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Tiivistelmä 
 
Kandidaatin tutkielmani käsittelee suomalaisen kansanmusiikin pedagogisia suuntauksia. Tarkoitusenani on selvittää, 
minkälaisia pedagogisia suuntauksia suomalaisessa kansanmusiikissa esiintyy, ja millaisia pedagogisia käytänteitä 
kansanmusiikin opetuksessa hyödynnetään. Pedagogisten käytänteiden osalta tutkimukseni kohdistuu siihen, miten 
improvisaatiota ja säveltämistä hyödynnetään kansanmusiikin opetuksessa. Taustoitan aihettani käsittelemällä 
suomalaisen kansanmusiikin historiaa ja määrittelemällä nykykansanmusiikin käsitettä. Esittelen kolme erilaista 
kansanmusiikin pedagogista suuntausta.  
 
Suomalaista kansanmusiikkia opetetaan useilla eri tavoilla. Perinteistä mestari-kisällimallia käytetään erityisesti 
yksilöopetuksessa soittotunneilla, mutta myös ryhmässä voi tapahtua mestari-kisällimallin mukaista oppimista. Mestari-
kisällimallin mukaisen opetuksen rinnalle on kehittynyt myös erilaisia tapoja opettaa kansanmusiikkia. Kaustislainen 
Mauno Järvelä on kehittänyt näppäripedagogiikan, missä korostetaan yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on saada 
kaikenikäiset musisoimaan yhdessä ja saavuttaa positiivisia musiikkikokemuksia yhteissoiton kautta. Kolmantena 
suuntauksena on Taideyliopisto Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolla kehitetyt pedagogiset metodit 
kansanmusiikin ammattiopiskelijoille. Simuloitu äänellä säveltäminen ja vapaa kokeellinen improvisaatio ovat 
kansanmusiikkiosaston kaksi pääasiallista opetusmetodia, joiden tarkoituksena on rohkaista opiskelijoita taiteelliseen 
vapauteen ja luovuuteen. 
 
Kandidaatintyöni on laadullinen tutkimus. Keräsin aineiston osallistumalla kansanmusiikkityöpajaan, jota ohjasivat erään 
suomalaisen nykykansanmusiikkiyhtyeen jäsenet. Aineiston keruu tapahtui kuvaamalla työpajaa videolle, osallistuvalla 
havainnoinnilla, tekemällä kenttämuistiinpanoja sekä haastattelulla. Tutkielmani kannalta tärkein aineisto on haastattelu, 
jonka tein yhdelle kansanmusiikkityöpajan ohjaajista teemahaastatteluna. Analysoin litteroidun haastattelun käyttämällä 
aineistolähtöistä analyysimallia, jossa aineistosta poimitaan tutkimuksen kannalta keskeinen tieto esille. Etukäteen 
päätettyjen kriteerien pohjalta nostin ainestosta esiin neljä pääteemaa, jotka ovat kansanmusiikin opetusmenetelmät, 
opettajan rooli soitonopetuksessa, näppäripedagogiikan piirteet työpajan toteutuksessa sekä nykykansamusiikin 
vaikutus opetukseen.  
 
Kansanmusiikin opetuksessa hyödynnetään korvakuulolta soittamista, improvisaatiota ja säveltämistä. Improvisaatio ja 
säveltäminen ovat opetusmenetelminä yleisiä, ja niitä käytetään niin yksityis- kuin ryhmäopetuksessakin. Soittotunneilla 
improvisaatiota käytetään soittotekniikan ja luovan ilmaisun opettamisessa. Kansanmusiikkityöpajan näppäripedagogiset 
piirteet tulivat ilmi siten, että siihen osallistuneiden soittajien ikähaitari oli laaja ja yhteissoiton tavoitteena oli kokea 
soittamisen iloa. Suomalaisen kansanmusiikin opetuksessa otetaan nykykansanmusiikille ominaisesti vaikutteita myös 
muista musiikilajeista kuten jazzista.  
 
Pelkkä tutkimuksen empiirinen aineisto ei sovellu kovin hyvin yleistettäväksi, sillä haastateltavana oli vain yksi henkilö. 
Toisaalta teoria kuitenkin vahvisti empiirisestä ainestosta nousseet tulokset. Tutkimukseni tulokset ovat hyvin 
ajankohtaisia, sillä uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan sävellyskasvatusta ja luovia työtapoja 
musiikinopetuksessa. Kansanmusiikin opetukseen kehitettyt opetusmenetelmät ovat siten musiikinopettajan 
soveltamina käyttökelposia koulun musiikintunneille. 
 
 

Asiasanat  improvisointi, kansanmusiikki, kisälli, musiikkipedagogiikka, nykykansanmusiikki, säveltäminen   
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1 JOHDANTO  

Suomalainen kansanmusiikki on vieras musiikkikulttuuri useille suomalaisille. Sitä ei 

juurikaan ole hyödynnetty musiikkiopistoissa tai kouluissa, ja silloin kun kansanmusiikkia 

käytetään, on se usein joko irlantilaista tai unkarilaista kansanmusiikkia (Järvelä, 2014, s. 

5). Monet suomalaiset kokevat oman perinnemusiikkinsa vieraaksi ja sellaiseksi se helposti 

jää, ellei sitä tuoda osaksi musiikinoppisisältöjä. Tässä asiassa on jo otettu edistysaskeleita, 

kun Mauno Järvelän kehittämä näppäripedagogiikka on herättänyt kiinnostusta myös 

muualla kuin perinteisissä kansanmusiikkipitäjissä.  

 

Heikki Laitinen (1989) erittelee syitä, miksi kansanmusiikkia tulisi opettaa. Laitisen 

mukaan suomalaisilla on vauvoista vanhuksiin saakka oikeus tietää omasta 

musiikkiperinteestään. Suomalaisen musiikkiperinteen tunteminen kuuluu sivistykseen. 

Kansanmusiikin opetus tulisi turvata myös siksi, että muuten sillä ei ole mahdollisuutta 

kehittyä ja olla elinvoimainen. Kansanmusiikki rikastuttaa, moniarvoistaa ja monipuolistaa 

musiikkikulttuuria ja kyseenalaista sellaisen ajattelutavan, jossa musiikki on yksiarvoista ja 

sille on olemassa tietynlaiset lait. Kansanmusiikin avulla voidaan pelastaa musiikillinen 

luovuus. (Laitinen, 1989, s. 9.) 

 

Oma kiinnostukseni suomalaiseen kansanmusiikkiin on herännyt irlantilaisen 

kansanmusiikin kautta. Erityisesti nykykansanmusiikki kiehtoi ja sen myötä syntyi 

kiinnostus suomalaisen perinnemusiikin juuriin. Vuoden kestäneet opintoni 

kansanmusiikkiyhtyeen jäsenenä oli innostava kokemus, sillä siellä soitettu musiikki ja 

työtavat olivat erilaisia verrattuna aikaisempiin musiikkiopintoihini. Olen pohtinut sitä, 

miten vieraaksi olen tuntenut itseni oman maani perinnemusiikkikulttuurissa ja oikeuttani 

esimerkiksi säveltää kappaleita ottaen vaikutteita kansanmusiikista. En ole kasvanut osana 

mitään kansanmusiikkiyhteisöä, joten se on tullut tutuksi vasta aikuisiällä. Juniper Hill 

(2011) on kirjoittanut siitä, miten nykykansanmuusikot kokevat olevansa ulkopuolisia 

suomalaisessa kansanmusiikkiperinteessä, kunnes opintojen myötä tuntevat sen omakseen. 

Sama ilmiö toistuu muuallakin jälkiteollisissa ja teknologisoituneissa yhteiskunnissa, missä 

kansanmusiikkikulttuuri on herätetty jälleen eläväksi. (Hill, 2011, s. 58.) 
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Kandidaatintyössäni tutkin suomalaisen kansanmusiikin pedagogisia suuntauksia ja sitä, 

miten kansanmusiikkia opetetaan nykypäivänä. Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Minkälaisia pedagogisia suuntauksia suomalaisessa kansanmusiikissa esiintyy? 

2. Minkälaisia pedagogisia käytänteitä suomalaisen kansanmusiikin opetuksessa 

hyödynnetään? 

Perinteisesti soittotaito on opittu ilman koulutusorganisaatiota, kuten mikä tahansa muukin 

käsityötaito (Pöyhönen, 2011, s.29). Mestari-kisällimalli on edelleen soitonopetuksen 

pohjana. Yksityisopetuksen rinnalle on kansanmusiikissa tullut myös näppäripedagogiikka, 

jossa korostetaan musisoinnin yhteisöllistä puolta (Järvelä, 2014, s. 32). Toinen merkittävä 

tekijä suomalaisen kansanmusiikin opetuksessa on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian 

kansanmusiikkiosasto, jossa on kehitetty erilaisia pedagogisia metodeja kansanmusiikin 

opetukseen (Hill, 2009, s. 86). Pedagogisten käytänteiden osalta olen tutkimuksessani 

kiinnostunut erityisesti siitä, miten improvisaatiota ja säveltämistä voidaan hyödyntää 

kansanmusiikin opetuksessa.  

 

Aikaisempaa tutkimusta suomalaisen kansanmusiikin opetuksesta on tehnyt Hill (2005), 

joka väitöskirjassaan tutkii suomalaisen nykykansanmusiikin historiaa, ideologiaa, 

opetusmenetelmiä sekä nykyisiä esityskäytänteitä ja luovia prosesseja. Kontekstina on 

lähinnä Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosasto. Näppäripedagogiikasta on tehty jonkin 

verran opinnäytteitä, joissa on käsitelty näppärien motivaatiota sekä näppäritoiminnan 

sosiaalisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia (ks. esim. Kentala, 1994; Pulakka, 2014; Virkkala, 

1999). 



 

 

9 

2 SUOMALAISEN KANSANMUSIIKIN KEHITYSLINJAT 

Suomalaisen kansanmusiikin voi jaotella karkeasti kolmeen kauteen. Alkunsa suomalainen 

musiikkikulttuuri on saanut 10 000 vuotta sitten jääkauden jälkeen. Ensimmäinen murros 

suomalaisessa kansanmusiikissa on tapahtunut vanhasta kansanmusiikista uudempaan 

1600-luvulla. (Asplund,  Hoppu, Laitinen, Leisiö, Saha & Westerholm, 2006 s. 12.) 

Kansanmusiikin kolmas kausi ja uusi herääminen alkoi 1960-luvulla ja sen seurauksena 

1970-luvulla kansanmusiikin harrastustoiminta alkoi yleistyä. Kolmatta kautta on nimitetty 

nykykansanmusiikiksi, fuusiokansanmusiikiksi sekä suomietnoksi. (Heikkilä, & Virtanen, 

2011 s. 6–8.) Ala-Könnin (1986) määrittelee kansanmusiikin seuraavasti: 

Kansanmusiikki syntyy laajojen ihmisryhmien sävelilmaisusta, mitkä siirtyvät 

alkukantaisessa kulttuurissa sukupolvelta toiselle kuulomuistin varassa ilman 

sitovia kirjallisia esikuvia. Tekstit, nuottikuvat ja äänentoistovälineet helpottavat 

aineiston oppimista kehittyneemmissä yhteisöissä. On siirrytty alkuperäisestä 

tarvemusiikista viihteeseen ja harrasteeseen. (Ala-Könni, 1986 s. 7.) 

