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1 JOHDANTO 

 

Kandidaatintutkielmassani tarkastelen informaalia oppimista soittoharrastuksessa. Mielen-

kiinto tutkielman aiheeseen kumpuaa omasta historiastani, jossa olen kokenut informaalin 

oppimisen tärkeäksi osaksi musiikillista kehitystäni. Ensimmäiset soittotuntini olen käynyt 

vasta  aloitettuani  musiikin  opettajan  ammattiopinnot  Oulun  yliopistossa.  Siitä  huolimatta 

koen  kehittyneeni  soittoharrastuksessa  tarpeeksi  hyvälle  tasolle  musiikin  opettajan  työtä 

ajatellen.  Musiikin  oppiminen  informaalisti  on  varmasti  tuonut  kehitykseeni  hyviä  sekä 

huonoja  puolia:  toisaalta  musiikkisuhteeseeni  on  kehittynyt  tietynlaista  intohimoa,  eikä 

musiikin harrastaminen ole koskaan tuntunut millään lailla pakotetulta. Toisaalta taas joil-

lekin musiikin osa-aluille kuten musiikin historiaan ja klassisen musiikin tietämykseen on 

jäänyt selkeästi heikkouksia.  

 

Oma uskomukseni on, että musiikin opettelu informaalissa ympäristössä mahdollistaa sy-

vää oppimista varsinkin tietyillä osa-alueilla kuten korvakuulolta soittaminen ja yhteismu-

sisointi. Tätä puoltavia lähteitä löysinkin oman ajatukseni tueksi ja kandidaatintyöni osoit-

tautui vastaamaan omaa ennakkokäsitystäni. Käsitykseni mukaan optimaalisin keino olisi-

kin kuitenkin jonkinlainen yhdistelmä informaalista ja formaalista oppimisesta. Esimerkik-

si  Lucy  Green  (2001)  on  tehnyt  aiheesta  kattavan  tutkimuksen,  jota  käsittelen  tässä  tut-

kielmassa. Vapaa säestys, korvakuulolta soittaminen ja yhteismusisointi ovat esimerkkeinä 

musiikin opettajan tärkeistä taidoista ja näitä taitoja on hyvinkin mahdollista opiskella in-

formaalissa ympäristössä. Musiikin teorian osaaminen on kehittynyt jostakin syystä yhdek-

si isoimmista vahvuuksistani siitä huolimatta, että en ole ennen musiikikasvatuksen opinto-

ja käynyt myöskään teoriatunneilla. Siinä onkin itselleni yksi mielenkiintoinen aihe, josta 

on  tarkoituksenani jatkaa  Pro  gradu –työhön.  Olen  kiinnostunut  tekemään  tutkimuksen 

informaalin  oppimisen  kokemuksista  musiikin  ammattilaisilla  tai  ammattiin  opiskelevilla 

henkilöillä.  

 

Tässä tutkielmassa keskityn populaarimusiikin harrastamiseen Suomessa. Populaarimusii-

killa tässä kandidaatintyössä tarkoitetaan länsimaista populaarimusiikkia. Tarkoituksenani 
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on  selvittää  populaarimusiikin  informaaleja  harrastusmahdollisuuksia sekä informaalin 

oppimisen hyötyjä ja haasteita musiikkiharrastuksessa. 
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2 POPULAARIMUSIIKIN SOITTOHARRASTUS 

Musiikkiharrastus  on  yhä yksi  suosituimpia  nuorten  harrastuksia  (Kosonen  2010,  302). 

Musiikkiharrastuksen yhteyttä identiteetin ja minäkuvan muotoutumiseen on tutkittu lukui-

sissa  tutkimuksissa.  Louhivuoren  (2009)  mukaan  musiikilliset  valinnat  kertovat  nuoren 

arvomaailmasta sekä niistä viiteryhmistä, joihin nuori haluaa kuulua. Suomen koulutusjär-

jestelmässä - kuten  monien  muidenkin  maiden  koulutusjärjestelmässä  ympäri  maailmaa - 

länsimaisen populaarimusiikin valta-asema näkyy koulujen arjessa. Bänditoiminta on mai-

nio tapa aktivoida nuoria ja saada heitä motivoitumaan musiikintunneilla. Musiikkiharras-

tuksen tuomat taidot, asenteet ja arvot ovat yhteiskuntamme tasapainoisen kehityksen kan-

nalta erinomainen kasvatuksellinen voimavara ja mahdollisuus. (Louhivuori 2009, 18-20.) 

 

Kososen (2010)  mukaan  soittoharrastus  on  samalla  myös  vahvasti  sukupuolisidonnainen. 

Yleistäen  sanottuna  tyttöjä  ohjataan  yleensä  kuoroharrastuksen  ja  soitonopiskelun  pariin, 

kun taas poikien harrastamista suunnataan tietoisesti tai tiedostamatta urheiluun. Musiikki-

harrastuksissa  poikien  perinteinen  suuntautuminen  on  bändisoitinten  soittaminen  ja  edel-

leen  tytöistä  koostuvasta  bändistä  puhutaan  erikseen  tyttöbändinä.  (Kosonen  2010,  302.) 

Kosonen on väitöskirjassaan (2001) todennut soittoharrastuksena jatkamisen kannalta kriit-

tisen iän olevan 10-12 vuotta. Hänen mukaansa tuossa iässä soittoharrastuksen lopettami-

nen  on  yleistä  varsinkin  tytöillä,  kun  taas  pojat  saattavat  vasta  aloittaa  soittoharrastusta. 

