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Tiivistelmä 
 
Tutkielman tavoitteena oli selvittää mitkä tekijät pitävät soittajaa mukana puhallinorkesteriharrastuksessa. 
Valitsin laadullisen tapaustutkimuksen kohteeksi 90-vuotiaan Ykspihlajan Työväen Soittajat (YTS) 
Kokkolasta. Tutkimusaineistoa keräsin teemahaastatteluilla, joissa haastattelin kolmea miessoittajaa ja kahta 
naissoittajaa, jotka jokainen ovat hieman eri-ikäisiä ja eri aikaan YTS:ssa aloittaneita. Hain vastauksia 
kysymyksiin: minkälaisena orkesterina haastateltavat kokevat YTS:n, kuinka suuressa roolissa on 
harrastuksen tarjoama yhteisö vai motivoiko harrastukseen pelkästään itse musiikki? Mistä johtuu, että 
puhallinorkestereihin on vaikeaa löytää uusia soittajia, vaikka samaan aikaan ne jotka ovat toiminnassa 
mukana vaikuttavat hyvin omistautuneilta harrastukselleen?  
 
Musiikin yhteisöllistä harrastamista on tutkittu huomattavasti enemmän kuorossa laulamisen näkökulmasta. 
Harrastajapuhallinorkesteri on kuorolaulantaan hyvin rinnastettavissa oleva musiikin tekemisen 
muoto.Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että yhteisöllinen musiikin harrastaminen on tärkeää sosiaalisen 
kanssakäynnin kannalta ja se lisää hyvinvointia.  
 
Tärkeimpiä käsitteitä tutkimuksessani olivat: soittoharrastus, yhteisö, sosiaalinen pääoma, motivaatio ja 
lähipiirin tuki. Yleensä soittoharrastus aloitetaan jo lapsena, mutta suurin osa lopettaa jo noin kymmenen 
vuoden jälkeen. Lapset kaipaavat soittoharrastukselle motivaation lisäksi lähipiirin tukea. Vanhemmat ovat 
siis hyvin tärkeässä roolissa lapsen menestymisessä soittoharrastuksessa. Aikuisilla suurimpia motiiveja 
soittoharrastukelle on sosiaaliset, musiikilliset, ja henkilökohtaiset motiivit. Yeisesti harrastuksiin 
osallistuminen lisää sosiaalista pääomaa, joka puolestaan lisää yhteisöllisyyden tunnetta. Yhteisöllisyyden 
tunne taas on suoraan yhteydessä hyvinvointiin.  
 
Haastattelurunko koostui kolmesta teemasta: perustiedot, YTS:n kokeminen ja musiikkiharrastus yleensä.  
Haastattelujen analyysi tapahtui niin teorian kuin aineistonkin pohjalta. Analysoidessani haastatteluja tein 
vastauksista useita eri aihealueita, jotka lopulta tiivistin viideksi kategoriaksi. Kategoriat olivat: 
soittoharrastuksen merkitys ja sen tuoma hyvinvointi, soittoharrastuksen motivoivat tekijät, yhteisön 
merkitys soittoharrastuksessa, YTS orkesterina ja lähipiirin tuki ja merkitys. Pääpaino haastateltujen 
vastauksista sijoittui yhteisön merkitykseen ja lähipiirin tukeen soittoharrastuksessa. Harrastuksen 
tarjoaman hyvinvoinnin lisäsin viitekehykseen jälkikäteen, koska se tuli selkeästi ilmi haastateluaineistosta.  
 
Tutkielmassa kävi ilmi, että yhteisöllä ja lähipiirin tuella on suuri merkitys harrastuksessa mukana pysymisen 
kannalta. Itse soitettavalla ohjelmistolla ei ole niinkään merkitystä, kunhan se on tarpeeksi vaihtelevaa ja 
sopivan haastavaa. Kukaan haastateltavista ei halunnut musiikista ammattia, vaan koki soittamisen 
erinomaiseksi harrastukseksi. Myös puhallinmusiikkiharrastus voi tarjota hyvinvointia, kuten monet kuoroa 
koskeneet tutkimukset ovat aiemmin todenneet. Koetaan, että soittaessa voi unohtaa arjen stressin ja se 
antaa voimia muille elämän alueille. Soittoharrastuksen motivoivina tekijöinä ja huippuhetkinä pidettiin isoja 
onnistuneita konsertteja, joista myös yleisö nauttii, solistin rooliin pääsyä, omia ja muiden soittajien 
onnistumisia sekä ihan tavallisia joka viikkoisia harjoitustilanteita. Orkesterina YTS:ia pidetään rentona, 
huumorintajuisena porukkana, joka kuitenkin tekee musiikkia tosissaan.  
 
Asiasanat  Musiikkikasvatus, harrastus, puhallinorkesteri, yhteisö, motivaatio, sosiaalinen pääoma, hyvinvointi     
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1 JOHDANTO 

”Joka ei tunne historiaa, lentää ilman siipiä.” Tämä ajatus on ollut mielessäni vuodesta 

2010, kun rupesin johtamaan Ykspihlajan Työväen Soittajia (YTS). Olin ollut mukana 

toiminnassa jo yli kymmenen vuotta, mutta orkesterin kaukaisempi historia kiinnosti. 

Harrastajapuhallinorkestereiden historiasta tuli kandidaatintyöni aihe ja hyvä pohja tälle 

pro gradu -tutkimukselleni, jossa tutkin soittajien kokemuksia harrastustaan kohtaan.  

Aloitin soittamaan YTS:ssa 12-vuotiaana. Muistan kuinka ylpeä olin kun sain soittaa 

kaiken ikäisten, nuorten ja aikuisten kanssa. Toisin kuin konservatorion nuoriso-

orkesterissa ohjelmistoa oli paljon ja pääsi tutustumaan monenlaiseen musiikkiin. Kaikkea 

ei välttämättä hiottu loppuun asti, mutta paljon pääsi soittamaan. En välttämättä aina 

pysynyt mukana nuoteissa, eikä kukaan siihen erityisesti kiinnittänyt huomiota, kehitys 

tapahtui ajan myötä. Oli myös mukavaa päästä keikkailemaan ja matkustamaan. Kaikki 

nämä positiiviset kokemukset herättivät kiinnostukseni tehdä pro gradu -tutkimukseni juuri 

YTS:sta ja siitä miten muut soittajat kokevat harrastuksensa. 

Soittokuntaharrastus on monelle soittajalle tärkeä harrastus. Ei pelkästään soittamisen, 

vaan sen tuoman yhteisöön kuulumisen vuoksi. Orkestereihin saatetaan kuulua monessa 

sukupolvessa ja se yhdistää perheenjäseniä. Myös ne perheenjäsenet, jotka eivät itse soita, 

pääsevät usein mukaan toimintaan matkojen ja konserttien myötä. Soittamisen lisäksi on 

siis myös paljon muutakin toimintaa. Rahaston hoitoa, hallituksen tehtäviä, keikkojen 

sopimisia, nuotiston hankkimista ja ylläpitoa, kaikkea tätä on jonkun hallinnoitava, jotta 

toiminta pystytään ylläpitämään ja että orkesteri pysyy vireänä ja houkuttelevana myös 

uusille soittajille. Kosonen (2001, 96) toteaa väitöskirjassaan, että perheen sisällä on usein 

omat traditiot ja menneisyys, jotka luonnollisesti vaikuttavat lasten käsityksiin 

musiikkiharrastuksesta.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mikä pitää soittajat mukana toiminnassa, 

mitä asioita pidetään merkityksellisinä soittoharrastuksessa ja minkälaisia 

tunnekokemuksia se antaa? Minkä takia soittajat jaksavat harrastaa puhallinorkesterissa 

vuosikymmeniä, ja toisaalta, miksi orkestereihin on vaikea löytää uusia soittajia? Onko 

kenties yhteisöllä suurempi merkitys kuin itse soittamisella ja kuinka suuressa roolissa on 

lähipiirin antama tuki? Pitäisikö konservatorioiden opetustyyliä muuttaa, jotta sieltä 
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lopettavat nuoret haluaisivat jatkaa soittoharrastusta ja löytäisivät tiensä 

harrastajakokoonpanoihin? Puhallinorkesteriharrastusta ei tähän mennessä ole vielä 

kovinkaan paljon tutkittu. Musiikinharrastusta yleensä on tutkittu ja etenkin kuorossa 

laulamista. 

Kosonen (2010, 305) kirjoittaa, että useimmiten 6-8-vuotiaana soittoharrastuksen 

aloittaneet kokevat muutaman vuoden jälkeen motivaatiokriisin. Oma ajankäyttö on 

arvotettava ja mahdollisesti valittava mihin harrastuksiin haluaa panostaa. Creech (2009, 

297) kirjoittaa samasta aiheesta ja nimittää 12-18-vuotiaiden musiikinharrastajien 

ikävaihetta keski-iän kriisiksi. Tässä vaiheessa koetaan tärkeäksi joko kasvattaa tai lakata 

omaksumasta lisää musiikillista osaamista. Jos musiikinharrastus päätetään lopettaa, 

harmillisen usein käy niin, ettei soitinlaukkua avata seuraavaan kymmeneen vuoteen.  

Mihin suuntaan esim. musiikkioppilaitosten olisi kehitettävä toimintaansa, jotta 

soittoharrastusta olisi helppo ja luonteva jatkaa, vaikka soittotunnit jäisivätkin pois 

kalenterista? Taiteen peruspetuksen musiikin laajan oppimäärän perusteissa (2002, 6) 

sanotaan: ”opetuksen tulee luoda edellytyksiä hyvän musiikkisuhteen syntymiselle ja 

musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä antaa valmiudet musiikkialan 

ammattiopintoihin”.  

Pauliina Ylisen pro gradu -tutkimus (2008), käsittelee soittoharrastuksen lopettamista. 

Ylinen toteaa, että musiikkioppilaitosten tulisi kiinnittää enemmän huomiota 

harrastajasoittajan identiteetin rakentamiseen. Harrastajalle tulisi tarjota enemmän 

yhteismusisointia, auttaa näkemään soittoharrastuksen mahdollisuuksien kenttä ja panostaa 

nimenomaan tekemään heistä elinikäisiä harrastajia. (Ylinen 2008, 2, 57.) 

Taidemusiikkiharrastuksissa on havaittavissa ”tyttöistyminen”. Musiikkiluokille 

pyrittäessä sekä tytöillä että pojilla pitäisi olla samat mahdollisuudet, mutta silti sinne 

päätyy enemmän tyttöjä. Lasten ja nuorten kuorot täyttyvät tytöistä. (Kosonen 2010, 302). 

Onko tässä myös syy harrastajapuhallinorkestereiden vaikeuteen saada uusia soittajia? 

Perinteisesti soittokunnat ovat olleet miesvaltaisia ja ”ukkoutumisesta” on puhuttu jo 1990-

luvulla, ehkä nuorten naisten on hankalampi löytää tiensä soittokuntien riveihin.  

Monilla aikuisilla olisi varmasti intoa soittaa, mutta ovatko harrastajaorkesterit niin 

huonoja mainostamaan toimintaansa, etteivät soittajat löydä tietään soittoporukoihin, vai 

missä on vika? Useilla paikkakunnilla harrastajapuhallinorkesterit saavat tehdä tosissaan 
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töitä löytääkseen uusia pysyviä soittajia riveihinsä. Koetaanko esim. työväen-sana nimessä 

liian poliittiseksi ja kiusalliseksi ettei toiminnassa haluta olla mukana. Olisiko se syynä 

siihen, että monet puhallinorkesterit ja kuorot ovat vaihtaneet nimestään pois sanan 

”työväen”. Tästä lisää kappaleessa 2.1.  

Pro gradu -tutkimukseni on tapaustutkimus Kokkolassa toimivasta Ykspihlajan Työväen 

Soittajista. Tutkimus on tehty haastattelemalla viittä orkesterilaista. Pyrin valitsemaan 

taustoiltaan erilaisia ja eri ikäisiä soittajia, jotta tulokset olisivat mahdollisimman kattavat. 

Toisessa luvussa käyn läpi tutkimukseni teorian kannalta olennaiset käsitteet ja aiemmat 

tutkimukset. Kolmas luku käsittää tutkimusmenetelmien valinnat. Neljäs luku on kokonaan 

omistettu YTS:lle, sen historialle, tämän hetken toiminnalle ja käytännöille. Viidennessä 

luvussa analysoin haastattelutulokset.  
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Soittoharrastus, motivaatio ja lähipiirin tuki 

Sanakirjan mukaan sana harrastaja on synonyymi ei-ammattilaiselle ja amatöörille. 

Amatööri sanalla taas saattaa olla hieman negatiivinenkin sävy arkikielessä, aloitteljia, 

osaamaton. Harrastaa tarkoittaa sanakirjan mukaan vapaa-ajan viettämistä toistuvasti 

jonkin kiinnostavan asian parissa. (Nurmi 2004, 35, 172.) Käsittelen tässä pelkästään 

soittamisen harrastamista, ei siis musiikinharrastamista yleensä. 

Musisoimaan oppiminen voi olla hyvin antoisa, merkityksekäs ja tyydyttävä harrastus. Se 

antaa oppijalle haasteita ja jatkuvan mahdollisuuden palautteen saantiin, joka 

parhaimmillaan lisää soittajan mahdollisuuksia kehittyä harrastuksessaan. (Renwick & 

Reeve 2012, 143.) 

Tilastokeskuksen tutkimukset osoittavat, että yli 90% suomalaisista kuuntelee musiikkia 

vähintään kerran viikossa, päivittäin kaksi kolmasosaa (Tilastokeskus 2005). 

Kulttuuriharrastuksista soittaminen ja kuvataiteet ovat suomalaisilla toisella sijalla 

valokuvauksen jälkeen. Kuvio 1 kertoo, että soittoharrastus vähenee iän myötä melko 

reilusti. (Tilastokeskus 2009.) On toki luontevaa, että 14-vuotiaana harrastuksia on 

karsittava, koska monilla harrastusaloilla vaatimukset ovat kovat jo lapsille. Aikaa pitää 

jäädä koulunkäyntiin ja vapaa-ajalle ilman harrastuksia. Tosin pidän sitä harmillisena, että 

näin moni joutuu jättämään kokonaan soittamisen. 
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Kuvio 1. Soittaminen sukupuolen ja iän mukaan 1981, 1991, 1999 ja 2009, % 

(Tilastokeskus 2009). 

Soittoharrastuksen lähtökohtana on oltava oma kiinnostus musiikkiin ja soittamiseen. 

Kososen (2010, 297) mukaan tutkimuksella on osoitettu, ettei oppilasta voida motivoida 

soittotutkinnon tekemiseen pelkästään ulkoisella motiivilla, esim. uudella polkupyörällä. 

Toki se voi auttaa oppilasta motivoimaan itsensä harjoittelemaan, mutta jos se on ainut asia 

joka innostaa soittimen ääreen, jää tutkinnon vaatima vuosien työ todennäköisimmin 

tekemättä. Erityisen tärkeää nuorelle soittajalle on ympäristön antama tuki. Soitonopettaja, 

perhe, musiikinopettaja ja muut lähipiirin ihmiset ovat tärkeässä roolissa ylläpitämässä 

harrastusta. (Kosonen 2010, 297).  

Musiikin harrastajan ja ammattilaisen motivaation vaihtelevuutta on myös tutkittu. 

Jotkut harrastajat kokevat musiikin olevan henkilökohtaista viihdykettä, kun taas 

toisille se merkitsee yhtä paljon kuin ammattilaiselle, erona ainoastaan ettei se ole 

heidän varsinainen toimeentulon lähde. Musiikki voi myös olla identiteetin rakentaja, 

jolloin soittamiseen panostetaan valtavasti energiaa ja luovuutta. (Hallam 2009, 287.) 
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Suomalainen sellisti ja merkittävä kulttuurivaikuttaja Seppo Kimanen toteaa 

(Lempinen 1998, 31), että Suomessa tehdään liian suurta eroa harrastajan ja 

huippuammattilaisen välille. Hänen mielestään asenne musiikkiin on molemmilla 

sama, ero on vain soiton tasossa. Molemmat osaavat iloita itse musiikista ja 

rakastavat sitä ja haluavat näyttää sen myös yleisölle.  

Harva aloittaa soittamisen vasta aikuisiällä. Vaikka nuoruudessaan olisikin soittanut jotain 

soitinta, voi kynnys instrumentin ääreen palaamisesta olla korkealla, koska ei haluta että 

ulkopuoliset arvioivat omia soittotaitoja. (Kosonen 2010, 296.) Toki soittimen hallinta on 

helpommin opittavissa nuorena, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä. Yhdessä musisointi 

on yksi hauskimmista tavoista jakaa oma ja muiden osaaminen musiikin tekemisessä.  