2.1 Varhainen kansanmusiikki 

Vaikutteita suomalaiseen kansanmusiikkiin on tullut läpi historian niin idästä kuin 

lännestä. Kansanmusiikki on aluksi ollut pääasiassa yksiäänistä yksin tai ryhmissä esitettyä 

laulumusiikkia. Soitinten merkitys on ollut pienempi kuin laulun varhaisessa 

kansanmusiikissa. (Gronow, 1981, s. 14). Suomalaisen kansanmusiikin muodoista kaikista 

alkeellisimpia ovat huhuilut, kutsuhuudot sekä sävelmerkit eli signaalit. Niiden 

tarpeellisuus on vähentynyt elämäntavan muutoksen myötä. Erityisen hyödyllisiä ovat 

olleet karjan- ja poronhoitajan ajo- ja kutsuhuudot. Eri ammattiryhmillä, kuten 

kaupustelijoilla,  on ollut omat huhuilunsa.  Myös loitsuilla olivat omat sävelaiheensa ja 

osa loitsuista on esiintynyt myös runosävelminä. Laulut  ja rallatukset ovat rytmittäneet 

työntekoa esimerkiksi tukinuittotöissä (ponttoo-, haalaus- ja varppilaulut) tai puinnin 

ohessa (riihirallit, ohra- eli säätöpolskat). Kansan musisoinnin tarkoituksena on ollut 

tuottaa käyttömusiikkia eli tarve- ja seremoniamusiikkia. Yhteiskunnan muuttuessa ja 

vapaa-ajan sekä varallisuuden lisääntyessä myös joutomusiikille on löytynyt paikkansa. 

(Ala-Könni, 1986, s. 7–8).  
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Muinaisrunouden eli kalevalaisen runonlaulun juuret yltävät suomalais-balttialaiselle 

kaudelle, aikaan ennen ajanlaskun alkua (Asplund, 1981, s. 18). Myös muilta 

itämerensuomalaisilta läntisiltä kansoilta on löydetty kalevalaisia lauluja, kuten 

karjalaisilta, vatjalaisilta, inkeroisilta ja virolaisilta, mutta itäisimmiltä kansoilta, 

esimerkiksi vepsäläisiltä, nämä uupuvat. Länsi-Suomi ja Viro ovat olleet keskusalueita, 

joilla kalevalanmittaa on esiintynyt.  (Asplund, 1981, s. 19; Laitinen, 2006 s. 15.) 

Runolaulusta on  säilynyt ensimmäiset kirjalliset dokumentit 1600-luvulta, mutta vasta 

1800- ja 1900-luvuilla talletettiin suurin osa kaikkiaan kootusta materiaalista (Laitinen, 

2006 s. 15). 

Runolaulajat siirsivät perinteen sukupolvelta toiselle suullisesti ja sen muuntuminen on 

ollut hyvin pientä. Runolaulut koostuvat sävelmäsäkeistä sekä runosäkeistä. Kutakin 

runosäettä pystyi laulamaan millä tahansa sävelmäsäkeellä. (Laitinen, 2006 s. 17.) 

Sävelmäsäkeen melodia liikkuu viisisäveliköllä, jonka pohjana on usein mollipentakordi. 

Tätä kutsutaan Kalevalan sävelmäksi, ja se on mitaltaan viisi-iskuinen eli tahtiosoituksena 

on 5/4-osaa. Runosävelmät ovat olleet kytköksissä arkisiin tilanteisiin, kuten lapsen 

nukutukseen (esimerkiksi tuutu- ja kätkytlaulut tai työ-, hää- sekä leikkilaulut). (Ala-

Könni, 1986, s. 9–10.)  

Kahdeksantavuinen  runosäe on muotoutunut suomenkielen myötävaikutuksesta, joten 

sananpaino on aina ensimmäisellä tavulla. Yleensä runosäe muodostuu kahdesta 

kaksitavuisesta sanasta sekä yhdestä nelitavuisesta sanasta (va-ka van-ha Väi-nä-möi-nen), 

joka  sijoitetaan usein säkeen loppuun ellei haluta rytmistä vaihtelua. Runosäe ei tavoittele 

loppusointuja vaan yleensä säkeessä esiintyy alkusointuja ainakin kahdessa sanassa. 

(Laitinen, 1986, s. 29–34.) 

Itkuvirsien juuret ulottuvat runonlaulujen tapaan aikaan ennen ajanlaskua, ja niitä on 

esiintynyt useissa eri kulttuureissa, kuten antiikin Kreikassa ja Roomassa, juutalaisilla, 

Intiassa, Arabiassa sekä Etu-Aasiassa (Ala-Könni, 1986, s. 9; Nenola-Kallio, 1981, s. 44). 

Euroopassa niitä on esiintynyt maanosan reuna-alueilla, kuten Irlannissa, Sardiniassa ja 

Korsikalla. Elinvoimaisimpana perinne on säilynyt Kreikassa sekä slaavilaisten ja 

suomensukuisten kansojen keskuudessa. (Nenola-Kallio, 1981, s. 44.) 

Karjalassa itkuvirsien esittäjinä ovat toimineet lähinnä keski-iän saavuttaneet naiset eli 

itkijät (Ala-Könni, 1986, s. 9; Nenola-Kallio, 1981 s. 44). Itkuvirsien laulantaa on kutsuttu 
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äänellä itkemiseksi erotuksena kyynelehtimisestä. (Asplund, 2006, s. 81). Itkuvirret ovat 

improvisoituja valituksia, jotka eivät ole Karjalassa noudattaneet tarkasti runomittaa, vaan 

rytmi on saattanut olla vapaata tai poikkeusjakoista. (Nenola-Kallio, 1981, s. 44; Ala-

Könni, 1986 s. 9).  Itkuvirsien melodinen linja on laskeva, sillä säe alkaa usein asteikon 

korkeilta säveliltä ja päättyy asteittain matalimmille sävelille. Itkuvirret ovat ainutkertaisia 

eikä sama itkijä itke kahta samanlaista itkua. (Asplund, 2006, s. 90.) 

Kuolinitkut ovat olleet kaikista yleisimpiä itkuja, joissa itkijä on usein valitellut joko 

kuolleen omaisten jäämistä turvattomiksi tai sitä, että vainaja on nukkunut pois parhaalla 

iällä. Kuolinitkut ovat olleet monivaiheisia. Itkijät ovat itkeneet esimerkiksi heti 

kuolemanhetken jälkeen, ruumista pestessä tai arkkua kannettaessa hautaan. (Asplund, 

2006, s. 90–91.)  

Muita itkuja ovat hääitkut, rekryytti-itkut ja tilapääitkut.  Hääitkujen itkijänä saattoi olla 

morsian, hänen äitinsä tai joku vanhempi nainen, ja itkut itkettiin morsiamen kotona. 

Hääitkuissa surtiin morsiamen kotoa lähtöä, tyttöiän päättymistä sekä uuden ja jännittävän 

elämänvaiheen alkua. (Asplund, 2006 s. 95; Nenola-Kallio, 1981, s. 45). Nuorempaa 

kerrostumaa ovat rekryytti-itkut, jotka liittyivät poikien tai aviomiesten sotaan lähtöön.  

Niissä äidit ja vaimot surivat eroamista, hyvästelivät läheisensä, käsittelivät sotaa ja 

sotaväkeen liittyviä aiheita (Nenola-Kallio, 1981, s. 45). Tilapääitkuja on laulettu itsekseen 

tai läheisen ystävän kanssa. Ne ovat liittyneet itkijän elämän suruihin, kuten vaikeaan 

avioliittoon, orpona kasvamiseen tai läheisen kokeman onnettomuuden vuoksi. Itkijät 

saattoivat itkeä myös kiitollisuudesta. (Asplund, 2006, s. 98)  

Hengellinen kansanmusiikki syntyi pitkälti kirkkokoraalien pohjalta. Vuonna 1582 

ilmestynyt Piae Cantiones -kokoelma ja uskonpuhdistusta edeltäneet liturgiset sävelmät 

vaikuttivat kansanmusiikkiin. (Ala-Könni, 1986, s. 10.) Uskonpuhdistuksen tavoitteina oli 

yleinen kirjoitus- ja lukutaito, ja sen seurauksena suomalaiset oppivat lukemisen lisäksi 

laulamaan kirjasta. Tämän taidon harjaantumiseen kului aikaa, joten vasta 1800-luvun 

loppupuolella lukutaito oli levinnyt laajalle. (Asplund, 2006, s. 201.)  

F. O. Durchman kirjoitti ensimmäisten joukossa suomalaisesta hengellisestä 

kansanmusiikista vuonna 1837 aiheenaan Savon ja Pohjanmaan veisuuperinne. Ilmari 

Krohn ja Mikael Nyberg aloittivat 1890-luvulla järjestelmällisemmän hengellisen 

kansanmusiikin keruun, ja aineistoa kertyi kokoon muutamia tuhansia näytteitä. Aineisto 
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koostuu koraalitoisinnoista, joita on tallennettu eniten Pohjanmaalta, Lounais-Suomesta, 

Pohjois-Savosta, Sortavalan alueelta. Aineistossa on myös maallisia sävelmiä, joiden sanat 

ovat hengelliset sekä sävelmiä, jotka ovat syntyneet itsenäisesti. (Ala-Könni, 1986, s. 11.) 

Varhainen soitinmusiikki on ollut laulumusiikin tavoin tarvemusiikkia ennen keskiajan 

tuomia suuria muutoksia soitinmusiikkiin. Puhallinsoittimia olivat torvet, sarvet, huilut, 

kuten pajupillit, ja klarinettisoittimet kuten tuohipillit. (Ala-Könni 1986 s. 11; Leisiö 1981, 

s. 53–54.) Puhaltimet ovat olleet hyödyllisiä työvälineitä. Paimenet pystyivät torvilla ja 

sarvilla  joko soittamaan improvisoituja tai sovittuja merkkejä toisilleen tai ääntelyn avulla 

pitämään saaliseläimet loitolla karjasta. (Leisiö, 1981, s. 55.) Soittimilla pidettiin myös 

yhteyttä tuonpuoleiseen. Signaaleja eli sovittuja sävelmerkkejä sekä rytmejä käytettiin 

ihmisten väliseen viestimiseen. Esimerkiksi armeijassa kovaäänisillä soittimilla komennot 

viestitettiin merkkisoitoin. (Leisiö, 2006, s. 373, 376.) Yksi yleisimmistä puhaltimista 

Suomessa on ollut pukinsarvi, jolla aikuiset kykenivät soittamaan sävelmiä. Soittimia on 

valmistettu myös erilaisista kasveista kuten koiranputkesta, mistä lapset saattoivat 

askarrella putkipillin. (Leisiö, 1981, s. 57.)  

Puhaltimien lisäksi jouhikko ja kantele ovat varhaisimpia soitinlainoja. Jouhikko on 

peräisin Ruotsista kuten myös sormiaukolliset sarvisoittimet. (Leisiö, 1981, s. 53, 138.) 

Kantele on suomensukuisten kansojen yleissoitin, ja se on osa kansainvälistä soitinlajia. 