Vaikka soittoharrastuksen aloittamiseen tulisikin kipinä ulkoapäin, nuori soittaja voi kokea 

soittamisen ”omaksi jutukseen” ja mielekkääksi toiminnaksi. Kosonen (2001) on tutkimuk-

sessaan  tutkinut  pianon  soittamisen  motivaatiota  ja  todennut  siitä, että:  ”soittaminen  on 

soittajasta itsestään lähtevää, sisäisten motiivien virittämää, antoisaksi koettua toimintaa.” 

(Kosonen  2001, 124-125.) Tämän  voi  varmasti  moni  musiikin  harrastaja  allekirjoittaa 

omasta kokemuksestaan soittimesta riippumatta.  

  

2.1 Populaarimusiikin käsite 

Populaarimusiikin  käsitteen  määrittelemisestä  on  varmaan  yhtä  monta  määritelmää,  kuin 

on määrittelijääkin. Yksi syy tähän on varmastikin se, että populaarimusiikki musiikillisena 
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tyylilajina on kovasti muuttuva ja laajakirjoinen tyylilaji. Latinankielen sana populus tar-

koittaa kansaa, ihmistä, ja popularis tarkoittaa nimenomaan kansalle kuuluvaa. Populaaril-

la on viitattu myös suosioon ja yleisyyteen, vaikka kaikesta populaarimusiikista ei tulekaan 

suosittua. (Aho & Kärjä 2007, 11). Wall (viitattu lähteessä Aho & Kärjä 2007, 10) on tut-

kimuksessaan kiteyttänyt populaarimusiikin olevan ”sitä, mitä ihmiset sanovat sen olevan.” 

Taggin (1982, 42) määritelmän mukaan musiikki jaetaan kolmeen kategoriaan: populaari-

musiikki, kansanmusiikki ja taidemusiikki. Kategorisointi on tehty musiikkilajien tyypillis-

ten piirteiden mukaan. Populaarimusiikille luonteenomaista on massajakelu ja levitys, toi-

sin kuin taide- ja kansanmusiikille. Populaarimusiikin levitys ja perimä ovat säilyneet fyy-

sisinä  levytyksinä,  taidemusiikissa  nuottien  avulla  ja  kansanmusiikissa  säilyvyys  on  var-

mistettu  pääosin  suullisena.  Populaarimusiikissa  ei  ole  olemassa  yhteistä  kaiken  kattavaa 

teoriaa ja estetiikkakäsitystä, toisin kuin taidemusiikissa. Populaarimusiikki eroaa kansan-

musiikista  siinä,  että  populaarimusiikin  tuotanto  on  yleensä  ammattilaisten  käsissä,  kun 

taas kansanmusiikissa tuotanto on amatöörien käsissä. Yksi selkeä ero näiden kolmen mu-

siikkityylin välillä on niiden rahoituspohja: populaarimusiikki toimii vapaalla rahoituksel-

la, taidemusiikki pääosin julkisella rahoituksella ja kansanmusiikki itsenäisellä, sitoutumat-

tomalla  rahoituksella.  Lisäksi  taidemusiikin ja  populaarimusiikin  tekijät  ovat yleensä  tie-

dossa, kun taas kansanmusiikin tekijä on monesti tuntematon. (Tagg, 1982, 42.) 

 

2.2 Harrastaminen ja musiikkiharrastus 

Metsämuurosen (1995) määritelmän mukaan harrastukset ja harrastaminen ovat toimintaa, 

johon  liittyy  läheisesti  vapaa-aika,  vapaus  ja  aktiivisuus.  Harrastaminen  tapahtuu  vapaa-

ajalla,  se  on  vapaaehtoista  ja  sen  aloittamiseksi  on  oltava  aktiivinen.  (Metsämuuronen 

1995, 16-20.) Ruoppilan (1995) mukaan nuoren elämään kuuluu olennaisena osana harras-

tukset, joissa opitaan erilaisia taitoja ja tietoja koulun ulkopuolella. Harrastukset aloitetaan 

yleensä omasta halusta ja kiinnostuksesta. Harrastusten on todettu tukevan nuoren sosiaa-

listen taitojen  kehittymistä,  sillä  harrastuksissa  ollaan  usein  sosiaalisessa  vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa. Lisäksi taideharrastuksen on todettu kasvattavan nuoren esteettisten 

arviointien ja kannanottojen kehittymistä.  Harrastukset ovat myös ainakin osaksi sellaista 

elämänaluetta, jolle aikuisten säätely ei kokonaisuudessaan ulotu. Ruoppila (1995) esittää 

tällaisesta  esimerkiksi  ns.  kellaribändit,  ja  kaikki  muutkin muodollisesti  järjestäytymättö-
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mät ryhmät tai jengit, jotka kokoontuvat toistuvasti jonkin harrastuksen parissa.  (Ruoppila 

1995, 165-166.) Kellaribändejä käsittelen tarkemmin luvussa 4.2. Turusen mukaan harras-

tukset kasvattavat yksilöä sekä kehittävät ja monipuolistavat yksilön sisäistä elämää (Turu-

nen  2005,  148). Harrastusten  aloittamiseen  ja  lopettamiseen  vaikuttaa  Metsämuurosen 

(1995) mukaan kolmenlaiset eri tekijät: 1) persoonalliset tekijät, 2) motivaatiotekijät ja 3) 

resurssitekijät. Varsinkin harrastusten aloittamiseen liittyvät myös sosiaaliset tekijät. (Met-

sämuuronen 1995, 36.) 