(Csikszentmihalyi 2005, 169.) Kaikesta huolimatta aikuisiän musiikin harrastaminen on 

suosittua (Kosonen 2010, 296). Aikuisiän musiikinharrastamisen motiivit voidaan jakaa 

kolmeen kategoriaan: henkilökohtaiset motiivit (itseilmaisu, vapaa-ajan käyttö), 

musiikilliset motiivit (rakkaus musiikkiin, esiintymään pääseminen, uuden oppiminen) ja 

sosiaaliset motiivit (uusien ihmisten tapaaminen, ystävien kanssa oleminen ja ryhmään 

kuulumisen tunne). (Hallam & MacDonald 2009, 472.)  

Sana motivaatio tulee alunperin latinankielisestä sanasta movere, joka tarkoittaa 

liikkumista. Motivaation kantasana on motiivi, joka taas viittaa mm. haluihin, vietteihin, ja 

tarpeisiin. Käyttäytymisen suunta välittyy siis motiiveista.  (Ruohotie 1998, 36.)  

 

Motivaatio-ilmiön voi Ruohotien mukaan jakaa kolmeen ominaisuuteen: vireys, suunta ja 

systeemiorientoituminen. Vireydellä viitataan energiavoimaan, joka pistää ihmisen 

liikkeelle tekemään tiettyjä asioita tietyllä tavalla. Suunta määrittää mihin tekemiseen 

henkilö kohdistaa energiavoimansa. Systeemiorientoituminen taas viittaa suhtautumiseen 

palautteesta, jonka henkilö saa sekä itseltään että ympäristöltään. Se joko motivoi 

panostamaan lisää samaan asiaan tai luopumaan sen tekemisestä. (Ruohotie 1998, 37.) 

 

Motivaatiota voidaan määritellä ja jaotella useilla eri tavoilla. Monet tutkijat (Saleh & 

Grygier, Deci, Slocum ja Wernimont) ovat jaotelleet sisäisiä ja ulkoisia palkkioita, jotka 

motivoivat ihmistä oppimaan. Pääpiirteittäin sisäiset palkkiot ovat tekijän omia 

tyytyväisyyden ja ilon tuntemuksia saavutuksestaan. Ulkoiset palkkiot taas ovat 

ympäristön, jonkun muun kuin tekijän itse antamaa palautetta, tunnustusta tai palkkio. 

(Ruohotie 1998, 38.)  
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Vaikka sisäisten ja ulkoisten motivaatioiden sisällöt ovat erilaisia, kulkevat ne aina 

kuitenkin yhdessä, toinen niistä vain painottuu tekijän mukaan enemmän. Sisäiset palkkiot 

ovat usein pitempikestoisia ja näinollen myös tehokkaampia. Oikea tehtävien vaikeustaso, 

kannustava ja kärsivällinen opettaja ja vaihtelevat tehtävät edesauttavat sisäisen 

motivaation kasvua. (Peltonen & Ruohotie 1992, 20.) 

 

Ulkoinen motivaatio on usein kestoltaan lyhyempi kuin sisäinen motivaatio. Vaikkei 

ulkoista motivaatiota pidetä yhtä tehokkaana kuin sisäistä, voi se kuitenkin olla sisäisen 

motivaation kehittäjä. Jos esimerkiksi tekijä on saanut apurahan (ulkoinen palkkio), saattaa 

se olla pätemisen mitta ja tätä kautta herättää tekijässä myös sisäisen motivaation. 

(Peltonen & Ruohotie 1992, 19.) 

 

Kosonen (2010, 304) jaottelee soittamisen motivaatiota kolmeen eri ryhmään: musiikilliset 

motiivit, suoritus- ja saavutusmotiivit sekä vuorovaikutusmotiivit. Musiikilliset motiivit 

ovat näistä tärkeimmät ja merkityksellisimmät. Mieluisan musiikin kautta ihminen voi 

kokea iloa ja elämyksiä, käydä läpi vaikeitakin tunteita ja tätä kautta saada terapeuttista 

apua musiikista. Suoritus- ja saavutusmotiivit puolestaan kuvaavat omaa pystymistä soittaa 

musiikkia niinkuin ”oikeaksi” on sanottu. Soittajan täytyy haastaa itsensä selvitytymään 

esim. tutkinnosta. Tähän liittyy myös emootioiden hallinta ja musiikin tulkinnalliset 

haasteet. Vuorovaikutusmotiivin ehkä tärkein tekijä etenkin nuorelle soittajalle on oman 

instrumentin opettajan kanssa käymä vuorovaikutus. Kamarimusiikki ja orkesterissa soitto 

ovat mitä parhaimpia vuorovaikutuskanavia musiikin tekemisessä.  

 

Soittoharrastus, etenkin lapsilla, kaipaa motivaation lisäksi myös lähipiirin tukea. 

Sosiaalisella tuella on erilaisia muotoja. Kumpusalo (1991, 14) on jakanut sen viiteen eri 

ryhmään. Sosiaalinen tuki voi olla aineellista (tavara, raha), toiminnallista (palvelu, 

kuljetus), tiedollista (opetus, neuvo), emotionaalista (kannustus, rakkaus) tai henkistä 

(usko, yhteinen aate). Sosiaalisen tuen luonne on vuorovaikutuksellinen ja se voi tapahtua 

kahden ihmisen välillä tai olla järjestelmän kautta saatua. Tuen antaja voi olla kuka vaan, 

siihen ei välttämättä tarvita ammatti-ihmistä. (Kumpusalo 1991, 14–15.)  

 

Vanhempien antama tuki soittoharrastukselle on tärkeä. Creech (2009, 295) jaottelee 

vanhemmilta saadun tuen kolmeen kategoriaan: käyttäytymisen tukeminen, kognitiivinen 

tuki ja henkilökohtainen tuki. Käyttäytymisen tukeminen on todettu toimivan parhaiten 
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ennen teini-ikää, jolloin lapsi todennäköisesti haluaa mieluummin itse päättää asioistaan. 

Siinä vanhemman tehtävä on käydä mukana lapsen soittotunneilla, auttaa kotona 

harjoittelussa ja kannustaa parempiin suorituksiin. Kognitiivinen tuki taas tarkoittaa sitä, 

että vanhemmat pitävät huolen tarpeellisten välineiden saatavuudesta, käyvät lapsen kanssa 

konserteissa, keskustelevat musiikista ja kuuntelevat sitä. Musikaalisesti lahjakkaat lapset 

kaipaavat vahvaa kognitiivista tukea kotoaan ja sitä tarjottaessa he saavat siitä suurta apua 

musiikkiharrastuksessa kehittymisessään. Henkilökohtainen tuki eroaa kahdesta aiemmin 

mainitusta sillä, ettei se ole niinkään konkreettista tekemistä, vaan ennemminkin henkistä 

tukea, ymmärrystä ja keskustelutaitoa lapsen kanssa. Henkilökohtaisen tuen antaminen ei 

edellytä ylempää yhteiskuntaluokkaa. (Creech 2009, 296–299.) 

 

Kaikki soittoharrastuksen aloittaneet eivät kuitenkaan jatka harrastustaan koko elämän 

ajan. Hallam (2009, 291) kirjoittaa, että soittoharrastuksen lopettaneet kokevat usein 

itsensä vähemmän musikaalisiksi, harjoittelevat vähemmän, eivätkä saa kotoa tukea 

harrastukselleen. Heillä on myös saattanut olla ongelmia nuottien lukemisessa ja sääntöjen 

noudattamisessa.  

2.2 Soittoharrastus ja yhteisöllisyys 

Musiikkiharrastus on todettu erityisen hyväksi tavaksi sekä olla yhteydessä ihmisiin 

että tutustua uusiin ihmisiin.  Elinvoimaa, onnellisuutta ja yhteisöllisyyttä pidetään 

yksinä elämän tärkeimmistä tavoitteista ja nämä kaikki voivat vahvistua 

musiikkiharrastuksen myötä. Musiikillisesti aktiiviset ihmiset ovat tutkitusti muita 

tyytyväisempiä elämäänsä. (Gembris 2012, 377.) 

Jotta voidaan puhua hyvin toimivasta yhteisöstä (eikä pelkästään esimerkiksi 

yhdistyksestä), tulisi toiminnan olla vapaaehtoista, demokraattista, autonomista ja tasa-

arvoista (Lehtonen 30,1990). Sosiaalipsykologia määrittelee ryhmää kokonaisuudeksi jossa 

on vähintään kaksi vuorovaikutuksessa olevaa henkilöä. Ryhmän jäsenet tunnistavat 

jäsenyytensä ja heillä on yhteisiä tavoitteita. (Tiuraniemi 1993, 45). 

 

Yhteisö on hyvin laajasti käytetty käsite. Sillä voidaan tarkoittaa muutaman ihmisen 

ryhmää tai kokonaista ihmiskuntaa. Perustana yhteisyydelle voi olla esimerkiksi alueelliset 

seikat, harrastuneisuus, sukulaisuus, mieltymykset, hyvin erilaiset ihmisiä yhdistävät asiat. 

Yleisimmillään se on sitä, mikä on yhteistä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 
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Tutkimusta tehdessä on yhteisön käsite kuitenkin rajattava tarkemmin. (Lehtonen 1990, 

13-15.) Lehtonen (1990, 23) käyttää termiä yhteisyys ja jakaa käsitteen kahteen osaan: 

symbolinen yhteisyys ja toiminnallinen yhteisö.  

 

Symbolinen yhteisyys ei ole yhtä rajoittunutta kuin toiminnallinen yhteisö. Se voi 

muodostua yhteisistä aatteista politiikkaan, maailmankatsomukseen, asuinpaikalla 

ilmeneviin asioihin tai uskonnollisiin näkemyksiin koskien. (Lehtonen 26–27, 1990.) 

Käytännöissä ja vuorovaikutuksessa syntynyttä yhteisyyttä voidaan kutsua kulttuuriseksi 

yhteisyydeksi. Kansallisuusliikkeet ja -aatteet taas muodostavat ideologisia yhteisyyksiä.  

Toiminnallisessa yhteisössä jäsenet harjoittavat konkreettisesti jotain yhteistä toimintaa, 

joka muodostaa yhteisön. Ryhmän status pitää olla tunnistettavissa muiden 

vuorovaikutuskentän toimijoiden keskuudessa. (Lehtonen 23–24, 1990.) Lehtonen on 

nimennyt kolme asiaa joiden tulisi toteutua, jotta ryhmää voidaan kutsua toiminnalliseksi 

yhteisöksi: 

a) jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet (jäsenten keskinäiset käyttäytymissäännöt, 

moraaliset sitoumukset, normit, sanktiot, sisäinen hierarkia) 

b) yksittäisen jäsenen yksilöllisen käyttäytymisen vapausasteet ja valintavaihtoehdot 

yhteisössä (poikkeavan käyttäytymisen sieto),  

c) jäsenten ja ei-jäsenten välisen vuorovaikutuksen säännöt (jäseniä ja ”muukalaisia” 

koskevien käyttäytymisnormien ero).  
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Kuvio 2. Yhteisyys jakautuu kahteen ryhmään: toiminnallinen yhteisöllisyys ja symbolinen 

yhteisyys. Symbolisen yhteisyyden alalajeja, hieman toisiaan muistuttavia ryhmiä taas ovat 

kulttuurinen ja ideologinen yhteisyys. (Lehtosen 1990, 29 mukaan.) 

 

Melko lähellä omaa tutkimustani on Anna Hietalan (2009): Harrastajaorkesterissa 

soittamisen lumo – Ylioppilaskunnan Soittajissa (YS) soittavien kokemuksia 

harrastuksestaan. Hietalan tutkimus on tehty vähintään neljä vuotta YS:ssa soittaneiden 

muusikoiden kirjoittamien tarinoiden perusteella. Nämä narratiivis-elämänkerrallisista 

kirjoituksista Hietala on tutkinut muun muassa miten tärkeänä YS:ssa mukana olevat 

helsinkiläisopiskelijat kokevat musiikin ja sen mukana tuoman yhteisön. Juuri nämä 

käsitteet: musiikki ja yhteisö, olivat lopputuloksissa tärkeimmillä sijoilla esimerkiksi 

oppimisen ja rentoutumisen edellä.  

 

Mikko Sateilan (2010) ”Melko onnellinen puhallinorkesteri” tapaustutkimus Jyväskylän 

yliopiston puhallinorkesterista, tutkii sitä, eroaako kuoroharrastajien kokemus harrastuksen 

tuomasta sosiaalisesta tapahtumasta puhallinorkesterilaisten kokemuksiin nähden. Sateila 
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käytti tutkimuksessaan lähes samaa verkossa tehtävää kyselypohjaa, kuin aiemmin 

Musica-kuorolle tehdyssä tutkimuksessa Janne Salmenkangas oli käyttänyt. Sateila (2010, 

2) toteaa tutkimuksestaan:  

 

Vastauksista käy ilmi, että orkesterisoitto on hyvin merkityksellinen harrastus 
soittajalle itselleen niin musiikillisten kuin sosiaalisten päämäärien 
saavuttamisen kannalta. Orkesterisoitto on yhdessäolon muotona hyvin 
samankaltainen kuin kuoro. Orkesteri siis ei ole pelkästään mahdollisimman 
korkeaan taiteelliseen päämäärään pyrkivä harrastus, vaan se yhdistää ihmisiä 
myös hyvin monilla muilla elämän osa-alueilla.  

 

Anna-Maija Lappalainen (2011) on tutkinut pro gradu -tutkimuksessaan 30-vuotiasta 

Rantasalmen Puhallinorkesteria. Lappalainen tutki orkesterin historiaa, kehitystä ja 

soittajien omia kokemuksia harrastuksestaan. Koko orkesteritoiminnan mahdollistamiseksi 

Lappalainen mainitsee yhteisöllisyyden sekä aktiiviset harrastajat ja kapellimestarit. 

Lappalainen keräsi aineistoa kapellimestareiden haastatteluilla, entisten orkesterilaisten 

kirjoituksista ja orkesterin dokumenteista. Soittajien kirjoituksia kerättiin sosiaalisen 

median kautta orkesterin facebook-sivulla.  

 

Markku Keski-Mäenpää (2006) on tutkinut pro gradu -tutkimuksessaan erityylisiä, ns. eri 

aatteilla perustettuja puhallinorkestereita ja verrannut niiden yhtäläisyyksiä Soinin 

soittokuntaan, jonka vaiheet on erityisesti käyty läpi tutkimuksessa. Pohdinnassaan Keski-

Mäenpää toteaa: ”Arkistoista, kyselystä ja haastatteluista nousi esille neljä keskeistä 

aktiiviseen toimintaan vaikuttavaa teemaa: traditionaalisuus, yhteisöllisyys, aatteellisuus ja 

itsensä toteuttaminen musiikin kautta.” 

2.3 Yhteisö, sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi 

Hyyppä (2005, 25) kirjoittaa osuvasti: ”sosiaalinen pääoma on yhteisön käsite, ihmisillä ei 

ole sosiaalista pääomaa, vaan sitä on ihmisten muodostamalla yhteisöllä.” Tutkimuksilla 

on voitu osoittaa, että osallistuminen vapaaehtoisiin harrastuksiin ja yhdistystoimintaan 

lisää sosiaalista pääomaa eli yhteisöön kuuluvuutta. Yhteisön jäsenenä oleminen taas lisää 

terveyttä ja pidempää ikää. (Hyyppä 2005, 18.) Aikuinen ihminen voi hyvin tarkkaan 

määrittää mihin yhteisöihin hän kuuluu ja kuinka aktiivisesti hän on mukana toiminnassa. 

Lapsi taas on hyvin riippuvainen yhteisöstään, koska ihmisen lapsuus on pitkä ja avuton. 

Lapsuuden kasvuyhteisöään ei kuitenkaan kukaan voi itse valita. Yhteisöön kuulumisen 
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tunnetta määrittävät oma osallistuminen toimintaan, muut jäsenet sekä yhteisön toiminnan 

tavoitteen merkitys. (Kopakkala 2005, 30–31.) Hyyppä (2005, 15) pitää sosiaalisen 

pääoman suomalaisina arkisina vastineina talkoita ja kuoroja, koska ne sisältävät juuri niitä 

asioita jota sosiaaliseksi pääomaksi kutsutaan.  