(Ala-Könni, 1986, s.12.) Tutkijat eivät ole kanteleen alkuperästä yhtä mieltä, mutta 

kanteleen on arveltu syntyneen kaksi- tai kolmetuhatta vuotta sitten, ja se on ollut 

keskeinen soitin suomalaisessa soitinmusiikissa satojen vuosien ajan (Saha, 2006, s. 403). 

2.2 Uuden ajan kansanmusiikki 

1600-luvulla alkanut murros vanhasta uuteen kansanmusiikkiin on tapahtunut vaiheittain ja 

sen kehityksestä on vain niukasti tietoa (Asplund, 2006, s. 115). Kansanmusiikkityylin 

murros tapahtui yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena, kun taloudellinen tilanne 

Ruotsissa koheni. Kauppayhteydet vilkastuivat ja kulttuurielämässä tapahtui kehitystä. 

(Asplund, 1981, s. 64.) Välimuotoisia lauluja olivat laululeikit, pilkkalaulut, balladit sekä 

leikki-, tanssi-, kehto- ja ketjulaulut. Niiden kehityksen seurauksena syntyi pikkuhiljaa 

rekilaulu (Asplund, 1981, s. 94). Välimuotoiset laulut eivät noudattaneet kalevalamittaa 

enää tarkasti, vaan kalevalaisen runosäkeen rinnalla laulettiin metrisesti poikkeavia säe- ja 

säkeistörakenteita. (Asplund, 2006, s. 133.)  
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Pilkkalauluista on merkintöjä jo 1600-luvulta oikeudenkäyntien pöytäkirjoista. 

Pilkkalaulujen sepittäjät joutuivat pahimmista sanoituksistaan oikeuden eteen, jos 

asianomainen koki kunniaansa loukatun. Pilkkalauluissa esiintyi jo riimittelyä, mutta niistä 

puuttui selkeät säkeistöt ja runomitta oli vaihtelevainen. (Asplund, 1981, s. 68–69.) 

Balladit eli kertovat kansanlaulut levisivät Suomeen Ruotsin kautta, ja ruotsalaiset balladit 

vaikuttivat suomalaisiin versioihin. Suomalaisissa balladeissa sisältö pysyi lähes 

samanlaisena kuin ruotsinkielisissä. Säkeistörakenne vaihteli kahdesta nelisäkeiseen. Sen 

jälkeen tuli kertauma eli refrengi, jonka rytmiikka saattoi vaihdella riippumatta muiden 

säkeiden mitasta. (Asplund, 1981, s. 70–71.) 

Tanssilaulun vanhinta suomalaista muotoa edusti ketju- tai piiritanssi, jota esilaulaja johti 

laulaen runomittaista lauluja. Myöhemmin myös tanssin säestykseksi laulettiin osia 

balladeista. (Asplund, 2006, s. 129–130.) Erityisen elävänä laululeikkiperinne on ollut 

suomenruotsalaisilla, joilla se on liittynyt kiinteästi vapaa-ajan viettoon. 

Laululeikkiperinteen hiipumiseen on vaikuttanut luultavasti tanssin ja pelimannimusiikin 

vähittäinen yleistyminen 1700-luvulla. (Asplund, 1981, s. 79, 84). Tanssi- ja 

leikkilauluperinteessä kansanlaulun murros hahmottuu samaan tapaan kuin pilkkalauluissa. 

Riimittelyä oli säkeiden lopussa ja kalevalaisen runomitan rinnalla esiintyi siitä poikkeavia 

säe- ja säkeistörakenteita. (Asplund, 2006, s. 132–133). 

Kehtolauluissa säilyi pisimpään eli 1900-luvulle saakka kalevalaisen runolaulun muoto ja 

sisältö. Katolisen kirkon rukousten vaikutus heijastui kehtolaulujen sanoitusten aiheissa. 

Tuudittaja usein leikitteli ja improvisoi sanoilla ja melodialla. Vanhan kalevalaisen 

muodon rinnalla alkoi esiintyä myös uusia kehtolauluja, joissa sama riimi esiintyi aina 

kahdessa peräkkäisessä säkeessä. (Asplund, 2006, 1981, s. 118–121).  

Ketjulaulut ovat kehtolaulujen tapaan vanhaa lastenperinnettä. Perinteen juuret ovat 

kalevalaiselta kaudelta. Ketjulauluihin sulautui piirteitä sekä vanhasta että uudesta 

perinteestä. (Asplund, 1981, s. 87). Välimuotoisissa ketjulauluissa esiintyi uudenlaisia 

teemoja ja sävelmiä. Ketjulaulun rakenteellinen pohjakaavio uudistui muodoltaan. 

Ketjulaulu koostui yleensä kysymyksestä ja vastauksesta. Esimerkiksi ensin kysytiin: 

”Mitkäs nuo merellä uivat?”  ja sen perään tuli vastaus: ”Allit nuo merellä uivat.” 

(Asplund, 2006, s. 122).  
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Riimillinen rekilaulu muotoutui 1700-luvun lopulla, ja siitä tuli yleisin uusimittaisen 

kansanlaulun muoto (Asplund, 1981, s. 95). Rekilaulu on ollut perusmuodoltaan 

yksisäkeistöinen eli laulun eri säkeistöistä ei muodostunut yleensä tarinallista 

kokonaisuutta, vaikka joskus laulaja ilmaisi asiansa useammalla säkeistöllä. Säkeistö 

muodostui kahdesta säeparista, joilla oli sama loppusointu. (Asplund, 2006, s.146). 

Tyypillisiä riimejä olivat esimerkiksi kuusi - uusi, nähden - tähden sekä näitä - häitä.  

Rekilaulun sepittäjällä oli apuna myös niin kutsuttu luonnonjohdanto, missä ensimmäinen 

säepari kuvailee luontoa ja sitä seuraa säe, joka jatkaa toisesta aiheesta. Laulajalla oli 

varastossa erilaisia säkeitä ja riimipareja, joita yhdistelemällä sai kulloiseenkin tilanteeseen 

sepitettyä sopivan laulun. Laulutapaan kuului muuntelu, joka vähitellen hiipui ja unohtui 

rekilaulun mennessä pois muodista. (Asplund, 1981, s. 96–97.)  

Rekilaulusävelmissä esiintyi yleensä neli-iskuinen rytmi. Kalevalaiseen runolauluun 

verrattuna suurin muutos rekilauluissa oli säkeistöllisyys ja sävelalan laajeneminen. 

Viisisäveliköstä sävelala laajeni jopa yli oktaaviin ja melodiassa tehtiin suurempia 

intervallihyppyjä toisin kuin asteittain etenevässä runolaulussa. Vähitellen melodiat 

siirtyivät kohti duuri-molli-tonaliteettia. (Asplund, 2006, s. 149; Asplund, 1981, s. 68.) 

Rekilaulut olivat enimmäkseen nuorison käytössä ja aiheet käsittelivät heidän arkeensa 

liittyviä asioita. Rakkaus iloineen ja suruineen oli yleisin teema, mistä sepitettiin lauluja. 

Nuoret lauloivat niitä usein keskinäisissä illanistujaisissaan, joita saatettiin järjestää kylillä 

viikoittainkin. (Asplund, 2006, s. 152–153.)  

1600-luvulla myös soitinmusiikki koki suuria muutoksia (Asplund, 1981, s. 125). Suomeen 

rantautui uusia soittimia, kuten viulu, klarinetti ja harmonikka. (Ala-Könni, 1986, s. 11, 

13). Uudet soittimet vaikuttivat kansanmusiikkiin, ja piirteitä omaksuttiin paljon 

ruotsalaisesta kansanmusiikista. Tämän ajan musiikkia on nimitetty pelimannimusiikiksi, 

ja se oli suurimmaksi osaksi vielä yksiäänistä. (Asplund, 1981, s.125). 

Ala-Könnin (1986, s. 47) mukaan pelimanni (ruots. spelman) on tarkoittanut ”kuulomuistin 

varassa ilman nuotteja ohjelmistonsa taitavaa kansansoittajaa”. Pelimanneiksi on kutsuttu 

nimenomaan viulisteja, kun taas puhallinsoittajia on kutsuttu musikanteiksi. Pelimannin 

käsite ja tehtävä on muuttunut ajan kuluessa ja nykyään pelimannina pidetään itseoppinutta 

kansansoittajaa, jonka ohjelmistoon kuuluu perinnesävelmiä. Leisiön ja Westerholmin 

(2006, s. 448–449) mukaan pelimanni on tarkoittanut sekä viulisteja että klarinetisteja, ja 

sana yleistyi suomalaisten kielen käytössä vasta 1960-luvulla, vaikka se on esiintynyt 
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kirjallisissa lähteissä jo 1600-luvulla. Käsite on nykyään laajentunut kattamaan soittajat ja 

laulajat, jotka esittävät kansanmusiikkia.  

Pelimannit oppivat soittotaitonsa ja ohjelmistonsa kuuntelemalla ja katselemalla 

vanhempia soittajia, ja usein pelimannius periytyi suvussa. 1500- ja 1600-luvuilla 

pelimannien soittamat sävelmät ovat olleet ulkomaalaista alkuperää ja ohjelmisto on 

koostunut virsistä tanssisävelmiin. Ajan kuluessa sävelmät muuttuivat paikallisimmiksi ja 

osa soittajista sävelsi itse uutta materiaalia. (Leisiö & Westerholm, 2006, s. 449.) 

Pelimanneihin on suhtauduttu historiassa kaksijakoisesti, sillä taitavia instrumentin 

hallitsijoita on ihailtu, mutta toisaalta pelimannien elämäntapaa on pidetty arveluttavana 

(Ala-Könni, 1986, s. 47; Leisiö & Westerholm, 2006, s. 449). 

1600-luvulla syntyi uusi häätraditio kruunuhäät, jossa tanssista tuli tärkeä ohjelmanumero 

aterian ja vihkimisen lisäksi. Pelimannien rooli muuttui keskeiseksi 1700-luvulla, sillä he 

säestivät usein yömyöhään kestäviä seremoniallisia häätansseja. Häätanssitavat vaihtelivat 

eri seuduilla, mutta polska oli suosituin häätanssi 1700-luvulla. Sitä tanssittiin ringissä, 

ketjuna sekä paritanssina. 1800-luvulta lähtien purppuri eli tanssisikermä syrjäytti 

hiljalleen polskan suosituimpana häätanssina. (Asplund, 1981, s. 146–151.)  

2.3 Nykykansanmusiikki 

Nykykansanmusiikki on verrattain nuori ilmiö, ja sille on olemassa vaihtoehtoisia 

nimityksiä, kuten uusi kansanmusiikki, maailmanmusiikki, world beat ja ethnopop. Eri 

termit kuvaavat hyvin ilmiön monimuotoisuutta (Pekkilä, 1998, s. 4.) Haapoja (2012, s. 

19) määrittelee nykykansanmusiikin ammattilaisten tekemäksi musiikiksi, jossa on 

vaikutteita eri musiikinlajeista. Asplund (2006, s. 522) puolestaan näkee 

nykykansanmusiikkiin kuuluvaksi rajojen rikkomisen, persoonallisen ilmaisun luomisen ja 

eri musiikkityyleistä ammentamisen. 

Kurkela (1989) nimittää nykykansanmusiikkia fuusiokansanmusiikiksi. Se syntyi 1900-

luvun jälkipuoliskolla ilmentäen uudenlaista esteettistä ajattelua aikaisempaan verrattuna. 

