa jokaisella oli oma numero ja piti huutaa nopeasti 

numerojärjestyksessä. Siinä saattoi jäädä joku hiljaisempi väliin siinä. Oli se 

vaara, että kilpailun huumassa ei huomattukaan, että puuttui yksi numero välistä. 

Kun tätä lanseerasin ensimmäisillä matkoilla, toin esille nämä toisen systeemin 

epävarmuudet. Niin muutosvastarinta laimeni ja lanseerasin tämän oman 

systeemin. Sen tarkoitus oli nimenomaan nopeasti ja varmasti pystyä 

tsekkaamaan, että kaikki ovat paikalla. Jokaisen henkilökohtaisella vastuulla oli 

ilmoittautua ryhmänjohtajalle ja sen jälkeen ei enää saanut poistua paikalta, oli 
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bussi tai mikä tahansa paikka. Sitten ryhmänjohtajat olivat valinneet 

keskuudestaan bossin, jolle jokaisen ryhmän johtajan vastuulla oli ilmoittaa, että 

kaikki ovat paikalla. Kaikki tapahtui hyvin nopeasti, eivätkä ulkopuoliset 

huomanneet ollenkaan, että katsottiin ovatko kaikki paikalla. Jokaisessa ryhmässä 

oli viisi - kuusi, se oli helposti katsottavissa ja pidettävissä kasassa. Ja kaikki 

tapahtui vähin meluin, pienellä operaatiolla. Siinäkin tämä vastuu oli jakautunut, 

jokaisella oli oma alueensa. Jokaisella oli vastuu omasta käyttäytymisestään ja 

ilmoittautumisesta. Ymmärtää, että kun olen ilmoittautunut mun luullaan olevan 

täällä ja jos en ole, voi vaikka jäädä matkasta.  Ovat vilkkaita enkä pyrkinyt 

koskaan laittaa rautaiseen kuriin, mutta tästä vastuusta olivat hyvin tiukasti 

tietoisia. 

T: Tästä tuleekin mieleen täsmällisyys, joka ei ole tässä listalla. Sehän on 

äärettömän ärsyttävää reissussa, jos yhtä joutuu aina odottamaan. 

K: Joo, sehän pitäisi siellä ilman muuta olla. Johtuu ehkä siitä, että itse en ole aina 

niin täsmällinen. Sen voisi laittaa tänne, mutta sisältyy moneen asiaa nyt tässä. 

Luotettavuus ja huolellisuus on tavallaan jonkinlainen synonyymi. Voisi laittaa 

näiden lisäksi, kuuluisi samaan kategoriaan. 

T: Täsmällisyys on aika jännä hyve, kun sisältää sekä itseä koskevan näkökulma 

ja ymmärryksen muiden olemisen viivyttämisestä… 

K: Olen kyllä tämän juuri tuonut esille. Olen käyttänyt (Peter) Erdein sanontaa 

hyväksi tässä. Sanoi aikanaan, että kun sessio harjoituskuorolla alkoi kello 9 hän 

seisoi ovella. Kun kello tuli yhdeksän, meni sisään, laittoi oven kiinni. Ja sanoi 

kaikille, että jos ovi on kiinni, älkää tulko sisälle. Mutta tosi kuvaavaa, että sä toit 

tämän esille enkä minä. Ajallinen täsmällisyys on varmaan aina ollut mun heikko 

kohtani.  

T: Oma havaintoni olisi ennemminkin, ettei ollut sinun heikkous, mutta ei 

myöskään kenenkään yksittäisen kuorolaisen. Jos niin olisi ollut, asia olisi 

varmasti ollut täällä listalla ja olisit puuttunut asiaan. 

K: On totta, että noin tarkkana määritteenä ehkä ei ole ollut tarvetta nostaa esille. 

Sä olet pystynyt analysoimaan paremmin kuin minä. 

T: Ja Kaisa (huoltaja) ehkä olisi ottanut asian vakavammin. Ja Margit 

(toiminnanjohtaja). 

K: Margit on itse täsmällisyys ja on insinöörimäisellä täsmällisyydellä laittanut 

nämä asiat järjestykseen. Sitä mä kaipasin ja tarvitsin.  

T: Joo, mutta en mitenkään muista harjoituksista tai muusta sellaista 

toimintakulttuuria, jossa ihmiset valuvat paikalle miten sattuu ja lähtevät pois 
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miten sattuu. Olivat paikalla kun aloititte, istuivat paikoillaan ja kahdeksaan asti 

istuivat siellä. Toimi erittäin hyvin. 

K: Alkuvaiheessa jouduin joidenkin kohdalla kiinnittämään huomiota, mutta ei 

enää loppuvuosina. 

T: Puhuitteko muuten koevuodella tästä? 

K: Kyllä, tästä puhuttiin siellä paljonkin ja oli yksi niistä syistä, miksi halusin 

koevuotiset pitää koko vuoden ajan. Halusin peruskäyttäytymiseen liittyvät asiat 

uittaa niille pikku hiljaa. Heti ensimmäisissä harjoituksissa tein selväksi 

perusasiat. Eräs on, että jos jotakin sovitaan, siitä pidetään kiinni. Yksi niistä on 

harjoituksen aloitusaika. Erdein esimerkin kerroin äärimmilleen vietynä 

esimerkkinä.  

T: Tai otitko ammattimaisuuskortin siellä esille? 

K: Toin esille senkin. Monissa eri tilanteissa, esimerkiksi täsmällisyyden suhteen. 

Ja suhtautumisessa kaikkeen tekemiseen, jotta kaikessa tekemisessä on 

ammattiylpeyttä, että se suoritetaan hyvin ovat mieluisia tai vähemmän mieluisia. 

Nämä olivat kortteja, joita tarpeen tullen vedin esille. Koevuoden ensimmäisissä 

harjoituksissa nämä perusasiat tuotiin esille ja niitä vuoden ajan haudottiin ja 

istutettiin käytökseen säilyttäen se ettei tule käskytyksenä, jota olen aina 

vierastanut. Haluan aina säilyttää kyseenalaistamisen mahdollisuuden ja siksi 

perustelin omat sääntöni. Ettei kuorotoiminta pelaa, jos kaikki tekevät miten 

lystäävät, ja siksi kuorolaulun ja kuorossa olemisen perusasiat on hyväksyttävä. 

Näin yritin aina selittää kaikki säännökset, jotta sisäistävät ja tulevat osaksi 

käytöstä luontevasti. Eivätkä siksi, että pelkäävät mua. 

T: Hyvä. Sitten itsekuri ja -kontrolli, jotka ovat tässä seuraavana… 

 

Ote haastattelusta 30.8.2012  

 

T: Jos tästä pedagoginen testamentti vielä niin tässähän se on sen takia, että 

puhutaan kuorosta, mutta tämän työn tarkoitus on keskustella kasvatuksesta. Siitä, 

miksi kuorokin voi olla kasvatuksellinen ja testamentti siksi, että on asioita joita 

voi siirtää tuleville kuoronjohtajasukupolville. Tässä tapauksessa asiakirja, jota on 

erittäin tarkkaan pohdittu ja harkittu kirjallinen dokumentti, eikä siis mitään 

tekemistä kuoleman kanssa tässä tapauksessa.  

K: Tarkoitan sitä, että sanana herättää ihmisissä erilaisia mielleyhtymiä. Ja olen 

sitäkin miettinyt, että testamentti on sanana vahva ja sitova. 

T: Kyllä, olen samaa mieltä – kun tämä työ julkaistaan se on vahva ja sitova. Kun 

työ on printattu sitä ei muuteta, siihen on voitava sitoutua. Että jo tässä vaiheessa 
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annat mulle punaista, vihreää tai keltaista, mitä haluat mun ottavan huomioon. 

Yksittäisiä sanojakin voidaan käydä, vaikka meneekin kielentarkastajalle.  

K: Mutta ne on vähän lillukanvarsia tässä vaiheessa, mutta en pääse vanha 

sotaratsu näistä eroon.  

T: Luin muuten eilen mielenkiintoisen lähteen. Vuonna 1963, samana kun 

Tapiolan kuoro perustettiin, lakkautettiin Suomen kouluista oppiaine ”laulu” ja 

korvattiin musiikilla. – – (Luen Seppovaaran lainauksen) – – 

K: Mistä sä tuon luit? 

T: Seppovaaran kirjasta. Kuvastaa aika hyvin tuota lähtökohtaa, johon Pale lähti 

istuttamaan.  

K: Olen laittanut tähän kysymysmerkin ”tyylilaji”. Mahdollisimman 

epätieteellinen, reportterimainen. 

T: Joo, esipuheessa persoonallisuuden piirteet on sallittu. Voi olla vähän raflaava 

ja heittää omia henkilökohtaisuuksia, mutta kun siirrytään johdantoon sen pitäisi 

loppua. Ja ajatus on, kuten jälkipuheessa huomaat, että ympyrä sulkeutuisi.  

K: Itse asiassa ilmeisen tarkoituksellisesti olet nostanut matkakuorovalinnan 

tällaiseksi jutuksi koko hommassa. Siihen palataan monessa yhteydessä, 

analysoidaan ja selitetään. 

T: Se on tarkoitus. 

K: Sanot, että neljä laulajaa on otettua pienryhmäksi. Se ei kerro kyllä, munkin oli 

vaikeaa ymmärtää. 

T: Munkin oli vähän vaikea saada tarkkaa mielikuvaa tilanteesta. Oliko yksi 

laulaja kustakin stemmasta? 

K: Siis neljä kvartettia, kukin eri nurkissa, siis neljä kvartettia yhtä aikaa. Se on se 

idea. Mä kehitin sen, jotta sujuvoitin tilannetta ettei mene niin hirveästi aikaa, kun 

neljä kvartettia laulaa yhtä aikaa. Aluksi laulavat yhdessä ja sitten kukin 

vuorollaan. Eikä ollut mikään neliön muoto, eri kulmissa vain.   

T: Joo hyvä pointti, olin vähän hukassa tuon asian kanssa.  

K: Tämä vahvaääniset ja puhtaasti laulavat. Samoin pojat. Heitähän on koko 

ryhmässä alle kymmenen. Musta on tässä irrallinen asia. Pyrit tässä vain 

kuvaamaan valintatilanteen ja tässä asiassa hyppäät ajallisesti johonkin muuhun 

raamiin. Musta se ei ole tässä yhteydessä oleellinen asia. Jossakin muussa sen voi 

tuoda esille, johon se kuuluu. Valintatilanteessa se ei tule mitenkään esille siellä, 

ylipäätään sen tuominen esille kuka on vahvoilla. Mieti se uudestaan vielä, koin 

sen irrallisena. Sitä ei mitenkään oteta siinä tilanteessa huomioon. Ajallisesti ja 

asiallisesti on eri tilanne.  
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T: Funtsin tuota, sen ei olekaan tässä vaiheessa tarkoitus peilata johtajan 

aivoituksia vaan mun aivoituksia, kun istun siellä salissa. 

K: Mutta lukijalle voi olla hämmentävää, kun hypätään eri raamiin. No sitten 

tämä ”oikeilla jäljillä”. Koen tämän toistamisena toisilla sanoilla. On vähän 

lukijan aliarvioimista. Alakoulussahan usein tehdään tällä tavalla mutta aikuisilla 

ei. Olen alleviivannut tämän, että jokaisella on oikeus tietää. Siis tietää mitä? 

Sulle se on selvää mutta lukijalle ei.  Ja siellä lopussa on, että aika ja välimatka 

ovat tehneet tehtävänsä. Ymmärrän, että viittaat itseesi mutta tässä on epäselvää. 

Nämä nyt on tällaisia muodollisia juttuja, mutta mieti nyt näitä. Ota tai jätä, irti on 

minusta. 
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Liite 6, Kari Ala-Pölläsen puheenvuoro kuorolaisille 

Liite voisi olla puheenvuoro, jonka kuoronjohtaja Kari Ala-Pöllänen on 

kuorolaisilleen kerran menneisyydessä pitänyt. Itse asiassa se on sitä. Ensinnäkin 

kysymyksessä on puheenvuoro, jolla hän perustelee tekemänsä 

matkakuorovalinnat koelauluun osallistuneille kuorolaisille. Se on myös laadittu 

puheeksi, jonka hän pitää entisille, sittemmin ”eläköityneille” kuorolaisille. Heille 

asia on henkilökohtaisten kokemusten johdosta läheinen. Samalla ajatukset ovat 

luonteeltaan myös eläköityneen kuoronjohtajan pohdintaa. Kaikki tämä on nivottu 

yhdeksi puheenvuoroksi, joka pidetään kuvitteellisessa harjoitustilanteessa. 

Hetkellä, kun matkakuorovalinnat julkistetaan ja perustellaan.  

 

Olen käsitellyt koko puheenvuoron ja merkinnyt kursivoidulla tekstillä kaikki 

puheenvuorossa esiintyvät, määrittelyn kannalta keskeiset kohdat. Jokainen 

merkitty kohta on luokiteltu yhtä alapiirrettä käyttäen. Luokitteluni olen 

merkinnyt sulkuihin kyseisen kohdan päätteeksi.  

 

Ennen puheenvuoroa jatkan ja täydennän luvussa seitsemän aloittamaani 

kommunikatiivista validointia. Kari Ala-Pöllänen pitää tärkeänä, että 

kirjoittamani puheenvuoro sijoitetaan oikeaan kontekstiin. Seuraavassa on hänen 

itsensä laatima saateteksti: 

 

KUORONJOHTAJAN KOMMENTTI PUHEENVUOROON 

 

Kuten Tuomas Erkkilä on edellä tuonut esiin, tämä ”puheenvuoro” on kooste 

useista hyvin erilaisissa tilanteissa julkituomistani ajatuksista. Sen runkona on 

kokoamani kriteeristö matkakuoron valintojen perustaksi. Nämä kriteerit olen 

pitänyt tapanani kertoa ja avata kuorolaisille aina valintatilanteen lopuksi 

varmistaakseni, että he kokevat tulleensa oikeudenmukaisesti kohdelluiksi. Heillä 

on myös ollut mahdollisuus halutessaan kysyä tarkempia perusteluita tehdyille 

ratkaisuille. Vaikka kaikki tämän puheenvuoron ajatukset ovat omiani, niiden 

muodostama kokonaisuus on kuitenkin väitöskirjan tekijän muotoilema 

tutkimuksen toteuttamista palvelemaan. Tästä seuraa siihen tiettyjä piirteitä, jotka 

lukijan on tarpeellista ottaa huomioon:  

* Kokoamistavasta johtuen kokonaisuus vaikuttaa hajanaiselta, 

'tilkkutäkkimäiseltä' ja paikoin epäjohdonmukaiselta asiasta toiseen 

siirtymisineen.  
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* Kieli ja ilmaisut vaikuttavat usein liian aikuismaisilta puhuttavaksi lapsille. Ne 

ovat silloin peräisin syvähaastattelusta eivätkä olleet suunnatut nuorille 

kuulijoille.  

* Toisinaan kieli on (tarkoituksellisen) huolimatonta. Sen päämääränä on ollut 

paremman kontaktin mahdollistaminen nuoriin kuulijoihin ottamalla etäisyyttä 

'opettajamaisuuteen', vaikka itse viesti sisältäisikin opetusta. Usein tällainen 

puhekieli toimii nimenomaan puhuttuna mutta 'tökkii' kirjoitettuna, koska silloin 

siitä puuttuvat viestin perillemenoa helpottavat ilmeet, eleet ja kehonkieli.  