 

Petri Ruuskanen (2002, 7) on listannut viisi Robert Putnamin luettelemaa sosiaalisen 

pääoman tuottamaa positiivista asiaa: 

 

1. Sosiaalinen pääoma auttaa ratkaisemaan kollektiivisia ongelmia. Yksilöt eivät 

niinkään hae omaa etuaan, vaan näkevät asiat yhteisen edun kautta.  

2. Yksilöiden ollessa paljon vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, sosiaalinen 

kanssakäynti helpottuu ja he luottavat toisiinsa.  

3. Sosiaalinen pääoma auttaa ymmärtämään, että ihmiset tarvitsevat toisiaan, muut 

pitää osata ottaa huomioon ja kyynisyys vähenee.  

4. Sosiaalinen pääoma pitää talouden toiminnan tehokkaana, koska informaatio 

kulkee.  

5. Sosiaalinen pääoma parantaa terveyttä ja elämänlaatua, koska sillä on psykologisia 

ja biologisia vaikutuksia.  

 

Sosiaalisen pääoman käsite on saanut myös kritiikkiä osakseen. Ruuskanen (2007, 13) 

kirjoittaa siitä, kuinka sosiaalisen pääoman käsitettä ei ole määritelty tarpeeksi, mitä se 

itseasiassa on? Käsitteen tarkastelu saattaa liikkua hyvinkin paljon eri tasoilla. Se voi olla 

joko yksilön verkostot, yhteisön koheesio tai yhteiskunnallisia instituutioita koskeva ilmiö. 

(Ruuskanen 2007, 13.) 

 

Yksi yhteisön muodoista on käytäntöyhteisö. Se voi koostua ryhmästä, jonka jäsenet ovat 

kiinnostuneita samasta asiasta ja haluavat oppia siitä lisää tapaamalla säännöllisesti.  

Tällaisia yhteisöjä löytyy työpaikoilta, kouluista ja harrasteryhmistä. Käytäntöyhteisössä 

jokaisen tulee ottaa vastuuta yhteisistä tavoitteista. Yksilöt kehittävät identiteettiään 

suhteessa yhteisöön. (Wenger, 2006.) 

 

Yhteiset uskomukset ja taustatiedot lisäävät me-henkeä, jota Hyyppä (2002, 46) kutsuu 

yhteisöllisyydeksi. Ihmisellä on henkilöys suhteessa kaikkeen joka on osa me-asennetta, 
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sosiaalista toimintaa. Ihmisen olemukseen kuuluu henkilöys ja henkilöys on iso osa 

yhteisöllisyydestä. Yhteisöllisyys taas on osa sosiaalista pääomaa, joka takaa 

täydellisempää ihmisyyttä ja näin ollen parempaa terveyttä ja hyvinvointia. (Hyyppä 2002, 

46.) 

 

Yhteisöllisyyden lisäksi ihmisten keskinäinen luottamus ja vapaaehtoisuus voivat myös 

lisätä hyvinvointia ja terveyttä. Tätä väitettä puoltaa esim. AA-liike, jossa 

alkoholiongelmista kärsivät kokoontuvat saamaan luottamuksellista tukea toisistaan.  Myös 

aktiivinen naapuruus voi auttaa estämään rikollisuutta ja kontrolloimaan väkivältaa. 

(Hyyppä 2002, 49.) 

 

Yhteisöllisyyden kärsiessä ihmisen immunologisen järjestelmän toiminta heikkenee ja hän 

sairastuu helpommin. Päinvastaisesti taas keskinäisen avun saadessaan tai 

luottamuksellisessa ihmisuhteessa immuunivasteeet lisääntyvät ja esimerkiksi 

tulehdustauteihin sairastuminen vähentyy. (Hyyppä 2002, 50.) 

 

Haastattelut tehtyäni huomasin, että käsite hyvinvointi nousi usein esiin. Halusin sen 

mukaan tutkimukseeni, joten seuraavat tekstiosiot olen kirjannut mukaan jälkikäteen.  

 

Myös musiikki ja musisoiminen tuottavat hyvinvointia. Esimerkiksi laulaminen näkyy 

verenkierron vilkastumisena, aistien ja hermoston aktivoitumisena sekä psykofyysisinä 

vaikutuksina. Musiikin kuuntelun myötä ajatukset saa helposti lentämään arkisista huolista. 

Musiikin kautta voi myös olla helpompi kommunikoida muiden ihmisten kanssa, luoda 

erilaisia vuorovaikutustilanteita. (Lilja-Viherlampi 2011, 5-6.)  

 

Ginsborg, Spahn ja Williamon (2012, 362) päätyvät artikkelissaan toteamaan, että musiikki 

voi tuoda hyvinvointia ja onnea sekä yksilölle että ryhmälle. Musiikkia käytetään tunteiden 

sääntelyyn ja stressin ja huolten lievittämiseen. Se auttaa sekä henkisen että fyysisen 

hyvinvoinnin ylläpitämiseen. (Ginsborg, Spahn & Williamon 2012, 362.) 

 

Tutkimusta on tehty myös seniorikuorolaulannan tuomasta hyvinvoinnista. Louhivuori, 

Siljander, Luoma ja Johnson (2012) tutkivat aihetta: seniorikuorolaulajien 

sosioekonominen tausta, koettu hyvinvointi ja terveys. Tässä tutkimuksessa vertailtiin 

seniorikuorolaisten hyvinvointia suhteessa muihin 60–93-vuotiaisiin Suomen kansalaisiin. 
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Kävi ilmi, että monet laulajat olivat paremmin koulutettuja ja kokivat hyvinvointinsa 

paremmaksi kuin muut. Monelle kuoroharrastajalle sosiaalinen kanssakäynti oli suurempi 

syy harrastaa kuorolaulua kuin itse laulamaan pääseminen.  (Louhivuori ym. 2012, 449–

452.) Kuorolaulantaa on helppo verrata orkesteriharrastukseen. Molemmat vaativat 

fyysisiä voimia kuten hengitystekniikkaa. Harjoitukset ovat usein muutaman tunnin 

mittaisia, joten kunnon täytyy olla hyvä jotta jaksaa soittaa tai laulaa mukana, seurata 

johtajaa ja kuunnella oman instrumentin viritystä. Esiintymistilanteissa saattaa myös joutua 

seisomaan.  

 

Mihaly Csikszentmihalyita pidetään flow-tutkimuksen isänä. Flow-sanaa on vaikea 

kääntää suomenkielelle niin, että se vastaisi juuri sitä mitä tarkoitetaan. Siitä voidaan 

kuitenkin käyttää termiä virtauskokemus. Flow on tunnetila, joka saavutetaan jotain 

mieluisaa asiaa tehtäessä kun sen tavoitteet on asetettu oikealle tasolle ja tekijä kokee 

onnistuvansa. Se saa ihmisen unohtamaan kaiken muun ympärillä tapahtuvan ja 

nauttimaan vaan juuri käsillä olevasta hetkestä. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö flown 

kokemisen eteen tarvitsisi nähdä vaivaa. Tunnetilan saavuttamiseksi saattaa joutua 

tekemään paljon töitä, niin henkisesti kuin fyysisestikin, mutta lopulta flow’n 

saavutettaessa ihminen jaksaa kuin taian voimasta. (Csikszentmihalyi 2005, 88–89.) 

 

Massimini ja Carli (1988) havainnollistavat millä tavoin yksilö voi päästä flow-tilaan. 

Esimerkiksi soittoharrastuksessa soitettavan kappaleen on oltava riittävän haastava ja 

sopiva soittajan taidoille, jotta flow olisi saavutetavissa. Jos taas harjoiteltava kappale on 

liian vaikea, kokee soittaja ensin turhautumista, sitten levottomuutta ja lopulta hän 

tuskastuu. Kappaleen ollessa liian helppo suhteessa soittajan taitoihin soittaja pitkästyy. 

(Csikszentmihalyi 1990, 52–53.) 
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Kuvio 3. Flow-tilan saavuttamiseksi on haasteiden ja taitojen oltava sopivalla tasolla. 

(Massimini & Carli 1988; Csikszentmihalyi 1990. Csikszentmihalyi 1997, 53). 

 

Janne Salmenkangas (2010) on tehnyt laadullisen tapaustutkimuksen Jyväskyläläisen 

Musica-kuoron yhteisöllisyydestä. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeilla, jossa pyrittiin 

selvittämään kuoron mukana saatua hyvinvointia, ystävyyssuhteita, mahdollista 

yhdistysaktiivisuutta ja kuorossa koettuja tunne-elämyksiä.  (Salmenkangas 2010, 4–5.) 

Tärkeimmiksi koettuja asioita kyselyjen mukaan olivat ryhmään kuulumisen tunne ja 

ystävyyssuhteet.  Kyselyissä kävi myös ilmi, että kuorossa keskustellaan melko paljon 

henkilökohtaisista asioista, kuten mielenterveyteen ja talouteen liittyvät ongelmat. Asioista 

keskustelu saattaa johtaa niiden ratkeamiseen ja tästä syystä kuoroharrastuksen voidaan 

sanoa edistävän myös yksilön hyvinvointia. (Salmenkangas 2010, 76–77.) 
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on pyrkiä saamaan selville mikä pitää soittajaa kiinni 

puhallinorkesteriharrastuksessa, mitkä tekijät kannustavat jatkamaan ja mitkä ovat 

suurimmat vaarat lopettaa harrastus. Miten suuri merkitys on esimerkiksi muilla soittajilla 

ja ohjelmistolla harrastajasoittajan mielestä? Kaikenkaikkiaan, mikä on soittoharrastuksen 

anti?  

3.1 Laadullinen tapaustutkimus 

Laadullisen, kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena ei ole löytää yleistettävää vastausta 

tutkimusongelmaan, vaan ymmärtää ja selittää syvällisemmin tutkittavaa asiaa. Aineistoa 

ei voida analysoida tiukoilla säännöillä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulokset ovat 

tutkijan kautta suodattunutta tietoa siitä, miten ihmiset kokevat reaalimaailman. (Kananen 

2006, 25.) Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (1997, 152) määrittelevät laadullista tutkimusta 

todellista elämää kuvaavaksi kokonaisvaltaiseksi tutkimukseksi, jonka tarkoituksena on 

paljastaa tosiasioita, eikä niinkään todentaa jo tiedossa olevia väittämiä. 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2000, 114) mukaan kvalitatiiviselle tutkimukselle 

voidaan nimetä pääongelma ja osaongelmat. Tutkin pääongelmana sitä, mikä pitää soittajat 

kiinni harrastuksessa. Osaongelmiksi nimeäisin seuraavia asioita: mitkä ovat olleet hetkiä, 

jolloin soittaja halusi sulkea laukun ja jättää harrastuksen ja mitkä tekijät kannustivat 

jatkamaan? Mitä soittaja kokee saavansa harrastukselta? 

Alasuutari (2011, 84) määrittelee laadullista tutkimusta näin:  

Ominaista kvalitatiiviselle aineistolle on sen ilmaisullinen rikkaus, 
monitasoisuus ja kompleksisuus. Kvalitatiivinen aineisto on moniuloitteista 
kuin elämä itse, mutta se ei välttämättä tarkoita että aineisto koostuisi 
autenttisesti tilanteista tai dokumenteista, ts. asioista, jotka olisivat olemassa 
vaikkei tutkimusta tehtäisikään.  

 

Aineistoa ei koskaan pitäisi ajatella samana kuin tutkimuskohde, koska se täytyy aina 

muokata kehykseen, jolla pystytään vastaamaan tutkimuksessa esitettyihin kysymyksiin 

(Alasuutari 2011, 155). 



 

 

17 

Saarela-Kinnunen ja Eskola (2007, 194) määrittelevät tapaustutkimusta monipuoliseksi ja 

joustavaksi vuoropuheluksi teorian ja empirian välillä, jolla ei ole mitään omaa erityistä 

analyysimenetelmää. 

Tässä tutkimuksessa ilmiönä on Ykspihlajan Työväen Soittajat. Pyrin ottamaan selvää 

miten soittajat kokevat harrastuksensa? Miksi he jaksavat vuodesta ja vuosikymmenestä 

toiseen olla toiminnassa mukana? Onko esimerkiksi yhteisöllä enemmän arvoa kuin itse 

soittamisella? Laine, Bamberg ja Jokinen (2007, 10) tähdentävät tutkijoille, kuinka olisi 

tärkeää ymmärtää ero tapauksen ja tutkimuksen kohteen välillä. Tässä siis tapaus – YTS ja 

tutkimuskohde – harrastajapuhallinorkesterit. Valitsin YTS:n kohteeksi, koska tunnen 

orkesterin hyvin ja uskon että se edustaa perinteikästä suomalaista tämän hetken 

puhallinorkesteria. Useamman orkesterin tarkastelu olisi ollut liian iso tehtävä pro gradu –

tutkimuksen mittoihin.  

Koska tutkimuskohteita on vain yksi, YTS, ei tuloksia voi välttämättä yleistää kaikkiin 

harrastajapuhallinorkestereihin sopiviksi. Tosin, ehkä yhteen kohteeseen keskittyminen voi 

tuoda esiin jotain syvempää, yksityiskohtaisempaa tietoa (Saarela-Kinnunen ja Eskola 

2007, 184–185). Vaikka kysymyksessä onkin tapaustutkimus, on toive kuitenkin saada 

yleistettävää tietoa (Saarela-Kinnunen ja Eskola 2007, 189.) Vahvuutena 

tapaustutkimuksen teossa on sen kokonaisvaltaisuus. Jotta tapausta voisi ymmärtää, on 

otettava huomioon sen kontekstuaaliset seikat: historialliset, poliittiset, kulttuuriset, 

henkilökohtaiset ja sosiaaliset. (Saarela-Kinnunen ja Eskola 2007, 187.) 

3.2 Teemahaastattelu 

Hirsjärvi ja Hurme (1995, 40) toteavat, että tutkijan on haastatteluja suunnitellessaan 

oltava tietoinen mihin kysymyksiin vastausta ollaan etsimässä. Olisi hyvä tehdä teema-

alueluetteloita kysymyksistä, eikä edes yrittää löytää vastauksia esittämällä kaikille 

tarkalleen samoja kysymyksiä. Teema-alueet ovat käytännössä tutkimuksen teoreettisia 

pääkäsitteitä. Ne auttavat haastattelijaa muistamaan mihin vastauksia haetaan.  

Teemahaastattelussa on oikeastaan kyse keskustelusta, jonka tutkija käy tutkittavan kanssa. 

Asioita ei välttämättä kannata kysyä suoraan vaan kierrellen koettaa saada haastateltava 

itse kertomaan tietyistä asioista. (Eskola & Vastamäki 2007, 25.) 
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Halusin saada selville, mitkä tekijät motivoivat soittajia pysymään harrastuksensa parissa, 

mikä on harrastuksen anti ja minkälaisia tunnekokemuksia se antaa. Koin, että 

teemahaastattelujen myötä voisin saada paremmin esiin tutkittavia asioita, kuin esimerkiksi 

kyselylomakkeilla tai kirjoitelmilla. Haastattelu ei vaadi yhtä paljon tutkimukseen 

osallistuvilta kuin oma esim.narratiivinen kirjoitelma. Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä 

ryhmähaastattelu, mutta sen haasteeksi olisi voinut muodostua hiljaisempien 

haastateltavien sivuun jääminen ja varovaisuus vastausten annossa. Teemahaastattelut 

osoittautuivat onnistuneiksi, koska saamieni vastausten perusteella pystyn mielestäni 

vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Koin viiden haastateltavan määrän sopivaksi. Hirsjärvi 

& Hurme (58, 2008) toteaakin haastateltavien määrää pohtimisen ohjeeksi: ”haastattele 

niin monta kuin on välttämätöntä, jotta saat tarvitsemasi tiedon”.  

3.3 Kuvaus aineiston keruusta 

Ennen haastattelujen tekoa sain luettavakseni koko kullanarvoisen aineiston, jota YTS:n 

historiasta on paperilla. Aineisto koostuu orkesterin vanhoista käsin kirjoitetetuista 

pöytäkirjoista, lehtileikkeistä ja kirjeenvaihdosta matkakohteisiin. Kaikki tämä antoi hyvän 

pohjan suunnitella haastatteluja ja tulkita vastauksia, kun tunsi paremmin ajankuvan. 

 

Haastattelin tutkimusta varten viisi orkesterin jäsentä. Pyrin valikoimaan henkilöitä, joiden 

lähtökohdat harrastukselle, ikä ja elämäntilanne olisivat mahdollisimman erityyppisiä. 

Haastattelut kestivät yhteensä n. 120 minuuttia, joista muodostui yhteensä 28 sivua 

litteroitua tekstiä (riviväli 1). Litteroidessa kirjasin ylös vain muutamia äännähdyksiä, 

naurua ja huokailuja, mutta vain jos sillä mielestäni oli merkitystä vastauksen sisältöön. 