Fuusiokansanmusiikin tarkoituksena oli yhdistää uudempaa sävelilmaisua ja 

kansanmusiikille alkuperäisiä esitystyylejä ja -tapoja. Musiikillisia vaikutteita on tullut niin 

modernista populaarimusiikista kuin vieraista musiikkikulttuureista. Fuusiokansanmusiikin 

syntymiseen on vaikuttanut Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosasto, sillä koulutuksen 
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tarkoituksena on ollut kehittää musiikillisia fuusioita. Ominaista fuusiokansanmusiikille on 

myös se, että perinnettä ja sen omaleimaisuutta kunnioitetaan, mutta samalla historiallista 

kansanmusiikkia halutaan kehittää hyödyntäen mahdollisimman erilaisia musiikillisia 

keinoja, jotka eivät ole sidoksissa länsimaisen taidemusiikin estetiikkaan. (Kurkela, 1989, 

s. 119–121.)  

Pekkilä (1998) muotoilee nykykansanmusiikille kolme ominaispiirrettä. Ensimmäinen 

piirre on suhde historiaan ja perinteeseen. Tämä ilmenee esimerkiksi siinä, miten 

nykykansanmusiikkiyhtyeet nimeävät kokoonpanonsa. Värttinä, Tallari ja Leikari 

viittaavat vanhaan perinteeseen. Perinne näkyy myös yhtyeiden ohjelmistossa ja 

ideologiassa. Toisena ominaispiirteenä voidaan pitää nykykansanmusiikin suhdetta 

kansaan tai kansalliseen. Tämä näkyy siten, että yhtyeet profiloituvat johonkin tiettyyn 

kansaan tai etniseen ryhmään. Vastakohtana kansalliselle on kolmas piirre eli globaalisuus 

ja populaarimusiikinomaisuus. Vaikka musiikit profiloituvat johonkin tiettyyn kansaan tai 

etniseen ryhmään, niin ne ovat ulkopuolistenkin saatavilla esimerkiksi 

musiikkifestivaaleilla, joiden kautta tavoitetaan kuulijoita globaalisti. 

Populaarimusiikinomaisuudella tarkoitetaan sitä, miten musiikissa korostuu beat eli 

rytmiikka sekä tietynasteinen kaupallisuus. Nykykansanmusiikki on enemmän osallisena 

musiikkiteollisuudessa kuin perinteinen kansamusiikki. Julkisuus, näkyvyys, markkinointi 

ja kaupallisuus ovat osa nykykansanmusiikkia, vaikka ei yhtä suuressa määrin kuin 

populaarimusiikissa. (Pekkilä, 1998, s. 4–5.) 

Nykykansanmusiikki saavutti suosiota maailmanlaajuisesti 1990-luvulla. Pekkilän (1998) 

mukaan siihen vaikuttivat politiikassa tapahtuneet suuret muutokset, kuten Neuvostoliiton 

hajoaminen ja Saksojen yhdistyminen. Samalla kommunistisen ideologian vaikutusvalta 

väheni ja markkinatalous hyväksyttiin ”oikeaksi” ideologiaksi. Suomessa esimerkiksi 

Työväenmusiikki-instituutti vaihtoi nimensä Maailmanmusiikin keskukseksi ja 

kaupallistuminen sekä markkinointi edistivät nykykansanmusiikin tulemista tunnetuksi. 

(Pekkilä, 1998, s. 5.) 

Suomessa nykykansanmusiikki-ilmiön syntymisen syitä on kartoitettu monesta eri 

näkökulmasta. Pekkilän (1998) mukaan Suomen poliittinen avautuminen kohti muuta 

Eurooppaa, feminismi sekä tietoliikennetekniikan kehittyminen ovat vaikuttaneet 

suomalaisen nykykansanmusiikin suosioon (Pekkilä, 1998, s. 5). Haapoja (2012) ulottaa 

ilmiön juuret 1800-luvulle, jolloin kansanmusiikki nähtiin arvokkaana ja sitä haluttiin 
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vaalia. 1900-luvulla pidettiin pelimannikilpailuja ja perustettiin järjestöjä, kuten 

Pelimanniyhdistys (nykyisin Suomen Kansanmusiikkiliitto). Järjestöt edistivät 

kansanmusiikin asemaa muun muassa organisoimalla kansanmusiikkikursseja. 

Pelimannipiirit ja -yhtyeet sekä kansanmusiikkifestivaalit edesauttoivat kansanmusiikin 

uutta tulemista 1960-luvulla. Myös kansakoulun musiikinopetus ja kansalaisopistot loivat 

perustaa nykykansanmusiikille ilmiönä sekä uudet mediat, kuten äänilevyt ja radio. 

(Haapoja, 2012, s. 19–20; Heikkilä & Virtanen, 2011, s. 318–319.) Sibelius-Akatemian 

kansanmusiikkiosaston perustaminen vuonna 1980-luvulla on antanut kansanmusiikin 

tekemiseen hyvät mahdollisuudet, ja ammattitaitoiset tekijät edesauttavat kansanmusiikin 

arvostuksen kasvamista (Pekkilä, 1998, s. 5).  
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3 KANSANMUSIIKIN PEDAGOGISIA SUUNTAUKSIA 

Kansanmusiikki on siirtynyt sukupolvelta toiselle aluksi kuulon- ja muistinvaraisesti ennen 

nykyaikaista äänitteisiin ja teksteihin perustuvaa kulttuuria (Ala-Könni, 1986, s. 7). 

Opetusta on annettu ja annetaan edelleen perinteisen mestari-kisällimallin mukaisesti, 

mutta sen rinnalle on kehittynyt myös toisenlaisia tapoja opettaa kansanmusiikkia. Mauno 

Järvelän kehittämä näppäripedagogiikka sekä Sibelius-Akatemiassa 1980-luvulla aloitettu 

kansanmusiikin opetus ovat lisänneet kansanmusiikin pedagogisten käytänteiden 

monimuotoisuutta.  

3.1 Mestari-kisällimalli kansanmusiikin opetuksessa 

Ala-Könnin (1986) mukaan soittotaito on siirtynyt samassa suvussa sukupolvelta toiselle 

tai soitonoppia on käyty hakemassa tietyiltä opettajilta maksua vastaan. Kansanmusiikin 

piirissä järjestäytynyttä opetusta ei ole ollut, vaan soittamaan on opittu kuuntelemalla 

vanhemman pelimannin soittoa. Joidenkin pelimannien ympärille syntyi koulukuntia, joilla 

on ollut suuri merkitys kansanmusiikkiin. Muun muassa 1800-luvulla elänyt 

kanteleensoittaja Kreeta Haapasalo oli esikuva Perhonjokilaakson kanteleensoittajille, 

jotka halusivat jäljitellä Haapasalon soittotyyliä. (Ala-Könni, 1986, s. 48.)  

Mestari-kisällimallin mukaista oppimista voi tapahtua kahdessa erilaisessa kontekstissa. 

Ensimmäisessä tavassa kisällin tehtävänä on seurata opettajansa työskentelyä ja oppia siitä, 

miten tulee toimia. Pikku hiljaa mestari voi uskoa yhä vaativampia tehtäviä oppipojalleen, 

joissa kisälli soveltaa mestarilta omaksumiaan työtapoja saamiinsa tehtäviin. Nykyään 

instrumenttitunneilla oppiminen ei tapahdu tämän mallin mukaan, vaan mestari-

kisällimallilla tarkoitetaan toisenlaista oppilas-opettajasuhdetta. Siinä kisällillä on paljon 

aktiivisempi ja vastuullisempi rooli. Mestari toimii valmentajana, joka tekee huomioita 

oppilaan soitosta, antaa uusia näkökulmia ja kehitysehdotuksia oppilaalle. Oppilaan tulee 

vuorostaan työstää tunnilla saamaansa materiaalia, jotta oppimisprosessia voidaan 

seuraavalla soittotunnilla viedä eteenpäin.  Riippuen paljon opettajan tavasta opettaa, 

opettaja voi joko soittaa oppilaalleen malliksi tai kommentoida sanallisesti, miten jokin 

kohta kappaleessa tulisi soittaa. (Pöyhönen, 2011, s. 34–35.)  
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Järvelän (2014) mukaan opettajan tehtävänä on siirtää oppilaalle itse omaksumiaan tietoja 

ja taitoja sekä antaa malli toimia muusikkona. Pedagogiikka tiivistyy vanhempien 

pelimannien soiton kuunteluun ja heidän soittotyylinsä jäljittelyyn. Myös kaikenikäisten 

yhteismusisoinnissa tapahtuu mestari-kisällimallin mukaista oppimista, kun nuoremmat 

soittajat saavat soittaa yhdessä vanhempien soittajien kanssa. (Järvelä, 2014, s. 32, 43–44.) 

Mestari-kisällimallissa oppilaalle välittyy myös opettajan hiljaista tietoa, jota opettaja ei 

edes välttämättä huomaa jakavansa. Kansanmusiikkialan oppilaitokset ovat vuodesta 2009 

alkaen järjestäneet ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille opintoperiodin Kaustisella. Sen 

tarkoituksena on ollut tutustua toisiin kansanmusiikin opiskelijoihin. Aiheina viikolla ovat 

olleet mestari-kisällimalli, musisoiva tutkija sekä tutkiva muusikko. Mestari-kisällimalli on 

toteutettu työpajana, jossa opiskelijat ovat opiskelleet mestaripelimannien tietoa 

haastattelujen ja soittonäytteiden kautta. Myös yhteisen esityksen työstäminen mestarien 

kanssa on ollut osa oppimisprosessia. (Hakamäki, 2013, s. 16-17.) 

3.2 Näppäripedagogiikka 

Näppäripedagogiikan kehittäjä on kaustislainen viulupelimanni Mauno Järvelä. Hän 

opiskeli Sibelius-Akatemiassa viulusoittoa opettajanaan professori Onni Suhonen. Järvelä 

on uransa aikana toiminut Helsingissä Suomen Kansallisoopperan orkesterissa ja 

Aleksanterin teatterissa viulistina. Hän jatkoi muusikon uraansa Radion 

sinfoniaorkesterissa ja toimi 1970-luvulla myös Kirkkonummen musiikkiopistossa 

viulunsoiton opettajana. Järvelä muutti perheineen takaisin Kaustiselle vuonna 1978 

asuttuaan yhdeksän vuotta pääkaupunkiseudulla. Vuonna 1985 Järvelä aloitti työt 

kokopäiväisenä musiikinopettajana Perhonjokilaakson kansalaisopistossa. (Järvelä, 2014, 

s. 14–16.)  

3.2.1 Näppäritoiminnan syntyminen ja leviäminen  

Mauno Järvelän aloittamaa näppäritoimintaa oli edeltänyt Aaro Kentalan 1970-luvulla 

perustamat lapsille ja nuorille tarkoitetut pelimanniryhmät. Vuonna 1981 Mauno Järvelä 

aloitti toimintansa Perhonjokilaakson kansalaisopistossa (Järvelä, 2014, s. 17). Järvelän 

oppilasmäärät kasvoivat, ja kansalaisopiston leivissä Järvelälle avautui mahdollisuus 

kehittää omaa opetusmalliaan. Siihen ei sisältynyt pääsykokeita, sillä Järvelä halusi välttää 

soittajien taitojen vertailua paremmiksi tai huonommiksi soittajiksi. (Järvelä, 2014, s. 17).  
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Näppäritoiminnan alusta alkaen kaikki halukkaat pääsivät osallistumaan viikoittain 

kokoontuviin opetusryhmiin, ja niiden rinnalla oppilaat saivat myös yksityisiä viulutunteja. 