* Tekstissä esiintyy usein asioiden toistoa, jopa jankutusta. Se selittyy osittain 

edellä mainitusta koostamistavasta.  

* Jotkin lauseet tai ilmaisut eivät helposti aukene lukijalle, sillä auetakseen ne 

vaatisivat tiedon alkuperäisestä asiayhteydestään, minkä selvittäminen on 

saattanut tutkimuksen kannalta olla epäoleellista ja tarpeetonta.  

* Tutkijan ehdottama täydennys ”Vastuu jatkuvuudesta” lisättäväksi kriteerien 

joukkoon vaatii oman pohdiskelunsa. Asia on tärkeä ja tulee kyllä esille 

toiminnassani, mm. vanhemmille laulajille järjestettyjen Teetä ja sympatiaa -

tilaisuuksien yhteydessä. Sen käyttäminen matkakuoron valintakriteerinä on 

kuitenkin ongelmallista, sillä sen todentaminen sijoittuu tulevaisuuteen ja on siten 

valintatilanteessa vaikeaa. Jotkut laulajat voivat kertoa 

elämöitymissuunnitelmistaan kauankin etukäteen ja toiset taas myöhemmin. Silti 

he voivat tuntea samanlaista vastuuta jatkuvuudesta. Siksi tämän asian 

käyttäminen kriteerinä asettaisi heidät eriarvoiseen asemaan. Voidaan kuitenkin 

katsoa sen olevan osatekijänä useassa kriteeristön kohdassa (Vastuunkanto itsestä 

ja toisista, Luotettavuus, Motivaatio, Sosiaalisuus, Aktiivisuus, Joustavuus).  

Toivon edellä olevan auttavan lukijaa oheisen ”puheenvuoron” oikeanlaisessa 

hahmottamisessa.  

 

Espoossa, joulukuussa 2012 
Kari Ala-Pöllänen 
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PUHEENVUORO 

Aluksi 

Kiitos. Oliko hyvä? Joo, ei ollut. Jokaisen pitää tehdä työtä. Toiset lomailee. Ihan 

riippumatta siitä oletteko siinä seuraavassa konsertissa, jossa tätä lauletaan nyt ei 

voi enää lomailla. Me lauletaan myöhemminkin näitä, joten älkää ajatelko ettei 

mun tarvitse opetella, kun en ole siinä konsertissa laulamassa. Ihan mukavaa 

kuitenkin, että suuri osa on vaivautunut opettelemaan ulkoa. Kuten huomasitte, 

viikonlopun yhteiskonsertissa osalla isosta kuorosta oli lappuja kädessä eikä se 

näytä kauhean hyvälle. (O2) Mutta istukaas alas nyt ja olkaa hiljaa. Meillä on niin 

sanottu yhteinen huoli tässä, kun nämä on ohjelmistoa mitä joka tapauksessa 

esitetään siellä ulkomailla. Ne pitää saada todella timanttiseen kuntoon sinne. 

Jotkut nuoremmat vielä arastelevat varsinkin esittämisessä ja ilmaisussa, mutta 

se puoli vahvistuu sitä mukaa kun tehdään ja esitetään enemmän. (N4) Nämä 

ovat meidän perusbiisejä ja tarkoitettu kaikille. Jos aiotte matkoille ja muutenkin 

mahtua joukkueeseen, on syytä osata nämä. Meillä on vielä kevätpuolella muita 

tärkeitä esiintymisiä ja myöhemmin nähdään josko teistä ekavuotisista olisi 

näihin matkoihin. Se riippuu teistä itsestänne. Olette nyt täysivaltaisia 

kuorolaisia. Ekavuotiset pääsee perinteisesti näille matkoille ja näihin 

tärkeimpiin esiintymisiin sitä mukaa, kun teistä näkyy että osaatte. (C1) Te ette 

enää ole ryhmänä, kuten koevuodella olitte. Se pehmeä lasku koevuoden 

muodossa on nyt ohi ja teiltä odotetaan, että mahdollisimman pian täytätte 

paikkanne tässä kuorossa. Teistä täytyy olla jotain hyötyä tälle kuorolle. Ja 

vanhoille laulajille on itsestään selvää, että peesaajana tästä ei selviä. Nyt on niin 

vähän aikaa. (C4) On meidän onnemme, että olimme hetki sitten matkalla ja 

esitettiin kutakuinkin tämä sama ohjelmisto. Ei vaadi niin pitkää aikaa palautella 

mieliin. Mutta oli tässä aikamoista lomailun makua niin kuin huomasitte. (Ala-

Pöllänen 2007a; 2007c; 2007d; 2007i.) 

Meillä on poikkeuksellinen reissu tulossa. Esiintyminen on maailman parhaimpiin 

kuuluvassa konserttitalossa ja siellä on hienot järjestelyt vastassa. Meitä tullaan 

pitämään taas kuin kukkaa kämmenellä. Mitään turhia estradeja meille ei tarjota. 

(O3) Eli kannattaa vähän satsata niihin. Joudutaan edustamaan todella kunnialla, 

pitää laulaa rautaisen hyvin. Tässä täytyy tehdä työtä siis vielä tosi paljon, mutta 

työstä seuraa palkka. Saa laulaa niin hienossa porukassa kuin tämä on ja pääsee 

niin hienoille estradeille kuin me päästään. Ja tähän reissuun liittyenhän me 
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pidettiin koelaulut pari viikkoa sitten ja kaikki näytitte kyntenne siellä. Tosi hieno 

juttu. Olen nyt tehnyt valinnat ja siihen on vaikuttanut hyvin monet tekijät, jotka 

ovat olleet listassa tuolla teidän kaikkien nähtävillä. Kun kuultiin esityksiä kaikki 

huomasivat, että toiset osasivat paremmin, toiset huonommin. (C3) Toivottavasti 

olette mielestänne pystyneet tuomaan oman osaamisenne esiin parhaalla 

mahdollisella tavalla. Kaikki eivät ehkä tunne näin. Tiedätte toki, että toisilla 

meni paremmin kuin toisilla. Ymmärrän, että on hirveän stressaava tilanne laulaa 

kaverin edessä, joka tietää justiin kuinka pitäisi mennä. Tärkeintä on, että 

uskaltaa yrittää. (N6) Jos sattuu mokia niin sitten sattuu. Silloin ainakin tietää 

missä pitää paikata. Kuten huomaatte, kvarteteissa laulaminen on hyvin vaativaa, 

mutta opettaa samalla kaikista eniten. Olette kaikki kuulleet hyviä lauluyhtyeitä. 

Nekin ovat vaan aloittaneet jostain ja päässeet huipulle. Monilla teistäkin olisi 

eväitä siihen. Kuten muutama viikko sitten sanoin olisi hyvä, että laittaisitte 

pikkuyhtyeitä kasaan ja lähtisitte kokeilemaan. (C4) Voimme hommata ohjausta 

ulkopuolelta tai minä olen käytettävissä. Tärkeää olisi, että siinäkin moni 

uskaltaisi yrittää. Katselkaapa toisianne sillä silmällä. Siitä vielä onnittelen, että 

uskallatte ottaa haasteen ja tehdä tämän homman. Se on jo kehumisen arvoinen 

asia – jopa nuorimmilla, jotka ensimmäistä kertaa ovat mukana ilman mitään 

pakkoa. Vaikka on hyvin epätodennäköistä, että mahtuisivat matkakuoroon. (E5) 

Se on todella hienoa. Annetaan ensikertalaisille ihan aplodit. (Ala-Pöllänen 

2007b; 2007g; Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.)  

Tiedän, että osaamisjuttu on stressitekijä enkä minä ole suinkaan se 

päästressinaiheuttaja. Vaan sitä ovat toiset laulajat, nämä kaverinne 

ympärillänne. Olette hyvin herkkätuntoisia ja kunnianhimoisia nuoria muusikoita. 

Teillä on vahva kunniantuntonne. (N6) On ihan terve piirre tavoitella myös 

keskinäistä arvostusta, jota ansaitaan esimerkiksi ja nimenomaan osaamisella. Se 

keskinäinen arvostuksenne perustuu ansaitsemiseen. Ja on hyvä, että perustuu 

siihen eikä johonkin muuhun asiattomaan vallantavoitteluun porukassa. Se 

osoittaa, että olet todella tehnyt aseman eteen työtä. Sitä pitää arvostaa. (E3) 

Tässä on tavallaan kaksi eri tapaa tulla rankatuksi ja sitä mä tällä tarkoitan. On 

oikea tapa ja väärä tapa. On yksinkertaisesti tehtävä selväksi, että on määrättyjä 

asioita, jotka tapahtuvat joka tapauksessa. Ne on vaan hyväksyttävä ja pyrittävä 

käyttämään terveellä tavalla hyväksi. Yrittäkää omassa käyttäytymisessänne 

kontrolloida tätä itsenäisen ajattelun kehittämistä. Se tukee oikeaa tapaa ja 

meidän kaikkien kehitystä. (A4) (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 3 ja 4.) 
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Teillä kaikilla tulee vielä monia mahdollisuuksia mitä tulee esiintymismatkoihin. 

Tämä ei ole ainutkertainen, teemme matkoja jatkuvasti. Kaikilla, jotka hoitavat 

hommansa kunnolla on mahdollisuus päästä mukaan. Siksi teemme tämän 

valintamenettelyn joka matkalle erikseen, jotta on mahdollisuus näyttää 

osaamisensa ja kehityksensä. (C4) Hyviäkin laulajia jää nyt käytännön syistä 

rannalle. Huomioikaa siis, ettei valinta aina kohdistu kaikista parhaisiin laulajiin 

vaan joka reissulle valitaan ne, jotka ovat juuri tälle matkalle ja tähän tilanteeseen 

sopivimmat. Silloin laulutaito on yksi syy mutta on paljon muitakin. Kenenkään 

ei siis pidä ajatella, että juuri tämä matkakuoro on se paras porukka vaan 

johonkin toiseen tilanteeseen toisenlainen porukka sopii paremmin. (N3) On 

hirmu valitettavaa, ettei päästä koko porukalla liikkeelle. Se ei ole meistä vaan 

vallitsevasta käytännöstä kiinni. Vastaanottajilla ei ole edellytyksiä maksaa koko 

kuoroa sinne eikä meillä sen enempää. Siksi joudutaan tähän tilanteeseen. Jotka 

eivät nyt pääse tähän ryhmään, ottakaa se haasteena. Tarkoitus on, että kuoro 

kehittyisi koko ajan ja kuoro kehittyy, jos jokainen laulaja kehittyy. Matkalle 

pääseminen ei ole vain iloinen asia vaan se velvoittaa ottamaan vastaan ne 

haasteet mitä siellä tulee ja näyttämään, että valinta oli oikea. On kunniatehtävä 

näyttää, että pystytte vastaamaan haasteeseen eikä yhtään siipiveikkoa ole 

mukana. Jokaisella valitulla on tärkeä tehtävä. Se tehtävä pitää hoitaa hyvin, 

jokaiselta odotetaan paljon. (C3) (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.) 

Matkakuoron valintakriteerithän olivat jo koelaulussa kaikkien nähtävänä, ja 

niistä huomaatte kuinka kokonaisvaltainen juttu tämä valintaprosessi on. Kaikki 

listassa olevat, teille esitellyt asiat, ovat tavalla tai toisella tulleet esille ja 

otetuksi huomioon. Tätä listaa olen koonnut pikku hiljaa vuosien varrella. Olen 

miettinyt, mitä kaikkea siihen voi sisällyttää ja miksi. (C6) Tällä tavoin pyrin 

tuomaan esille, ettei lista ole vain epäonnistujia varten vaan että te kasvatte ja 

kasvatatte itseänne ja toisianne koko ajan. Tiedostatte ja ymmärrätte koko ajan 

syvemmin, mitä kaikkea teiltä vaaditaan ja odotetaan. Siksi olen käyttänyt listaa 

kannustamisen välineenä, toivottavasti ei piiskauslistana. Kuitenkin se kertoo 

teille, mihin asioihin kiinnitetään huomiota. (A6) Yhdellä kertaahan kaikki nämä 

eivät tartu mieleen ja siksi asiat tavataan käydä joka kerta läpi. Otsikotkaan eivät 

välttämättä aukene varsinkaan teistä nuorimmille – siksi ne avataan aina 

suullisesti. Sen jälkeen jätän ne nähtäville, jotta voitte kerrata niitä omassa 

mielessänne omaa tahtianne. Sillä tavoin ajattelen ja toivon, että lista toimii 

parhaiten kasvatusvälineenä kokonaisuudessaan. (C6) (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelut 3, 4 ja 7.) 
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Koska olette kaikki kuulleet toistenne esitykset, osaatte varmasti suhteuttaa omaa 

suoritustanne suhteessa muihin. Ehkä ihmettelette, miksi joku on tullut valituksi  

vaikka koelaulu ei ehkä tällä kerralla mennyt ihan nappiin. On hyvä muistaa, ettei 

musiikillinen huippusuoritus ole kaikki kaikessa. Osata pitää, mutta valinta on 

kuitenkin kompromissien summa ja joukossa voi olla muitakin ratkaisevia 

tekijöitä. Joskus se voi olla esimerkiksi kuoroäänten balanssi. Joistakin 

stemmoista on yksinkertaisesti helpompi päästä kuin toisesta – stemmat eivät ole 

määrällisesti yhtä suuria. Tietyissä stemmoissa on yksinkertaisesti ylituotantoa. 

Siksi hyviäkin laulajia, jotka olisivat pystyneet edustamaan kunniakkaasti jäi nyt 

matkakuoron ulkopuolelle. Mutta seuraavalla kerralla valinnassa tämä otetaan 

huomioon ja vuoronne tulee ehkä ensi kerralla, jos vaan hoidatte hommat 

kunnolla. Matkakuoropaikat laitetaan kiertoon. Se on hyvä tietää ja muistaa. 

Älkää siis kokeko tilannetta maailmanloppuna. (N2) (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelut 4 ja 5.)  

No niin, on varmaan paikallaan käydä läpi niitä valintakriteerejä vielä 

yksityiskohtaisemmin, koska valinta on tällä kertaa ollut erityisen vaikea. Taso oli 

ehkä kovempi kuin koskaan aiemmin. Jouduin todella raapimaan pääni puhki 

muutaman valinnan kohdalla ja tosi paljon hyvin onnistuneita laulajia jouduttiin 

valitettavasti pudottamaan pois. 

Osaaminen (stemmat ja sanat) 

Ymmärrätte, että musiikilliset valmiudet kuten teosten osaaminen ja äänen 

laatuun liittyvät seikat ovat luonnollisesti koko matkakuoroon valinnan peruskivi. 

Jos näissä on huomattavia puutteita, muut osatekijät eivät pelasta tilannetta. 

Perusosaamisen on oltava niin hyvällä tasolla, ettei kukaan yleisössä joudu 

pelkäämään meidän selviytymisen puolesta. Eikä teidänkään tarvitse pelätä. Kun 

osaatte laulut, pystytte rennosti heittäytymään ja siitä alkaa musiikillinen 

tekeminen ja ilmaisu. (C4) Nauttiminen tästä hommasta pitää nostaa varta vasten 

esille, vaikka lähtökohtaisesti näytättekin nauttivan siitä mitä teette, lavalla 

varsinkin. Mutta vaarojakin on, ja niiden olemassaolo on hyvä tiedostaa. 