Tarkemmalla litteroinnilla ei olisi ollut erityistä merkitystä tässä tapauksessa. 

Tutkimuksessa käytettyjä haastattelupätkiä on osittain lyhennelty, sisällön merkitystä 

muuttamatta, lähinnä tekstin luettavuuden helpottamiseksi. Jos tekstistä on osa poistettu 

olen merkinnyt sen seuraavasti: (--). Joitain puhekielen ilmauksia (tota, niinku, tosiaan) 

olen myös jättänyt pois, jotta tekstit olisivat helpommin luettavia. Vaimojen nimien tilalle 

olen kirjoittanut vaimo, jotta asia tulee oikein ymmärretyksi. 

 

Epäilen, että haastatteluista olisi voinut saada enemmän irti jos ne olisi tehnyt joku muu 

kuin orkesterinjohtaja. On vaikea arvioida olisiko joku mahdollisesti vastannut eri tavalla 

toiselle haastattelijalle, toivottavasti ei. Jotta haastateltavat tuntisivat olonsa turvalliseksi 
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on heidän nimensä muutettu tutkimukseen seuraavasti: Haastateltava 1 (H1), Haastateltava 

2 (H2) jne. Joitakin nimiä saattaa haastatteluissa tulla esiin, tosin kenenkään 

henkilöllisyyttä vahingoittamatta. Ennen haastattelua luin jokaiselle saman tekstin (liite 1), 

jossa luvataan, että käsittelen aineistoa luottamuksellisesti ja se tuhotaan tutkimuksen 

valmistuttua. Valmis teksti on myös hyväksytetty haastatelluilla, jotta tutkimuksen 

analyysi ja sisällön validiteetti olisivat vastaavia. Tutkimus ei saisi vahingoittaa tutkittavaa 

ja tutkimustiedon pitäisi aina olla luotettavaa (Sassali, 2009). Muutaman oman 

kysymykseni olen myös lainannut teksteistä, lyhenne haastattelijalle on K (Kaisa).  

 

Olin jakanut haastattelukysymykseni teoriataustan perusteella kolmeen eri teemaan: 

perustiedot, YTS:n kokeminen ja musiikkiharrastus yleensä. Pyrin ensin kysymään asioista 

laajasti ja sen jälkeen tarkentamaan lisäkysymyksillä. 

Haastattelun ensimmäinen osio käsitti haastateltavien perustiedot ja motiivit 

soittoharrastuksen aloittamiseen.  Selvitin myös mikä vaikutti soitinvalintaan, onko soitin 

muuttunut, mikä kannusti aloittamaan soiton, mistä sai opin soittimen hallintaan ja onko 

soittaminen ollut koskaan ammatti ja kokeeko soittoharrastuksen muuttuneen aloitusajoilta 

verrattuna tämänhetken tilanteeseen? Näillä kysymyksillä pyrin saamaan selville, missä 

määrin soitinvalinta on vaikuttamut motivaatioon. Epäilin jo etukäteen ettei kaikki 

välttämättä ole saaneet valita soitintaan yhtä laajasta valikoimasta kuin nykyään on 

mahdollista, ainakin konservatoriossa aloittavilla. Myös ajankuva on muuttunut siitä kun 

haastateltavat ovat aloittaneet soittamisen, kenties tällä on ollut vaikutusta 

soittomotivaatioon? 

 

Toinen osio, soittaminen YTS:ssa pyrki selvittämään miten kukin haastateltava on 

päätynyt mukaan YTS:iin ja minkälaisena orkesterina he sen kokevat. Kysyin myös miten 

YTS on heidän mukaansa muuttunut aikojen saatossa, mikä merkitys on muilla soittajilla 

tai ohjelmistolla ja ovatko haastateltavat joskus harkinneet soittamisen lopettamista.  

 

Lopuksi kävimme läpi musiikin harrastusta muiltakin kuin YTS:n osin. Haastateltavat 

kertoivat mahdollisista käännekohdista ja huippuhetkistä musiikkielämässään. Pohdimme 

musiikin harrastamista verrattuna musiikkiin työnä. Näillä kysymyksillä hain vastauksia 

yhteisöllisyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä koskeviin tutkimusongelmiin.  
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Viimeisessä teemaosiossa selvitin soittoharrastusta yleisesti. Kysyin, mitä muuta kuin 

soittoa haastateltavat harrastavat musiikin alalla, miten lähipiiri vaikuttaa 

soittoharrastukseen, mikä on soittoharrastuksen merkitys ja mitä hyviä ja huonoja puolia 

harrastuksesta voi sanoa. Pyrin löytämään vastausta muun muassa siihen, miten vahva on 

perheen ja ystävien tuen merkitys soittoharrastuksessa.  

 

Olin kirjoittanut kysymykset valmiiksi, mutta niiden esitysjärjestys ja muoto saattoi 

vaihdella keskustelun etenemisen mukaan. Tärkeintä oli, että tarpeelliset aihealueet tuli 

käytyä läpi, kuten teemahaastattelussa on tapana.  

 

3.4 Analyysimenetelmät 

Kun kaikki haastattelut oli tehty, tein teoriaohjaavasti eri aihealueita, joihin jaoin kaikki 

haastateltujen vastaukset. Aihealueet määrittyivät tutkimuskysymysteni pohjalta. 

Aihealueita olivat: miksi aloittanut soiton ja missä, motivoiviat tekijät, yhteisöllisyys, YTS 

yhteisönä, sosiaalinen pääoma, lähipiirin tuki, lähipiirin merkitys, huippuhetket ja flow. 

Merkitsin väreillä tärkeitä kohtia ja pyrin hahmottamaan kokonaisuutta. Tutustuttuani 

tarkoin vastauksiin, tiivistin jaoittelut lopulta viiteen eri kategoriaan, joiden avulla 

analysoin vastauksia suhteessa viitekehykseen.  

 

1. Soittoharrastuksen merkitys ja sen tuoma hyvinvointi 

2. Soittoharrastuksen motivoivat tekijät 

3. Yhteisön merkitys soittoharrastuksessa 

4. YTS orkesterina 

5. Lähipiirin tuki ja merkitys 

Paloittelin kaikki vastaukset vanhanaikaisesti papereista leikkaamalla. Suurimmat pinot 

sain kategorioista kolme ja viisi, eli yhteisön merkitys soittoharrastuksessa ja lähipiirin tuki 

ja merkitys. Seuraava vaihe oli käydä läpi mitkä kaikki vastaukset olivat päätyneet 

mihinkin kategorioihin. Osa vastauksista sopi toki moneenkin. Listasin erilaisia teemoja 

jokaisesta kategoriasta ja kokosin niitä mahdollisimman ehjiksi kokonaisuuksiksi, jotka 

vastaisivat tutkimusongelmiani viitekehyksessä.  
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Analyysimenetelmääni voisi sanoa sekoitukseksi teoriapohjaista analyysiä ja 

aineistolähteistä analyysiä. Muutoin tutkimus on edennyt teorian pohjalta, mutta 

teemahaastattelujen myötä esiin tuli yhteisön tuoma hyvinvointi. Sen olen lisännyt 

viitekehykseen jälkikäteen.  
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4 HARRASTAJAPUHALLINORKESTERI YTS – 
YKSPIHLAJAN TYÖVÄEN SOITTAJAT RY 

 

Suomessa on lukuisia harrastajaorkestereita pienemmistä seitsikoista aina sinfonisiin 

puhallinorkestereihin. Suomessa toimii neljä liittoa harrastajapuhallinorkestereille ja 

kuoroille. Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM), Suomen Puhallinorkesteriliitto (SPOL), 

Soitinmusiikkiliitto (SOLI) ja Finlands svenska sång- och musikförbund (FSSMF). 

Pelkästään puhallinorkestereita liittoihin kuuluu: STM 28, SPOL 140, FSSMF 14 ja SOLI 

18. Osa orkestereista toki on jäsenenä useammassa kuin yhdessä liitossa. (STM 2013; 

SPOL 2013; SOLI 2013; FSSMF s.d..) YTS kuuluu sekä Suomen Puhallinorkesteriliittoon 

että Suomen Työväen Musiikkiliittoon. Valitsin YTS:n tutkimuskohteeksi, koska uskon 

sen edustavan hyvin tämän hetken suomalaista harrastajapuhallinorkesteria. Myöskään 

henkilökohtaista kiinnostusta juuri tähän orkesteriin on turha kieltää. 

4.1 Harrastajapuhallinorkesteri 

Sotilassoittokunnat ovat historiassa olleet ensimmäiset puhallinorkesterit Suomessa, ja 

niiden myötä myös harrastajat ovat aloittaneet toimintaansa. Sotilassoittokunnilta on saatu 

oppia ja nuotteja. 1868 lakkautettiin ruotujakoinen sotaväki ja niiden 

harmoniasoittokunnat. Tämän seurauksena perustettiin useita harrastajaorkestereita. 

(Jalkanen 2003, 140,147). Suomen puhallinorkesterit ovat muutoksen tuulissa. Seitsemän 

kahdestatoista tällä hetkellä toimivasta ammattisotilassoittokunnasta ollaan lopettamassa. 

(Puolustuministeriön muistio). Sotilassoittokuntien torikonsertit ja esiintymiset esimerkiksi 

koululaisille ja päiväkodeille on koettu tutuiksi ja kotoisiksi suomalaisten kesken (Rönkkö 

2012, 2). Näiden esiintymisten huomattava väheneminen tulee mahdollisesti näkymään 

harrastajapuhallinorkesterien toiminnassa.  

Ammattiorkesterista harrastajaorkesteri eroaa sillä, ettei siellä makseta palkkoja soittajille. 

Puhallinorkesteri koostuu kolmesta eri soitinryhmästä: puupuhaltimet, vasket ja 

lyömäsoittimet. Puupuhaltimiin luetaan peruskokoonpanossa huilu, oboe, klarinetti, fagotti 

ja alttosaksofoni. Sivusoittimiin kuuluvat pikkolohuilu, es-klarinetti, bassoklarinetti, 

englannintorvi, tenorisaksofoni ja baritonisaksofoni. Vaskipuhallinsektiosta löytyy 

trumpetit, käyrätorvet, pasuunat, baritonit ja tuubat. Vaskisektioon voi myös kuulua 

kornetit, flyygelitorvi, alttotorvi, tenoritorvi ja bassopasuuna. Puhallinorkesterin tärkein 
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lyömäsoitin on rumpusetti, lisäksi partituurissa on usein soitettavaa myös kellopelille, 

triangelille, lautasille ja esimerkiksi patarummuille. 

 

Konservatorioiden opetuksesta ollaan montaa mieltä. On esiintynyt paljon kritiikkiä 

tutkintokeskeisestä järjestelmästä, jossa unohdetaan musiikin tekemisen hauskuus ja 

keskitytään vain saamaan hyvä arvosana yhden tutkintoesiintymisen perusteella. Pauliina 

Ylinen (2008) on koonnut pro gradu -työssään hyvin kriittistä tekstiä siitä, kuinka 

tutkintojärjestelmä syö soittointoa ja harrastuksesta nauttimista. Moni lopettaa soiton 

täysin, kun konservatorion soittotunneilla käynti loppuu. Harrastajasoittajien katoamista 

ihmettelee myös Riitta-Leena Lempinen Rondo-lehdessä (1998, 30–32). Lempinen 

kirjoittaa siitä, kuinka soittoharrastus on jäänyt vain lasten ja nuorten harrastukseksi sitä 

mukaa kun musiikkioppilaitoksia on perustettu. 1900-luvun alussa erilaisia 

harrastajakokoonpanoja oli joka kaupungissa, mutta 1960–70-luvuilla ne saivat väistyä 

ammattiorkestereiden vallatessa lavat. Lempisen kirjoitus koskee varmasti lähinnä 

sinfonisia orkestereita, mutta sama muutos näkyy myös harrastajapuhallinorkestereissa. 

Väki vähenee ja uusien soittajien löytäminen on vaikeaa.  

 

Myös Harri Kuusisaari (1998, 5) on samoilla linjoilla ja kritisoi sitä, kuinka kalliisti 

koulutetut musiikinharrastajat häviävät aikuistuessaan. Hänen ehdotuksensa olisi, että 

musiikkiopistot järjestäisivät ”kamarimusiikkipankkeja”, joiden kautta voisi löytää 

kamarimusiikkikavereita ja saada ammattilaisen ohjausta. Vaikka kirjoituksesta on jo yli 

viisitoista vuotta, koen sen edelleen ajankohtaiseksi. Osittain soiton lopettamista voidaan 

toki selitellä toiselle paikkakunnalle opiskelemaan lähtemisellä, tosin yliopistoilla on usein 

omia orkestereita, jonne opiskelijat voivat liittyä. Etenkin naisilla lapsen saadessa 

harrastukset jäävät usein ainakin tauolle. 

4.2 YTS:n historia ja nykytilanne 

Ykspihlajan Työväen Soittajat, YTS, on vuonna 1923 perustettu puhallinorkesteri. Kuten 

nimi kertoo, orkesteri tulee Ykspihlajasta, Kokkolan satamakaupunginosasta. Soittokunnan 

alullepanijana toimi Ykspihlajan Sataman ammattiosasto, joka hankki torvet uutta 

kokoonpanoa varten. Yleisimmin tuohon aikaan soittokuntia perustivat työväenliikkeet.  

Orkesterin nimi oli ensin Satamaosaston soittokunta, joka muutettiin 1934 Ykspihlajan 

Työväen Torvisoittokunnaksi. Nykyisen muotonsa nimi sai vuonna 1947, Ykspihlajan 
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Työväen Soittajat. Soittokuntaa tarvittiin marsseille, erilaisiin tilaisuuksiin ja etenkin 

työväenliikkeen esiintuojaksi.  YTS:n toiminta on myös ollut muuta kuin pelkkä 

puhallinorkesteri. Vuosikymmenten varrella orkesterin piiriin on perustettu niin 

balalaikkaorkesteri, mandoliiniyhtye, tanssiorkesteri, nuoriso-orkesteri ja lauluryhmiä. 

Vuodesta 1934 YTS on kuulunut Suomen Työväen Musiikkiliittoon. Alun perin soitto on 

ollut hyvinkin poliittista, mutta vuosikymmenten saatossa punalipun sanoma on 

karsiutunut lähes kokonaan.  

Vuonna 1973 YTS täytti 50 vuotta. Orkesterin silloinen johtaja Heimo Anttiroiko kirjoittaa 

juhlalehtisessä, kuinka luja työ ja aatteellisuus auttavat orkesteria eteenpäin. Myös 

kaupunginhallituksen jäsenen tervehdyksessä Lauri Railovaara julistaa kuinka rakkaus 

työväenkulttuuria kohtaan pitää orkesterin kasassa. Vielä 1970-luvulla aatteellisuus on 

ollut vahvasti läsnä soittamisessa ja olettaisin sen tuoneen osansa symbolista yhteisyyttä 

toimintaan. Verrattaessa pari kymmentä vuotta eteenpäin, lehtiarvostelun otsikkona olikin: 

YTS juhli 70-vuotistaivaltaan – vain työväenmusiikki puuttui! (Kansan ääni 1993, 7). 

 YTS:n kapellimestareina ovat toimineet: Fritiof Blomqvist 1923-1973, Heimo Antti-Roiko 

1973-1981, Paavo Laukkonen 1981-1983, Timo Tikkakoski 1983-2010 ja vuodesta 2010 

Kaisa Ekdahl.  (YTS-Historiikki, 1993; YTS:n pöytäkirjat.)  

YTS harjoittelee viikoittain torstaisin klo 18.30. Päivä ja aika on ollut sama ainakin 30 

vuotta. Orkesteri esiintyy vuosittain reilu parikymmentä kertaa eri tyylisissä tilaisuuksissa 

ja konserteissa. Suurin esiintymisten tilaaja on Kokkolan kaupunki. YTS on 

harrastajapuhallinorkesteri, jossa ei makseta palkkoja. Kaikki tulot kerätään matkakassaan, 

jolla ”palkitaan” soittajat aina muutaman vuoden välein. Matkoja on tehty eri puolille 

Eurooppaa sekä Floridaan 2001 ja Kuubaan 2008. Harjoituspaikkana YTS:lla toimii 

Ykspihlajan Toimitalo. Talo on rakennettu 1908 ja sitä käyttävät mm. myös Ykspihlajan 

Työväen Näyttämö ja Ykspihlajan musiikkiyhdistys. Katsomon saa tarvittaessa nousevaksi 

ja siinä on 220 paikkaa. Tiloissa toimii myös lounasravintola Saima, jolta voi tilata tarjoilut 

konsertteihin. (YTN 2012). Ykspihlaja kaupunginosana on tunnettu aktiivisesta 

kulttuurielämästän. 