 

Kososen  (2009)  mukaan  musiikkiharrastus  on  vapaa-ajalla ja  usein  nimenomaan  koulun 

ulkopuolella tapahtuvaa  musiikkitoimintaa.  Musiikkiharrastus  voi  olla  yksin  tai  yhdessä 

erilaisten  yhtyeiden  ja  orkestereiden  kanssa  tapahtuvaa  soittamista  tai  laulamista.  Myös 

konserteissa käyminen, musiikin kuunteleminen äänitteiltä, omien sävellysten tai sovitus-

ten  tekeminen  esimerkiksi  musiikkiteknologiaa  hyödyntäen  on  musiikin  harrastamista. 

Musiikki  on  yksi  suosituimmista vapaa-ajanviettotavoista  ja  sitä on  mahdollista  harrastaa 

kansalais- ja  työnväenopistoissa  sekä  musiikkioppilaitoksissa.  (Kosonen  2009,  157-158.) 

Myös perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteisiin  kuuluu musiikin  opetus, jonka  ta-

voitteena on ohjata oppilasta musiikkiharrastuksena pariin ja saada oppilas motivoitumaan 

itsenäiseen musisointiin. Tavoitteena on myös saada oppilaalle musiikkisuhde, joka jatkui-

si  peruskoulun  ja  lukion  jälkeenkin. (Perusopetuksen  opetussuunnitelman  perusteet  2014, 

422-423; Kosonen 2009, 157.)  

 

2.3 Musiikkiharrastuksen eri muotoja 

Tässä  luvussa  tarkastelen soittoharrastamisen  eri  mahdollisuuksia  Suomessa  informaalin 

opiskelun  lisäksi.  Kandidaatintutkielmassani  keskityn  kuitenkin  ainoastaan  informaaliin 

tapaan  opiskella  musiikkia. Informaalia  tapaa  opiskella  avaan  enemmän  luvussa  4. For-

maali koulutus tarkoittaa koulujärjestelmän antamaa koulutusta (Tilastokeskus 2013), jon-

ka tavoitteena on tutkinnon suorittaminen. Tässä kandidaatintutkielmassa formaalilla kou-

lutuksella viitataan peruskoulun ja lukion musiikin opetukseen sekä musiikkioppilaitoksiin. 

Suomessa järjestetään musiikin taiteen perusopetusta formaalissa koulutuksessa joko laajan 

oppimäärän tai yleisen oppimäärän mukaan (Opetushallitus 2002/2005). Laajan oppimää-
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rän  mukainen opetus  ohjaa  oppilaita  pitkäjänteiseen  ja  keskittyneeseen  työskentelyyn.  Se 

antaa valmiuksia musiikkialan ammattiopintoihin. Opinnot koostuvat varhaisiän musiikki-

kasvatuksen, musiikin perustason ja musiikkiopistotason opinnoista. Laajan opetusmäärän 

opetusta antavat yleensä musiikkioppilaitokset.  Yleisen oppimäärän opiskelussa opetuksen 

tavoitteet  rakentuvat  yleensä  oppilaiden  yksilöllisten  tavoitteiden  pohjalta,  lisäksi  tärkeää 

on  yhdessä  oppiminen  ja  opiskelu. Yleisen  oppimäärän  opinnot  voivat  muodostua  joko 

yhdestä  tai  useasta  eri  opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuudet  rakentuvat  sen  mu-

kaan, miten oppilaitos on opetustarjontansa rakentanut. (Opetushallitus 2002/2005.) 

 

Formaalin koulutuksen lisäksi Suomessa on mahdollisuus opiskella musiikki etäopetukse-

na. Mehrotran (2001) mukaan etäopetuksen (distance education) määrä on kasvanut huo-

mattavaa vauhtia.  Tähän  on  vaikuttanut  hänen  mukaansa muun  muassa  seuraavat  tekijät: 

tietokoneiden  ja  internetin  kehittyminen,  saatavilla  olevien  tekniikkalaitteiden  hinta-

laatusuhteen  paraneminen ja  yhteiskunnallinen  tarve  koulutetuimmille  työntekijöille. 

(Mehrotra 2001, 223-224.) Yksi kenties merkittävin suomalainen palvelu musiikin etäope-

tusta ajatellen on tällä hetkellä Rockway –niminen internetissä (www.rockway.fi) toimiva 

palvelu, jossa suomalaiset ammattimuusikot opettavat videoilla eri soitinten soittoa ja lau-

lamista. Palvelu toimii kuukausimaksulla, jolla saa käyttöönsä kaikki palvelun videot mää-

räajaksi.  
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3 MUSIIKILLISEN  KYVYN  KEHITTYMINEN JA OPPIMINEN 

SOITTOHARRASTUKSESSA 

Anttilan (2004) mukaan musiikin oppiminen on psyykkisiltä, psykomotorisilta ja sosiaali-

silta prosesseiltaan suurimmaksi osaksi samanlaista kuin muukin oppiminen. Tämän vuok-

si musiikinoppimista ja -opiskelua tarkastellaan tässä tutkielmassa yleisten kasvatustietei-

den teorioiden pohjalta ja niihin sovelletaan musiikillisia erityispiirteitä. (Anttila 2004, 9.)  