Kuorolaulun harjoittelun pitää olla perustaltaan kurinalaista. Siinä tehdään 

asioita, joista ette aina nauti. Pientä pätkää hinkataan välillä oikein 

perusteellisesti. (C5) Ja kun siitä tilanteesta mennäänkin pian esiintymään niin ei 

osata tavallaan siirtyä arkisesta mentaliteetista esiintymisessä vaadittavaan 

toisenlaiseen mielialaan. Jos käy oikein huonosti niin näytetään, että tässä on 
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opeteltu suurella vaivalla tätä hommaa – halutaan osoittaa työn määrä muillekin. 

(O2) Tämä vaikutelma tuli esimerkiksi monista itäisen Euroopan lapsikuoroista, 

joista hyvin harvoista olen osannut nauttia. Niissä on niin vahvasti sisään 

rakennettu se työn tekemisen ja kurinalaisuuden vaikutus. Eivätkä osaa heittäytyä, 

olla relax. Sen nautiskelun pitäisi olla esiintymisessä aina läsnä. Eli kun ollaan 

niin pitkällä, että hallitaan homma kunnolla eikä tarvitse enää jännittää 

osataanko vai ei, voidaan ruveta nautiskelemaan. (N1) Mietitään, mitä halutaan 

kertoa tällä musiikilla ja mitä tämä musiikki on. Koettakaa aina ilmaista, jos 

kyseessä on iloinen laulu. On hyvä ja suorastaan välttämätöntä, että näytätte sen. 

(O3) Kun mä tuolla maailmalla kurssitan ja arvostelen muita kuoroja, joudun tosi 

usein puuttumaan tähän. Kysyn missä on ilo ja nautiskelu, vaikka kuoro laulaa 

kurinalaisesti ja hyvin. (E2) Siinä on mun mielestä yksi kuoron esiintymisen 

ydinasioista – teidän pitäisi pystyä näyttämään ja välittämään tunne, että me 

tykätään tästä. Laulamista on mun mielestä kahdenlaista. Toinen laulaa itsekseen 

ja nauttii siinä omin päinsä, ilman mitään taiteellisia tavoitteita. Laulelee ihan 

vaan omaksi ilokseen. Mutta kun mennään estradille on velvoitteita kuulijoita 

kohtaan ja on pyrittävä välittämään kuhunkin lauluun kuuluva tunnelma. Samalla 

pitäisi välittyä myös oman tykkäämisen taso. Vaikka laulat kuinka surullista 

laulua hyvänsä pitäisi kuulua ja näkyä, että on hienoa laulaa juuri tätä laulua. 

Sen tunteen pitäisi tulla itsestä ja sisältä – se on eräänlaista nauttimista. 

Nauttimista siitä, että osaan ilmaista tätä asiaa ja että saan välittää tämän 

tunteen yleisölle. Eli nauttiminen ei tapahdu vain positiivisten asioiden ympärillä 

vaan on paljon kokonaisvaltaisempi juttu. (O3) Sellainen kuoro, joka vain 

suorittaa kuorolaulua pettää omalla tavallaan kuulijansa. Kuulijana oletan ja 

toivon, että mulle välittyy esityksestä muutakin kuin vain ne kauniit soinnut ja 

virheetön artikulaatio. (O2) (Kari Ala-Pölläsen haastattelut 3 ja 5; vrt. Bartle 

2003: 29.)  

Koreografiat, liikunnallisuus 

Ette ole ehkä tosissanne miettineet kuinka paljon koreografian osaaminen 

vaikuttaa tähän kokonaisuuteen. Se on tosi tärkeä osa, vaikka ei toki ilmene 

samalla tavalla koelaulun yhteydessä. Koreografian merkityshän korostuu, jos ei 

osaa. Jos laulat stemmaa väärin, ihmiset eivät välttämättä huomaa niin helposti 

kuin liikkuessasi toisin kuin muut. Jokainen yleisössä näkee heti, jos erottuu 

joukosta. Siksi tämäkin on osaamisen perusasioita. Mutta olen tehnyt selväksi, 

että oppiminen tapahtuu järjestyksessä stemmat ja sanat ensin. Ettei tapahdu 
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niin, että laulatte hyvin vain kun seisotte paikallanne. (C4) Laulamisen taso ei saa 

kärsiä koreografiasta. Tämä on asia, joka on aika paljon riippuvainen 

henkilökohtaisista ominaisuuksista. Joku voi olla tosi musikaalinen, mutta 

liikunta ei ole luissa. On ihan selvää, että toiselle se on helpompaa, toiselle 

vaikeampaa, mutta tämäkin seikka on loppujen lopuksi myös harjoittelukysymys. 

Osaaminenhan on suuri kokonaisuus ja on ihan ymmärrettävää, että asiat sujuvat 

paremmin siinä vaiheessa kun ei enää tarvitse miettiä mitä pitää laulaa. 

Koreografiassa tämä korostuu. Stemmat ja sanat on mentävä automaattisesti, kun 

koreografiaa opetellaan. (C4) Ihminen kun voi keskittyä täysipainoisesti vain 

yhteen asiaan kerrallaan – stemmat ja sanat kulkevat tavallaan nippuna ja ne on 

osattava niin hyvin, ettei enää jännitä. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.) 

Äänen laatu (volyymi, soveltuvuus, kehittyminen) 

Teitä on nyt taas kerran lähdössä reissuun aika tiivis ryhmä, vain 30 laulajaa. Mitä 

pienempi joukko on, sitä suurempi merkitys ja vastuu on jokaisella laulajalla ja 

jokaisen kyvyillä toteuttaa asioita. (C3) Ihan jo diviisienkin takia 30 nuppia on 

meidän ohjelmisto huomioiden ehdoton minimi, taiteellinen taso kärsii muuten 

liikaa. Näin pieni ryhmä edellyttää, että jokaisen laulajan äänenlaatu ja 

soveltuvuus pitää olla huippuluokkaa. Silloin homma toimii. Mitä pienempi 

porukka, sitä suuremmat ovat riskit. Joku saattaa menettää äänensä. Matkailun 

rasittavuus kuuluu kuoron äänissä muutenkin. Joku prosentti parhaasta loistosta 

häviää aina pitkällä kiertueella, tekee mitä tahansa. Pienen pieni 

joustomarginaali pitää siis aina jäädä. (N6-) Siten en yksinkertaisesti voi lähteä 

siitä, että jos joku ei osaa stemmoja tai sanoja eikä vain ole opiskellut, olisi 

matkakuorolaisten joukossa. (E3) On voitava luottaa siihen, että jokainen 

huolehtii, ettei ole pahnan pohjimmainen. Kysypä itseltäsi nostatko vai lasketko 

tämän kuoron tasoa. Se on tosi hyvä kysymys itse kullekin, ja siihen vastatessasi 

on oltava rehellinen itselleen. Ehkä aika monikin päätyy vastaukseen, että 

nykyisellä tekemiselläsi lasket kuoron tasoa. Siinä tapauksessa seuraa kysymys 

miksi näin on ja mitä voisit asialle tehdä. Ja sen jälkeen pitää myös tehdä jotakin. 

(C3) Jos ajattelet laskevasi kuoron tasoa todennäköinen syy sille ei ole, ettet olisi 

tarpeeksi lahjakas tai musikaalinen. Voitte olla varmoja, että noilla edellytyksillä 

pärjäätte. Tiukan seulan läpi olette kaikki tähän pisteeseen kulkeutuneet. (E3) 

Vastaukset löytyvät siis sieltä työn tekemisen puolelta ja siihen jokainen voi 

vaikuttaa. Jos taas ääni soi kuin sirkkeli eikä ole kehittynyt odotetussa määrin, 

ovat nekin asioita mitä ei yksinkertaisesti voi katsoa sormien lävitse. Tavoite on, 
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että saatte kaikki kehitettyä äänenne pisteeseen, jossa voi toteuttaa dynamiikkaa, 

olla joustava ja että äänen laatu soveltuu ja istuu sisään tähän meidän sointiin 

yleensäkin. Nämä ovat juuri näitä listallakin olevia äänenlaadun osatekijöitä. 

Kehittyminen tarkoittaa puolestaan onko ääni kehittynyt, kuten on ollut tarkoitus. 

Kehittyminen myös äänellisesti on siis yksi kuoron perustekijöitä. Eli nämä seikat 

saattavat olla ja ovatkin tietyissä tilanteissa ratkaisevia. Mutta onneksi ovat 

asioita, joihin voitte tosiaan myös itse vaikuttaa. Voitte opetella stemmat 

paremmin tai huonommin ja aktiivinen äänenhuolto myös oma-aloitteisesti 

toteutettuna kehittää ääntä. Näihin voi siis vaikuttaa hyvin paljon. Eli nämä kaksi 

asiaa, osaaminen ja äänen laatu, pitää vähintään täyttyä. Vasta sitten lähdetään 

katsomaan muita. Ja jos eivät täyty, on ihan turha katsoa muutakaan. (E3) (Kari 

Ala-Pölläsen haastattelut 1 ja 4.) 

Kuoroäänten (ja tytöt-pojat) balanssi 

Sanoinkin jo aiemmin siitä, että kuoroäänten balanssiin liittyvät seikat vaikuttavat 

valintaan joskus paljonkin. Balanssihan on teknisesti katsottuna aika selkeä asia. 

Stemmojen pitää olla keskenään tasapainossa ja siksi jostakin stemmasta jäi 

tälläkin kertaa kotiin hyviä laulajia, jotka olisivat osaamisensa puolesta ansainneet 

tulla valituksi. Altolla on selvästi vähän sellainen ote, että ovat saaneet hieman 

muuttovoittoa. Kolmosääni, antakaas jatkossa vähän haastetta niille. Vai olisko 

neliäänisen kakkosista joku valmis siirtymään kolmoseen? Kun katsotte tätä mun 

listaa laulajista, näette ja ymmärrätte, että joistakin stemmoista on helpompaa 

päästä matkakuoroon kuin toisesta. Jos joudun karsimaan matkakuoroa, se on 

tehtävä ensin sieltä missä on ylitarjontaa. Kukin voi miettiä tämän asian 

vaikutusta itselleen. Tämä on tässä vaiheessa tällainen kainoa voimakkaampi 

vetoomus. (C3) Tyttöjen ja poikien välinen balanssi on meidän tapauksessa vähän 

hassu ilmaisu vaikka tässä listalla onkin. Te ette kuitenkaan koskaan ole täysin 

tasapainossa. Ja tottahan sekin on, että poikien kohdalla rimaa joutuu hieman 

laskemaan. Jos ihan tiukasti katsoisi, poikia olisi mukana hyvin vähän eikä se 

olisi hyväksi kenenkään kannalta. Miksi olen halunnut, että te ja mun aiemmat 

lapsikuoroni ovat sekakuoroja on juuri se, että sekakuoro on luonnollinen yhteisö. 

Siinä saatte olla toisen sukupuolen kanssa tekemisissä ja opitte tekemään työtä 

keskenänne. Vierastan aika tavalla tyttö- ja poikakuoroja, ne ovat yhteisöinä niin 

epäluonnollisia. Niissä on sisäänrakennettu ajatus, että me ollaan poikia ja likat 

ovat jotakin muuta tai päinvastoin. Ja joskus olen ihan sanonutkin suoraan teille 

likoille, että haluan pitää mukana poikia ettei porukasta muodostu kanalaumaa, 
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joka nokittelee toisiaan. Muutama poika porukassa riittää muuttamaan 

mentaliteetin täysin. (E2) On hyvä, että ryhmässä on myös matkoilla sen verran 

poikia, että saa aikaan pienen jännitteen. Se on terveellinen asia kehitystä 

ajatellen. Loppujen lopuksi maailmassa on miehiä ja naisia ja mielestäni tämä 

kuorotoiminta on erinomainen paikka opetella sitä. Siksi pidän tätäkin asiaa 

täällä näkyvillä, jotta on jossakin tilanteessa selittävä tekijä jos joku mielestään 

paremmin laulava tyttö saattaa jäädä rannalle ja kokea tilanteen 

epäoikeudenmukaisena. Tällainenkin asia on olemassa ja otettava huomioon. 

(A4) (Ala-Pöllänen 2007f; 2007g; Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.) 

Juuri tämähän oli yksi perusajatus erityisesti Ryytimaassa, koska siinä pystytte 

lähestymään tyttöjen ja poikien yhteiseloa kansanperinteen kautta luonnollisesti, 

esimerkiksi kilpalaulannasta tanssiin edeten. Kukin etenee omalla tyylillään, 

mutta tahdissa pysyen. Pitää vain olla tanssijan näköinen, näyttää siltä että 

haluaa tanssia ja että se on mukavaa. Tyyli on muuten kohtalaisen vapaa. (O3) 

Kun pyysin alun perin Savilammen Anttia kansantanssien asiantuntijana 

tekemään meille näitä tansseja, annoin hänelle vain reunaehdot. Sitten hän itse 

opetti ne silloiselle kuorosukupolvelle. Sen jälkeen tanssit ovat siirtyneet laulajilta 

toisille perinteenä ja olen vaan välillä freesannut tekemistä. Yksi Ryytimaan 

peruslähtökohdista, jota halusin tuoda Tapiolan kuoroon, oli laskeutua lähemmäs 

maanpintaa. Tämä laajentaa myös teidän musiikillista skaalaanne ja 

ymmärrystänne. Nythän kansanmusiikki alkaa olla omaksuttu ja hyväksytty 

korkeammissakin musiikillisissa piireissä, mutta näin ei ole ollut juuri aiemmin. 

Kun sovelsin samaa ajatusta tietyissä puitteissa Jyväskylässä, erään laulajan 

soitonopettaja kielsi sitä käymästä kuorossa. Opetin kuulemma viulistille vääriä 

malleja, kansanmusiikissa kun jousenkäyttötapa on ihan erilainen, vähemmän 

kontrolloitu. Sen piti sitten käydä salaa kuorossa. Mutta nykyään kansanmusiikin 

asema Sibelius-Akatemiassa tarkoittaa, että siitä on tullut hyväksytty taidemuoto. 

Mutta ehkä tekin vielä jossain törmäätte näihin asenteisiin ja ennakkoluuloihin. 

(O6) (Ala-Pöllänen 2007f; Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.)  

Monipuolisuus, säestykset, soolot ja spiikit 

Ensi kerralla on sitten myytävänä nämä pianosäestykset. Mulla on kyllä 

tietynlainen lista itselläni ja katselen määrättyihin suuntiin miettien ketkä niitä 

voisivat tehdä. Olis kiva, jos likoista löytyisi soittajia, koska poikia tarvitaan 

enemmän sinne laulupuolelle. (C3) Täällä on kaiken kaikkiaan kuusi kappaletta, 
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joissa tarvitaan pianisteja. Ja laitan ensi viikolla väliajalla esille listan, johon olen 

ruksilla merkinnyt  ovatko säestykset erittäin helppoja, helpohkoja vai 

vaativampia. Suurin osa on helpohkoja. Toivoisin, että ne pianistit, jotka 

ajattelisivat voivansa hoitaa homman voisivat katsoa ne sitten läpi. Täällä on ihan 

tuttuja lauluja. Toivon, että laittaisitte nimiä listaan, jonka laitan nuottien viereen. 