Mielestäni Ykspihlajan Työväen Soittajat on hyvä esimerkki toiminnallisesta yhteisöstä. 

Konkreettinen yhteinen toiminta on luonnollisesti soittaminen, status on tunnistettava: 

puhallinorkesteri ja sillä on yhteisiä tavoitteita. Orkesterisoitto on myös säännönmukaista 
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vuorovaikutusta, jossa yhteisöllisyys tuo harjoitukseen kokemuksellisia merkityksiä 

(Lehtonen 1990, 31). YTS:a perustettaessa työväenaate on varmasti tuonut myös 

symbolisen yhteisyyden piirteitä. 

YTS:ssa on tällä hetkellä reilut parikymmentä soittajaa. Ydinporukka on aina paikalla, 

mutta muiden soittajien osalta vaihtuvuus on suuri koska työt ovat epäsäännöllisiä ja 

opiskelijat vaihtavat paikkakuntaa.  Suuri osa uusista soittajista tulee Keski-Pohjanmaan 

konservatorion kautta. Tämänhetken kokoonpano on kaksi huilua, kolme klarinettia, kaksi 

saksofonia, neljä trumpettia, käyrätorvi, kaksi baritonitorvea, alttotorvi, pasuuna, kaksi 

tuubaa ja kolme lyömäsoittajaa.  Kapellimestarina toimin minä, Kaisa Ekdahl ja 

varakapellimestarina Timo Tikkakoski.  

4.3 Ohjelmisto ja yhteistyö 

Yhteistyötä tehdään lähiseudun orkestereiden, kuorojen, lauluryhmien sekä vaihtuvien 

solistien kanssa. Solisteina ovat myös olleet mm. Pelle Miljoona (2011, 2012), Paula 

Koivuniemi (2007), Maija Hapuoja (2005) ja Ossi Runne (2005). Myös vierailevia 

kapellimestareita käytetään toisinaan eri projekteissa. Eniten yhteistyötä viime vuosina on 

tehty uuden Ykspihlajalaisen viihdekuoro Voxpihlajan kanssa. Ensimmäinen 

yhteistyöprojekti oli teemaltaan euroviisut (2010). Seuraavana vuonna (2011) kuoron ja 

puhallinorkesterin solistiksi saapui Pelle Miljoona. Syksyllä 2012 Voxpihlaja ja YTS 

esittivät kuusi konsertillista Ultra Bran musiikkia.  

YTS soittaa hyvin monipuolista ohjelmistoa, viihde- ja tanssimusiikkia, perinteisiä 

marsseja, elokuvamusiikkia ja jopa punkkia. Jokavuotinen kevätkonsertti on yleensä ollut 

paikka perinteiselle puhallinmusiikille. Orkesterilla on mittava nuotisto. Nuotiston 

järjestyksestä pidetään huolta palkkaamalla muutama henkilö vuosittain kesätöihin. Uusia 

nuotteja hankitaan aktiivisesti ja sovituksia tilataan erityistarpeita varten. Muuntautuminen 

eri tyylilajeihin on orkesterin vahvuus. Uuden ja erilaisen musiikin tekeminen on myös 

välttämättömyys, jotta orkesteri pysyy vireänä ajan hengessä ja saa uusia soittajia. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tein haastattelut orkesterin harjoitustilassa ja työhuoneessani. Haastattelurunko ja 

haastateltavien info löytyvät liitteistä (liite 1 ja 2). Kuten luvussa 3.3 totesin, jaoin 

haastattelut viiteen kategoriaan. 

”Soittoharrastuksen merkitys ja sen tuoma hyvinvointi” pyrkii nimensä mukaan 

käsittelemään niitä asioita, jotka soittaja kokee merkityksellisiksi, oli se sitten itse soitto tai 

jokin ihan muu asia. Hyvinvointikäsitteen lisäsin viitekehykseen jälkikäteen, koska se 

nousi myös esiin haastatteluja tehdessäni. En käsittele niinkään terveydellisiä vaikutuksia, 

vaan enemmänkin psyykkiseen mielihyvään vaikuttavia tekijöitä.  

”Soittoharrastuksen motivoivat tekijät” kappaleessa haen vastauksia siihen, mikä pitää 

soittajat mukana vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Mitkä tekijät lisäävät tai 

vähentävät soittointoa, mitkä ovat niin sanottuja huippuhetkiä soittoharrastuksessa.  

”Yhteisön merkitys soittoharrastuksessa” osio hakee vastauksia tutkimuskysymyksiin, 

onko yhteisöllä suurempi merkitys kuin itse soitolla ja miten suuri merkitys on 

kanssasoittajilla.  

”YTS orkesterina” kartoittaa sitä, minkälaisena yhteisönä ja orkesterina YTS koetaan. 

Miksi haastateltavat viihtyvät / eivät viihdy juuri tässä orkesterissa.  

”Lähipiirin tuki ja merkitys” pyrkii hakemaan vastauksia miten perheen tai ystävien 

suhtautuminen vaikuttaa soittoharrastukseen. Miten haastateltavien lähipiiri on 

harrastuksessa mukana, vai onko ollenkaan? 

5.1 Perustiedot ja taustat haastatelluista 

Valitsin viisi haastateltavaa, joista kaksi on naisia ja kolme miehiä. YTS on melko 

miesvaltainen, joten siksi tämä jako. Iältään haastateltavista nuorin kuuluu 

ikäluokkaan 20–25 vuotta ja vanhin 65–70 vuotta. Haastateltavien ”numerointi” 

kulkee ikäjärjestyksessä. 

H1: 20–25-vuotias nainen, ollut mukana noin 13 vuotta. 

H2: 40–45-vuotias nainen, ollut mukana toiminnassa seitsemän vuotta. 
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H3: 55–60-vuotias mies, ollut mukana lapsesta asti. 

H4: 60–65-vuotias mies, ollut mukana lapsesta asti. 

H5: 60–65-vuotias mies, ollut mukana noin 30 vuotta, mahdollisuuksien mukaan 

(asuu eri paikkakunnalla). 

Kysyin haastateltavilta miten he ovat päätyneet soittoharrastuksen pariin. Neljä 

viidestä mainitsi perheessä olleen jo aiemmin musiikkiharrastusta ja kaksi sanoi 

suoraan isän vieneen mukanaan puhallinorkesteriin. Myös oman lapsen 

soittoharrastuksen myötä oli itse päädytty soittajaksi orkesteriin.  

Harva vanhemmista haastatelluista on itse päässyt vaikuttamaan soitinvalintaan. Se 

soitin joka oli jäljellä tai puuttui kokoonpanosta, sai kelvata. Soittimen hallintaan 

annettiin alkeet ja muu kehitys tapahtui ns.oppipoikana osaavan soittajan vieressä. 

Tämä oli hyvin yleistä noin 1960-luvulle asti, kunnes musiikkioppilaitoksia alettiin 

perustaa (Lempinen 30, 1998). Nykyään mahdollisuudet ovat hyvin laajat. 

Konservatoriot esimerkiksi järjestävät soitinesittelykonsertteja, joissa kuka tahansa 

voi käydä kuulemassa ja näkemässä mitä olisi tarjolla. Valinta tehdään omien 

mielenkiintojen mukaan huolella. Lisäksi pääsykokeissa testataan onko kokelaalla 

sopivat edellytykset toivottua soitinta kohtaan. Konservatoriolle pyrkivä voi myös 

valita eri musiikin tyylilajin mitä alkaa harrastaa, klassinen-, kansan-, tai 

rytmimusiikki. (Keski-Pohjanmaan konservatorio 2012.) Mikä sitten on innostanut 

haastateltavat aloittamaan puhallinsoittimen harrastamisen?  

H1: No, varmaan se että perheessä on soitettu, et iskä on soittanu sitte (--) 
isoveli on soittanu, niin mää luulen että se oli semmonen. On ollu niin paljon 
mukana näissä jutuissa, keikoilla ja kuullu sitä. Se oli varmaan se mikä niinku 
sai alottamaan.  

H5: Soittohalu. Ei oo muuta ku, pelekkä halu. Puhallinmusiikkiharrastukseen 
se vasken saundi, se on kiehtonu koko iän. 

5.2 Haastattelujen analyysit 

5.2.1 Soittoharrastuksen merkitys ja sen tuoma hyvinvointi 

Soittoharrastuksen merkityksestä puhuttaessa kysymyksen asettelu oli hyvin laaja, 

mutta vastauksista huomaa, kuinka tärkeänä haastateltavat soittoharrastuksen 
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kokevat. Soittaminen auttaa unohtamaan arjen stressin. Itsensä vapaaehtoinen 

haastaminen on myös mahdollista, muttei pakollista, koska soitto on pelkkä 

harrastus. Myös syvempää soittoharrastuksen kokemista oli nähtävissä: 

H1: (--) tällä hetkellä se ehkä antaa semmosta hyvää vastapainoa just työlle ja 
opiskelulle et siinä saa niinku kaikki ajatukset irti. Pääsee pois niinku niistä 
työ- ja koulujutuista ja sitte (--) jotenki semmonen että pääsee tekeen semmosta 
missä kuitenki voi kehittyä tai sitte voi, jos haluaa, niin voi asettaa jotain 
tavotteita itelleen ja voi vähä ehkä kokeilla semmosia juttuja että osaisinkohan 
mää tätä ja siis vähän sillai pystyy haastaa itteään.  

H4: No ohan se nyt puolet. Ainaki. Jos niin saa sanoa, uskaltaa sanoa, iliman 
että vaimo kuulee. (naurua). Mutta ohan sillä, ohan se puolet. Puolet elämästä, 
jos sanois karkeesti. 

H5: No ne on kymmenien vuosien aikana vaihellu ne merkitykset (--) ja 
peruskantavia voimia on tai, niinku tarkotuksia, mahollisuuksia, vaikutuksia on 
semmonen että vaskimusiikinharrastus antaa voimaa. Ja tota siinä on ensteks 
ne omat pienet taiteelliset asiat joita saa nauttia siellä, siellä virkistyy, alakaa 
voimaan paremmin ja aivan niinkö sais lisää energiaa ku soittaa tai käy 
harijotuksissa tai on muutenkaan tekemisissä sen musiikin kans. Sitte sillon 
semmosiaki tärkeitä asioita ko se on kokonaisvaltanen elämys se soittaminen 
nii (--) mulla on ollu niinkö ammatissa hirviästi murheita ja mietittävää aina, 
taatusti ihan kaikki nämä katoaa ja tuleeki tän mukavan harrastuksen kaikki 
asiat vallalle kerralla. Ei koskaan sillon tuu työasiat päälle. Sillä on semmonen 
merkitys, niinkö semmonen iso merkitys sen musiikintekemisen rinnalla.  

 

Kuten H1 ja H5 mainitsevat vastauksissaan, soitto antaa voimia ja katkaisee arkisten 

asioiden murehtimisen. Soitosta saa energiaa ja se virkistää, kenties H5 puhuu flow-tilasta, 

josta kerroin kappaleessa 2.4.  

Miksei sitten soitosta haluta ammattia jos sillä selvästikin on niin monia hyviä 

vaikutuksia? Tähän oli helppo löytää vastaus haastateltavilta, he olivat jopa yksimielisiä 

siitä, ettei soitosta kannata tehdä ammattia.  

 

H1: Ei oo ollu. Ja mää en oo koskaan halunnu että se on työtä, se on vaan 
semmonen että ei ikinä. Haluan pitää sen vaan harrastuksena.  
 
H2: Työtä. No eei kyllä, ei. Se on ollu kyllä tosiaan antoisa harrastus ja se on 
antanu tosi paljo mulle, mutta en mää työkseen oo tehny musiikkia koskaan 
kyllä. 
 
H3: On. Mää oon parhaimmillaan opettanu työväenopistossa 20 tuntia viikossa 
ja niinkö töitten päälle. Plus sitte mulla oli konsalla vielä oli muutama tunti 
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viikossa siinä. Sillon tienas paremmin harrastuksella ko työllä... Sitte mää sen 
lopetin,  (--) kerralla lopetin koko homman (--) Elintaso vähä laski mutta 
elämisen taso nousi sitte! (Naurua) 
H3: Muita.. No kyllähän mää 15 vuotta kuljin Vaasan, Keski-Pohjanmaan 
kapakoita tanssimuusikkona ihan… ja siitäki minä olen onneksi päässyt irti! 
K: Joo, eli mieluummin harrastuksena… 
H3: KYLLÄ! 
K: Kun työnä… 
H3: KYLLÄ!  
 
H4: Sivutyö. Niinkö tanssibändithän se oli… Mut se kävi liian raskaaks ko 
raskas työ muuten oli niin ko ravintoloissa oli aina kuukauen pesti ja se oli sitte 
kolome nelijä iltaa viikossa, ste aina aamuks töihin niin… Ei se, kyllä stää aika 
kauan kesti, mutta sitte mää lopetin sen. Sitte vaan jääny tänne teatteri ja 
bigband-jutut ja semmosia. Muttei työ oo ollu koskaan. Vaikka kyllä se niinkö 
työltä tuntuu! Kovastikki oikeen välillä.  

 
 

Moni siis kokee, että musiikki on antoisa ja hyvä harrastus, hyvä vastapaino työlle. H5:n 

vastaus kuvastaa tätä ehkä parhaiten. 

 

H5: Ei koskaan, mää en oo millään lailla sitä opiskellu enkä lukenu enkä 
ajatellukkaan sitä (--) työksi. Mää ajattelen sen musiikin sillä tavalla, mää nyt 
sanon sillä tavalla, pitäs käsittää oikein, että mää säälin ammattimuusikoita. Se 
on kova ammatti, ja mää tunnen niitä palijo. En mää niitä ihimisinä sääli mutta 
sen takia ko niillä on mun mielestä viheliäinen ammatti. Se on harrastuksena 
maailman hienoin harrastus ja ammattina aivan kauhistus. Mää saan nyt 
mokatakki ja mokaanki ja kaverit antaa sen anteeksi niinkö me annetaan sitte 
toisille kavereille, mutta ammattilaisilla on sitte ammattilaiset arvostelijatki. Ei 
heleppoa! Kyllä tympis! Oikeesti tympis!  
 

 
Selvin ero musiikin harrastamisella ja musiikkia työkseen tekevällä on palkka. 

Harrastuksesta ei oleteta saatavan rahallista korvausta, joten täytyy olla muita syitä jotka 

motivoivat soittoharrastuksen pariin. Motivaatiosta seuraavassa luvussa. 

Kysyin haastateltavilta myös miten he muuten harrastavat musiikkia. Musiikin kuuntelu ja 

konserteissa käynti olivat suosituimpia musiikin harrastamisen muotoja. 

 

H1: No emmää nyt tällä hetkellä kauheesti muuta ku kuuntelen musiikkia, et se 
on nyt ainoa et kuuntelee ja paljon, mulla soi kokoajan melkeen jotain taustalla, 
et se on oikeestaan aina. Ja sitte tietysti, kyllähän sitä nyt käy kuuntelemassa 
konsertteja ja semmosia mut että siinäpä se. 
 
H2: Muu musiikin harrastuneisuus, no menee aika paljon päällekkäin kuoro- ja 
orkesteriharjoitukset, (--). Yhtä kauan oon laulanu Maakuntakuorossa ku tässä 
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YTS:ssa ollu mukana, 2005 vuodesta lähtien. (--) pari vuotta sitte kävin 
laulutunneillaki, jonku verran opiskelin sitä laulamistaki (--) ja sitte jonku 
verran käyn konserteissa mitä nyt kerkiää ja täällä aika hyvin täällä Kokkolassa 
on näitä konsertteja. Aika vähän kyllä itseasiassa kuuntelen musiikkia, mutta 
joskus enemmän joskus vähemmän. Se vähän vaihtelee.  
 

H3: No siis konserteissahan mää käyn. Valikoiden. Jopa pois paikkakunnalta 
käyn kuuntelemassa konsertteja. 
K: Onko se yleensä puhallinmusiikkia vai? 
H3: No yleensä melekeen vain puhallinmusiikkia on. Mää oon paljo käyny 
Helsingissä ja aina ku mää käyn Helsingissä niin mää yritän tähätä niin että 
mää käyn jossaki Kaartin tai jonku konsertissa. 
K: Noo, mitäs muuta (--)? 
H3: Kyllä mulla autossa soi joku levy aina. 
K: Puhallinmusiikki vahvana niinkö joka puolella. 
H3: Kyllä se on joo. 