Anttila on koostanut Tynjälän (viitattu lähteessä Anttila 2004, 15) mukaan kuvion (kuvio 

1), joka kokoaa kasvatustieteen perusteella tehdyt näkemykset musiikin oppimisesta koko-

naisvaltaisena psyykkis-sosiaalisena prosessina.  

TAUSTATEKIJÄ                           OPPIMISPROSESSI                             TULOKSET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio  1. Kokonaismalli  musiikin  oppimisesta  (Anttila  2004, 

15).  

Ympäröivä kulttuuri: 

- Mm. käsitykset oppi-
misesta ja opettamisesta 
sekä musiikista ja sen 
merkityksestä 

Oppimisympäristö: 

- Opettaja, vertaisryhmä 
ja muu sos. ympäristö 

- Opetussuunnitelma,         
opetusmenetelmät ja 
arviointimenetelmät 

Henkilökohtaiset teki-

jät: 

- Kotitausta 

- Lahjakkuusrakenne 

(muun muassa musikaa-

lisuus ja motoriikka) 

- Aiemmat tiedot, taidot, 

arvot sekä asenteet 

(muun muassa musiik-

kikäsitys ja minäkäsi-

tys). 

Oppijan ha-

vainnot ja 

tulkinnat 

opetuksen ja 

oppimistilan-

teen sisältä-

mästä infor-

maatiosta 

- Opiskelumo-
tivaatio 

- Oppimistyy-
lit 

- Opiskelustra-
tegiat 

- Tiedon pro-
sessointitavat 

- Metakogni-
tiivinen toi-
minta 

- Oppimisteh-

tävien tuotok-

set ja pa-

laute/arviointi 

- Muutokset 

tiedoissa ja 

taidoissa sekä 

arvoissa ja 

asenteissa 
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Oppimisen  taustatekijät  tarkoittavat asioita, jotka  vaikuttavat olennaisesti  oppimisproses-

siin,  ja jotka  ovat  enimmäkseen  olleet  olemassa  jo  ennen  varsinaista  oppimisprosessia.  

Ympäröivästä  kulttuurista  pohjautuu  raamit  sille,  mitä  musiikinopetuksessa  opetetaan  ja 

opitaan. Oppimisympäristöön liittyviä käsitteitä ovat oppilaitoksen (tai muun vastaavan) ja 

sen kulttuuriin liittyvät tekijät, kuten sosiaaliset suhteet oppilaitoksessa ja opettajaan liitty-

vät tekijät, kuten hänen persoonallisuutensa, toimintansa ja käsityksensä (mm. musiikki- ja 

oppimiskäsitykset), opiskelukaverit, opetussuunnitelman tavoitteet, opetuksen arviointime-

netelmät ja opintojen rakenne. Oppijan henkilökohtaisiin taustatekijöihin liittyy kotitausta, 

jossa oppija on elänyt sekä fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet kuten musiikillinen lahjak-

kuus, koulutettavuus,  älykkyysrakenne,  motoriikka  ja  aikaisemmat  tiedot,  taidot,  arvot  ja 

asenteet. (Anttila 2004, 15-16.) 

 

Paananen (2009) on artikkelissaan Musiikillinen kyky, kehitysvaiheet ja yksilöllisyys selvit-

tänyt musiikillisen kyvyn kehittymisen lähtökohtia. Hänen mukaansa kehittyminen perus-

tuu sekä perimälle että ympäristön vaikutukselle. Musiikillinen kyky muodostuu spesifeistä 

osakyvyistä, joista muodostuu yksilöissä ainutlaatuisia yhdistelmiä, jotka puolestaan toimi 

osana yleisen älykkyyden hierarkiaa. Kehityksen kulku noudattelee yleisiä vaiheita, jotka 

eivät ole sidonnaisia ikään, vaan kuvaavat keskimääräistä ja tyypillistä kehitystä. Yksilölli-

set tekijät liittyvät musiikillisen kyvyn kehittymiseen perimän ohella monella tavalla: mitä 

taitoja yksilö harjoittelee missäkin ikävaiheessa, millaista musiikkia hän harrastaa eri sosi-

aalisissa  konteksteissa,  mistä  hän  on  kiinnostunut,  ja  millaisia  ovat  musiikilliset  tehtävät 

sekä ongelmanratkaisutilanteet. Esimerkiksi musiikillinen keksiminen on erilainen tehtävä 

kuin  nuotinluku,  ja  siinä  kehittyy  erilaiset  musiikilliset  taidot  kuin  prima  vista –soitossa. 

Taidot kehittyvät tilanne- ja tehtäväspesifisti yhä hierarkisemmin järjestyneiksi kyvyiksi ja 

oppimispolut ovat hyvin yksilöllisiä – joku kehittyy rytmisellä alueella ennen säveltasoa ja 

joku toinen päinvastoin. Jotkin perustaidot on opittavat ennen toista, tämä saattaa rajoittaa 

kehityksen kulkua. Toisaalta kehityksessä saattaa olla myös hyppäyksiä ja taantumakausia. 