Tutkintoja sai suorittaa vapaaehtoisesti, jos oppilailla oli motivaatiota ja edellytykset 

suoriutua niistä. Yhteisharjoituksissa olivat mukana lasten ja heidän vanhempiensa lisäksi 

sekä tanssi- ja taidemuusikoita että kylän pelimanneja. Harjoitukset olivat aluksi 

soittopainotteisia, mutta niissä myös laulettiin jonkin verran. Laulun rooli kasvoi vasta 

myöhemmässä vaiheessa samalla, kun myös soitinvalikoima laajeni. Se loi mahdollisuudet 

kehittää näppäritoimintaa kamarimusiikilliseen suuntaan (Järvelä, 2014, s. 16–20).  

Näppärit esiintyivät Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla, ja ilmiö kantautui enenevässä 

määrin ihmisten tietoisuuteen. (Heikkilä & Virtanen, 2011, s. 6; Järvelä, 2014, s. 19.) 

Järvelä alkoi pitämään näppärikursseja paikkakunnilla, jotka eivät olleet suoranaisesti 

yhteydessä Kaustiseen, kuten Savonlinna, Kajaani ja Valkeakoski. 1980-luvulla 

näppäritoiminnasta tehtiin kolme dokumenttielokuvaa vuosina 1982, 1984 sekä vuonna 

1985. Näppärit kävivät esiintymässä muun muassa Helsingissä, Turussa, Tukholmassa 

sekä Helsingissä ja Yhdysvaltojen Tampassa järjestetyissä ISME-kongresseissa. (Järvelä, 

2014, s. 19–20.)  

3.2.2 Näppäripedagogiikan periaatteet 

Näppäripedagogiikan perustana on seuraavat viisi periaatetta: 

1. Tarjotaan kaikille halukkaille mahdollisuus harrastaa musiikkia. 

2. Palautetaan soittaminen osaksi arkea. 

3. Ohjataan kaiken ikäiset ja -tasoiset soittajat musisoimaan yhdessä. 

4. Säilytetään pelimanniperinne elävänä ja otetaan se osaksi oppisisältöjä. 

5. Edistetään rajatonta ja ajatonta musiikkikasvatusta. (Järvelä, 2014, s. 4.)    

Näppäripedagogiikka rakentuu musiikkikasvatusfilosofialle, jossa yhdistetään 

taidemusiikin ja perinnemusiikin opetus toisiinsa. Samalla tavoitteena on turvata 

mahdollisimman laaja musiikinharrastajapohja (Järvelä, 2014, s. 4.) Ensimmäisen 

periaatteen tarkoituksena on mahdollistaa musiikkiharrastus kaikille halukkaille ilman 

pääsy- tai tasokokeita. Samalla lahjakkaita ja motivoituneita soittajia rohkaistaan 

kehittymään, mutta soittajien välistä kilpailua ja vastakkainasettelua soittotaitojen 
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perusteella pyritään välttämään. Näppäripedagogiikan keskeisempänä tavoitteena on 

yhteisöllinen musiikkikasvatus, joka tukee hyvän ja kestävän musiikkisuhteen 

rakentumista. Toisen periaatteen mukaisesti musiikin ja soittamisen tulee olla arjessa 

läsnä, sillä silloin musiikkiharrastus todennäköisemmin jatkuu koko elämän ajan. 

Järvelän  toiminnan tavoitteena on ollut, että tarjolla olisi avoimia harrastajaryhmiä, 

joissa soittamisesta tulisi osa arjen rutiineja. (Järvelä, 2014, s. 30–31.)  

Näppäri-kursseilla opettajat jalkautuvat oppilaiden sekaan ja opettavat nuorempia 

soittajia. Samalla vanhemman sukupolven tiedot musiikillisesta kulttuuriperinnöstä 

välittyvät eteenpäin nuoremmalle sukupolvelle mestari-kisällimallin mukaisesti. 

Kolmannen periaatteen tavoitteena on turvata yhteisöllinen tapa oppia musiikkia, kuten 

soittotekniikkaa ja -tyyliä sekä yhteisön toimintatapoja. (Järvelä, 2014, s. 32–33, 39.)  

Perinteisesti pelimanniperinne on siirtynyt mestaripelimannilta korvakuulolta 

opettelemalla oppipojille. Pelimanniperinteessä itseoppimisella on ollut keskeinen 

rooli, mutta kaupungistumisen ja musiikkioppilaitosten myötä on tapahtunut 

vieraantumista pelimannikulttuurista ja sen edustamista arvoista. Neljännen ja 

viidennen periaatteen tavoitteena on siten muistuttaa pelimanniperinteen taustalla 

vaikuttavista arvoista sekä tiedosta, ja ottaa ne osaksi oppisisältöjä. (Järvelä, 2014, s. 4, 

34–35.)  

3.3 Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosaston pedagogiset metodit 

Vuonna 1983 perustetun Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosaston perustamisen 

tavoitteena oli elvyttää kuolevaa kansanmusiikkitraditiota, monipuolistaa kansanmusiikin 

kenttää ja nostaa kansanmusiikin arvostusta kouluttamalla taitavia ammattilaisia. Sibelius-

Akatemian opettajien omaleimaisia päämääriä heijastavat seuraavat tavoitteet: 

kansanmusiikin tulisi olla oleellinen osa nyky-yhteiskuntaa, elvyttää suullista perinnettä, 

antaa kansanmuusikoille vapaus kehittää kansanmusiikkia taiteena, tarjota opiskelijoille 

artistisia taitoja ja rohkaista heidän vapauttaan ja luovuuttaan tehdä persoonallista 

musiikkia. (Hill, 2009, s. 86, 88-89).  

Improvisaatio on ensisijainen työkalu luovuudelle, persoonalliselle ilmaisulle ja 

korkealaatuisen taiteen saavuttamiselle. Se on keskeinen prosessi nykykansanmuusikoiden 

luomisessa ja esiintymisessä. Se toimii siltana nykyaikaisten käytäntöjen ja historiallisen 
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kansanmusiikin välillä. (Hill, 2005, s. 229.) Laitisen (1993) mukaan improvisaatiolla on 

tärkeä rooli pedagogisesti. Improvisaatio liittyy ensinnäkin kuulon- ja muistinvaraiseen 

oppimiseen sekä nuottien aseman kyseenalaistamiseen musiikin opiskelussa. Toiseksi 

improvisaatiolla on muusikkouden muotoutumisessa suuri vaikutus. Improvisaation avulla 

voidaan tavoittaa muusikon sisällä oleva musiikki ja auttaa sitä pääsemään esille. Laitinen 

on luonut käsitteen impro kuvaamaan muusikon vapauden ja pakon välistä suhdetta. 

Pakolla tarkoitetaan kulttuurin määrittelemää traditiota, ja impro tarkoittaa ympäröivän 

musiikkikulttuurin suomia vapauksia muusikolle. Musiikin osatekijät, kuten esimerkiksi 

melodiikka, rytmiikka, fraseeraus, muotorakenteet, artikulaatio ja laulun runous, 

suhteutetaan muusikolle suodun vapauden eli impron ja pakon väliselle asteikolle. Tämä 

asteikon tarkoituksena on havainnollistaa sitä, miten monenlaista improa on olemassa.  

Pedagogisesti on hyvin tärkeää, että muusikolla on  tarpeeksi vapautta ilmaista itseään. 

(Laitinen, 1993, s. 31, 35–37.)   

Hill (2005) on luokitellut viisi erilaista improvisaation päätyyppiä, joita hyödynnetään 

kansanmusiikkiosaston opetuksessa. (1) Aikaisemmin sävelletyn melodian muuntelu, (2) 

äänellä säveltäminen tai perinteisen materiaalin spontaani uudelleenluominen, (3) 

minimalistinen motiiveihin ja muunteluun perustuva vapaa improvisointi, (4) vapaa 

kokeellinen improvisointi sekä (5) improvisoitu säestys. Ensimmäiset neljä tyyppiä 

kehittyvät jatkumona eniten jäsennellystä vähiten jäsenneltyyn, ja niitä voidaan yhdistellä 

esityksen aikana eri tavoilla. (Hill, 2005, s. 230.)  

Hillin (2009) mukaan Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolla on käytössä kaksi 

pääasiallista opetusmetodia. Ensimmäinen on edellä mainittu simuloitu äänellä 

säveltäminen (simulated oral composition) ja toinen on vapaa kokeellinen improvisaatio 

(experimental free improvisation). Näiden kansanmusiikkiosastolla kehitettyjen metodien 

tarkoituksena on palauttaa perinteiseen kansanmusiikkiin luovuus, rohkaista opiskelijoita 

rikkomaan musiikillisen sovinnaisuuden rajoja sekä kannustaa opiskelijoita luovuuteen ja 

taiteelliseen vapauteen. Esimerkiksi maisterivaiheen opinnoissa opiskelijoiden tulee pitää 

kolme konserttia: ensimmäinen vanhasta kansanmusiikista, toinen uudemmasta ja kolmas 

heidän omasta musiikistaan. (Hill, 2009, s. 86, 89).  
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3.3.1  Simuloitu äänellä säveltäminen  

Yksi kaikista laajimmin käytetyistä pedagogisista strategioista on simuloitu äänellä 

säveltäminen, jonka muotoutumiseen on vaikuttanut Albert Lordin teoria. Hillin (2009) 

mukaan suomalaiset kansanperinteen tutkijat arvelevat, että Lordin teoria selittää ikivanhat 

kalevalaiset runonlaulut. Lordin teoriassa suullisen tradition pitkät eepokset ja 

kerronnalliset laulut sävellettiin esityshetkessä suullisesti. Runolaulaja rakensi spontaanisti 

laulun yhä uudelleen hyödyntäen muistissaan olevaa perimätietoa metrisistä fraaseista, 

kaavoista, kerronnallisista teemoista ja tarinakuvioista. (Hill, 2009, s. 95.) Runolaulaja on 

oppinut ammattitaitonsa myötä rakentamaan kerronnallisen laulun, jossa hyödyntää 

muistinvaraisesti oppimiaan kaavoja, teemoja ja sävellystekniikkaa. Laulun teemoista 

muodostuu joustava suunnitelma, jonka mukaan laulu etenee, mutta vain osa teemoista on 

välttämättömiä laulun kannalta. (Lord, 1974, s. 99.) 

Nykykansanmuusikot eivät ole yleensä kasvaneet elävän suullisen perinteen ympäröimänä, 

joten kansanmusiikkiosaston opettajat ovat kehittäneet pedagogisen mallin, jonka avulla 

voidaan simuloida äänellä säveltämisen prosessia. Simuloitua äänellä säveltämistä 

hyödynnetään osaston kansanlaulutunneilla esimerkiksi siten, että opettaja antaa nuotin 

kalevalaisesta runolaulusta, josta on nuotinnettu neljän eri runolaulajan versio 1900-luvun 

alusta. Tarkoituksena on muistaa kaikkien laulajien versiot, ja sitten improvisoiden esittää 

oma versio runolaulusta hyödyntämällä erilaisia fraaseja sekä omaa ymmärrystä kertovasta 

ja runollisesta tyylistä. Vaikka spontaani uudelleen luominen on yleisempää vanhan 

perinteen esityksissä, niin jotkut muusikot hyödyntävät sitä myös uudemmassa traditiossa, 

kuten esimerkiksi pelimannisävelmissä. (Hill, 2005, s. 238, 240, 242.) 