Pianisteja on puoli kuorollista, joten rohkeutta vaan. Se nimen antaminen listaan 

tarkoittaa, että voisit kokeilla sitä. Ei sitä, että se täytyy suorittaa. Annan nuotit 

niille, jotka laittavat nimen tänne. Toivon, että kaikkiin säestyksiin löytyy tekijät. 

Eikä olisi pahaksi, vaikka olisi samassa laulussa useitakin nimiä. Useakin teistä 

voi kokeilla ja säestyksiä voi vuorotella. Toivottavasti ilmestyy paljon nimiä. 

Osoittaa sitä oikeaa Tapiolan kuoron henkeä, että löytyy aina tarpeeksi säestäjiä. 

(E5)  (Ala-Pöllänen 2007f; 2007i.) 

Säestyksiin liittyen tiedostatte myös, kuinka jotkut säestystehtävät saattavat olla 

ratkaisevankin tärkeitä matkalle osallistumisen kannalta. Mun on toki otettava 

huomioon, että laulun lisäksi myös säestykset toimivat matkoilla erittäin hyvin. 

En voi pudottaa kriittisen tärkeitä säestäjiä pois, jos laulukin sujuu. Yleensähän 

hyvät säestäjät ovat myös hyviä laulajia, mutta matkakuorovalinnan painotuksiin 

tämä vaikuttaa ja voi tuntua jonkun mielestä ehkä hieman epäreilultakin. (N2) 

Hoitakaa siis myös soittopuoli kunnolla, se saattaa tukea matkalle lähtöänne. 

Sama liittyy myös sooloihin. Meillä on joitakin hyvinkin kriittisiä soolotehtäviä 

mukana, mikä saattaa vaikuttaa matkavalintoihin. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 

5.) 

Vastuu jatkuvuudesta (tutkijan täydennys Ala-Pölläsen luetteloon) 

Samalla toivon teidän ymmärtävän senkin, että mun on ajateltava asiaa koko 

kuoron kannalta. Nopea vaihtuvuus on lapsikuoron erityispiirre. Tiedätte kyllä 

useimmiten  kuka olisi varmin valinta juuri tiettyyn sooloon. Jotkut kuorot 

käyttävät aina niitä samoja laulajia. Mä en ole koskaan halunnut lähteä siihen 

vaan laittaa soolot kiertämään. En voi antaa yhden ja saman aina laulaa, koska 

mun on ajateltava nimenomaan tulevia muutoksia kokoonpanoissa. (N3-) En 

halua, että Tapiolan kuoroon syntyy varman päälle pelaamista, jossa samat 

laulavat aina soolot. Se ei olisi viisasta meidän kenenkään kannalta pidemmän 

päälle eikä siitä kenenkään hyvän solistin pidä loukkaantua tai turhautua. (N2) 

Tähän jatkuvuuden huomioimiseen liittyy sekin, että me kaikki ymmärretään ettei 

lapsikuorouranne kestä ikuisesti vaan eläköityminen lähestyy päivä päivältä. Sen 
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suhteen milloin se tapahtuu jokainen tekee ratkaisunsa, mutta sille on oltava 

selkeä perusteensa. Ei saisi jättäytyä pois muuten vaan. (N5) Toivoisin, että 

jokaisella on lopettamiselleen peruste, jonka kehtaa esittää mullekin. Vanhempien 

laulajien Teetä ja sympatiaa -illoissa juuri viime kerralla sanoinkin, että oli syy 

mikä tahansa haluaisin heidän olevan suoraselkäisiä ja kertovan sen avoimesti. 

(A1) Sen lisäksi, että pyysin taas teidän kommenttejanne ja ideoitanne 

kuorotoiminnan kehittämiseksi puhuin siellä, kuinka itse kukin varmasti miettii 

kuinka kauan jatkaa kuorossa. Kerroin kuoron kannalta olevan toivottavaa, että 

eläköityminen tapahtuisi mahdollisimman joustavasti ja tasaisesti. Eli koittakaa 

välttää keskenänne keskustellessanne, että päätätte jäädä pois isolla 

kaveriporukalla. Ajatelkaa asiaa kuoron kannalta. Miettikää, että tekisitte 

ratkaisuja myös kuoron kannalta järkevästi. Silloin teidän vastuunne 

kuorolaisena suuntautuisi paitsi tähän hetkeen myös tulevaisuuteen. (C3) 

Pohtikaa siis sitäkin, mitä kuorossa tapahtuu  teidän jälkeenne. Toivottavasti 

kenelläkään ei ole ajatusta, että hoitakaa hommanne, minä lähden nyt. Ettei 

kukaan lähtisi ovet paukkuen täältä. Arvostan päätöstänne, en halua käännyttää, 

mutta haluan kuulla perusteet. (N2) (Kari Ala-Pölläsen haastattelut 3 ja 5.) 

Ajattelen sen olevan tavallaan jopa velvollisuus ja kunniakysymys, että teette 

ratkaisun perusteilla, jotka pystytte myös kertomaan. Tapiolan kuoro on tärkeä 

asia teille kuten minullekin ja siksi on tärkeää pystyä hoitamaan fiksusti myös 

tämä viimeinen velvollisuus. Yleensä se toimiikin tosi hyvin, mistä on syytä antaa 

tunnustusta. Yleensähän viimeistään abivuonna jäädään pois, mikä on selkeä ja 

ymmärrettävä syy ja hetki. Mutta oli ajankohta silloin, sitä ennen tai sen jälkeen, 

päätös pitää olla järkevästi tehty. Järkevästi tarkoittaa tässä yhteydessä, että se 

on järkevää myös kuoron kannalta. Jos olette väsyneitä tähän hommaan, senkin 

voi sanoa ja sekin on ymmärrettävää, mutta se pitää uskaltaa tehdä oikealla 

tavalla. (C6) Se on myös kasvamista aikuisuuteen ja yhteisvastuullisuutta myös 

näitä matkavalintoja ajatellen. Jos teillä on hyviä ideoita, jotka voisivat vaikuttaa 

tähän kuorohommaan positiivisesti, tulkaa ihmeessä kertomaan. Ei tarvitse olla 

mikään järjestetty iltatilaisuus. Tulkaa vaan nykäisemään hihasta jotakin meistä 

aikuisista. Teillä on hyviä ajatuksia ja meidän yhteinen yritys kuitenkin tämä 

homma on. (O5) (Ala-Pöllänen 2007h; Kari Ala-Pölläsen haastattelut 3 ja 5.)  
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Eläytyminen, ilmeikkyys ja rohkeus 

Joo, sitten mä siirtyisin näistä musiikillisista tekijöistä kohti henkilökohtaiseen 

käyttäytymiseen liittyviä juttuja. Sehän ilmenee ja näkyy esiintymismatkoilla 

aivan kaikessa ja kaikkialla, siitä alkaen kun kokoonnutaan ennen matkalle lähtöä 

lentokentällä aina esiintymislavalle saakka. Se, miltä kuoro näyttää jää liian usein 

kuulokuvan varjoon. Pelkkää sointiakaan ajatellen kuoron ulospäin näkyvä ja 

kuulijan mieleen painuva visuaalinen kuva ei ole vähäpätöinen seikka. (O2) 

Iloinen kuoro kuulostaa poikkeuksetta apaattista paremmalta. Olette varmaan 

itsekin huomanneet tuon seikan, kun festivaaleilla kuuntelemme muiden kuorojen 

esityksiä. Se kertoo nimenomaan ovatko kuorolaisten keskinäiset suhteet kunnossa 

eli nautitteko yhdessäolostanne ja tekemisestänne. (E6) Kuulokuva on todellakin 

kuulo-kuva eikä kuulo-ääni, kuten suomen kieli oivallisesti ilmaisee. Monet 

kriitikotkin ovat muuten ajan saatossa havainneet tämän positiivisuuden 

merkityksen Tapiolan kuoron toiminnassa. Lehdissä on varhaisista vuosista 

alkaen mainintoja teknisestä osaamisesta ja laaja-alaisesta äänenkäytöstä, mutta 

kaikki tämä nivottuna musikaalisuuteen ja musisoinnin iloon. Onnistunut 

konserttitilanne on laulajalle mitä nautinnollisin kokemus, ja tietysti minulle 

myös. Se on meidän yhteinen ilomme, yhteinen palkintomme kovasta työstä. 

Ulospäin näkyvää iloa on siinä hetkessä vaikeaa tukahduttaa ja miksi pitäisikään. 

Ei missään tapauksessa pidä. Esiintymisvarmuuden ja siitä seuraavan 

onnistumisen ilon takana on aina taattu osaaminen. (E6) Ja sen takana on 

puolestaan valtava määrä työtä ja saman asian toistoja, istumalihasten 

kuluttamista, aikaisia lauantaiherätyksiä ja pitkiä torstai-iltoja täällä 

auditoriossa. (C5) Mutta kun tämä työmme jaksetaan tehdä huolella loppuun 

saakka jälleen ensi viikolla yleisö saa nauttia. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4; 

vrt. Schaad 1979, Vasara-Nurminen 2003.) 

Uusille laulajille haluaisin antaa tiedoksi ja mietittäväksi erityisesti kaksi tärkeää 

asiaa liittyen siihen kun ollaan estradilla. Ensinnäkin sen, että osaa hyvin 

stemmansa ja muun tekemisensä. Ja toiseksi, että näyttää ihmisille osaamisensa. 

Nimittäin nyt aika monet uudet näyttävät siltä etteivät ehkä osaa. Laulavat 

varmaan ihan oikein siellä muiden joukossa mutta näyttävät kauhean 

epävarmalta. Ja sehän on asia, jonka yleisö huomaa ensimmäisenä. Varsinkin 

niissä lauluissa, joita yleisö ei tunne. Täytyy näyttää, että täältä pesee ja olla sen 

näköinen, että osaa. (N1) Nämä ovat ne kaksi asiaa, joihin kiinnitetään nyt 

huomiota aika paljon. Ja toinen yhteinen nimittäjä teillä uusilla on, ettette oikein 
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uskalla vielä revitellä. Teistä näkyy, että olette orpoja, sille ei voi mitään. (N4) Se 

on normaalia ja vaatii tottumista. Ja sen vuoksi en ota teitä vielä tähän esitykseen 

enkä seuraavalle matkalle, mutta joulukonsertissa olette mukana. Halusin pitää 

teidät kuitenkin tässä harjoituksessa, jotta saatte kunnon potkua tähän 

tekemiseen. On tärkeää, että tiedätte mitä tässä biisissä haetaan ja pääsette pian 

mukaan fiilinkiin. Osaaminen teillä on ihan hyvässä kunnossa ja kunhan vaan 

saatte olemuksen vähän vapautumaan niin hyvä tulee. Teillä on jo toinen jalka 

sisällä ja toivottavasti vuoden loppuun saatte toisenkin. (E2) Esimerkiksi 

Primitiivin toisessa osassa näkee tämmöistä laiskaa liikehdintää. Tehän ette ole 

varmaan koskaan leiponeet, vai oletteko. Ei taikinaa tällä tavalla pyöritellä, 

sehän karkaa käsistä. Teette hitaasti, tällä lailla. Kuvitelkaa, että siinä on pöytä 

ja leivotte sitä taikinaa siinä. Näyttäkääs mulle nyt sopraanopuoli, kuinka 

jokainen leipoo sitä taikinaa. Älkää tökkikö niillä käsillä, sormet pitää olla 

suorana, kädet  jännitettynä, ei löysillä käsillä! Siinä todella pitää tehdä työtä. 

(O3) Ja jos muistatte, alussa puhutaan ”energiko”, se tarkoittaa hirveän 

energisesti. Se näkyy liikkeissä ja kuuluu laulussa.  Ja muistakaa kaiken aikaa: 

kolmas osa on puolestaan veitikka silmäkulmassa tehty sovitus. Se tarkoittaa, että 

pitää myös laulaa veitikka silmäkulmassa. Pitää leikitellä dynamiikalla ja 

rytmiikalla. Tämä sarja on siinä mielessä erinomainen, että siinä voitte näyttää 

kuinka pystytte muuttumaan. (E4) Laulut ovat niin eriluonteisia. Alussa lauletaan 

pitkää linjaa, sitten pitää olla täynnä energiaa, tulta ja tappuraa. Joka kappaleeseen 

pitää ottaa vähän erilainen ote. Mutta hauskaakin pitää olla. Loitsu oli nyt 

viimeisellä kerralla paljon parempi. Ja vielä paremmaksi muuttuu, kun teette 

seuraavalla tavalla: Katsokaa mun naamaa. Kun teksti alkaa, liioitelkaa suuta. 

Kun koko porukka tekee niin se on tosi tehokkaan näköistä. Tää on näytelmää, 

jossa jokainen esittää pääosaa. Semmoiseen tapaan, että veri melkein tirskuu 

ikenistä, kun räkii tekstin ulos suusta. Tehkää se niin, että näkee olevan kunnon 

loitsuamista. (E3) Osan teistä täytyy uskaltaa eläytyä enemmän ja tulla ulos 

kuoresta. Jotkut ovat vielä vähän arkoja ja näyttää vähän hassulta, kun osa 

porukasta ilmaisee viimeisen päälle, mutta osa taas ei. (N4) Jotka ovat 

matkailleet enemmän tietävät, että matkoilla porukka aina hitsautuu yhteen ja sitä 

kautta uskaltautuu rohkeammin esittämään. Senkin takia matkat ovat tärkeitä. 

Mutta mun täytyy kuitenkin pystyä jo täällä ennen matkaa varmistumaan, että 

kaikki matkalle lähtijät osaavat ja että teidän kaikessa tekemisessä näkyy se 

osaaminen. (Ala-Pöllänen 2007a; 2007c; 2007d; 2007f; 2007j.) 
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Keskittymiskyky 

Tämä kaikki vaatii tinkimätöntä kykyä keskittyä oleelliseen. Seuraavat kuukaudet 

ovat meillä erittäin vaativat – vaativinta aikaa, mitä mun aikana ja teidän 

aikananne on ollut. Ja vaatii jokaiselta hyvää keskittymistä. Kun tulette pikkuisina 

kuoroon, teillä on hirveän suuret erot keskittymiskyvyssä. Toiset pystyvät 

keskittymään ja ottamaan viestin heti hyvin vastaan. Toisia taas olen saanut onkia 

koevuodella pöydän alta, kun eivät jaksa keskittyä yhtään. (N5) Varmaan moni 

teistä muistaa yhden jo eläköityneen kaverin, joka oli sellainen itse vilkastus. Sitä 

sai huudella paikalle mistä milloinkin, mutta siitä tuli melkoinen musiikkimies. 

(E1) Tämä taito kehittyy pikkuhiljaa kuorotyön myötä. Opitte keskittymään siihen 

mitä tehdään, toiset nopeammin, toiset hitaammin. Mutta keskittymiskyky on 

ilman muuta kriteerinä tässä matkakuorolistalla, koska tämän tasoista 

musisointia ei voi lähteä harrastamaan maailmalle jos se ei riitä. Kun 

työskennellään, ei voi koko ajan tehdä jotakin muuta siinä välissä, kuten yhä 

joidenkin kohdalla asian laita on. Ja vaikkei olekaan mikään musiikillinen 

ominaisuus, sekin on tärkeä asia oppia. (E4-) Väitän nimittäin, että jos opitte 

musiikin ja meidän kuorotoiminnan kautta keskittymään, se auttaa teitä elämässä 

laajemminkin. Se tukee opiskeluanne ja muutakin. Eli tämä saarnaaminen ei 

tosiaan rajoitu vain tälle esiintymisen alueelle. Ymmärrätte, miksi mun pitää 

välillä käskyttää selkeästi ja olla tiukka opettaja. Joskus puuttua ihan kesken 

laulunkin. Useimmiten tuijottamalla suoraan silmiin, kuten olette huomanneet. 