(Paananen 2009, 150-151).  
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Pintrich ja Sinatra (viitattu lähteessä Kaartinen 2005) ovat todenneet mielenkiinnon ja op-

pistehtävään  liittyvän  arvostuksen  olevan  olennaisia  käsitteitä  oppimismotivaation  tutki-

muksessa. Heidän mukaansa opiskelijan tarkkaavaisuutta opittavaan asiaan lisää ja ymmär-

rystään kehittää positiiviset uskomukset kuten mielenkiinto ja oppimisen kohteena olevan 

arvostus. (Kaartinen 2005, 40.) 
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4 INFORMAALI OPPIMINEN SOITTOHARRASTUKSEN TUKENA 

Informaali  oppiminen  tässä  tutkielmassa  tarkoittaa  oppimista  virallisen  opetussuunnitel-

man  ja  kasvatusinstituutioiden  ulkopuolella.  Käytännössä  se  tarkoittaa  oppimista  kotona, 

kaveripiirissä,  sosiaalisessa  mediassa  tai  jossakin  muualla,  missä  siitä  ei  vastaa  mikään 

organisaatio.  (Tilastokeskus  2013.) Informaali  oppiminen  tarkoittaa avointa  tilaa,  jossa 

kuka tahansa voi oppia mitä tahansa, keneltä tahansa ja milloin tahansa.  

 

Kasvatusfilosofian  klassikko  John  Dewey  on  korostanut  jo  1900-luvun  vaihteessa  infor-

maalin  oppimisen  merkitystä.  Deweyn  mukaan  opettaja  ei  siirrä  tietoa  oppilaan  päähän, 

vaan oppiminen tapahtuu aina oppimisympäristön välityksellä. Opettaja muovaa oppimis-

ympäristöä  kannustavaksi  ja  mahdollistaa  oppilaan  oman  oppimisen. (Dewey  1916,  340-

341.) Nuorten  omassa  kulttuurissa  tapahtuva  oppiminen  on  kaikista  luonnollisin  tapa  op-

pimiselle (Smith 2001). Tästä voisi päätellä, että kavereiden kesken tapahtuva määrätietoi-

nen bändisoittaminen on varsin hyvä tapa oppia soittamaan bändissä. Myös oma kokemuk-

seni ja taustani heijastaa tätä ajatusta: yläasteella perustetut kellaribändit ja parhaiden kave-

reiden  kanssa  soittaminen ovat  tukeneet musiikkiharrastustani  ja  uravalintaani  huomatta-

vasti.   

 

Lucy  Green  (2001)  on  tutkinut  informaalin  oppimisen  asemaa  populaarimusiikin  opetuk-

sen lähtökohtana. Hän pitää tärkeänä vertaisoppimista ja itseopiskelua, jotka ovat luontai-

sia  oppimiskeinoja  varsinkin  populaarimusiikin  puolella.  Ne  korvaavat  opettajajohtoisen 

työskentelyn. Mielekäs  musiikki- ja  soitinvalinta edesauttaa  oppimista.  Greenin  (2001) 

tutkimuksen ihmiset ovat aloittaneen soittoharrastuksen mm. kun he ovat kuulleet jotakin 

soitinta soitettavan inspiroivalla tavalla tai kun he ovat kuulleet jollakin soittimella soitet-

tavan mielekästä musiikkia. Green korostaakin oppijan itse valitsemansa musiikin tärkeyt-

tä. Myös korvakuulolta soittamisen merkitys oppimiseen oli merkittävä. (Green, L. 2001.) 

Korvakuulolta soittamista käsittelen enemmän seuraavassa luvussa (4.1). 

 

Green (2001) on koonnut viisi ominaisuutta, jotka ovat oleellisia tekijöitä populaarimusii-

kin informaalissa oppimisessa:  
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• Itse valittu musiikki 

• Levytysten kopionti korvalla, ilman nuotteja 

• Vertaisryhmiltä ja ystäviltä oppiminen 

• Kokonaisvaltainen lähestyminen pienten osatavoitteiden sijaan 

• Kuuntelemisen, esiintymisen, luomisen ja improvisoinnin läsnäolo heti alusta saak-

ka 

 

Väkevän (2013, 97-98) mukaan informaali oppiminen on nimenomaan populaarimusiikin 

ilmiö.  Populaarimusiikin  ajatellaan  olevan  nuorten  musiikkia,  jolla  on  nuorille  sopivia 

merkityksiä  (Väkevä  2009,  2010).  Informaali  oppiminen  olisi  hyvä  ymmärtää  osaksi  jat-

kumoa, jonka toisessa päässä olisi formaali oppiminen ja toisessa päässä informaali oppi-

minen (Folkestad 2006, 143-144). Musiikkikasvattajan ja musiikin opettajan tulee huomi-

oida oppiminen millä tahansa kohtaa tällä jatkumolla. Oppimista voi tapahtua musiikkivi-

deopelien  pelaamisessa,  kellaribändin  harjoituksissa,  musiikillisessa  kerhotoiminnassa, 

omaa musiikkia säveltäessä ja luokkahuoneessa laulaessa tai soittaessa. Tämän oivaltami-

nen auttaa huomioimaan musiikin oppimisen monimuotoisuutta ja antaa musiikkikasvatus-

tutkimukselle lisää näkökulmia musiikin oppimisen käytännöistä. (Väkevä 2013, 97.) 