Tämän tekniikan avulla opiskelijoille  simuloidaan kansanmusiikin alkuperäistä kuulon- ja 

muistivaraista tilaa. Samalla heille tulevat tutuiksi useat sekä melodiset että runolliset 

mahdollisuudet ilmaisuun. Kuulon- ja muistinvaraisessa traditiossa muusikot ja laulajat 

todennäköisemmin muotoilevat laulun uudelleen käyttäen tuttuja fraaseja ja malleja 

suhteuttaen ne kokonaisymmärrykseensä laulun sisällöstä ja merkityksestä. Tämä toimii 

vastakohtana laulun sanasta sanaan ja nuotista nuottiin esittämiselle. Muusikot myös 

todennäköisemmin säveltävät, improvisoivat tai keksivät jonkin uuden jakson tai osan 

unohtuneiden osien tilalle. Nykyaikaisessa teksteihin ja äänitteisiin perustuvassa 

kulttuurissa tapahtunut muutos on johtanut siihen, että kuulon- ja muistinvaraisten 

prosessien seurauksena syntyneet laajat variaatiot on kadotettu. Kansanmusiikkiosastolla 
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kehitetyt tekniikat opiskelijoiden muistojen manipulointiin ovat yritys taistella nuottien ja 

äänitteiden staattisuutta aiheuttavaa vaikutusta vastaan. Samalla halutaan palauttaa 

persoonallinen variaatio sekä kuulon- ja muistinvaraisen tradition ainutlaatuisuus osaksi 

kansanmusiikkia. (Hill, 2005, s. 242, 245.)  

3.3.2 Vapaa kokeellinen improvisaatio  

Vapaan kokeellisen improvisaation harjoituksia käytetään pääosin pedagogisena välineenä 

rohkaisemaan opiskelijoiden taiteellista vapautta, kun taas äänellä säveltämisharjoitukset 

antavat opiskelijoille musiikillisia työvälineitä luovuuteen. Vapaan kokeellisen 

improvisaation pedagogisina tavoitteina on laajentaa opiskelijoiden käsityskykyä ja 

haastaa syvälle juurtuneita ajatuksia siitä, mitä on hyvä musiikki ja miten musiikkia tulisi 

esittää. Tarkoituksena on muuttaa opiskelijoiden minäkuvaa siitä, mihin he kykenevät 

soittajina sekä antaa opiskelijoille itsevarmuutta ja rohkeutta ottaa luovia riskejä. (Hill, 

2009, s. 102.) 

Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosaston opinto-oppaassa avantgarde-projektit kuuluvat 

kurssiin nimeltä ”Esittämisen muodot”. Vapaan kokeellisen improvisaation taustalla 

vaikuttavat avantgardistinen taidemusiikin sävellys, kokeellinen musiikki, free jazz ja 

performanssitaide. Heikki Laitinen, joka on opiskellut modernin taidemusiikin 

säveltämistä, on ollut vastuussa avantgardististen ja kokeellisten projektien käyttöön otosta 

kansanmusiikkiosastolla. Siten vapaa improvisaatio on samanaikaisesti silta kuviteltuun 

suomalaiseen menneisyyteen ja linkki nykyaikaisiin monikansallisiin trendeihin. (Hill, 

2009, s. 102, 104.)  

Laitinen on pannut alulle useita kursseja ja projekteja, joilla oppilaita edellytetään 

käyttämään omia soittimiaan, ääniään ja kehojaan tavoilla, jotka haastavat länsimaisessa 

taidemusiikissa vallalla olevia konventioita. Opiskelijat voidaan esimerkiksi viedä maalle 

retriitille, jossa keskitytään intensiivisesti kokeellisen improvisaation harjoituksiin. He 

opettelevat laajentamaan laulutekniikkaansa ja keksimään uusia soittotapoja 

instrumenteilleen, jotta opiskelijoille kehittyisi uudenlainen suhde omaan instrumenttiin. 

Opiskeluun kuuluu myös modernia tanssia, liikuntaa ja performanssitaidetta, joiden 

tarkoituksena on rikkoa rajoja ja opiskelijoiden käsityksiä siitä, miten kehoa voi käyttää 

esiintyessään. (Hill, 2009, s. 103–104.) 
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Nämä kokemukset on koettu vahvoina ja voimaannuttavina, koska ne pakottavat 

opiskelijat astumaan mukavuusalueensa ulkopuolelle. Harjoitusten jälkeen opiskelijat 

ymmärtävät, että he ovat kykeneviä luomaan ja ilmaisemaan itseään monenlaisilla 

ilmaisutavoilla ilman negatiivista tuomitsemista. Se antaa rohkeutta ottaa luovia riskejä 

esityksissä ilman itsesensuuria negatiivisen palautteen pelossa. Se vapauttaa muusikon 

virheiden tekemisen pelosta, kun ymmärtää, että kaikki käy. Tämä asenne sopii myös 

perinteisen materiaalin opetukseen ja esittämiseen. (Hill, 2009, s. 105.)  

Kokeelliset harjoituksen muuttavat opiskelijoiden asenteita musiikin estetiikasta ja siitä, 

millainen käytös on hyväksyttävää ja toivottavaa. Kannustaminen radikaalisti erilaisten 

äänien ja liikkeiden esittämiseen rikkoo opiskelijoiden ennakkoasenteita siitä, mitä 

musiikki on, mikä lasketaan musiikiksi, ja miten musiikkia voidaan arvioida. Se avaa 

mieltä näkemään uusia mahdollisuuksia, erilaisia ääniä ja antaa yksilöille ideologisen 

voiman olla erilainen. Ei tarvitse sopeutua, vaan voi rikkoa rajoja ja pyrkiä kohti 

musiikillista vapautta. (Hill, 2009, s. 105–106.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimukseni aineiston analyysissä pyrin löytämään tutkimuskysymyksiini vastauksia 

empiirisen aineiston pohjalta. Keräsin aineiston kuvaamalla kansanmusiikkityöpajaa, 

kirjoittamalla kenttämuistiinpanoja, osallistumalla itse työpajaan soittajana sekä 

haastattelemalla yhtä työpajan opettajista. Aineiston analyysissa keskityn haastattelun 

tuottamiin tuloksiin. 

4.1 Aineiston hankinta ja tutkimusmenetelmät 

Tutkimukseni empiirinen osa ja aineiston hankinta tapahtui Oulussa syksyllä 2014 

kansanmusiikkityöpajassa, joka kesti perjantai-iltapäivästä lauantai-iltaan. Opettajina 

toimivat erään suomalaisen nykykansanmusiikkiyhtyeen jäsenet. Työpajaan osallistui 

yhteensä noin 50–60 soittajaa, joiden ikä jakautui noin 10-70 ikävuoden välille. Soittajat 

saivat etukäteen sähköpostiinsa nuotit kappaleista, joita työpajassa oli määrä soittaa. 

Työpajan tavoitteena oli saada seitsemän kansanmusiikkikappaletta lauantai-illaksi 

esityskuntoon.  

Työskentely rakentui siten, että ensin opettajat soittivat uuden kappaleen malliksi 

soittajille, jonka jälkeen sitä työstettiin porukalla. Opettajat jalkautuivat soittajien sekaan 

niin, että muutama oli edessä johtamassa koko joukkoa ja loput opettajista olivat eri 

sektioiden, kuten komppi- ja melodiasoittajien luona, antamassa sektiokohtaisia ohjeita 

soittajille. Kappaleiden harjoittelu aloitettiin soittamalla niitä aluksi hitaasti 

harjoitustempossa. Soittoteknisesti vaikeita kohtia, dynamiikkaa ja fraseerausta hiottiin 

yhdenmukaiseksi, ja vähitellen saavutettiin tavoitetempo. Muutamassa kappaleessa 

stemmoja omaksuttiin myös korvakuulolta. Lauantai-iltana järjestettiin kaksiosainen 

konsertti, jossa ensimmäisen puoliskon aikana nykykansanmusiikkiyhtyeen jäsenet 

esiintyivät.  Puoliajan jälkeen työpajaan osallistuneet soittajat liittyivät mukaan esitykseen. 

Aineiston keruu tapahtui etnografisen tutkimuksen tapaan monipuolisesti eri menetelmiä 

käyttäen. Kuvasin videokameralla työpajan, ja videomateriaalia tallentui vajaat kuusi 

tuntia. Kuvauksen kohteena oli opettajien työskentely työpajan aikana. Osallistuin itse 

työpajaan soittajana ja tein samalla kenttämuistiinpanoja. Tämän tutkimuksen kannalta 
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tärkein aineisto oli kuitenkin haastattelu, jonka toteutin yhdelle opettajista 

teemahaastatteluna.  

Teemahaastattelussa teemat tai aiheet on etukäteen määritelty, mutta kysymysten muoto ja 

järjestys eivät ole kovin tarkkaan mietittyjä (Hirsjärvi & Hurme, 1988, s. 36). Ennen 

haastattelua määrittelin viisi pääteemaa, jotka olivat haastateltavan tausta, pedagoginen 

ajattelu, kansanmusiikin opetusmenetelmät ja musiikkikasvatusfilosofia. Tutkimuksen 

kannalta keskeisimmät teemat olivat pedagoginen ajattelu ja kansanmusiikin 

opetusmenetelmät. Teemojen alle listasin itselleni esimerkkikysymyksiä, mutta 

haastattelutilanteessa kysymysten muoto ja järjestys muodostuivat tilanteeseen sopivalla 

tavalla.  

Olin etukäteen selvittänyt haastateltavan koulutustaustan, kytkökset näppäreihin ja 

ammatinkuvan. Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolta valmistunut haastateltava 

toimii viulun- ja yhtyesoiton sekä musiikinteorian opettajana. Hän soittaa useissa 

nykykansanmusiikkiyhtyeissä ja säveltää sekä sovittaa niihin materiaalia. Taustansa vuoksi 

hän soveltui hyvin haastateltavaksi. Haastattelu tehtiin työpajan toisena päivänä ennen 

konserttia ja sen kesto oli noin 36 minuuttia. 

4.2 Analyysin tulokset 

Teemahaastattelun analysoinnissa käytin aineistolähtöistä analyysimallia, jossa 

tutkimuskysymysten kannalta keskeinen tieto poimitaan esille. Analyysi toteutetaan 

teemoittelemalla aineisto ja luomalla yhtenäinen merkityskokonaisuus. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2003, s. 102–103.) Aineiston analyysin toteutin seuraamalla Tuomen ja 

Sarajärven (2003) hieman muokkaamaa Laineen mallia sisällönanalyysin etenemisestä: 

1. Päätä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa ja tee VAHVA PÄÄTÖS! 

2.a. Käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi. 

2.b. Kaikki muu jää pois tutkimuksesta! 

2.c. Kerää merkityt asiat yhteen ja erikseen muusta aineistosta. 

3. Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto (tms.). 
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4. Kirjoita yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi, 2003, s. 94.) 