Tai aika moni teistä ainakin on. Se on yleisin tapani puuttua häiriöihin. Joskus 

pitää sanoa ihan suoraan, mutta todella harvoin henkilökohtaisesti, kuten olette 

havainneet. (E1) (Ala-Pöllänen 2007j; Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.)  

Käytöstavat, itsekuri ja -kontrolli 

Käytöstavat ovat itsessään aikamoinen kokonaisuusrypäs, jossa langanpäitä 

riittää. Yleiset käytöstavat ovat kuoron käyntikortti ja herättävät ensimmäiseksi 

ulkopuolisen huomion. Kaikissa tilanteissa hyvin käyttäytyvä ryhmä voittaa jo 

sillä monen sympatiat puolelleen, millä saattaa olla merkitystä. Haluan siksi 

tuoda aika paljon asioita erillisinä teidän tietoisuuteenne. Olen nimittäin 

huomannut, että monet näistä sangen yksityiskohtaisista määritteistä eivät tunnu 

kuuluvan teidän sanavarastoon, mutta niiden olemassaolosta on ihan tarpeellista 

olla tietoinen. (O6) Ja kun halutaan tehdä asioita hyvin ja perusteellisesti, on 

paljon erilaisia yksityiskohtia otettava huomioon. Varsinkin, kun halutaan kehittää 
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ajattelua siihen suuntaan, että jo nuorena tiedostatte näitä asioita. Listan ajattelen 

olevan jotakin käskyä tai mahtisaarnaa neutraalimpi esille tuomisen tapa. Ne 

saavat helposti aikaan torjunnan. (N2) Mutta tällä tavoin, periaatteessa 

positiivisen listan kautta, saamme toivon mukaan aikaan positiivisempia 

vaikutuksia. Ajatellaan esimerkiksi itsekuria. Jos teillä ei ole itsekuria, on toinen 

vaihtoehto, että kuri tulee jostakin ulkopuolelta. Jos se sen sijaan löytyy omasta 

päästä on se luonnollisempaa ettekä koe jonkun muun kontrolloivan ja 

määräilevän. Se on varmasti paljon mukavampaa. Vaikka kuri on ikävä sana 

haluan tuoda sen esille tässä, koska kuriton joukkue ei ole kiva katsella. (C5) 

Muistatteko esimerkiksi sen kurittoman vaikutelman, joka jäi siitä norjalaisesta 

lapsikuorosta, joka esiintyi Turussa pohjoismaisessa kuorotapahtumassa? Itsekuri 

estradilla puuttui täysin ja lapset käyttäytyivät miten hyvänsä. Komentelivat 

toisiaan, ihan riitelivätkin lavalla. Se oli äärimmäiseen vietyä kurittomuutta ja 

ilmentää sitä, kun itsekontrolli ja -kuri puuttuvat täysin. Kukaan ei halua 

kuunnella ja katsella sellaista kuoroa. Enkä myöskään halua johtaa sellaisia 

kuorolaisia, jotka eivät tajua tätä asiaa. (C5) Tajuatte tämän asian itsekin. Ei tätä 

tarvitse kenenkään sen jälkeen erikseen korostaa. Olen halunnut ja valinnut tänne 

vain riittävän fiksuja ihmisiä ja kovan seulan läpi olette kaikki kulkeneet. Kun 

pääsitte kynnyksen yli kuorolaisiksi, se ei ole vain laulutaidon ansiota. (Kari Ala-

Pölläsen haastattelut 5 ja 7.)  

Älkää kuitenkaan antako itsekurin ja -kontrollin mennä yli. Tavoittelemme aina 

toki mahdollisimman onnistunutta esitystä, mutta erehtyminen on inhimillistä. Ja 

jos jotakin sattuu ei se ole maailmanloppu. (N3) Usein konsertin jälkeen liiankin 

herkästi valitatte ja ryvette jossakin pikkuisessa mokassa, jota yleisö tuskin 

huomasi ollenkaan. Teitä se harmittaa, koska olette niin äärettömän kriittisiä 

itsellenne. (E6-) Musiikki on elävää tekemistä. Riskiin ja tekemiseen liittyy aina 

epäonnistumisen mahdollisuus ja ajassa etenevässä taiteessa sitä ei voi pyyhkiä 

pois. Koevuodesta alkaen olen yrittänyt painottaa teille, että epäonnistumisen 

hetkellä on vain hyväksyttävä tapahtunut ja mentävä eteenpäin. (N3) Ja nämä 

ovat lopulta täysin marginaalisia asioita, kun muu perustekeminen on kunnossa ja 

kuoron ilme kohdallaan. On paljon parempi, että jotain pientä sattuu kuin että 

olisitte kauhusta kankeina toivoen, ettei mitään tapahtuisi. Samoin olen aina 

yrittänyt muistuttaa, että rohkeat laulajat tekevät myös enemmän virheitä kuin 

hiljaiset ja ylivarovaiset. Ja heidän virheensä tavallisimmin myös kuuluvat. Mutta 

juuri niitä rohkeita tähän kuoroon haluan ja niitä yritän teistä kasvattaa. Parempi 

mennä metsään kunnolla kuin kitistä hissukseen ja pelätä jokaista virhettä. (E5) 
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Et voi tässä hommassa aina laistaa vaikeaa paikkaa ja antaa muiden tehdä sen. 

Silloin et koskaan opi sitä ja se on lisäksi todella epäreilua kaveria kohtaan. (A3) 

Virheistä aina oppii jotakin. On tärkeää, että omaksutte tämän ajattelutavan heti 

alusta alkaen ja siksi en poimikaan niitä virheidentekijöitä kuten esimerkiksi 

eräällä itäblokin johtajalla oli tapana. Siellä, jos joku tekee virheen, on oltava 

heti nöyrästi käsi pystyssä. Jos niin ei tee, tulee heti johtajalta lunta tupaan. 

Meillä toimitaan ihan päinvastoin. (N1) (Kari Ala-Pölläsen haastattelut 1, 3 ja 5.) 

Omatoimisuus ja itsenäisyys, luotettavuus ja huolellisuus 

Omatoimisuus ja itsenäisyys ovat asioita, jotka kuuluvat matkakuorolistalle ilman 

muuta. Hyvin tiiviisti siihen liittyy tämä vastuun kantaminen itsestä ja muista 

ympärillänne. Sehän nimenomaan tarkoittaa, että pystyttekö kumoamaan tämän 

psykologian säännön, jonka mukaan joukossa tyhmyys tiivistyy. Kun ihmiset ovat 

ryhmässä, ovat kuinka fiksuja tahansa, he joskus vaan toimivat laumana tyhmästi. 

Sen sijaan, että pystyisivät ottamaan tilanteesta vaarin ja toimimaan sen 

vaatimalla tavalla omatoimisesti. Ajan siis takaa, ettette menettäisi 

itsenäisyyttänne vaikka olette ryhmässä. Siinä toki kummittelee vaara, että on 

pian liikaa itsenäisiä toimijoita ja tulee ristiriitoja. Mutta oleellista on, että 

ymmärrätte ja sisäistätte, mikä teidän yhteinen päämääränne on. Ja sehän on 

tehdä yhdessä hyvä esiintyminen. Ja kaikki mikä palvelee sitä on hyväksi. Silloin 

yleensä löytyy omatoimisestikin sellainen toimimisen tapa, joka palvelee tätä 

yhteistä päämääräämme. (C1) Juuri siksi haluan tuoda tämän esiin tässä 

listallakin, koska se on asia, joka korostuu joskus hyvin ratkaisevasti nimenomaan 

matkaillessa. Ottaisin edellisten perään puheeksi luotettavuuden ja 

huolellisuuden, koska ne liittyvät niin tiukasti samaan kokonaisuuteen. Jos jo 

lapsena omaksut vastuunkantajan roolin itsellesi, näet vastuun tarpeellisena ja 

opit ottamaan sitä, se merkitsee käytännössä luotettavuutta. Kun pystyt tekemään 

tehtäväsi luotettavasti ja huolellisesti voin johtajana luottaa, että mitä on sovittu 

se myös tapahtuu. (C2) Hyvänä esimerkkinä tästä on keikalle lähtemiset. Joskus 

kuoronjohtajien kanssa keskustellessa nousee esille kuinka joillakin on huolia sen 

kanssa, etteivät koskaan tarkasti tiedä minkälainen porukka saapuu keikalle. 

Aikoinaan olen käynyt julkistakin debattia, kun eräs johtaja kirjoitti lehteen, 

etteivät suomalaiset lapset ole luotettavia. Hän perusteli väitettään sillä, että 

konsertissa on usein paljon laulajia pois eikä hän tiedä miksi ja missä he ovat. 

Sanoin hänelle, etteivät lapset ole epäluotettavia ja tuossa tilanteessa johtajan on 

katsottava peiliin. (N2) Ja hänen on yksinkertaisesti opetettava ne lapset olemaan 
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luotettavia. Ja tätähän esimerkiksi liikemaailmassa nimenomaan maailmalla 

kiitellään. Kun suomalaisen kanssa asiasta sovitaan, siitä myös pidetään kiinni. 

Kantakaa tätä osaa suomalaisuudesta vahvasti mukananne, niin täällä Suomessa 

kuin maailmalla. (A1) (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.)  

Joustavuus ja irtiottokyky 

Joustavuus ja irtiottokyky ovat niin ikään matkustamisessa vahvasti korostuvia 

piirteitä. Joustavuus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että pystyy sopeutumaan 

matkalla oleviin tilanteisiin, joihin ei ole voinut ennalta varautua. Kun 

matkustamme, kohtaamme vieraasta kulttuurista tai muusta johtuen tilanteita, 

joissa pitää joustaa vaikka olisi suunnitellut tehtävän asioita jotenkin muuten. 

Matkalla se korostuu, koskaan ei voi harjoitella kaikkea ja varautua kaikkeen. 

(N6) Onhan toki niitäkin johtajia ja kuoroja, jotka toimivat jääräpäisesti kuten on 

aina opetettu ja totuttu tekemään. Mutta sillä voi tuhota paljon arvokasta 

esiintymisessä tai kontakteissa. On tiedostettava, että eri kulttuureissa 

painotetaan eri asioita. (O5-) Ja vaikka kotimaassa on painotettu tietynlaista 

toimintaa me emme oikein voi lähteä opettamaan, että Suomessa toimitaan näin. 

(N5) Tästä tulee tosin mieleen eräs episodi Ningbosta, Kiinasta. Te ketkä olitte 

mukana, muistatteko mitä siellä tapahtui? (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.)  

Kiinalainen yleisöhän käyttäytyy usein ihan omalla tavallaan. Kuljeskelee, 

pulisee, ja muuta sellaista. Meidät oli istutettu aitioon permannon viereen ihan 

parhaille paikoille kuuntelemaan muiden kuorojen esityksiä. Näimme koko 

yleisön ja he näkivät meidät. Yleisö pulisi esitysten aikana, kuten näytti olevan 

tapana, ja se häiritsi kovasti. Olenhan aina korostanut, kuinka yleisössä on 

osattava käyttäytyä. Se on esiintyjän arvostamista. Ningbossakin kyllä tykkäsivät 

hirveän paljon esityksistä, mutta tilanne häiritsi kuorolaisia. Konserttikulttuuri on 

siellä niin nuorta. (E2) Sitten jonkun kuoron esityksen alkaessa, yleisön taas 

pulistessa, meidän porukka nousi pystyyn hyssyttelemään 2000-päiseen yleisöön 

päin. Istuivat sitten alas ja yleisö hiljeni. Se oli aivan spontaani reaktio. Laitoin 

siinä sanaa kiertämään, että ymmärrän reaktionne mutta älkää tehkö sitä 

uudestaan – kyllä ne uskovat, jos ovat uskoakseen. (N5) Siinä hetkessä totisesti 

otitte aloitteen omiin käsiinne ja rupesitte opettamaan kiinalaisia. Ja kyllä se 

vaikutti. Kun tuli meidän vuoro ja menitte keskenänne laulaen eteen minä 

seurasin katsomossa, kuinka yleisö oli huomattavasti hiljempaa. Ajattelivat 

varmaan, että tässä ovat nyt ne, joita ei pidä häiritä. Kävelin sitten itse lavalle 
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johtamaan ja  ruvettiin valmistautumaan lauluun. Nostin kädet ja odotin, että 

yleisö hiljenee. Suurin osa hiljenikin, mutta ylhäältä neljänneltä parvelta kuului 

yhä pulinaa. Odotin aikani, tiesitte justiinsa mistä on kysymys. Eivät vaan 

hiljentyneet siellä ylhäällä. Odotin aikani, laskin käteni, ja käännyin yleisöön 

päin. En nähnyt mitään valonheitinten takia, mutta katsoin äänen suuntaan. Sitten 

alkoi kuulua yleisön seasta hyssyttelyä, ja pian loputkin hiljenivät. Lopulta 

käännyin ja ruvettiin laulamaan. (E5) Tuli harrastettua yleisökasvattamista ihan 

porukalla yhteistoiminnallisesti ja saatiin kyllä myös jälkikäteen kiitoksiakin, kun 

toimittiin näin. Tuo kyllä kertoo aikamoisesta irtiottokyvystä ja 

itseluottamuksesta, vaikka ehkä meni jo vähän överiksi. (A5) (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 5.) 

Motivaatio ja koulutehtävien hoitaminen 

Jokainen opettaja tai kuoronjohtaja toivoo saavansa ryhmäänsä motivoituneita 

osallistujia, niin minäkin. Hyvin monella opettajalla, tämän totean jo aivan 

omakohtaisten koulukokemuksieni syvällä rintaäänellä, jää ymmärtämättä tai 

vähintään huomaamatta motivaation kasvattamisen tärkeys. Jotta siinä voi 

onnistua, on oppilaan ymmärrettävä opettajaa. Olisi aika mahdotonta olettaa 

motivaatiotasossa merkittävää parannusta, jos meidän välinen kommunikaatio ei 

toimi, tai jos opeteltava sisältö ei avaudu kuin yksipuolisesti täällä johtajan 

penkillä. On ihan mun omasta asenteestani kiinni, olenko kiinnostunut vain 

tuomaan asiani esille vai ennen kaikkea siitä, mitä saan viestilläni aikaiseksi. 