 

4.1 Korvakuulolta soittaminen 

Korvakuulolta  soittaminen  tarkoittaa  musiikin  luomista,  esittämistä,  muistamista  ja  opet-

tamista  ilman  kirjoitettua  nuottikuvaa  (Lilliestam  1996,  195). Korvakuulolta  soittamisen 

merkityksestä on tehty useita tutkimuksia, joiden tuloksista voidaan selkeästi todeta korva-

kuulolta soittamisen olevan hyvää harjoitusta musiikkiharrastukseen. Lucy Green ja David 

Baker  (2013)  ovat  artikkelissaan Ear  playing  and  aural development  in  the  instrumental 

lesson:  Results  from  “case-control”  experiment selvittäneet  korvakuulolta  soittamisen 

hyötyjä informaalin soittoharrastuksen tukena. Heidän mukaansa korvakuulolta harjoittelu 

tukee  melodioiden  toistamista  ja  rytmistä  tarkkuutta. (2013,  154.) Näistä  puolestaan  on 

hyötyä myös formaalissa opiskelussa, kun tehdään esimerkiksi prima vista -tehtäviä.  

 

Korvakuulon  merkitystä  on  tutkinut  myös  Lotta  Ilomäki  (2011). Tutkimuksessaan In 

Search of Musicianship: A Practitioner-Research Project on Pianists' Aural-Skills Educa-
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tion hän selvittää kuulon merkitystä musiikillisen oppimisen ja hahmottamisen tukemises-

sa. Hänen mielestään musiikin symbolistaminen eli nuotintaminen on tärkeää vasta sitten, 

kun oppilaalla on kehittynyt sisäinen musiikin hahmotus eli musiikki sykkii oppilaan mie-

lessä  ja  kehossa.  (Ilomäki  2011,  61-62.) Ilomäki  ja  Holkkola  ovat  artikelissaan Musiikin 

perusteet ja muuttuva oppimiskäsitys selvittäneet musiikin jäsentymistä soitto-, laulu-, tai 

kuuntelutilanteessa. Heidän mukaansa musiikki ei hahmotu nuottien tai notaatiosta johdet-

tujen yksiköiden mukaisesti. Musiikki ajatellaan enemminkin hahmojen ja eleiden kautta, 

oli  kyseessä  sitten  melodian  muistaminen,  prima  vista –tehtävä  tai  improvisointitilanne.  

(Ilomäki & Holkkola 2013, 208.)  

 

Green (2001) toteaa korvakuulolta soittamisen yhteydessä myös muilta oppimisen tärkey-

den. Hänen mukaansa bändin jäsenet oppivat toisiltaan esimerkiksi sointuja tai melodioita. 

Tämä  on  yleistä  varsinkin  kellaribänditoiminnassa,  jota  tarkastelen  seuraavassa  luvussa. 

Kun bändin jäsenet opettavat toisilleen esimerkiksi jotakin sointua, tärkeää on kuuntelemi-

sen lisäksi toisen soittamisen katsominen. Greenin mukaan varsinkin ammattilaisten soiton 

seuraaminen ja katsominen ovat hyvä tapa oppia soittamista, mutta myös saman tasoisten 

bändikavereiden soiton seuraamisesta on hyötyä. (Green 2001, 79-83.) 

 

4.2 Yhteismusisointi ja kellaribändit 

Kellaribändien  toiminta  perustuu  enimmäkseen  itseopiskeluun,  levyjen  mukana  soittami-

seen  ja  muita  muusikoita matkimalla.  Tärkeä  oppimisen väline  ovat  myös  äänitteet,  kon-

sertit ja muut elävän musiikin tapahtumat. (Green 2001, 5.) Campbellin (viitattu lähteessä 

Klintrup  2003) mukaan  kellaribändien  oppimistilanteet  ovat  kurinalaisia  ja  määrätietoisia 

tapahtumia. Esimerkiksi uuden kappaleen opetteleminen vaatii tarkkaa analyyttista kuunte-

lemista ja paljon toistoja. Uuden kappaleen hiominen korvakuulolta vaatii bändin jäseniltä 

vahvaa sitoutumista taitojensa kehittämiseen. Yhdestä bändin jäsenistä muodostuu bändin 

johtaja, joka valitsee soitettavat kappaleet, harjoittelee ne etukäteen kotona ja opettaa har-

joituksissa muille bändin jäsenille. (Klintrup 2003, 34.) 
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Förnäs (viitattu lähteessä Klintrup 2003, 34) on todennut kellaribändien oppimisprosessien 

olevan kollektiivisia,  vapaaehtoisuuteen  perustuvia,  spontaaneja  ja  informaaleja.  Formaa-

lissa  ympäristössä  ja  instituutioissa  tapahtuva  musisointi  puolestaan  on  yksilökeskeistä, 

velvoitteisiin  perustuvaa  ja  formaalia  tavoitteellista  toimintaa. Förnäsin (viitattu lähteessä 

Klintrup 2003, 34) mukaan kellaribändit muodostuvat usein parhaiden kavereiden kanssa 

yhteisen harrastuksen parissa, ei niinkään musiikillisten seikkojen perusteella. Kellaribän-

dien  toiminta  on  riippuvaista  monista  ulkomusiikillisistakin  seikoista,  kuten  harjoitustilo-

jen ja soittimien saatavuudesta. (Klintrup 2003, 34.) Vaikka informaaliin oppimiseen soit-

toharrastuksessa  ja  bändiharrastuksessa  onkin  lueteltu  monia  sitä  tukevia  näkökulmia, 

Klintrup toteaa ohjatussa bändisoitossa olevan paljon hyviä puolia. Hänen mukaansa ohja-

tun  bändisoittamisen  hyviä  puolia  ovat instituutioiden  tarjoamat  laitteistot  ja  tilat.  Bändi-

soiton ohjaaja toimii musiikin asiantuntijana ja ryhmänjohtajana. Ohjaaja voi myös tallen-

taa harjoituksia esimerkiksi nuotintamalla, jolloin bändin jäsenet voivat palautella muistiin 

soitettavia kappaleita myös harjoituskertojen välissä. Ohjattu bänditoiminta tuo Klintrupin 

mukaan yhteen  sellaisia  nuoria,  jotka  ovat  jääneet  kellaribänditoiminnan  ulkopuolelle. 