Aluksi päätin, että vain ne aihealueet, jotka käsittelevät kansanmusiikin opetusta, 

näppäripedagogiikkaa, nykykansanmusiikkia ja Sibelius-Akatemian opetusta ovat 

tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavaa materiaalia. Keräsin edellä mainitut kriteerit 

täyttävän materiaalin erilleen muusta aineistosta ja nostin neljä pääteemaa, jotka olivat 

kansanmusiikin opetusmenetelmät, opettajan rooli soitonopetuksessa, 

näppäripedagogiikan piirteet työpajan toteutuksessa sekä nykykansanmusiikin vaikutus 

opetukseen. 

4.2.1 Kansanmusiikin opetusmenetelmät 

Haastattelussa tuli esille useita erilaisia kansanmusiikin opetusmenetelmiä. Perustaidoiksi 

haastateltava (H) määritteli nuotinluvun ja säveltapailun musiikinteorian opetuksessa.   

Kansanmusiikille ominaisesti korvakuulolta soittaminen on painottunut enemmän kuin 

nuoteista soittaminen soittotunneilla. Laitisen (1993) mukaan kuulon- ja muistinvarainen 

oppiminen kyseenalaistaa musiikin opiskelussa nuottien keskeisen aseman. Sen 

seurauksena improvisaatio on tärkeässä asemassa. (Laitinen, 1993, s. 31.) 

Haastateltava opettaa improvisaatiota useilla erilaisilla tavoilla niin instrumentti- kuin 

yhtyesoittotunneillakin. Improvisaatio toimii tunneilla usein asteikkojen soittamisen 

korvikkeena, sillä siihen voi yhdistää soittotekniikan opettamisen. Yksityisoppilaiden 

kanssa haastateltava opettaa improvisointia muun muassa siten, että oppilas käyttää 

soittaessaan vain kolmisointujen ääniä ja sointuvaihdoksessa hänen täytyy osua soinnun 

terssille. Soolojen säveltämisen avulla voi lähestyä improvisaation opettelua. 

 H: Aluksi opetellaan melodia ja sitte pitää siitä pikkuhiljaa lähteä aina, että soittaa vaikka 
 ku improvisoi yhden tahdin vaikka siittä ja sitte palaa takasin siihen melodialle. Ja sitte 
 loppujen lopuksi keksitään se melodia uudestaan. 

Yhtyesoitossa improvisoinnin opetus riippuu paljon ryhmästä ja usein siihen ei ole aikaa 

syventyä. Yksi tapa opettaa improvisaatiota on muunnella aikaisemmin sävellettyä 

melodiaa (Hill, 2005, s. 230).  

 H:  ”Yleensä mää näytän mallia sitte, että no vaikka tällä tavalla, että tää on näin helppoa 
 tähän vaan vaihtaa muutaman sävelen tai soittaa tässä vaikka pitkän äänen ja sitte 
 hyppää takas siihen melodiaan.” 
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4.2.2 Opettajan rooli soitonopetuksessa 

Instrumenttitunnit noudattavat mestari-kisällimallia, missä opettajan tehtävänä on opettaa 

tekniikkaa ja tulkintaa. Opettajalla on vastuu oppilaan oppimisesta ja opettajan tulee olla 

tarkkana siitä, miten soitetaan, vaikka ei olekaan vain yhtä tapaa soittaa oikein. Pöyhösen 

(2011, s. 34) mukaan opettaja toimii soittotunneilla ohjaajana, joka antaa oppilaalle uusia 

näkökulmia ja kehitysideoita soittamiseen. 

 H: ”Mulla nyt on lähinnä akatemialla nyt oppilaita, niin siinä mää oon kyllä aika tarkka 
 siitä, miten niitä [kappaleita] soitetaan. - - Mää nyt ainakin sen oman meininkini näytän, ja 
 jonkun verran  levyiltä mää laitan tekemään transkriptioita ja katotaan tarkasti niitä 
 tekniikoita,  miks tää kuulostaa  hyvältä, ja miten tätä vois käyttää jotenki omassa 
 soitossa.” 

Yhtyesoittotunneilla opettajan rooli vaihtelee sivussa olevasta vahvasti ohjaavaan. Vasta-

alkajat tarvitsevat yhtyesoitossa enemmän tukea, ja silloin opettaja soittaa mukana, että 

kappaleet pysyisivät kasassa. Pidemmällä olevien soittajien kanssa opettaja pysyy 

sivummalla, jotta yhtyeen jäsenet ottaisivat itse vastuun soittamisesta.  

 H: ”- - koska yleensä aina bändit ku ne saa ite ottaa sen vastuun, ne on paljon 
 skarpimpana tekee paljon paremmin sen homman, ku ei voi nojata siihen, että kyllä 
 mä siellä kuitekin rämpytän oikeen sen kappaleen.”  

4.2.3 Näppäripedagogiikan piirteet työpajan toteutuksessa 

Osalla työpajan opettajista oli näppäritaustaa. Kansanmusiikkityöpajassa ison ryhmän 

kanssa soittamisen idea ei ole yksityiskohtaisessa tekniikan opetuksessa vaan hyvässä 

ilmapiirissä, jossa osallistujat saavat kosketuksen kappaleisiin ja kokemuksia 

yhteissoitosta. Näppäripedagogiikan ensimmäisen ja kolmannen periaatteen mukaisesti 

työpajassa kaikki halukkaat pääsivät soittamaan yhdessä ja ikähaitari oli laaja (Järvelä, 

2014, s. 4). 

 H: ”Mutta tämmöstähän sen [työpajan] täytyy olla näin isolla porukalla kaikki samassa 
 paikassa, niin ei siinä kauhean yksityiskohtaisesti pysty niitä menemään. Se on ehkä 
 ennemminkin semmonen, että näkee vähän, miten ne biisit toimii ja tavallaan on siinä 
 tärkee, että on hyvä meininki. Sehän kuulostaa hyvältä ku on noin iso porukka.” 

Työpajan toteutuksessa opettajat antoivat tekemisen lomassa ohjeita soittajille. Näppäreillä 

on tasoryhmittäin stemmat eli soittimille on sovitettu vaikeustasoltaan erilaisia ääniä. 

Mestari-kisällimallin mukaan vanhemmat tai taitavammat soittajat tukevat nuorempia 

aloittelijoita (Järvelä, 2014, s. 42.) 
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4.2.4 Nykykansanmusiikin vaikutus opetukseen 

Sibelius-Akatemian pedagogisten metodien tavoitteena on rohkaista opiskelijoiden 

taiteellista vapautta ja luovuutta (Hill, 2009, s. 89).  Haastateltavan mukaan Sibelius-

Akatemian kansanmusiikin opiskelujen taustalla vaikuttava filosofia on, että kukin 

opiskelija tekee musiikkia persoonallisella otteella.  

 H: ”Siellä on ollu aika semmonen, että kannustetaan siihen, että tulis persoonallinen 
 taiteilija, että tekis jotain omaa eikä niinkään, että tehään polkan soittajien armeijaa, 
 että kaikki osaa soittaa samalla lailla jotaki biisejä.” 

Suomalaisen nykykansanmusiikin muotoutumiseen on omalta osaltaan vaikuttanut 

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutus (Hill, 2009, s. 86). Nykykansanmusiikissa 

otetaan vaikutteita luontevasti myös muista musiikinlajeista (Haapoja, 2012, s. 19). 

Haastateltava hyödyntää omassa opetuksessaan kansanmusiikin lisäksi myös esimerkiksi 

jazzia. 

 H: ”No mulla on ollu semmonen metodi nyt kokeilussa että, otetaan joku biisi, ne on kyllä 
 siis monesti vaikka swingiä tai jotaki jazzpuolen juttuja, mutta joku biisi ja siihen 
 pitää säveltää oma soolo.” 

4.2.5 Yhteenveto analyysin tuloksista 

Tutkimukseni tarkoituksena oli kartoittaa suomalaisen kansanmusiikin pedagogisia 

suuntauksia ja selvittää, mitä pedagogisia käytänteitä kansanmusiikin opetuksessa 

käytetään. Erityisesti mielenkiintoni kohdistui improvisaatioon ja sävellykseen 

kansanmusiikin opetusmenetelminä.  

Kansanmusiikin opetusmenetelmissä korvakuulolta soittamista, improvisaatiota ja 

säveltämistä hyödynnetään soittotunneilla. Haastateltava käyttää monia tapoja 

improvisaation opetuksessa, kuten Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolla käytettyä 

melodian vähittäistä muuntelua. Opettajan tehtävä vaihtelee aina kontekstin mukaan. 

Yksityistunneilla mestari-kisälliasetelma on vahva, mutta yhtyesoitossa opettajan rooli voi 

vaihdella vahvasti ohjaavasta sivussa olevaan riippuen yhtyesoittajien taitotasosta. 

Opetuksessa hyödynnetään suomalaisen kansanmusiikin lisäksi muita musiikinlajeja, kuten 

jazzia.  

Työpajan näppäripedagogiset piirteet näkyivät esimerkiksi siinä, että työpajaan osallistui 

soittajia alle kaksitoistavuotiaista yli kuusikymmentävuotiaisiin. Eri-ikäisten soitto 
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kuulostaa hyvältä, kun kokeneemmat soittajat tukevat nuorempia soittajia. Tällainen 

ympäristö voi antaa positiivisia kokemuksia yhteissoitosta, sillä vapaan ilmapiirin 

tarkoituksena on edesauttaa soittamisen iloa.  Näppäripedagogiikan piirteitä sovelletaan 

myös muualla kuin vain näppärikursseilla tai -kokoonpanoissa. Suomalaisen 

kansanmusiikin opetuksessa hyödynnetään rikkaasti erilaisia opetusmenetelmiä ja 

perinnemusiikin lisäksi otetaan vaikutteita myös muista musiikinlajeista, mikä on 

ominaista suomalaisen nykykansanmusiikin kentällä. 
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5 POHDINTA 

Tutkimukseni tarkoituksena oli kartoittaa, minkälaisia pedagogisia suuntauksia 

suomalaisessa kansanmusiikissa esiintyy, ja mitä opetusmenetelmiä sen opettamisessa 

hyödynnetään. Suomalaisen kansanmusiikin pedagogisia suuntauksia ovat perinteinen 

mestari-kisällimalli, näppäripedagogiikka ja Sibelius-Akatemian kansanmusiikkiosastolla 

kehitetyt opetusmetodit kansanmusiikin ammattiopiskelijoille.  Tutkimukseni vahvisti sen, 

että kansanmusiikille ominaisia opetusmenetelmiä ovat improvisaatio ja säveltäminen, 

joita hyödynnetään niin yksityis- kuin ryhmäopetuksessakin. Improvisaatio on hyvin 

keskeinen opetusmenetelmä, jonka avulla voidaan harjoitella sekä soittotekniikkaa että 

luovaa ilmaisua. Kansanmusiikin opiskelussa korostuu myös musisoinnin yhteisöllisyys, 

vanhan perinnemusiikin arvostus sekä muistin- ja kuulonvarainen oppiminen.  