Kuten myös siitä, meneekö sanoma perille ja  pystyttekö omaksumaan sen 

perusajatuksen. (C5) Muistan yhden tapauksen omilta kouluajoiltani vuosien 

takaa. Oli valtava ero, kun sain monen vuoden taapertamisen jälkeen kunnon 

matematiikanopettajan, joka oli kiinnostunut viestinsä perillemenosta. Koin 

monta ahaa-elämystä. Meille fakki-ihmisille, omaan asiaan käpertyneille ja 

omistautuneille asiantuntijoille on tosi tyypillistä jumittua ajattelemaan kovin 

kapealla sektorilla. Kun luokanopettajana jouduin opettamaan kaikkia aineita, 

jouduin lähestymään lapsia monissa asioissa, jotka tiesin heille vähemmän 

kiinnostaviksi. Tiedän edelleen, että ohjelmistossamme on niitäkin teoksia, joista 

ette tykkää niin paljon mutta jotka on vaan opeteltava. Se tarkoittaa, että mun on 

mietittävä konsteja, joilla saan nekin ”myydyksi” teille laulajille ja viestini 

menemään perille. (O5) Kaikkein vaikeinta aikanaan opetustyössä oli, kun joutui 

joskus opettamaan opetussuunnitelman takia asioita, joihin ei itse oikein usko. 

Siinä oli vaan otettava työrooli ja ammattitaidon työkalut käyttöön ja toivottava, 
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että on uskottava. Mutta tässä kuorotyössä sitä ongelmaa ei onneksi ole, kun itse 

uskoo asiaansa. (C3) (Ala-Pöllänen 2010; vrt. Emmons & Chase 2006: 239.) 

Koulutyössä olen oppinut paljon muutakin oleellista kuorotoiminnan 

lainalaisuuksien kannalta. Kuten sen, että mikäli ette hoida koulupuolta hyvin, 

teillä on monesti vaikeuksia lähteä kouluaikana kiertueelle. Entisenä opettajana 

tiedän tarkalleen, että jos pyydetään lupaa olla pois, en olisi kovin halukas 

joustamaan jos kyseisellä oppilaalla ei ole varaa olla pois. Pärjätäkseen on 

oltava jokaisella tunnilla aktiivisesti mukana. Sen takia velvollisuutenne on hoitaa 

myös koulu kunnolla. Suorittakaa tehtävänne niin hyvin kuin voitte ja 

huolehtikaa, että säilytätte hyvät suhteet opettajiin. Älkää ruvetko hankaliksi. 

(C3) Tämä on kokonaisuus, joka on oltava hallussa. (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 5.) 

Matkakuorovalinta voi olla kriittinen hetki motivoinnin näkökulmasta, ymmärrän 

sen hyvin. Se on tilanteena intoanne kiihdyttävä mahdollisuus, koska se saa teidät 

tekemään runsaasti omaehtoista työtä laulun ja soitinten parissa. Mutta mikäli 

valinta ei kohdistu tällä kertaa juuri sinuun olisi tosi tärkeää, ettei se aiheuta 

motivaation lässähdystä. (N2) Jotkut ovat havainneet, kuinka ulkoisten 

palkkioiden, kuten tässä meidän tapauksessa matkalle pääsyn vaikutus 

motivaatioon, on käyttäytymisen ohjaamisessa ilmeinen (Lehtinen ym. 2007: 

179–181).  

Motivaatiotahan testasin jo, kun pyritte kuoroon. Ainakin nuorimmat varmaan 

muistavatkin. Olen ottanut tavaksi kysyä kaikilta miksi haluat kuoroon. Joku 

teistäkin ehkä vastasi haluavansa päästä ulkomaille. No, varmaan muistatte, mitä 

siihen sanoin. Siinä tapauksessa suosittelen menemään matkatoimistoon, jossa 

järjestetään ulkomaanmatkoja ja yritän inttää, etteikö sulla tosiaan ole mitään 

muita syitä pyrkiä tänne. Mutta tämä osaltaan auttoi mua ymmärtämään, kuinka 

tärkeä asia tämä matkakuorovalinta on ja kuinka suuri onkaan pettymys, jos ei 

tule valituksi reissulle. Siksi olen kokenut jokaisen valinnan yhteydessä vaarana, 

että se saattaa pahimmillaan lopauttaa motivaation ihan täysin. Näin siitäkin 

huolimatta, vaikka olen aina tehnyt täysin selväksi, ettei kuoroon pääseminen 

takaa matkalle pääsyä. Tämä on ihan oleellisin syy siihen, että nämä 

valintaperiaatteet on ollut pakko konkretisoida jollakin tavalla. (N3) Olen 

halunnut laittaa ne paperille ja siinä on syy, miksi niihin tälläkin kertaa käytetään 

näin paljon yhteistä aikaamme. Teen sen siksi, jotta pystyn kertomaan teille, mitkä 
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kaikki asiat otetaan huomioon. Samalla pyrin auttamaan teitä ymmärtämään, 

ettei tämä valintaprosessi ole mikään ”musta tuntuu”-asia, vaan takana on paljon 

muutakin. (C6) Tukemaan varsinkin niitä, joihin valinta ei nyt kohdistunut, 

ymmärtämään ja hyväksymään tilanne – etten vain tapa innostusta aivan täysin. 

Se olisi ikävintä, mitä tämä valintaprosessi voisi tuoda mukanaan. (N2) Kyseessä 

on jälleen kerran vain yksi valintatilanne ja pian seuraa uusia. Nokka pystyyn ja 

suoraselkäisenä Tapiolan kuorolaisena kohti uusi haasteita vain, kun tuosta ovesta 

tänään ulos lähdette. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.) 

Aktiivisuus 

Aktiivisuus tällä listalla on aika hyvä motivaation ruumiillistuma. Voisi ajatella 

jopa sisaruksena motivaation rinnalla. Esimerkkinä tässä listalla olen ottanut esille 

äänenkoulutuksen. Aktiivisuus äänenkoulutuksessa tarkoittaa, miten aktiivisesti 

pyrit toteuttamaan annettuja ohjeita ja kuinka totaalisesti olet läsnä siinä 

tilanteessa. Eli toisin sanoen kuinka tarpeelliseksi tunnette koko homman. (C3) 

Toivon teidän keskittyvän siihen, vaikka äänenavaus uuden kouluttajan kanssa 

onkin hieman erilaista kuin aikaisemmin. Perusteet ovat kuitenkin samanlaiset. 

Huomasin tuolta katsomosta, että teidän joukossanne oli joitakin, jotka eivät 

oikein yrittäneet. Ainakin näytti siltä. Siitä ei ole teille mitään hyötyä, jos ette ota 

mitään vastaan. Sitä palveluahan teille nimenomaan tarjotaan. Jos siellä vaan 

puuhailee muuta eikä keskity, se osoittaa ettei ole oikein tarpeeksi fiksu 

huomatakseen asian tärkeyttä. Yrittäkää kaikki olla tarpeeksi fiksuja ottaaksenne 

tarjotun, erittäin hyvän opetuksen vastaan. (C4-) Siitä on teille paljon hyötyä. Ja 

sama pätee koko harjoituksen suhteen. Ja ymmärtänette myös, että osa 

aktiivisuudesta tapahtuu täällä harjoituksissa, osa niiden ulkopuolella. Eräs 

merkittävä osa aktiivisuudesta on näiden vieraskielisten kappaleiden haltuunotto. 

Yksi pääsääntö vieraskielisiä lauluja opetellessa on, että kun saatte ohjeita ja 

malleja, yrittäkää hieroa ne ikeniinne. Se vaatii aikaa, varsinkin kun mukana on 

outoja äänteitä. Se vaatii harjoitusta – pelkkä tietoisuus ei riitä. Sitä pitää toistaa. 

Tehkää työtä missä milloinkin. Minäkin mutustelen äänteitä pitkin viikkoa ja 

kuuntelen mikä tuntuu oikealle. Homma ei toimi, jos vain kerran viikossa täällä 

treenataan. (C5) Niin tehtynä lopputulos kuulostaa huonolta, mutta hyvin 

tyypilliseltä – aivan kuin suomen kieltä laulettaisiin vierailla sanoilla. Tekstin 

sointi on suomalainen, mutta sanat täysin muuta. Jokaisella kielellä on nimittäin 

oma sointinsa. Koska olette aika tarkkakorvaisia ja musikaalisia uskon, että 

pystytte huomaamaan myös nämä tällaiset asiat. Saksalainen suu on oppinut 
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muodostamaan pienestä pitäen erilaisia kombinaatioita kuin meidän suomalainen 

suumme. Teidän pitää opettaa nämä lihakset täällä suussa tottelemaan ja se 

tapahtuu vain tekemällä. (C1) On aivan sama, kun opettelee ajamaan 

polkupyörällä. Sitä ei voi opetella kirjasta tai esimerkkiä katsomalla. Taidon 

oppii vain polkemalla, ja tekeminen automatisoituu vähitellen niin, ettei asiaa 

enää tarvitse miettiä. Sama koskee vieraan kielen ääntämistä. Se ei tapahdu sillä, 

että kerran viikossa toistat sanat täällä ja ajattelet, että kyllä se hyvin menee. 

(E4) Siis huomatessanne joitakin vaikeita kohtia merkitkää ne ylös ja koittakaa 

muistella. Mutta se ei lähde toteutumaan muuten kuin tekemällä itsenäisesti asian 

kanssa jatkuvaa työtä. (C5) (Ala-Pöllänen 2007f; 2007i; 2007j; Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 4.) 

Motivoituneisuus on siis lähtökohta. Jos on tarpeeksi motivaatiota olette myös 

aktiivisia. Silloin olette läsnä. Se näkyy siinä, että osallistutte kaikkeen mitä täällä 

tehdään. Teette hommia harjoituksissa asenteella josta näkyy, että olette todella 

tekemässä ettekä vain puolivillaisesti suorittamassa. (C4) Esiintymisten suhteen 

aktiivisuus tarkoittaa myös, kuinka valmiita olette erilaisiin esiintymisiin. 

Niitähän meillä riittää joka lähtöön. Valitettavasti joukkoomme mahtuu niitäkin, 

jotka tuntuvat katselevan hommaa hieman yläkantista, ikään kuin jokin keikka ei 

olisi oikein kiinnostava ja kieltäytymiseen löytyy aina jokin hyvä syy. Yksittäisessä 

tilanteessa mun on toki hankala arvioida syitänne, mutta pidemmällä aikavälillä 

hyvät ja huonot syyt alkavat näkyä. Toiset yksinkertaisesti järjestävät itsensä 

kerta toisensa jälkeen paikalle vaikka olisi muuta menoa. Koulukonsertit ja 

firmojen esiintymiset ovat hyvä esimerkki näistä – niissä aktiivisuus kyllä ilmenee. 

(C3) Ja sen otan ilman muuta huomioon matkakuorovalinnan yhtenä perusteena. 

Sehän kertoo juuri siitä, miten täysillä olette mukana tässä kaiken kaikkiaan. 

Kaikki tämä kuuluu kuoron toimintaan. Osallistuminen kertoo, oletteko 

sisäistäneet kuoron toiminnan ja ilmenee teidän aktiivisuudessanne. Siksi haluan 

kiinnittää yhtenä kriteerinä huomionne tähänkin seikkaan ja palkita myös 

aktiivisuudesta plus-tekijänä. (E4) Näin tapahtuu, kun valitaan matkakuoroa tai 

jos pienelle porukalle on luvassa jokin erityisen mukava keikka. Paitsi, että 

aktiivisuus palkitsee itse itsensä, haluan palkita sen tätä kautta myös ulkoisesti. 

(Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.)  
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Kiertuekestävyys, yleiskunto sekä ruokailutottumukset ja -tavat 

Kiertuekestävyys tarkoittaa yleensä sitä, että matkan jatkuessa ja ihmisten 

väsyessä fyysiset ja psyykkiset tekijät korostuvat. Fyysisesti on kysymys myös 

yleiskunnosta, jonka kanssa kiertuekestävyys on tiukasti sidoksissa. Jatkuva 

aamusta iltaan toistuva samojen ihmisten kohtaaminen tarkoittaa psyykkisellä 

puolella helposti, että pienetkin asiat toisissa alkavat häiritä. Kun väsähdätte, 

mukaan tulee helpommin nokkimista ja tiuskimista. Siinä näkee kuinka ihmiset 

kestävät kiertue-elämää. Jos tulistut tosi helposti ja ilmaiset oman halusi 

absoluuttisesti, sekin ilmenee yleensä vahvemmin mitä väsyneempi on ja mitä 

pidemmälle kiertue etenee. (A6) Yleiskunto vaikuttaa ratkaisevasti kiertueella 

jaksamiseen ja on puolestaan seuraus esimerkiksi ruokailutottumuksista. Tämähän 

on loppujen lopuksi fyysisten ominaisuuksien kenttä, jossa kaikki vaikuttavat 

toisiinsa. Jos nirsoilee ruokailussa eikä saa kunnolla ravintoa, väsähtää niin ikään 

tähän kiertue-elämään hyvin nopeasti. (luokittelematon) Jos joku porsastelee eikä 

hallitse tapoja, sekin häiritsee muita ja aiheuttaa hankausta sekä stressiä. (N5) Ja 

jos tämmöinen käytös pääsee pesiytymään kuoron keskuuteen se antaa teille ihan 

väärän viestin: ikään kuin näin olisi sallittua tehdä ja toimia. Jos yhden kohdalla 

lipsun, teitä on siinä jonossa kohta monta muuta. Ruokailutavatkin liittyvät siis 

kiertuekestävyyteen, mutta niillä on toinenkin päämäärä ja tarkoitus tässä 

luettelossa. Se on käytöstapojen vahva ulospäin näkyvä vaikutus. Meitä 

tarkkaillaan koko ajan. Jos ollaan kuin villipetolauma, meistä tehdään päätelmiä. 

Se voi puolestaan vaikuttaa koko kuoron tulevaisuuteen. Asioiden tiedostaminen 

ja esille nostaminen on juuri se, mitä haluan ja voin tällä listalla tehdä. 

Johtopäätösten ja toimenpiteiden tekeminen jää teidän vastuullenne. (C3) 

Jokaisen oma vastuu on matkustettaessa suuri, mutta ei me tietenkään ketään 

yksin eikä heitteille jätetä, jos koti-ikävä rupeaa vainoamaan. Kaikilla meillä on 

oma roolimme tukiessamme toistemme kiertuekestävyyttä ja stressinsietoa koti-

ikävän vaaniessakin. Varsinkin nuoremmat laulajat saattavat ikävöidä paljonkin 

ja se otetaan huomioon jo tässä valintavaiheessa ja toki itse reissussakin. (A6) 

Kaikkea ei voi kuitenkaan etukäteen kovin tarkasti ennustaa. On aika isojakin 

ihmisiä, jotka voivat ikävöidä kovasti. Kannustankin teitä ja vanhempianne 

tulemaan jo etukäteen puhumaan meille, jotta osataan olla tietoisia ja suhtautua 

oikealla tavalla. Meitähän on kuitenkin useita vanhempia mukana reissussa. 

Kaisa-huoltaja keinoemona on todella korvaamaton. Ja monestihan minäkin 

matkoilla istuskelen bussissa siellä teidän joukossa, koska monilla ikävöiminen 
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on ihan vaan vanhemman ihmisen ikävöimistä. (N3) (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelut 3 ja 4.) 