(Klintrup 2003, 35.) 

 

4.3 Motivaatio ja soittoharrastusten motivaatio 

Motivaatio on johdettu alun perin latinalaisesta sanasta movere, joka merkitsee liikkumista. 

Myöhemmin motivaation termiä on laajennettu ja nykyään sillä tarkoitetaan käyttäytymistä 

virittävien  ja  ohjaavien  tekijöiden  järjestelmää.  Motivaation  kantasana  on  motiivi,  josta 

puhuttaessa  viitataan  tarpeisiin,  haluihin,  vietteihin  ja  sisäisiin  yllykkeisiin  sekä palkkioi-

hin ja rangaistuksiin. Motiivit siis ohjaavat ja ylläpitävät yksilön käyttäytymisen suuntaa. 

Motivaatio tarkoittaa motiivien aikaansaamaa tilaa. (Ruohotie 1998, 36-37.) 

 

Monesti kuulee puhuttavan sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta, jotka ovat yksi tapa luo-

kitella motivaatio. Ruohotien (1998) mukaan palkkioilla ja kannusteilla on suuri merkitys 

sille, miten innokkaasti opiskelun tavoitteisiin pyritään. Kannusteet ennakoivat ja virittävät 

toimintaa, kun palkkiot puolestaan vahvistavat sitä. Palkkiot voivat olla joko sisäisiä (esim. 

oppija kokee työn iloa) tai ulkoisia (esim. oppija tekee töitä saadakseen hyvän arvosanan). 
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Ruohotie  on  kirjassaan  selvittänyt  ulkoisten  ja  sisäisten  palkkioiden eroja  eri tutkijoiden 

mukaan (kuvio 2). Vastaavasti voidaan erottaa termit sisäinen ja ulkoinen motivaatio, jotka 

ovat toisistaan erilaisia käyttäytymistä ohjaavien ja virittävien motiivien puolesta. (Ruoho-

tie 1998, 37-38.) 

 

Kuvio 2. Ruohotie (1998) Motivaatio, tahto ja oppiminen (s. 38) 

 

Erja Kosonen (2010) on kirjassaan Musiikkipsykologia kirjoittanut motiivin olevan toimin-

nan peruste: peruste aloittaa jotakin, jatkaa jotakin tai myös lopettaa jotakin. Motiivin vi-

riäminen edellyttää, että on joku (subjekti), joka motivoituu ja kohde (objekti), joka moti-

voi. Tai sama päinvastoin: joku kohde (objekti), joka motivoi jonkun (subjekti). Musiikin 

ja  motivaation  yhteyttä  analysoitaessa  välittömin  kohde  ja  motiivin  virittäjä  on musiikki 

Ovat subjektiivisia; 

esiintyvät tunteiden 

muodossa (esim. tyyty-

väisyys, työn ilo) 

Ovat objektiivisia; esiin-

tyvät esineiden tai ta-

pahtumien muodossa 

(esim. raha, kannustava 

tilanne) 

Ovat organisaation tai 

sen edustajan välittämiä 

Tutkija Sisäiset palkkiot Ulkoiset palkkiot 

Saleh ja Grygier 

Liittyvät työn sisältöön 

(monipuolisuus, vaihte-

levuus, haastellisuus, 

mielekkyys, itsenäisyys, 

onnistumisen kokemuk-

set jne.) 

Ovat johdettavissa työ-

ympäristöstä (palkka, 

ulkopuolinen tuki ja 

kannustus, kii-

tos/tunnustus, osallis-

tumismahdollisuudet 

jne.) 

Deci 

Tyydyttävät ylimmän 

asteen tarpeita (esim. 

pätemisen tarve, itsensä 

toteuttamisen ja kehit-

tämisen tarve) 

Ovat yksilön itsensä 

välittämiä 

Wernimont 

Slocum 

Tyydyttävät alemman 

asteen tarpeita (esim. 

yhteenkuuluvuuden 

tarve, turvallisuuden 

tarve, ravinnon tarve) 
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itse.” (Kosonen, E. 2010, 296.) Myös musiikkipsykologi John Slobodan on todennut mu-

siikin harrastamisen motivoivan voiman olevan musiikki itsessään (viitattu lähteessä Met-

sämuuronen 1995, 45). Kosonen (2001) on jo aiemmin väitöskirjassaan todennut soittami-

sen ilon ja mielekkään musiikin soittamisen olevan tärkeä motivaation virittäjä (Kosonen 

2001, 124). 

 

Kososen  (2010,  296) mukaan  motivaatio  on  monitahoinen  ja  jatkuvasti  muuntuva  koko-

naisuus.  Hänen  mukaansa  osa  motiiveista  on  tietoisia  ja  osa  tiedostettavia.  Motivaatio 

koostuu  näistä  monista  motiiveista.  Motivaatio  määritellään  ensisijaisten  ja  näin  ollen 

myös  kaikista  voimakkaimmin  tietoisesti  analysoitavissa  olevien  motiivien  perusteella. 