 

H4: Joo, kaikissa bigbandeissä mitä Kokkolassa on ollu. Ensimmäisessä en 
ollu, en ollu vielä sillon valamis sinne.  

 

Vuonna 2002 tehdyssä vapaa-ajan tutkimuksessa todettiin, että yli 90 % suomalaisista 

kuuntelee musiikkia vähintään kerran viikossa (Tilastokeskus 2005). Vapaa-ajaksi 

lasketaan se aika, joka jää työn, syömisen, nukkumisen, opiskelun, henkilökohtaisten 

toimien ja kotitöiden jälkeen käytettäväksi. Suomalaisten keskimääräinen vapaa-aika 

vuorokaudessa on 6,5 tuntia, yhteensä 46 tuntia viikossa. Suomalaiset käyttävät eniten 

vapaa-aikaansa television katseluun. (Hyyppä 2005, 51).  

5.2.2 Soittoharrastuksen motivoivat tekijät 

Aiemmassa luvussa totesin, etteivät haastateltavat halua musiikista ammattia. Jokin 

kuitenkin pitää kiinni harrastuksessa. Määrittelemällä harrastuksen huippuhetkiä, koitin 

saada selville mikä motivoi soittajia. Konsertit ovat aina haaste soittajille. Niitä varten 

harjoitellaan ja tehdään paljon muutakin järjestelytyötä. Vastauksista löytyi kuitenkin 

muitakin huippuhetkikokemuksia konserttien lisäksi. Soittajalle on tärkeää, että myös muut 

nauttivat lopputuloksesta ja että orkesteri kehittyy. Haasteiden tulee olla saavutettavissa, 

jotta niistä päästään lopulta nauttimaan. Huippuhetkiä voi tosin löytyä myös tavallisista 

harjoituksista, se että pääsee kerran viikossa soittamaan tuttujen ihmisten kanssa. Arjen 

lisäksi solistin rooliin pääsy on luonnollisesti hieno tilanne. Soittaja pääsee haastamaan 

itsensä ja näyttämään taitonsa. Myös muiden onnistuminen soittaessa, joko omassa 

orkesterissa tai yleisöstä käsin kuunneltaessa, voi olla huippuhetki. 
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H1: Hmm… No jotku tämmöset isot jutut mitä ollaan tehty, tai siis just oli 
näitä Pelle Miljoonaa ja mitä meillä oli sitä ennen tätä euroviisu-juttua niin ne 
on ehkä niinku tässä viime vuosina ollu, että on oikeesti ollu paljo tekemistä ja 
sitte on saanu jonku niinkö sujumaan ja onnistumaan ja yleisö tykkääämään ja 
sit ne on ehkä huippuhetkiä. Ja sit, no tietysti se et on tehty näitä reissuja sun 
muita, että nehän nyt aina on semmosia (--) jos ajattelee ihan sitä soittamista 
niin kyllä ne on ne tämmöset isot konsertit, tai semmoset missä on ollu niinku 
tekemistä ja harjottelemista ja sitte ku ne onnistuu. 

K: Mitkä ne on niitä semmosia onnistumisia siinä, osaaksää jotenki määritellä 
niitä?  

H1: No ehkä just se että, no yks on just se että yleisö ensinnäki tulee paikalle, 
sitä tulee paljo ja ne tykkää ja siitä tulee vielä jälkikäteenki semmosta 
positiivista palautetta. Ja sitte toisaalta se että ensin ku tietää sen lähtötilanteen 
mistä ollaan esimerkiks lähetty harjotteleen jotain ja sit se tunne on sillon että 
tää ei vaan niinku voi toimia ja pysyä kasassa. Ja sit ku kuulee sen 
lopputuloksen et sit se voiki oikeesti mennä vielä tosi hyvin, et ne on ehkä 
semmosia.  

H2: (--) että onko se vaan joku satunnainen torstai-illan harjotus, että jotenki 
huonolla tuulella tulee ja sitte alkaa, että onko se vaan että saada ittensä 
paremmalle tuulelle sillä soittamisella ja sillä yhdessäololla ku ollaan noissa 
harkkareissa. Että se vois olla. Ja onhan noi, just tänä kesänä toi Pelle 
Miljoona-juttu kesällä se oli aika hieno kokemus, oli niin paljo yleisöö ja oli 
niin jotenki mahtava soittaa siinä, semmonen hieno hetki olla siinä. Oikeen 
niinku highlightteja tästä orkesteriurasta. Ja sehän oli hienoa kun sai soittaa 
solistina, sehän jännitti tosi kovasti tässä kevätkonsertissa. Mutta jotenki tuntuu 
että se niinku se ku tietää että torstai-iltana on harjotukset niin se, on tosi 
mukava tulla ja vaikkei oliskaan ihan häikäisevän hienoo niin kuitenki se tekee 
niin hyvää olla kerran viikossa ne harkkarit niin ne on niinku semmonen viikon 
kohokohta oikeestaan, näin vois sanoa.  

H4: Huippuhetkiä. Noo, emmää tiiä, no vois oikeestaan sanoo, soitin tuon niin 
tota, Jukka Linkola oli kapellimestarina bigbandillä niin mää soitin soolona sen 
Flowers, semmosen kappaleen aika pitkä jazz-teos, että sitä vois sanoo. Sitä 
mää oon jännittäny kaikista eniten! (naurua) Mutta se oli, ainaki mun omasta 
mielestä se oli kova juttu. Sitä voi sanoo, jonkulaiseks huippuhetkeks. 

H5: Niitä on ollu kahenlaisia tota, ensinnä on tuommosta että (--) saa välillä 
kuulla tosi korkiatasosta puhallinmusiikkia ja sitä kö kuuntelee niin sillon 
tuntee sen kuuntelemisen kautta onnistumisen hetkiä. Ne on hienoja hetkiä. Ja 
toiset sitte nämä missä ite on mukana niinkö tuommosessa 
amatööriorkesterissa missä se juttu lähtee toimiin ja onnistuun. Mää 
aikasemminki sanoin, ne on kaikki yhtä hienoja ne onnistumisen kokemukset. 
Ei oo niinkö sillaan että yhtäkkiä ylihyvä komiat kiksit saa. Se on vaan se juttu 
että aina ku se onnistuu niin se on aina yhtä miellyttävää. Ja sitte semmonenki 
on mukavaa ku joskus on tosi hyviä soittajia amatööriorkesterissa ko ne 
onnistuu kaveriki jossaki soittaan nii se kuulostaa tosi hyvältä ja tulee hyvä 
mieli. Ko tietää että se on samanlainen soittaja ko meikäläinenki. Ja se 
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onnistuminen aina siinä, sillon ko se tulee musikaalisesti ja kuulostaa hyvältä, 
se on se juttu.  

 

Kappaleessa 2.6 kirjoitin sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta sekä Kososen (2010, 304) 

määrittelemistä musiikillisista, suoritus- ja saavutus-, sekä vuorovaikutusmotiiveista. Ne 

ovat hyvin yhdistettävissä näihin vastauksiin. Sisäinen motivaatio näkyy H1:n  ja H2:n 

vastauksissa, kuinka motivaatio kasvaa kun ensin tehdään töitä ison konsertin eteen ja 

sitten koetaan onnistuminen. Solistin roolista selviäminen H2 ja H4 vastauksissa kuvastaa 

suoritus- ja saavutusmotiiveja. H5 puhuu omista ja kaverin onnistumisista, eli kyseessä on 

vuorovaikutusmotiivit.  

Haastattelujen viimeisenä kysymyksenä kysyin: mitkä ovat harrastuksen hyviä ja huonoja 

puolia, keppi ja porkkana? Esitin kysymyksen viimeisenä, koska siinä vaiheessa olimme jo 

pohtineet eri puolia soittoharrastuksesta ja kenties tähän olisi helpointa vastata pohdintojen 

jälkeen. Pyysin lyhyttä vastausta, jotta saisin koottua ne asiat jotka ensimmäisenä tulevat 

haastateltavien mieleen. Osalta vastaajista tuli kuitenkin hyvinkin pitkiä vastauksia. 

Tarkoituksena oli löytää motivoivia ja demotivoivia seikkoja soittoharrastuksesta. 

Suosituimmaksi ”porkkanaksi” selvisi matkustelu. Myös yhdessäolo ja keikkailu tulivat 

ilmi. H5 nostaa esiin kaksi jaottelua, yksilölliset ja yhteiset porkkanat sekä orkesterin 

organisaation ja musiikillisen puolen. Kaikista näistä löytyy hänen mukaansa hienovaraisia 

asioita, joita voi kutsua ”porkkanoiksi”. Kuten flow-tilan tutkimuksissakin 

(Csikszentmihalyi 2005, 88–89) on käynyt ilmi, hyvät hetket vaativat työtä pohjalle. Se 

saattaa tuntua välillä raskaalta, mutta ilmeisesti on sen arvoista. Demotivoivia asioita oli 

vaikeampi määritellä, osa ei huonoja puolia keksinyt lainkaan. Itsensä harjoittelemaan 

saaminen, pitkät välimatkat kotoa konserttiin ja esiintymisjännitys tulivat mainituiksi.  

 

H1: no porkkana on niinkö ehdottomasti se kaikki mitä siitä saa, ne niinku 
ihmiset ja se yhdessäolo ja se mitä niinku porukalla tehään, mutta keppi… No 
ehkä semmonen vähä, semmonen niinku velvollisuudentunto tai semmonen, 
jotenki, että, emmätiiä tarvitaanko mua, mutta että tulee semmonen että nyt ne 
ehkä tarvii mua siellä, varsinki jos on niinku lupautunu tulemaan tai sitte jos 
tietää että on menossa vähän porukkaa niin ehkä siinä ”en ehkä millään jaksais 
lähteä Tampereelta Kokkolaan, mutta ehkä nyt on vähän pakko mennä”. Se on 
ehkä se keppi, keppimäisin asia mikä voi olla.  
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H2: No porkkana on tietenki kaikki tämmöset ulkomaan matkat, ylipäätään 
tämmöset että pääsee jonnekki paikkoihin soittaan ja keikoille, se on tosi 
mukavaa ja välillä kyllä tosiaan jostain syystä jännittääki (--) jännitys on 
inhottavaa tosiaan… En mää tiiä onko se nyt mikään keppi, mutta sen nyt 
toivois että pysyis niinku hallinnassa jännitys ettei se menis semmosta 
ylimäärästä. Mää en nyt tiiä että mikä se keppi nyt olis sitte… 

K: Jotain, mikä on tavallaan semmonen, negatiivinen puoli siinä tai… Mitä se 
maksaa tavallaan? 

H2: Joo. Mää en kyllä keksi mitään kepiksi tosiaan, niin paljon on sitä 
porkkanaa, se on pelkkää porkkanaa!   

H3: Jaa-a. Mitähän, emmää tiiä oikeen. Keppi ja porkkana, en tiiä... Porkkana, 
joo-o, reissuthan on aina hyviä porkkanoita. Sillä saa potkittua porukkaa ja 
yhtäkkiä ilimentyy aina uusia soittajiaki.  

H4: Aaa, keppihän nyt tietenki, pitää ravistella itteensä että harjottelee paljo. Ja 
sitte niin tota, ohan se, esiintyminenhän se on se porkkana, mun mielestä. 
Emmää muuta siihen osaa sanoo. Sen takiahan sitä, esiintymistä vartenhan sitä 
harjotellaan. Kyllä se esiintyminen on se porkkana sitte.  

H5: Niitä on palijo molempia. Niitä on oikeesti palijo. (--) se on kokonainen 
elämä on musiikinharrastus. Sieltä kaikkia satoja hienoja pieniä asioita jotka 
siellä on porkkanana, joita kannattaa napsia ja ellää ihan sen musiikissa. Ne on 
henkilökohtasia ja yhteisöllisiä. Siellon valtavasti niitä. Ja tota mää en niinkö 
omalle kohalle tunnista minkäänlaista keppiä. 

K: Osaaksää jotain konkreettisia porkkanoita luetella?  

H5: Mää jaan aina tämä asian kahteen osaan, se on se organisaatiopuoli jossa 
me ollaan, niinkö jos siitä se koko musiikki otetaan täysin pois niin se on 
yhteisö jolla on säännöt, toimintatavat ja niissä oleminenki saattaa nauttia ku se 
onnistuu se olo yhessä hienolla tavalla. Siinon valtavasti eri tilanteita, on, 
matkat on, harjotustilanteet on, konserttitilanteet on, keikkatilanteet, 
pelekästään matkustustilanteet ja sitte yhteyenotokki. Nykyään on tullu 
sähköpostit ja tekstiviestit ja ennen oli puhelut ja henkilökohtaset kesustelut ja 
kirjeitäki lähettettiin. Niin täälläki on porkkanoita nää on helekutin hienoja ja 
hienovarasia juttuja siinä organisaatiositeessä. Sitte on se musiikillinen puoli 
jossa on porkkanoina on, mää nään aina se oppimisen, kehittymisen ja 
osaamisen porkkanat ja sitte oivaltamisen ja sitte semmoset aina isoja asioita 
ne on aina tapahtumia tämmösessä orkesterissa ku tullee joku uus biisi joka on 
oikeesti onnistunu juttu. (--) Semmosta amatöörisoittokuntaa ei oo jota ei se 
ryhmän liimaki piä yhessä. Pelekkä musiikki ei piä yhessä, mutta se ryhmä ei 
pysy kasassa jos sillä ei oo sitä musiikkia ko ne kaikki tykkää ja rakastaa 
musiikkia. Tää on semmonen symbioosi. Ja ne kaikki tulee onnistumisesta, 
yhteiselon ja yksityisen ittesä onnistumisesta. Musiikista ja tästä seuraelämästä 
mikä siellä on.  
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Kysyin haastateltavilta soitettavan ohjelmiston merkityksestä. Se on luonnollisesti tärkeä 

osa motivaation rakentumisessa. Tärkeintä ohjelmiston valinnassa on sen monipuolisuus ja 

sopiva vaikeusaste. Tyylilajeilla ei niinkään ollut merkitystä. Ohjelmiston ei aina tarvitse 

olla uutta, perinteistä tuttuakin halutaan soittaa.  

H1: Mmm… No on sillä varmaan ainaki jonkunverran, (--) et jos se on niinku 
ihan semmosta alkeistason juttua niin ei se kauheesti niinku motivoi. Ja sit taas 
toisaalta et jos se on tosi semmosta taiteellista missä ei oo oikeen mitään juonta 
niin sit seki voi olla ehkä vähä hankalaa niinku innostua. Mut sit taas toisaalta 
joskus on tosi kiva soittaa semmosia niinku ihan perinteisiä marsseja semmosia 
mitä on varsinki sillon nuorena soittanu koska siinä on sitte se että ”oi näitä 
soitettiin sillon ku oli ”pieni”.  

H2: jos se on niinku vaikeeta niin sitte tuntuu pahalta että ku ei osaa soittaa 
mutta yrittää harjotella niin joskus se saattaa sitte pikkuhiljaa alkaa sitte ku 
vaan sitä kerta kerran jauhetaan aina uuestaan ja uuestaan niin se alkaa 
pikkuhiljaa sitte menemään niinku sitte alkaa oppimaanki jotaki että… Se 
niinku se soittamisen vaikeus on siinä että, tai se soittamisen ilo ja se 
soittamisen vaikeus niin välillä se vaikeus vetää sitte sinne että soittaminen ei 
oo niin kivaa ku ei osaa soittaa. (Naurua) Kaikkea niinku tykkään kyllä soittaa. 
Tosi monipuolinen ohjelmistohan meillä on ollu tässä vuosien mittaan, todella 
monipuolista kyllä. 

H3: Eeeipä sillä periaatteessa mitään.  

H4: mahollisimman monipuolista oon tykänny aina soittaa. Soittokunnassa saa 
soittaa monipuolista musiikkia.  

H5: On sillä merkitystä.(--) ei sillä musiikin tyylillä oo mitään väliä kö se ei oo 
jatkuvasti samaa tyyliä, että se vaihtuu sen mukaan ko sillä koko orkesterilla on 
kyky soittaa ja esittää sitä musiikkia. Niin se vaihtelevaisuus, se on ihan sama 
mitä siellä on se musiikkityyli, ku se ei oo aina sama. Muuten kuolee. Siihen 
kuolee, vaikka se ois mitä siellä sisällä nii se on kiva ko se vaihtuu.  