Stressinsietokyky 

Stressaavien tilanteiden kohtaaminen kuuluu jokaisen esiintyvän taiteilijan 

elämään, myös kuorolaulajana. Ja sen totisesti koitte jälleen kerran 

koelaulutilanteessa. Haluan tehdä koelaulut koko kuoron kanssa, koska se on 

samalla opetus- ja stressinsietotilanne. Joutuuhan siinä tasapainottelemaan koko 

ajan, ettei tilanteeseen sisäänrakennettu ehdottomuus tuhoa sitä pedagogista 

mahdollisuutta ja perusvirettä, mikä siihen hetkeen liittyy. Yhden kerran koko 15 

vuoden aikana eräs laulaja rupesi itkemään kesken laulun. Silloin ei kantti 

kestänyt. (N6) Mutta eihän tämä kilpailu ja vertailu ole teille poikkeuksellinen 

tilanne. Olette koulussa ja harrastuksissa tottuneet siihen. Ja kilpailuasetelma on 

kasvatuksellisesti oiva väline, oikein toteutettuna. Se pistää teidät tekemään 

hommia. Mun tehtävänä on arvioida, ettei astuta rajan yli ja monestihan sen 

kertovat vasta tulokset ja ilmapiiri. (C6) Mutta tiedän, että stressin määrä 

tilanteessa on aikamoinen ja saattaa ilmetä joillakin hyvin erikoisestikin. On vaan 

yhteistuumin pyrittävä minimoimaan haitta, koska stressistä on aina myös haittaa. 

Loppujen lopuksi tämä koelaulu on kuitenkin teille oppimisen paikka, 

mahdollisuus kokea stressipiikki täällä turvallisesti ja tutussa ympäristössä. 

Mieluummin niin, kuin että jossakin isolla estradilla tulisi sama kokemus vastaan 

ensimmäistä kertaa. Opitte itsestänne tässä tilanteessa paljon ja löydätte keinoja 

käsitellä tiukkoja paikkoja. (N6) Muistatte senkin, ettei valintakokeeseen 

osallistuminen ole mitenkään pakollista. Työn tekeminen ei sen sijaan enää ole 

vapaaehtoista. Siihen sitouduitte, kun päätitte koevuoden jälkeen jatkaa kuorossa. 

Siinä on yksi tärkeä syy, miksi koevuosi tarvitaan – jotta molemmin puolin 

saadaan katsoa ollaanko valmiita sitoutumaan. Teidän pitää sitouduttuanne olla 

mahdollisesti jopa valmiita luopumaan joistakin muista, ehkä tärkeistäkin 

asioista. (C3) Ainakin hetkellisesti. Niin, matkakuorokokeeseen osallistumiseen 

ei ole mitään pakkoa, mutta jos haluaa lähteä matkalle on otettava osaa. 

Vapaaehtoisuudesta huolimatta ekavuotiset ovat yleensä tosi innokkaita. Hieno 

juttu, kun on halua näyttää että kanttia löytyy ja tahtoa koetella rajojaan. (E5) 

Mulle se on yksi merkki siitä, ettei valintatilanne loppujen lopuksi ole merkiltänsä 

negatiivinen vaikka onkin stressaava. Oikealla tsemppihengellä toisiaan tukien 

mentaliteetti ja tilanteen luonne ovat oikeansuuntaiset. Vaikka tässä hetkessä 

joudutaankin jakamaan teidät nyt kahteen joukkoon, se on samalla mahdollisuus 
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kasvattaa vastoinkäymisen kautta sisäistä ja yhteistäkin kamppailuhenkeä. (N6-) 

(Kari Ala-Pölläsen haastattelut 1, 3 ja 4; vrt. Pohjola & Tuomisto 1992: 161.) 

Joskus joku on pohtinut riittääkö mulle näytöiksi onnistuminen harjoitus- ja 

esiintymistilanteissa, jos paineen takia tämä koelaulu ei kerta kaikkiaan luonnistu. 

Tapauskohtaisestihan näitä juttuja aina katsotaan, mutta lähtökohta on ettei riitä. 

Kiertuekestävyys ja stressinsieto ovat veljeksiä ja liittyvät juuri tähän asiaan. 

Tässä hommassa, myös tuolla tien päällä vastaan tulevissa yllättävissäkin 

tilanteissa, tarvitaan kilpailuhermoja. Ja jos tässä koelaulutilanteessa pärjäätte, 

pärjäätte myös muualla. Jännitätte tätä enemmän kuin mitään konserttitilannetta. 

Jos kantti ei kestä tiukkaa tilannetta, se kasvaa kokemuksen myötä ja 

ylimääräisestä jännityksestä pääsee eroon. Mutta ette ole ehkä vielä valmiita ja 

kypsiä matkalle, jos kipsaatte täällä. En voi lähteä sellaisen porukan kanssa 

liikkeelle, jolla kantti ei kestä. Matkoilla on hyvin hektisiä ja jännittäviä tilanteita 

ja mun on oltava varma, että pärjäätte niissä. En yksinkertaisesti voi kertoa 

kuulijoille, että kyllä nämä yleensä laulavat hyvin, mutta nyt jännittivät. Stressin 

sietäminen on elämään kuuluva välttämätön piirre ja tämä on yksi tapa opetella 

sitä. Eikä ole mikään häpeä, jos olet hyvä laulaja mutta jännität 

esiintymistilannetta. Sitä voi käsitellä ja sen voi saada haltuun. (N6) Stressin-

sietokyky rakentuu nimittäin omaan minään ja siihen voi vaikuttaa, jos onnistuu 

kehittämään hyvän itsetunnon ja -varmuuden. Kun ei epäile omaa osaamistaan, 

kestää stressinkin paremmin. Eli tässäkin palataan tähän valintatilanteen 

perusasiaan – musiikillinen osaaminen on kaiken perusta. Se on kaiken 

lähtökohta ja helpottaa kaikkea muuta tekemistä. (C1) Jos olet puolestasi 

suorituksesi suhteen epävarma, stressikin tuntuu kaatuvan päälle. Nämä tekijät, 

vaikka ovatkin eriteltynä täällä listalla, vaikuttavat toinen toisiinsa. Stressaava 

kokemus voi olla myös kasvattava kokemus ja sen olemassaoloahan ei elämässä 

voi välttää. Vain omaa stressinsietokykyään voi kehittää. (N6) (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 4; vrt. Bartle 2003: 81; Heinström 2010: 133.)  

Ihminen on tavallaan aika merkillinen olento, kun hakeutuu vapaaehtoisesti kohti 

stressaavia tilanteita. Eräs parhaista stressinhallinnan keinoista on käyttää 

hyödyksi yhteisön omaa sosiaalista pääomaa. (N6) On siis teille kaikille hyväksi, 

kun lähipiiristä löytyy ihmisiä, jotka ymmärtävät ja välittävät ja suhtautuvat 

myötätuntoisesti ehkä ahdistavaankin hetkeen. Tämä on nähdäkseni vahvasti 

vallalla oleva toimintakulttuuri keskuudessanne. Erityisen vaativissa ja 

stressaavissa tilanteissa osaatte kyllä toimia tehokkaasti yhdessä ja toisianne 
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tukien – jopa täällä matkakuoron koelaulussa, jossa pienryhmät edellyttävät 

yhteistoimintaa. Jokaisen laulusuoritus on oman henkilökohtaisen osaamisen 

näytön paikka, mutta samalla toisen suorituksen tukemista. (A6) Paineen voi 

kokea kukin omalla tavallaan. Puhuisin myös positiivisesta paineesta. Mulla on 

perusajatus, että tietty paineen kokemus parantaa aina lopputulosta. Jos on ihan 

relax, jotakin jää puuttumaan. Se, miten etukäteen pyrin tätä prosessia 

johdattelemaan, on tuntuvan paineen antaminen harjoitusprosessin 

alkuvaiheessa. Oppimisen tehokas käynnistyminen vaatii sitä. (C4) Loppuvaihetta 

kohden pyrin löysäämään painettanne siten, että näytän loppuvaiheessa itsekin 

rentoutumiseni. Näin pyrin kääntämään paineen positiiviselle, nauttimisen 

puolelle. Tämän meidän työskentely-ympäristömme ei pitäisi tuottaa teille liian 

kuormittavaa kokemusta vaan tarjota myös mahdollisuuden rentoutumiseen. 

Onnistuessaan hyvin se johtaa musiikilliseen flow-kokemukseen ilman puristusta 

jokaisen nuotin ja intervallin kanssa. (N6) Ilmaisen hyväksyntääni ilmeiden ja 

eleiden kautta, ja mitä pidempään olen tehnyt samojen laulajien kanssa työtä niin 

sitä pienemmät merkit riittävät osoittamaan sen. Ja tällä kaikella on taipumus 

levitä kuorossa. Positiivisuus leviää. Nämä ovat pieniä yksityiskohtia, joilla pyrin 

helpottamaan painettanne koko ajan enemmän mitä lähempänä esitystilanne on. 

(E6) Aina ennen konsertin alkua pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa luotetaan 

itseemme ja toinen toisiimme. Mutta se ei ole vain minusta itsestäni kiinni, se on 

meidän yhteinen tehtävämme. (E3) (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 1; Johnson 

2009: 296 – 300; vrt.  Lehtinen ym. 2007: 199;  Bartle 2003: 35.)  

Sosiaalisuus, sopeutuminen ryhmään ja suhtautuminen muihin 

Tiimityöstä kuorolaulussakin on kysymys, eikö vaan? Toimiva tiimityö edellyttää 

sosiaalisia valmiuksia ja rakentavaa suhtautumista kanssalaulajiin. Mukaan 

mahtuu joskus niitäkin, jotka saattavat pompotella muita aika ikävästi. Se pitää 

laittaa heti porukalla kuriin. En voi yksin nähdä kaikkea ja siksi on tärkeää 

säilyttää hyvä fiilinki, uskallus tehdä asioita, auttaa ja suhtautua positiivisesti 

toisiimme. (A3) Oltiin kerran lähdössä ulkomaille ja yksi kuorolainen oli 

sellainen huithapeli. Hän kiusasi ja nokitteli toisia – ympärillä tapahtui aina 

kuhinaa. En ole koskaan sietänyt, että kuorossa tai luokassa puhutaan yhtä aikaa 

mun kanssa. Tätä piti oikein kovistella, että sain keskittymään. 

Kiusaamistilanteitakin oli, hän käyttäytyi välillä tosi ikävästi. Valitessani 

matkakuoroa hän piti reissuun lähtemistään itsestään selvänä, mutten 

ottanutkaan mukaan sillä kertaa. Se oli kova kolaus. Hän tuli kysymään multa 
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miksi ei päässyt mukaan, jolloin sanoin ettei käyttäytyminen ole ollut kunnossa. 

Tuolla tavalla ei kavereita kohtaan käyttäydytä. (E1-) (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelu 3.) 

Tämä on esimerkki kuvaamaan tämän sosiaalisuus ja suhtautuminen muihin -

tekijän merkitystä joskus jopa ihan ratkaisevana tekijänä matkakuorovalinnan 

kohdalla. Itse asiakokonaisuutenahan tämä on ihan valtavan laaja. Se pitää 

sisällään vastuunkantoa, sitä että tulee muiden kanssa toimeen, huomaa asioita ja 

pystyy auttamaan muita tarvittaessa. On tärkeää pystyä luottamaan, että 

hankalalla hetkellä toiset auttavat. Pitää olla sosiaalista silmää, että huomaat 

tilanteet ja pystyt tekemään niistä johtopäätökset. Koko ajan pitäisi olla 

herkkänä, josko voisit tässä tilanteessa mennä mukaan ja auttaa. Tarkoitan tässä 

auttamisen positiivista puolta enkä leimaavaa sosiaalisuutta. Siinä joku teistä 

olisi asetettu toisten yläpuolelle auttamaan muita, koska on muita parempi. Ei 

niin, vaan kaikki uitte samassa lammessa ja on kaikkien yhteinen etu, että homma 

toimii. (A3) Lähinnähän tämä tulee esille keskinäisessä yhdessäolossa. Joskus 

joudun puuttumaan kuppikuntiin, joita tässä ikävaiheessa aina  esiintyy. Tehän 

kuitenkin ryhmäydytte ilman muuta, kukin omin perustein. Jotkut teistä ovat 

samaa ikäluokkaa, toiset samaa koevuosiryhmää, stemmaa tai ehkä 

luokkakavereita. Kaipaatte sosiaalista ryhmää ja etsitte sen joka tapauksessa. 

Tiedän ja hyväksyn sen, mutta tämä ei saa johtaa mihinkään kuppikuntaisuuteen. 

(E2) Siinä muita ryhmiä ruvettaisiin katsomaan alaspäin, mikä aiheuttaa tietoista 

jännitettä ryhmien välille. On selvää ja luonnollista, että tykkäätte toisista 

enemmän, toisista vähemmän. Tärkeintä on tykätä kaikista sen verran, että 

tullaan kaikkien kanssa toimeen ja voidaan auttaa toisiamme. (A6) (Kari Ala-

Pölläsen haastattelu 5.) 

Vastuunkanto itsestä ja toisista 

Omatoimisuudesta ja itsenäisyydestä puhuttiin jo hetki sitten. Matkalla tilanne on 

usein otettava haltuun ilman, että on aikuinen sanomassa miten se tehdään. 

Jokaisen pitää huolehtia nuoteista, aikatauluista, puvuista ja kaikesta muusta, 

mikä matkaillessa ei ole ihan vähän. Kaikki tämä liittyy tähän vastuun 

kantamiseen itsestä ja muista. Ensisijaisesti pitää pystyä kantamaan itsenäinen 

vastuu omasta tekemisestä eikä odottaa jonkun muun sanovan, että tuo on 

vastuullasi. (C2) Se tulee hyvin näkyviin varsinkin kiertueilla esimerkiksi 

määrättyjen luottamustehtävien hoitamisessa. Näin on esimerkiksi, kun 
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äänenantaminen tai soolo on annettu jonkun erityiseksi tehtäväksi. (A1) Jos 

syystä tai toisesta et pysty sitä tekemään, sinun on huolehdittava, että joku muu 

tekee sen. Haen sitä tässä, ettei mulle tarvitse tulla sanomaan ettet sä pysty. 

Teidän vastuullanne on huolehtia, että tehtävä tulee hoidetuksi hyvin. (C3) 

Monesti konsertissa tapahtuukin, että joku toinen laulaa toisen puolesta sovitun 

soolon. Odotan sooloa jostakin päin, mutta ääni tuleekin muualta. Sitä tapahtuu 

useasti varsinkin matkoilla, kun on enemmän riskejä, että ääni on huonossa 

kunnossa. Vastuulla muista tarkoitan sitä, että itsenne ja omien vastuutehtävienne 

ohella huolehditte muistakin. Jos huomaat, että toisella on vaikeuksia, saatat 

ottaa itsellesi joitakin tehtäviä. Eli pyrkikää unohtamaan ajattelutapa tämä on 

mun hommani, ja mä vastaan vain tästä. Sen sijaan olette koko ajan antennit 

ulkona, jotta huomaatte tartteeko joku apua. (A3) Joskushan on tapahtunut 

niinkin, että soolo rupeaa syystä tai toisesta menemään huonosti. Joku on 

huomannut tämän ja alkanut vain laulaa mukana hyräillen tai ihan 

äänekkäämmin. Yleisö ei välttämättä huomannut mitään. Se on oikeaa 

yhteisvastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä. (A6) Päämääränä on, että opitte 

huomioimaan asioita ympärillänne, tekemään johtopäätöksiä ja toimitte niiden 

mukaisesti. Liian monet ovat aika rajoittuneita ja suuntaavat toimintansa ja 

huomionsa vain suuntaan, johon ovat päättäneet sen tehdä. Sektori ei ole usein 

kovin laaja. Tässä suhteessa pyrin laajentamaan tätä sektoria ja auttamaan teitä 

ymmärtämään oman toimintanne suhteessa kokonaisuuteen. Siten opitte 

tuntemaan vastuunne myös kokonaisuudesta eikä vain omasta suorituksestanne. 