 

Tutkimuksen teoriaosuus ja empiirinen aineisto vahvistivat nykykansanmuusikoiden 

suhtautuvan ennakkoluulottomasti myös muihin musiikinlajeihin. Opetukseen otetaan 

mielellään vaikutteita populaarimusiikista tai muiden kansojen musiikista. Sibelius-

Akatemian koulutuksessa painotetut luovuus ja taiteellinen vapaus ovat vaikuttaneet 

nykykansanmusiikkikentän monimuotoisuuteen ja siellä toimivien muusikoiden 

avarakatseisuuteen. Eri musiikkityylien fuusioituminen osaksi kansanmusiikkia tekee 

nykykansanmusiikista inspiroivan taustan muusikoille. Perinteinen vanhan ajan 

kansanmusiikki tai uuden ajan pelimannimusiikki eivät kahlitse kansanmuusikoita 

toistamaan musiikkia sellaisena kuin sitä on aikaisemminkin soitettu, vaan kansanmusiikin 

ominaispiirteenä pidetty vähittäinen muuntelu on pyritty säilyttämään kansanmusiikin 

opiskelussa. 

 

Tutkimuksen haasteena oli käsitteiden määrittelyn ja aiheiden rajaus. Rajasin mestari-

kisällimallin koskemaan lähinnä yksityisopetuksessa, vaikka myös ryhmäopetuksessa 

tapahtuu mestari-kisällimallin mukaista oppimista. Kun eri ikäisiä soittajia kokoontuu 

yhteen soittamaan, niin vanhempien ja kokeneempien soittajien tietoa välittyy nuoremmille 

soittajille. Jatkotutkimuksessa olisi hyvä huomioida myös sävellyksen ja improvisoinnin 

käsitteiden päällekkäisyyttä ja problematiikkaa. Tässä tutkielmassa en syventynyt siihen 

sen tarkemmin, vaikka selkeyden vuoksi se olisi voinut olla paikallaan. 
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Empiirinen aineisto tutkimuksessa oli monipuolinen, vaikka haastatteluaineisto oli tämän 

tutkimuksen kannalta kaikkein merkittävin. Videokuvasta ja kenttämuistiinpanoista oli 

jälkeenpäin muistamisessa paljon hyötyä, vaikka niitä ei tässä tutkielmassa tarkemmin 

analysoitu. Haastatteluaineisto ei ole kovin hyvin yleistettävissä, sillä haastateltavia oli 

vain yksi ja vastaukset edustivat hänen näkemyksiään kansamusiikin opetuksesta. 

Toisaalta haastateltavan tausta sopi erinomaisesti tutkimukseen, sillä hänellä oli kosketus 

kaikkiin kolmeen pedagogiseen suuntaukseen ja teoria vahvisti monia empiirisestä 

aineistosta esiin nousseita asioita. 

 

Aikaisempaa kattavaa tutkimusta kansanmusiikin pedagogisista suuntauksista ei ole tehty, 

vaikka eri pedagogisia menetelmiä on jokin verran tutkittu, kuten Sibelius-Akatemian 

kansanmusiikin opetusmenetelmiä. Näppäripedagogiikasta on julkaistu opinnäytteitä, 

mutta pitkäjänteisempi tieteellinen tutkimus uupuu. Musiikinopettajia ajatellen esimerkiksi 

kokoomateos kansanmusiikinopetuksesta voisi olla hyödyllinen, sillä kansanmusiikin 

opetus kouluissa on yleisesti ottaen vähäistä ja hyvin opettajakohtaista. Opettajat, joille 

suomalainen kansanmusiikki on vieras musiikkikulttuuri, pystyisivät helpommin 

opettamaan kansanmusiikkia, jos sellainen teos olisi oppaana. 

 

Kansanmusiikin opetusmenetelmien taustalla vaikuttavat luovuuden ja yhteisöllisyyden 

ideologiat ovat hyvin ajankohtaisia. Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan 

sävellyskasvatusta ja luovia työtapoja musiikkikasvatuksessa, joten kansanmusiikin 

opetukseen kehitettyjä metodeja voi hyödyntää myös koulun musiikintunneilla. 

Kansanmusiikin opetus moniarvoistaa ja avartaa oppilaiden käsityksiä eri musiikeista ja 

ennakkoluuloton asenne musiikintunneilla antaa tilaa luovuuden etsimiselle. 

Jatkotutkimuksen kannalta hyvin mielenkiintoisia näköaloja avaa kansanmusiikin 

opetusmenetelmien käytännön sovellutukset musiikkikasvatukseen. Sibelius-Akatemiassa 

kehitetyt opetusmetodit on suunnattu musiikin ammattiopiskelijoille, joten mahdollisia 

sovellutuksia koulumaailmaan tulisi tutkia, ja samalla kehittää oppimateriaalia opettajan 

työn tueksi. Opetusmetodien soveltaminen koulunarkeen parhaimmillaan monipuolistaa 

musiikinopettajien opetuskäytänteitä. Muistin- ja kuulovarainen oppiminen, improvisaatio 

ja sävellys ovat oivallisia työkaluja luovuutta painottavassa musiikinopetuksessa. 

 

 



 34 

LÄHTEET 

Ala-Könni, E. (1986). Suomen kansanmusiikki. Tutkielmia neljältä vuosikymmeneltä. 

Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti. 

Asplund, A. (1981). Kalevalaiset laulut. Teoksessa A. Asplund & M. Hako (toim.), 

Kansanmusiikki (18–43). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura. 

Asplund, A. (1981). Riimilliset kansanlaulut. Teoksessa A. Asplund & M. Hako (toim.), 

Kansanmusiikki (64–124). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura. 

Asplund, A. (1981). Pelimannimusiikki ja uudet soittimet. Teoksessa A. Asplund & M. 

Hako (toim.), Kansanmusiikki (125–163). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura. 

Asplund, A. (2006). Ituvirsi. Teoksessa P. Kerola-Innala, L. Lönnroth, K. Maasalo, E. 

Valkama, R. Wessman. (toim.), Suomen musiikin historia. Kansanmusiikki. (80–

107). Helsinki: WSOY. 

Asplund, A. (2006). Runolaulusta rekilauluun. Teoksessa P. Kerola-Innala, L. Lönnroth, 

K. Maasalo, E. Valkama, R. Wessman. (toim.), Suomen musiikin historia. 

Kansanmusiikki. (108–165). Helsinki: WSOY. 

Asplund, A. (2006). Kansanmusiikin paluu. Teoksessa P. Kerola-Innala, L. Lönnroth, K. 

Maasalo, E. Valkama, R. Wessman. (toim.), Suomen musiikin historia. 

Kansanmusiikki. (506–523). Helsinki: WSOY. 

Asplund, A., Hoppu, P., Laitinen, H., Leisiö, T.,  Saha, H. & Westerholm, S. (2006). 

Alkusanat. Teoksessa P. Kerola-Innala, L. Lönnroth, K. Maasalo, E. Valkama, R. 

Wessman. (toim.), Suomen musiikin historia. Kansanmusiikki. (11–13). Helsinki: 

WSOY. 

Gronow, P. (1981). Suomalainen kansanmusiikki osana maailman musiikkia. Teoksessa A. 

Asplund & M. Hako (toim.), Kansanmusiikki (9–17). Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden seura.  

Haapoja, H. (2012). Elettige ennen meill –kalevalamittaisen nykykansanmusiikin 

hypertekstuaalisista kytköksistä inkeriläiseen runolauluun. Musiikin suunta 34 (3-

4), 19–32. 

Hakamäki, M. (2013). Aina nykyaikainen mestari-kisälli –metodi. Kansanmusiikki (1), 16–

17. 



 

 

35 

Hill, J. (2005).  From Ancient to Avant-Garde to Global: Creative Processes and 

Institutionalization in Finnish Contemporary Folk Music. Los Angeles: University 

of California dissertation.  

  Lainattu 26.4.2016, saatavilla: 

https://www.researchgate.net/profile/Juniper_Hill/publication/242370610_From_

Ancient_to_Avant-

Garde_to_Global_Creative_Processes_and_Institutionalization_in_Finnish_Conte

mporary_Folk_Music/links/562ccfb508ae04c2aeb49090.pdf  

Hill, J. (2009). Rebellious Pedagogy, Ideologial Transformation, and Creative Freedom in 

Finnish Contemporary Folk Music. Ethnomusicology 53 (1), s. 86–114.  

Hill, J. (2011). Ulkomaalaisen kokemuksia matkalta suomalaiseen kansanmusiikkiin. 

Musiikin suunta 33 (4), 53–61. 

Heikkilä, J. & Virtanen, H. (2011). Pilven piirtä myöten. Suomietnon synty. Helsinki: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (1988). Teemahaastattelu. Helsinki: Yliopistopaino. 

Järvelä, M. (2014). Näppäripedagogiikka. Huntus, A. (toim.). Kaustinen: Kansanmusiikki-

instituutti. 

Laitinen, H. (2006). Runolaulu. Teoksessa P. Kerola-Innala, L. Lönnroth, K. Maasalo, E. 

Valkama, R. Wessman.  (toim.), Suomen musiikin historia. Kansanmusiikki. (14–

79). Helsinki: WSOY. 

Laitinen, H. (1989). Miksi kansanmusiikkia opetetaan?. Musiikin suunta 11 (4), 2–11. 

Laitinen, H. (1993). Impron teoriaa. Musiikin suunta 15 (3), 31–40. 

Leisiö, T. (2006). Soittimet. Ääniä ja säveliä. Teoksessa P. Kerola-Innala, L. Lönnroth, K. 

Maasalo, E. Valkama, R. Wessman. (toim.), Suomen musiikin historia. 

Kansanmusiikki. (373–380). Helsinki: WSOY. 

Leisiö, T., & Westerholm, S. (2006). Pelimannien musiikki. Teoksessa P. Kerola-Innala, L. 

Lönnroth, K. Maasalo, E. Valkama, R. Wessman.  (toim.),  Suomen musiikin 

historia. Kansanmusiikki. (446–504). Helsinki: WSOY. 

Leisiö, T. (1981). Vanhimmat soittimet. Teoksessa A. Asplund & M. Hako (toim.), 

Kansanmusiikki (53–62). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura. 

Lord, A. B. (1974) [1965]. The Singer of Tales. New York: Atheneum. 

Kurkela, V. (1989). Musiikkifolklorismi & järjestökulttuuri. Kansanmusiikin ideologinen 

ja taiteellinen hyödyntäinen suomalaisissa musiikki- ja nuorisojärjestöissä. 

Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy väitöskirja. 



 36 

Nenola-Kallio, A. (1981). Itämerensuomalaiset itkuvirret. Teoksessa A. Asplund & M. 

Hako (toim.), Kansanmusiikki (44–52). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden 

seura. 

Pekkilä, E. (1998). Uusi kansanmusiikki tutkimuskohteena. Musiikin suunta 20 (2), 4–8 

Pöyhönen, M. (2011). Muusikon tietämisen tavat. Moniälykkyys, hiljainen tieto ja musiikin 

esittämisen taito korkeakoulun instrumenttioppituntien näkökulmasta. Jyväskylä: 

Jyväskylän yliopisto väitöskirja. 

Saha, H. (2006). Soittimet. Kantele. Teoksessa P. Kerola-Innala, L. Lönnroth, K. Maasalo, 

E. Valkama, R. Wessman. (toim.), Suomen musiikin historia. Kansanmusiikki. 

(399–415). Helsinki: WSOY. 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2003). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Jyväskylä: 

Gummerus Kirjapaino Oy. 