 

Hargreaves & North (2010, 522) kirjoittavat teoriasta, jonka mukaan soittaja on 

innokkaammin harjoittelemassa kappaletta jos se on aiemmin jo tuttu ja jos kappaleen 

vaikeusaste on sopiva. Teoriaa on testattu laboratoriossa 1960-luvulta 1980-luvulle saakka 

usean eri tutkijan toimesta (Vitz, Crozier, Simon, Wohlwill ja MacMullen).   
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Kuvio 4. Käänteinen-U (The Inverted-U). Kuvio havainnollistaa, kuinka musiikin  

tunnettavuus ja vaikeusaste ovat suhteessa sen miellyttävyyteen soittaa sitä. (Hargreaves & 

North 2010, 522.) 

Haastateltavien motivaatio vaikuttaa näiden kysymysten pohjalta olevan aika korkealla. 

Soittoharrastuksen lopettamisesta kysyessäni vastaukset yllättivät täysin! Kukaan ei ollut 

vakavasti harkinnut lopettamista. Soittoharrastus todellakin on parhaimmillaan hyvin 

mukaansa vievä harrastus ja kenties paino pitäisi laittaa sanalle harrastus. Moni haastateltu 

ei ollut innostunut tekemään musiikkia työkseen, mutta nauttii kovin harrastuksestaan ja 

pitää sitä antoisana.  

H1: En varmaan, emmä varmaan kovin tosissani oo. Varmaan joskus ollu 
jotain semmosta että ei niinku huvita tai jotenki, mutta en mää usko että mää 
oon koskaan ihan täysin harkinnu että lopettais.  

K: Mikä on, mitkä on semmosia tekijöitä mitkä on pitäny siinä sitte mukana?  

H1: No varmaan se kaikki kiva mitä siitä saa itelleen, että varsinki ku just 
tämmösessä porukassa soittaa niin pääsee erilaisille keikoille ja no sitte 
reissuille ja siis on joku semmonen harrastus mihin voi niinku aina mennä 
pitkänki tauon jälkeen. Ehkä sitä haluaa ylläpitää sitä taitoa jonka on joskus 
sillon oppinu ja ehkä osannukki aika hyvin. 
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H2: En oo lopettanu missään vaiheessa. Täytyy olla todella hyvä syy etten tuu 
harkkareihin tai keikalle. Kyllä se on korkeintaan yhen käden sormilla 
laskettavissa että mää oon ollu poissa, lähinnä se sairastelu joka on pitäny pois 
mutta ei mikään muu. (--) että tosiaan oon tykänny kyllä aina tajuttoman paljo. 

K: Ootko sää koskaan harkinnu soittamisen lopettamista? 
H3: En tosissaankaan! 
K: Ei missään… 
H3: Ei ei! 
 

K: Ootko sää koskaan harkinnu soittamisen lopettamista? 
H4: Ei oo tullu mieleenkään 
K: Ööö, no mikä on se joka on sitte pitäny mukana? 
H4: Musiikki. Sepä tietysti. 
 

H5: Tännää. (Naurua). Ja tällä viikolla mää oon miettiny sitä, että ku mulla 
elämäntilanteet nyt muuttuu kauhiaa vauhtia, ja tuota, mää sitte vaan esitin 
itelle kysymyksen että haluanko mää lopettaa ja mää sitte vastasin itelle siihen 
kysymykseen että en halua, että minä haluan soittaa.  

K: Miksi sinä haluat soittaa? 

H5: Se on mukavaa hommaa. Se on yhteisöllistä touhua ja siinä on, niinkö mää 
äsken sanoin siinä on ne yhteisölliset riemun kokemiset ja ste henkilökohtaset. 

 

Johdannossa jo kirjoitin soittoharrastuksen lopettamisesta. Haastateltavien vastaukset eivät 

kuitenkaan toteuttaneet Kososen (2010, 305) teoriaa 6–8-vuotiaana soittoharrastuksen  

aloittaneiden motivaatiokriisistä eikä Creechin (2009, 297) 12–18-vuotiaiden keski-iän 

kriisistä. 

5.2.3 Yhteisön merkitys soittoharrastuksessa 

Soittamisen kannalta on varmasti sama kuka samassa orkesterissa soittaa, mutta 

orkesteriharrastus on myös paljon muuta.  Matkustetaan ulkomailla, käydään keikoilla, 

järjestetään konsertteja ja aktiivisemmille jäsenille harrastus on paljolti myös järjestötyötä. 

Haastateltavien vastauksista käy ilmi monenlaista suhtautumista asiaan. Hyvä yhteishenki 

ja tutut ihmiset koettiin hyväksi asiaksi. Toisille taas oli ihan sama kenen kanssa soittaa, 

kunhan saa soittaa.  
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H1: kyllä sillä on mun mielestä merkitystä, et jos on semmonen hyvä 
yhteishenki ja semmonen, kaikki suunnilleen tuntee toisensa, jotenki 
semmonen, suunnilleen samalla aaltopituudella niin kyllä sitä niinku viihtyy 
paremmin. Kyllähän siellä tapahtuu paljo muutaki ku sitä soittamista. Et sitte 
jos ei oo mitään yhteistä eikä mitään juteltavaa muitten kanssa niin vois se olla 
vähä ankeeta. 

H2: No on, kyllähän se ois tylsää yksin soittaa, että siihen tarvii niitä kavereita 
(--) se on jotenki niin mainiota kuunnella sitä siinä että miten sitä syntyy sitä 
kappaletta.  

H3: mää soitan niin monessa porukassa, että niin mää oon tottunu kaikenlaisten 
ihmisten ja kaikenlaisten soittajien kanssa soittamaan. 

H4: No sillä on, tärkee merkityshän sillä on, että se porukka on semmonen 
yhteenhitsautunu. Sehän on puolet siitä, melekeen puolet siitä soittamisesta, 
että harjotuksissa on mukavaa kans.  

H5: Katoppas, amatöörillä on hauskaa ko se saa oikeesti valita kaverisa, 
orkesterisa (naurua). Ammattilaisella ei oo mitään mahkua valita niitä 
kavereita. Ne vaan jänttää siihen pulttiin ja vieressä on jonku toisen määräämä 
ihiminen. Täällä sää saat kattoo sen kaveripiirin missä sää viihyt ja sulla on 
oikeesti hauskaa. Niin siellä on se kaverihauskuus ja sitte se soittamisen 
hauskuus. Tuplahauskaa. (Naurua) 

 

Csikszentmihalyi (275, 2005), flow-tunnetilan tutkija on todennut yhteisöstä seuraavasti:  

”Yhteisö on hyvä, jos se tarjoaa ihmisille tilaisuuden iloita elämästään mahdollisimman 

monipuolisesti antaen heille samalla mahdollisuuden kehittää potentiaaliaan yhä suurempia 

haasteita tavoitellen.”  

Peltonen ja Ruohotie (1992, 37) kirjoittavat, kuinka ilmapiiri vaikuttaa aina ryhmän 

toimintaan. Hyvä ilmapiiri lisää motivaatiota, tyytyväisyyttä ja uskoa tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Litwin ja Stringer (1968) jakoivat organisaation ilmapiirin kahteen 

luokkaan: suoritusmotivaatio ja liittymismotivaatio. Jos ilmapiiri on enemmän 

suoritusmotivaation puolella, organisaatio korostaa yksilön vastuuta, palkitsee hyvästä 

suorituksesta ja antaa jäsenilleen tunteen menestyvään ryhmään kuulumisesta. 

Liittymismotivaatio taas on tunnusomaista organisaatiolle, jossa kohtalainen vapaus on 

sallittua, kannustetaan ja rohkaistaan jäseniä ja halutaan että kaikki tuntevat olevansa 

tärkeä osa ryhmää. (Peltonen & Ruohotie, 1992, 37.) 
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5.2.4  YTS orkesterina 

Pyysin haastateltavia kuvailemaan YTS:a vapaasti. Kuvailu mietitytti aluksi jokaista 

haastateltavaa, mutta lopulta vastaukset olivat melko samanlaisia. Liika tosikkomaisuus on 

siis pysytellyt poissa YTS:n toiminnasta ja hyvä yhteishenki on säilynyt. Tätä ei 

kuitenkaan koeta niin, etteikö asioita tehtäisi niin hyvin kuin osataan ja täyttä panostusta 

annettaisi. Vastauksista kumpuavat mielestäni sanat rento ja rehellinen. Harjoitukset ovat 

toki sosiaalinen tapahtuma, mutta soittamisen tärkeyttä ei unohdeta.  

H1: Mmm… Vapaasti… Aika semmosta rentoa meininkiä, rento porukka jolla 
on niinkun hyvä yhteishenki ja sitte kuitenki semmosia tavotteita ja semmosia, 
mää en tiiä onko ne haaveita vai mitä mutta semmosia mitä niinku halutaan 
tehä, ettei se oo vaan semmosta rentoa ettei sillä olis mitään tarkotusta tai 
merkitystä. Se mulle tulee ekana mieleen. Ja sit semmonen pysyvyys, että sama 
porukka tai niinku semmonen ydinporukka kuitenki pysyy niinku vuodesta 
toiseen. Ja myös ehkä seki että on paljo perheitä, tai samasta perheestä paljo.  

H2: ...rento mutta kuitenki tosissaan (--) Hirveen hyvä henki on kyllä aina 
harjotuksissa, semmonen, suht niinku, ei aivan hirvittävän vaativaa mutta ei 
kuitenkaan semmosta niinku liian helppoakaan tosiaan, silleen sopivan 
vaikeeta, silleen tasokasta. Tosiaan se tietty rentous mikä siinä on niin se kuvaa 
sitä parhaiten sitä soittamista ja sitä olemista orkesterissa se on kauheen 
mukava olla siinä. Ja tosiaan tosi hyviä tyyppejä on meijän orkesterissa, että on 
hauskaa olla harjoituksissa ja on hauskaa keikoilla tosiaan, että semmonen 
huumorintaju on erittäin hyvä monella ja (--)  se on se kokonaisuus mikä sen 
tekee niin hyväks, ei pelkästään se musiikki, et joskus on ollu jossaki 
kuorossaki vaan pelkästään musiikin takia, muuten ollu tosi ankeeta, mutta tää 
orkesterissa on sekä se musiikki että se muu homma hyvässä balanssissa että 
viihtyy silleen kokoajan. 

H3: Mitähän jaa-a. (Huokailua) Voivoi, helevetin hyvä porukka meissä 
kulukee harrastamassa. Tohtii sanoa kaikille mitä vaan ja ei se mitään, kaikki 
sanoo kyllä yhtä rumasti takas! (Naurua) 

H5: Mun mielestä, siinon, kaikista ryhmistä mihin mää oon tämmösiin 
harrastajaryhmiin törmänny ja yhteisöryhmiin niin siinon kaikista paras henki 
mitä mää oon ikinä tavannu. (--) Yhtään kertaa mää en oo kenenkään kuullu 
marisevan. Se on käsittämätöntä että se vaan toimii.  

 

Viittasin aiemmin (2.3) Salmenkankaan tutkimukseen Musica-kuoron yhteisöllisyydestä. 

Tutkimustulokset sekä Salmenkankaan tutkimuksessa, että tässä ovat samantyyliset. 

Tärkeimmiksi asioiksi koettiin ryhmään kuulumisen tunne ja ystävyyssuhteet. Ainakin 

toiminnallisen ja kulttuurisen yhteisön teoriat sopivat YTS:lle. Ihmiset kokoontuvat 

säännöllisesti saman asian pariin ja haluavat kehittyä sen tekemisessä.  
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Kysyin haastateltavilta miten YTS heidän mielestään on muuttunut sinä aikana kun he ovat 

olleet mukana. En tietoisesti maininnut mitään poliittisesta puolesta, vaan halusin, että 

jokainen kertokoon sen mitä itse kokee orkesterissa tapahtuneen. Ainakin osa 

haastateltavista kokee siis poliittisen toiminnan jääneen viime vuosikymmenille. Entinen 

kapellimestari Timo Tikkakoski kommentoi poliittista puolta YTS:n 70-vuotishistoriikissa 

jo seuraavasti: ”Ainakaan politiikka ei puhuta enää harjoituksissa. Me ollaan soittokunta. 

Ja jos meillä politiikkaa aletaan puhumaan, niin nuoret kyllä häipyy. Nimi on Ykspihlajan 

Työväen Soittajat, mutta hyvin esitetty musiikki on tänä päivänä tärkein” (YTS historiikki 

1993).  

Sari Möller (nyk. Vähäsarja) toteaa Keski-Pohjanmaa-lehdessä 1994 arvostellessaan 

YTS:n ja Kokkolan Työväen Laulajien kevätkonserttia. Möller kirjoittaa kuinka YTS on 

edennyt perinteisestä työväenorkesterista, ei ihan sinfoniseen puhallinorkesteriin, mutta 

arvostettavaan musiikin tekijöiden joukkioon.  

Välineiden ja koulutuksen myötä soittajien taidot ja mahdollisuudet ovat luonnollisesti 

paremmat. Myös asenteet ovat muuttuneet avoimemmiksi. 

H1: Mm, no mulla on semmonen mielikuva että on ehkä tultu sieltä 
semmosesta perinteisestä tai jotenki semmosesta ”marssitouhu työväen 
soittajat” meiningistä ehkä vähän enemmän semmoseen että (--) tavotteet on 
noussu korkeemmalle ja sitte jotenki tehty vähän semmosia erilaisia juttuja.  

H3: Ennenhän vaan soitettiin, nyt jopa harjotellaanki! (Naurua) Että kyllähän 
se ennen oli vähä semmosta hälläväliä tyyliä periaatteessa. Vähä niinkö näin 
lainausmerkeissä, mutta kyllähän tänä päivänä se on menny tarkemmaks ja 
paremmaks. Ja kyllähän soittajienki taso on noussu mitä se on joskus aikanaan 
ollu(--)soitinten laatuhan on tänäpäivänä parantunu mitä aikanaan sillon oli ja 
materiaalia on enemmän mitä soitetaan. Sillon aikanaan oli pieni porukka että 
siellähän kahto sitä että mitä pysty soittamaankaan aikanaan ja se oli 
periaatteessa perus seitsikko missä oli vaan klarinetisti mukana että seitsikko 
pohja kamaa soitetaan (--) Poliittiset toimikunnat on hävitetty sen jälkeen ku 
Antti-Roikon Heimo jäi pois. Sillon oli joskus kärkkäitäkin poliittisia 
keskusteluja aikanaan (--) Olenpa joskus ollut tai joskus on että osa porukkaa ei 
ole johonki soitolle lähteny soittamaankaan poliittisista perusteista. 

H4: Mm, se on parantunu koko ajan (--) sointi on parannu kokoajan.  

K: No entä sitte muuten ko musiikillisesti? 

H4: En mää nyt osaa sanoo, että onko se nyt muuten muuttunu, kyllähän ne 
samat kuviot on ollu aina ettei se siinä oo muuttunu mun mielestä palijokaan. 
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H5: Siellä on tuota, siinä orkesterin soittajissa on asenne muutos ollu 
täsmälleen samanlainen ku meillä Suomen yhteiskunnassaki ollu, eli se 
orkesteri on liikkunu ja eläny ajassa kuitenki kaiken aikaa. (--) se on avautunu 
ja avartunu palijo ja mää sanosin että se on eläny niinkö ajassa. Tää aikaki on 
semmonen. Se on oikeesti neuvostoliittojen ajasta muuttunu aika avoimeks nää 
ajat täällä. Ja sen takia soittokunta voi hyvin ku se muuttuu ja elää siinä ajassa. 
Henkisesti. Se on sen järjestöpuoli on tämmönen. Ja sitte se musiikillinen puoli 
on TOINEN juttu.  

 

Moni haastateltavistakin on ollut YTS:ssa mukana jo vuosikymmeniä. Kuten luvussa 4.2 

totesin, työväenliikkeen ajatus on vuosien myötä laimentunut. Enää ei marssita vappuna 

isossa kulkueessa. Maailma muuttuu, ihmisten elintavat muuttuvat ja harrastamisen 

muodot muuttuvat. Myös soittokuntien on muututtava ajan mukana. 1900-luvun alussa 

työväki kaipasi viihdykettä ja kulttuuria arkeensa ja heille perustettiin suuret määrät 

soittokuntia. Nykyään orkestereita perustetaan huomattavasti vähemmän, olemassa olevat 

harrastajapuhallinorkesteritkaan eivät tahdo löytää tarpeeksi soittajia riveihinsä. 

Yhdistysrekisterin mukaan viimeisin orkesteri, jonka nimessä näkyy sana ”työväen” on 

vuonna 1997 perustettu Äänekosken Työväen Soittajat ry. Suurin osa työväen 

soittokunnista ja kuoroista on perustettu 1930-1970-luvuilla. (Patentti- ja rekisterihallitus 

2013.) 