Sama pätee siihen, kun harjoittelemme festivaaleilla kuorojen yhteisesityksiä. Ei 

voi ajatella, että mehän ollaan siellä vaan yksi pikku osa. Asennoitukaa aina, että 

me olemme juuri se osa, joka varmasti osaa ja tarvittaessa pitää sen esityksen 

kasassa. Ei saa koskaan ajatella, että kyllä ne muut hoitaa. (C3) Pidetään huoli, 

että me ollaan siellä nostamassa porukan tasoa. Näen omatoimisuuden ja 

vastuunkannon omasta ja muiden puolesta suurena kokonaisuutena. Kuten myös 

asiana, jonka nuorena oppiessaan myös vanhempana taitaa, kuten sananlasku 

tapaa sanoa. On tosi arvokas ominaisuus kun osaa toimia siten, että siitä on koko 

ryhmälle etua ja hyötyä. Eikä siitä itsellesikään haittaa ole. (A6) (Ala-Pöllänen 

2007a; Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.) 
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Positiivisuus, vaikutus ympäristöön 

Yhtä lailla hyödyllistä itsellesi ja lähipiirillesi on myös pysähtyä hetkeksi 

pohtimaan, minkälainen vaikutus sinulla on ympäristöösi. Jokaisella meistähän on 

vaikutuksemme, minkä johdosta tämä tekijä listalle onkin päätynyt. Jokainen 

meistä on tärkeä osatekijä kuoron fiilingissä ja ilmapiirissä. Kaikki ihmiset ovat 

plus- tai miinusmerkkisiä ilmapiirin luomisen suhteen. Olisi hyvä, että kaikki 

miettisivät kumpaan ryhmään kuuluvat. Onko suhtautumistapa toisiin ja tähän 

hommaan aina positiivinen? Vai onko niin, että kaikki on aina nurinpäin? Toiset 

näkevät kaiken valoisana ja säteilevät sitä muihin. Mietipä, ketkä porukassa ovat 

näitä erityisen positiivisia – niitä, joiden kanssa on kiva olla tekemisissä. Ja mieti 

myös kumpaan ryhmään luonnostasi kuulut. Ja ennen kaikkea voitko tehdä asialle 

jotakin. Luonteenpiirteiden merkitys korostuu matkoilla. (E6) Normaalisti ollaan 

tekemisissä toistemme kanssa vain kerran viikossa ja silloin miinusmerkkiset 

luonteenpiirteet eivät häiritse muita niin paljon. Mutta kanssakäymisen ollessa 

jatkuvaa, ja vieläpä hyvin ahtaasti matkustettaessa kuten bussissa ja 

lentokoneessa, häiriötekijät korostuvat. Ja mitä pidempi matka, sitä enemmän ne 

korostuvat. (A3-) Mutta niin tekevät myös positiiviset piirteet. (Kari Ala-Pölläsen 

haastattelut 5 ja 7.) 

Pienryhmätoiminnan valmiudet 

Mietitäänpä vielä hetki pienryhmäasioita. Seuraavien kuukausien aikana tulee 

useita keikkoja, joissa voisi käyttää pienryhmiä. Laittakaa nyt kasaan näitä 

yhtyeitä, autan siinä mahdollisuuksien mukaan. Nyt kun heti pistää ryhmän 

kasaan voi talven aikana saada aikaan yhtä ja toista. Pienryhmässä laulaminen on 

erittäin hyvää harjoitusta jokaiselle laulajalle. Kaikilla on siitä kokemusta ainakin 

koelauluista, joissa pitää laulaa kvartetissa. Me tarvitaan näitä pienryhmiä jonkin 

laulun sisälläkin tai erikseen joillakin keikoilla. Sen lisäksi matkalla tulee eteen 

tilanteita, joissa ex-tempore tai suunnitellusti tarvitaan pienempi porukka 

hoitamaan jokin esittäytyminen tai muu tilaisuus. Saatan silloin laittaa viestiä, 

että tarvittaisiin pieni ryhmä laulamaan jotakin. (O4) Se voi olla hyvä tilaisuus 

esittäytyä läheisemmin, mutta myös perustella tietynlainen erityiskohtelumme. Se 

tarjoaa mahdollisuuden näyttää, että kaikenlaista irtoaa eikä arvostuksemme ole 

tyhjän päällä. On hienoa, että joskus myös aktivoidutte aivan itse ja huomaatte 

mennä laulamaan. Tämä pienryhmäjuttu kertoo kuorosta ja kuorolaisista aika 

paljon. Haluan tuoda sen esille tässä listassa, jotta tiedätte sitä arvostettavan. 
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Arvostan sitä, että olette käytettävissä. Joskus pienryhmät menevät esiintymään 

ilman minua. Silloin vain sovitaan kuka vetää hommaa ja on päävastuussa. (E3) 

Toivon siis, että kaikki olisivat käytettävissä. En koskaan sano, että valittaisiin 

paras mahdollinen porukka vaan aina kuhunkin tilanteeseen sopivin porukka. En 

halua ruokkia mitään ranking-listoja. (A5) On laulajia, jotka eivät pienryhmiin 

juuri pääse, mutta ovat silti valmiita ja se on tärkeintä. Kyvykkyyden ja 

sopivuuden arvioin minä aina silloin kun tarvitaan. Ja tiedän, että on 

pienryhmäkeikkoja, jotka ovat halutumpia kuin jotkut toiset. Tietyille keikoille on 

aina tunkua, mutta toisille ei ole nimiä listassa niin paljon. Tiedostan tämänkin ja 

arvostan erityisesti sitä, että toiset ovat aina valmiina. (C5) Ja ilman muuta, kun 

joudun tekemään matkakuororatkaisuja huomioin näitäkin pikkuseikkoja, jotka 

saattavat joskus olla jopa ratkaisevia. Kun joudun jättämään matkalta pois hyviä 

laulajia on hyvä tiedostaa, että nämä saattavat olla niitä ratkaisevia syitä. (Ala-

Pöllänen 2007b; Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.)  

Loppusanat 

Esiintyminen varsinkin ulkomailla on aikamoista lähettilään hommaa. Se on 

kokonaisvaltaista olemista ja edustamista. Ei vain hyvin laulamista, vaan siihen 

kuuluu kaikki mitä mukanamme kannetaan. Olen aina sanonut teille, että kun 

mennään esiintymään, se alkaa sillä hetkellä kun yleisö ensimmäistä kertaa näkee 

teidät. Eli hetkellä, kun marssitte sinne. Silloin yleisö saa ensimmäisen 

vaikutelman teistä ja se vaikutelma on hyvin tärkeä, koska sitä on myöhemmin 

vaikea muuttaa. Sen perusteella ihmiset muodostavat kuvan. Ihan sama juttu, kun 

lähdetään matkalle. Kun kokoonnutaan ensimmäisen kerran yhteen kuoropaidat 

päällä, alkaa edustaminen. Kun ollaan Suomessa tai maailmalla kuoropaidat 

päällä ja reput selässä, ollaan Tapiolan kuorolaisia. Näin ihmisillä on tapana 

yleistää. Siinä tilanteessa Tapiolan kuoro tekee sitä tai tätä eikä niinkään 

yksittäinen ihminen. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 5.) 

Täällä Tapiolan kuorossa on tosiaan käytäntö, että kaikki eivät voi osallistua 

esiintymismatkoille. Edellisessä kuorossani oli toisin – kaikki, ketkä pääsivät 

kuoroon pääsivät myös matkoille. Täällä se ei enää pätenyt. Ihmiset harjoittelevat 

ja tekevät työtä, mutta osa joutuu silti jäämään rannalle, mikä on toki hirveä 

pettymys. Valinnat on perusteltava jollakin tavalla, mitä olen joutunut 

työstämään. Siksi olen miettinyt näitä kriteereitä tarkkaan. Opettajataustani tulee 

esiin siinä, kun uskon tälläkin prosessilla olevan myös kasvatuksellisia 
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merkityksiä. Ennen kaikkea haluan kertoa teille syyt ja taustat valinnan takana. 

(C6) Koen tärkeäksi, että kun tulokset matkakuoronvalinnasta kerrotaan, saatte 

mahdollisuuden kysyä jos ette ymmärrä jotakin ratkaisua. Siksi omassa 

mielessäni on oltava selkeästi tämä lista ja kriteerit, mutta ajattelen sen 

julkistamisen olevan hyväksi myös kehittymisen ja kasvamisen näkökulmasta. 

(A2) Se pankoon teidät ajattelemaan asioita laajemmin. Eikä pelkästään niiden 

kohdalla, jotka ovat epäonnistuneet ja joille valitsematta jättämistä pitää 

perustella. Näin toimittaessa kaikki tietävät seikat. Näin on erityisesti nyt, kun 

tälle reissulle olen osittain edellisten harjoitusten säikäyttämänä pyytänyt 

poikkeuksellisesti myös pari eläköitynyttä laulajaa mukaan. On tärkeää, että 

koette tulleenne arvostelluksi oikeudenmukaisesti myös tässä valintatilanteessa. 

(A1) Mullahan on painavat syyt, kun toimin näin ja pyydän seniorikaartia 

auttamaan. Syy on se, että haluan siirtää vanhemmilta nuoremmille kuorolaisille 

joitakin piirteitä, jotka tulevat esiin vain esiintymistilanteessa. Ja tiedän, että 

näillä parilla mukaan liittyvällä laulajalla on erityisen paljon annettavanaan. Ne 

ovat käyttäytymiseen tai esiintymiseen liittyviä piirteitä, jotka haluan siirtää 

perintönä koko yhteisön omaisuudeksi. Nämä laulajat tulevat tavallaan kuoron 

menneisyydestä kertomaan asioita ja toisaalta kokemuksellaan vahvistamaan 

esitystilannetta osaamisellaan. Haluan aina varmistaa, että tietyt asiat siirtyvät 

kuorosukupolvelta toiselle. Vaikka ne jatkuvasti siirtyvätkin, siellä on kuitenkin 

aina avainhenkilöitä, jotka ovat jossakin suhteessa tärkeitä. (C1) Tätä ilmenee 

esimerkiksi yhteishengen luomisessa. Jos joku on mukana, säteilee 

positiivisuuttaan ja saa muut rentoutumaan, se saa aikaan tiettyjä 

seurannaisvaikutuksia muissa laulajissa. (E6) Mutta kuten olen monesti 

korostanut, en käytä enkä jatkossakaan tule käyttämään heitä säännönmukaisesti. 

Sillä on pysyvänä toimintana kuoron imagolle negatiivinen vaikutus. En halua, 

että imago rakentuu soinnillisesti tai visuaalisesti heidän varaansa. (Ala-Pöllänen 

2007c; Kari Ala-Pölläsen haastattelut 3 ja 5.) 

Aivan lopuksi haluan korostaa vielä jotakin oleellista. Kerta toisensa jälkeen 

minua ilahduttaa se, kuinka vilpittömästi osaatte kannustaa koelaulutilanteessa 

toisianne. Iloitsette toisen onnistumisesta ja tuette sekä kannustatte oikealla 

tavalla epäonnistumisen hetkellä. On tosiaan ehdottomasti kaikkien yhteinen etu, 

että pystytte valintatilanteessa omaan parhaimpaanne. Kun autatte ja tuette 

toisianne, toiset auttavat teitä ja kaikki onnistuvat paremmin. (A3) Näin saadaan 

teidän todellinen osaamisen tasonne esille. Jos mokat ja toisen nälviminen ovat 
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pelkona, paras terä esityksestä menee varmasti pois. (N6) Pitäkää tästä asenteesta 

tiukasti kiinni. (Kari Ala-Pölläsen haastattelu 4.)  

Näin. Ensi viikolla lähdetään, mutta sunnuntaina on vielä yksi keikka 

hoidettavana ja hoidettavana hyvin. Olkaa viikonloppuna aktiivisia muutenkin 

kuin lavalla. Meillä on paljon ulkomaisia kuoroja täällä kylässä. Kun huomaatte, 

että joku tarvitsee apua, olkoon teidän majoitettavanne tai ei, menkää auttamaan. 

He saattavat tarvita jotakin ohjausta ja te tunnette paikat täällä. Pitäkää silmät ja 

korvat auki. Se on nimittäin meillä suomalaisilla huono puoli, että ollaan aika 

sulkeutuneita. (E2) Esimerkiksi siellä Kiinassa he ovat oikein vilkasta ja 

vilpitöntä väkeä, tervehtivät aina oikein iloisesti ja tulevat kysymään tarvitsenko 

apua. Kun australialaiset olivat meillä edellisellä kerralla kylässä varmasti 

huomasitte, kuinka olivat aika irtonaista porukkaa – iloisia, välittömiä ihmisiä. Ja 

huomasin, että monet ystävystyivät. Monet tirauttelivat kyyneliä, kun he lähtivät. 

Jos haluatte, voitte käydä tapaamassa heitä vielä lauantaina. (E1) Tästä 

majoittamisestakin monet tuntuvat ajattelevan etukäteen, etten mä viitsi ja niin 

edelleen. Mutta kuten huomasitte, siinä ei ole mitään pelättävää. Päinvastoin, 

majoitustuttavuuksista saa usein tosi hyviä ystäviä jopa vuosikausiksi. Ja 

myöhemmin, jos on mahdollisuuksia, käytte vaikka moikkaamassa niitä 

maailmalla. Monet entiset kuorolaiset ovat muodostaneet tällaisia 

ystävyyssuhteita aina aikuisuuteen saakka. (E1) Tämä vaan vinkiksi tulevia 

majoituksia varten. Seuraavaksihan meille tulee niitä saksalaisia. Tätä meidän 

suomalaisten pitäisi opetella. Yritetään me ainakin kansainvälistyä vähän ja 

seurataan tässä näitä ulkomaisia. Huomaatte varmaan monia asioita, joista voi 

ottaa oppia, ja ehkä sitäkin mistä ei pidä ottaa. Käyttäkää siis viikonloppu 

siinäkin mielessä hyväksi, se on tuhannen taalan paikka omaksua monenlaisia 

asioita. (O4)  

Ja nyt vielä ennen kuin lähdetään kotiin olisi tarkoitus katsoa miten osaatte tässä 

vaiheessa tän biisin. Nyt laulaa vain keikalle lähtevä porukka. Jokainen skarppaa 

ja tekee niin hyvin kun osaa, jotta saan käsityksen pitääkö mun menettää yöuneni 

vai ei  ja onko mulla huomenna mahahaava vai ei. Mutta kuten olen aina 

sanonut, tämä on meidän yhteinen mahahaavamme. Jos minulla on niin teilläkin 

pitää olla. Koska te olette niitä, jotka voivat asialle vielä jotakin tehdä. Minun 

tekemiseni ovat sunnuntain osalta tässä vaiheessa aika lailla tehty. (N6) Voin 

oikeastaan enää korkeintaan kommentoida. Onko kysyttävää? No niin, sitten pitää 

vielä sopia kuka antaa konsertissa äänen. (Ala-Pöllänen 
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