Suomen Työväen Musiikkiliiton jäsenlistalla olevista orkestereista/kuoroista viisitoista on 

ottanut käyttöön uuden rinnakkaisnimen vanhan työväensoittokunnan taikka 

työväenkuoron nimen lisäksi, esim. Oulun Työväensoittokunta käyttää toisinaan nimeä 

Tervakaupungin Puhaltajat. Ilmeisesti osa harrastajaryhmistä on kokenut rinnakkaisnimen 

tarpeelliseksi. YTS ei ole kokenut sitä tarpeelliseksi. 1993 Kokkolalehti otsikoi: 

”Ykspihlajan Soittajat ylpeä nimestään”. Jutussa todetaan, kuinka joskus ei keikkaa ole 

voitu ottaa vastaan kun tilaaja olisi toivonut soittokunnan vaihtavan nimeään. Silloinen 

kapellimestari Timo Tikkakoski kommentoi asiaa: ”Olemme sitä mieltä, että osaamisemme 

näyttäköön mitä porukkaa olemme.” (Kokkola 1993, 11).  

5.2.5 Lähipiirin tuki ja merkitys  

Puhallinorkesteriharrastuksella on tapana periytyä sukupolvelta toiselle. Kun perheessä 

äiti, isä tai molemmat soittavat, kasvavat lapset helposti myös mukaan kuvioihin. 

Puhallinorkesteriharrastuksen aloitus voidaan kokea itsestäänselvyytenä. Lähipiirin tuki ja 
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vaikutus tulee esiin monissa vastauksissa. H1, H2 ja H3 kertovat jokainen, kuinka 

harrastus on periytynyt. 

 

H1: se oli jotenki semmonen itsestäänselvyys (--) heti ku vaan niinku saat 
jonku äänen torvesta. Mää luulen että kotoa oli, tai iskä oli semmonen joka 
sano että nyt lähet soittaan ja varmaan joku muuki on, siis täältä porukasta ollu, 
että joko sää tuut.  
 
H2: …mun isoveli soitti huilua orkesterissa ja sitte äiti ja isä kävi näissä YTS:n 
reissuilla… Se oli sitte 2005 ku muutin Kokkolaan (--), isä sano että mee nyt 
YTS:n ihmeessä ja sitte mää niinku tulin harkkareihin ja, ja sitte toi johtaja, 
Timo sitte muistiki minut sieltä soittokunta ajoilta se otti mut sitte, pääsin sitte 
huilistiksi siihen. Siitä lähtien sitte soittanut huilua. Jotenki se vaan ihan 
sattumoisin, et jotain piti kehittää sitä musiikkihommaa sillon ku tulin tänne 
Kokkolaan takasi niin oli pakko niinku harrastaa jotain musiikkia. Et se oli 
hieno homma et pääsin tähän orkesteriin sillon mukaan. 
 
H3: Isän mukana, Ykspihlajan nuoriso-orkesteriin sillon alunperin. 

 

YTS on perinteikkäästi ollut niin sanottu ”perheiden orkesteri”. Parhaimmillaan soittajia 

on ollut yhtäaikaa kolmesta eri polvesta. Matkoille otetaan mukaan myös niitä 

perheenjäseniä, jotka eivät soittoa harrasta. On tärkeää, että lähipiiri tukee harrastusta, oli 

se sitten soittoa tai urheilua. Näin kuvailee H1 ja H2 perheen merkitystä harrastuksessa 

mukana pysymisen kannalta: 

 

H1: No on se siis siinä mielessä tärkeetä että kyllähän sit tulee yhdessä 
lähettyä, et nyt lähetään, ja sit se on kuitenki sillai koko perheen juttu et jos 
niinku on jotain viikonloppuna niin kyllä se sitte aikalailla menee ne aikataulut 
sen mukaan että puoli perhettä on soittamassa, et kyllä se niinku sillälailla on… 
 
H2: No oikeen positiivisesti, että isähän aina kuljettelee ja pikkuveli kuljettelee 
harkkareihin tosiaan ja käyvät kuuntelemassa meidän soittoa, ainaki äiti ja isä. 
En tiiä onhan sitä sukuaki tässä, niinku lähisukua tässä Kokkolassa mutta ne 
aika harvoin tulee kuuntelemaan kyllä jos on soittoja. Muuten ne kyllä, kaikki 
kaverit aina ja kaukasemmat sukulaiset jotka asuu kauempana niin kaikki 
suhtautuu tosi positiivisesti, että aina kysytään että onko ollu keikkoja ja 
minkälaisia keikkoja ja missä ootte soitelleet, että on aina mukava kertoa että 
mitä on tapahtunu ja missä ollaan oltu ja silleen. Että hyvin suhtautuu kyllä, 
että ei mitään negatiivista voi sanoa. 
 

Pieni painostus perheestä voi siis toisinaan olla ihan hyväksi. Airi Hirvosen (2003, 64) 

tutkimuksessa pianonsoiton harrastamisesta ammattilaiseksi käy ilmi, että kodin antama 

kannustus on tärkeää nuorelle harrastajalle. Muiden perheenjäsenten musiikillinen 
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harrastuneisuus ei niinkään ole tärkeää, mutta asenne, arvostus ja kiinnostus lapsen 

soittoharrastusta kohtaan on koettu tärkeäksi.  

 

Yleensä harrastajaorkesterit harjoittelevat viikoittain, mutta sen lisäksi olisi harjoiteltava 

myös itsenäisesti. Keikat ja konsertit ajoittuvat paljolti viikonlopuille ja pyhäpäiville, joten 

perheen sisäiset menot määräytyvät harrastuksen mukaan. Isommat projektit vaativat 

soittajien läsnäoloa useina peräkkäisinä viikonloppuina, eikä tämä varmasti ole helppoa 

järjestää etenkään perheellisille soittajille. Moni haastateltava on sitä mieltä, että perheen 

on vain osattava joustaa ja olla mukana harrastuksessa. Soittoharrastukseen käytetään 

paljon aikaa ja jos lähipiiri ei sen merkitystä ymmärrä, voi harrastus katketa kokonaan, 

kuten H5 vakuuttaa. 

 

H3: Harrastus vetää kaiken muun ylitse. Minä olen yhden keikan niinkö 
yhdessä meidän rouvan kanssa yhdessä asuessa (--) jättänyt soittamatta. 
H3: Se on ainut keikka minkä mää oon niinkö, niin kauan ko mää muistan (--) 
sillon ko mää olin johtajana niin mää olin yhen keikan olin pois että mää oli 
Helsingissä. (--) se keikka tuli päivää aikasemmin (--) mää en sitä Helsingin 
reissua pystyny perumaan. Ja samoten harjotuksissa, olinko mää tuohon liki 
kolomeenkymmeneen vuoteen, olinko mää kahet harjotukset pois työn takia 
vaikka mää niinkö vuorotöitä tein kokoajan. (--) Työ ei ole mikään este 
harrastuksille. Se on ihan järjestelykysymys. 
 

K: Okei. Noo, sitte vielä tuohon lähipiiriin, miten muuten ne on sitte mukana (-
-) ? 
H3: Kyllähän ne, eikai ne muuten, käyä konserteissa, kaikki reissut mukana 
rouva, lapsihan on muutenki mukana sillon ku se on paikkakunnalla. 
K: Mmm, monesta sukupolvesta… 
H3: No meitä oli parhaaseen aikaan kolome sukupolovee soittamassa, siitä 
taitaa jossain lehtileikkeessä olla kuvaki. 
 

H4: No, kyyllähän ne, tai se nyt on, niitten on vaan pitäny hyväksyä se. 
Kyllähän siittä on kuullu, sillon aikanaan, tanssibändi aikaan, että kö oli 
menossa ja muksut pieniä… Mutta pakkohan niitten on ollu hyväksyä vaan se, 
eihän sille mitään voi. Ja kyllähän me vaimon kans sitte niitä, runojuttuja 
tehään kahestaanki.  
 
H5: Se tuota, puhallinorkesterin harrastaminen on koko perheen juttu.  
Meilläkihän, kaikki muut mutta vaimo ei soita, me ollaan kaikki soitettu ja 
tuota, vaimoki on aina mukana vaikkei se soitakkaan. Se on koko juttu. Ja sitte 
sen lisäks (--) se vaikuttaa kaveripiiriinki. Sillon iso merkitys, se on voimakas 
ja väkevä harrastus joka vaikuttaa kaikkeen. Ja tuossako on kymmeniä vuosia 
kattonu nii sen takia monella katkiaa se musiikin harrastus ko ei oo sitä 
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perheen tai ystäväpiirin tukea kokoajan mukana. Niillä katkeaa varmasti se. Se 
on niin iso. Mää tiiän yhen avioeronki joka on tullu semmosessa. (--) 
 

Lähipiirin tukea ei siis voi aliarvioida. Kumpusalon (1991, 14) viisi sosiaalisen tuen 

ryhmää on helposti muokattavissa soittoharrastukseen. Vanhempien tulee avustaa lasta 

aineellisesti, eli hankkimalla tai vuokraamalla lapselle ensin soitin. Toiminnallista tukea 

tarvitaan harrastuksiin kuljettamisessa, tiedollista tukea mahdollisesti kotona 

harjoiteltaessa, emotionaalista tukea kannustaessa ja henkistä tukea uskomalla lapsen 

kykyihin ja näyttämällä tämän hänelle. 
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6 POHDINTA 

 

"Kokonaisuus tekee sen niin hyväksi, ei pelkästään se musiikki." Tämä lause, joka on 

tutkittavien haastatteluista poimittua, pätee ainakin tämän tutkimuksen perusteella. 

Yhteisöllisyys, into soittaa ja soiton tuoma hyvinvointi näyttävät kaikki yhdistyvän 

YTS:ssa. 

Haastattelujen läpikäynti oli hyvin mielenkiintoista ja antoisaa. Oli ilo todeta, että 

jokaisella haastateltavalla oli hyvin positiivinen suhtautuminen harrastustaan kohtaan. 

Käyttämieni lainausten määrä oli aika suuri, mutta toisaalta näen paremmaksi 

vaihtoehdoksi käyttää lainauksia jopa liikaa kuin liian vähän. Asiat olisi helposti voinut 

käsittää väärin jos vastauksista olisi poistettu liikaa tekstiä. Vaikka osassa kysymyksistä 

vastaukset olivat yksimielisiä tai hyvin samankaltaisia, en silti uskaltaisi yleistää tuloksia 

kaikkia harrastajasoittajia koskeviksi. Tämä tutkimus oli tapaustutkimus YTS:sta ja kuvaa 

todennäköisesti kohtuullisen hyvin siihen kuuluvien soittajien mielipiteitä.  

Ilman läheisten tukea ja kannustusta harrastusta kohtaan voi oma soittaminen helposti 

jäädä vähiin tai loppua kokonaan. Perhe on erityisen tärkeässä roolissa varsinkin 

harrastuksen ensimmäisinä vuosina. Lapsen on hyvin vaikea aloittaa harjoittelemaan 

mitään instrumenttia ilman oikeanlaisia välineitä ja opettajan opastusta. Tämä vaatii 

vanhemmilta sekä rahallista tukea että viitseliäisyyttä kuljettaa lasta harrastamaan. Myös 

henkilökohtainen tuki, kiinnostuneisuus ja ymmärrys harrastusta kohtaan on tärkeää. 

Tukea tarvitaan myös aikuisiällä. Perheelliselle musiikkiharrastuksessa (tai missä tahansa 

harrastuksessa) käynti voi olla haasteellista arjen keskellä. Puolison on ymmärrettävä ja 

annettava toiselle aikaa harrastaa. Todennäköisesti kotiin kuitenkin palaa virkistynyt ja 

hyvinvoiva kumppani. Ainakin näin haastateltavat antoivat ymmärtää. 

Oletin etukäteen, että jokainen harkitsee joskus soittoharrastuksen lopettamista. Tässä 

hypoteesini meni täysin pieleen, ainakin näiden tutkimustulosten osalta. Se olkoon 

kuitenkin vain positiivista, mikäpä sen hienompaa kuin vahva sisäinen motivaatio joka 

pitää kiinni harrastuksessa vaikkei aina kaikki olisikaan aivan helppoa.  

Jos aloittaisin saman työn uudestaan, ottaisin todennäköisesti yhden näkökulman lisää, 

järjestöpuolen. Sen tärkeys saattaa tuntua oudolta henkilölle joka ei ole 
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harrastajaorkesterissa tai kuorossa ollut koskaan mukana. Todellisuudessa harva pitkään 

mukana ollut pystyy järjestöpuolen toimintaa täysin välttämään.  

Mahdollista jatkotutkimusta olisi myös mielenkiintoista tehdä haastattelemalla nuoria, 

jotka ovat lopettamassa soittotunneilla käymisen. Minkälaisia tuntemuksia heillä on 

harrastustaan kohtaan ja ovatko he tietoisia paikallisista harrastajakokoonpanoista. Millä 

tavoin voisi pitää huolen siitä, ettei vuosien uurastus menisi täysin hukkaan. 

Vaikkei tämä tutkimus ehkä anna oikeutta tehdä yleistyksiä kaikkiin harrastajasoittajiin, 

koen että olen päässyt tuomaan oman korteni kekoon harrastajapuhallinmusiikin 

tutkimuksen alueella. Toivottavasti puhallinsoittajat löytäisivät tiensä erilaisiin 

harrastajaporukoihin ja pääsisivät nauttimaan sekä musiikista, että kaikesta siitä muusta 

mitä tämäkin työ on osoittanut harrastuksen tarjoavan.  

Olkoon tämä työ kunnianosoitukseni ja onnitteluni 90-vuotiaalle, mutta silti aktiiviselle ja 

ajan hengessä mukana pysyvälle Ykspihlajan Työväen Soittajille!  
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8 LIITTEET 

TUTKITTAVIEN INFO 

”Haastattelut kirjataaan tekstitiedostoiksi ja siinä yhteydessä haastateltavien 
nimet/ muiden esille tulevien muiden henkilöiden nimet muutetaan 
peitenimiksi. Äänitallenteet hävitetään.  

Lupaan käsitellä ja säilyttää aineistoa huolellisesti. En raportoi millään tavalla 
tutkimusaineistossa ilmeneviä yksittäisiä ihmisiä koskevia tietoja kenellekään 
tutkimushankkeen ulkopuoliselle ihmiselle. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on pyrkiä saamaan selville mikä pitää soittajan 
kiinni puhallinorkesteriharrastuksessa, mitkä tekijät kannustavat jatkamaan ja 
mitkä ovat suurimmat vaarat lopettaa harrastus.” 
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TEEMAHAASTATTELUJEN POHJA 

I PERUSTIEDOT JA HARRASTUKSEN ALOITUS 
Sukupuoli: 

Ikä 15-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70: 
Mitkä tekijät vaikuttivat soittoharrastuksen aloittamiseen? 

Aloittanut soiton milloin ja mistä oppi: 
Soitinvalintaan vaikutti:  

Musiikkiharrastuksen kokeminen lapsena/nuorena/aloittaessa vs. Nyt: 
 

II SOITTAMINEN YTS:SSA 
Miten päädyit mukaan? 

Kuvaile vapaasti YTS:a? 
Miten soittokunta on muuttunut aikojen saatossa?  

Oletko harkinnut lopettamista, mikä piti mukana? 
Miten soittokunta on muuttunut aikojen saatossa? (vaikuttaako kenties 
soittajien löytämiseen?) 
Mikä merkitys muilla soittajilla? 

Mitä olet mieltä orkesterin nimestä YTS? 
Mikä merkitys ohjelmistolla?  

 
III MUSIIKKIHARRASTUS YLEENSÄ  

Onko/onko ollut musiikki työtäsi? 
Mikä merkitys soittoharrastuksellasi on? 

Käännekohtia musiikkielämässäsi? 
Harrastuksen huippuhetkiä?  

Muu musiikin harrastuneisuus (konserttikäynnit, kuuntelu yms)? 
Miten muut perheenjäsenet/lähipiiri suhtautuvat/ovat mukana: 

Harrastuksen Keppi-Porkkana (lyhyt vastaus):  

  


	nimi: EKDAHL, KAISA
	tyo: PUHALLINORKESTERIHARRASTUKSEN ANTI.
TAPAUSTUTKIMUS YKSPIHLAJAN TYÖVÄEN SOITTAJISTA.

	koulutus1: [Musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma]
	yksikko: [ ]
	koulutus2: [Musiikkikasvatuksen koulutus]
	koulutus3: [ ]
	vuosi: 2013