Motivaation  tutkiminen  on  vaikeaa,  sillä motivaatio  voi  olla  niin  abstrakti  kokonaisuus, 

että sen määritteleminen on lähes mahdotonta ilman ulkoapäin määriteltyjä motiivien listaa 

tai motiiviluokittelua. Sen lisäksi motivaation tutkimista hankaloittavat ajalliset ulottuvuu-

det. Motivaatiossa on lyhytkestoisia, usein tilannekohtaisia motiiveja, joita yhdistää pitem-

pikestoinen motivaatio. Motivaatioon puolestaan sisältyy eri mittaisia motiiveja. Motivaa-

tioon ja yksittäisten motiivien voimakkuuteen vaikuttaa toiminnan tavoite. (Kosonen 2010, 

296.)  

 

Kososen  mukaan  musiikkiharrastuksen  peruslähtökohta  on  omakohtainen  kiinnostus  mu-

siikkiin,  sen  tekemiseen  tai  esittämiseen.  Uskomus  siitä,  että  soittotunneilla  käydään  ja 

soittamista  harjoitellaan  musiikkiopiston  tutkinnon  suorittamiseksi  on  osoittautunut nuor-

ten  soittamisen  motivaatiota  tutkivissa  tutkimuksissa  virheelliseksi.  Musiikkiopiston  tut-

kintotodistus  voi  olla  yksi  motiiveista  soitonopiskeluun,  mutta  se  ei  yksinään  ulkoisena 

tekijänä  riitä  pitkäjänteiseen  harjoitteluun.  Vuosien  ahkera  soittoharjoittelu  vaatii  myös 

paljon muita motiiveja ja sisäistä motivaatiota soittamisen ja musiikin oppimiseksi. (Koso-

nen 2010, 297.) 

 

Kosonen (2010, 297) jaottelee  tärkeimmät  motiivit  soittoharrastuksen  ylläpitämiseksi  eri-

laisten motivaatiotyyppien mukaan: 

1) Soitettavaan musiikkiin ja soittamistilanteeseen liittyvät motiivit, kuten soittamisen 

ilo ja elämykset 
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2) Hallintamotiivit, oma pystyvyys 

3) Kontaktimotiivit, yhteismusisointi 

4) Soittamistoiminnan ulkopuolella olevat motiivit, tuki ja kannustus 

 

Metsämuuronen (1995) puolestaan on soveltanut musiikkiharrastukseen liittyviä motiiveja 

seuraavasti:  

1) Emotionaaliset motiivit 

2) Sosiaaliset motiivit 

3) Toimintamotiivit  

Hänen mukaansa erityisesti motorinen toimintamotiivi, motivoiva asenne, kontaktimotiivi, 

uteliaisuus ja luomistarve korostuvat musiikkiharrastuksessa. (Metsämuuronen 1995, 46.) 

Kososen mukaan soittamistoiminnan ulkopuolella olevista motiiveista tärkeinä ovat erityi-

sesti omien vanhempien ja perheen tuki ja kannustus. Myös oman opettajan ja soitonopet-

tajan tuki ja kannustus yksittäisinä palautteina sekä pitkäkestoisena rohkaisuna on tärkeää 

motivaation tukemiseksi. Musiikinopettajan merkitys soittajalle voi olla yllättävinkin suuri 

varsinkin silloin, jos soittaja eikä koulun ulkopuolella formaalissa ympäristössä soittotun-

neilla. (Kosonen 2010, 297.) 

 

4.4 Kritiikki ja haasteet 

Informaalissa  oppimisessa  on  myös  riskinsä. Jenkins  (2011) muistuttaa,  että  jos  oppilas 

opiskelee  musiikkia  vain  itsenäisesti  informaalissa  ympäristössä,  hän  vois  helposti  valita 

harjoitteluun  vain mukavuusalueellansa  olevaa  musiikkia.  Optimaalisin  keino  opettelemi-

seen  olisikin  kaiketi  jonkinlainen  yhdistelmä  formaalista  ja  informaalista  oppimisesta. 

(Jenkins 2011, 195.) Allsup (2008) kritisoi Greenin tutkimuksia, joissa laajennetaan kitara-

rockin ”kellaribändeille” sopiva harjoittelukäytäntö vaivihkaa koskemaan koko populaari-

musiikin kenttää (Allsup 2008, 3.) Kaikki oppilaat eivät kuitenkaan kuuntele rockia ja po-

pulaarimusiikin sisälläkin on huomattavan paljon erilaista estetiikkaa: hip-hopin tai elekt-

ronisen tanssimusiikin ilmaisut voivat poiketa merkittävästi kitara- ja bändivetoisen popu-

laarimusiikin ilmaisusta (Väkevä 2010, 67-68). Jenkins (2011) huomioi myös haasteet kor-

vakuulolta  soittamissa  ja  mielimusiikkia  soittaessa,  joita  Green  (2001)  puolestaan  pitää 
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merkittävässä  roolissa  informaalissa  musiikin  opiskelussa. Jenkins  huomauttaa  korvakuu-

lolta mielimusiikin soittamisessa olevan haasteita siinä, että soittaessaan ainoastaan mieli-

musiikkia oppilaalla saattaa jäädä muiden musiikkityylilajien soittamiseen suuria puutteita. 

Toisaalta Jenkins kyseenalaistaa myös sen, että onko monen musiikkityylin hallitseminen 

tarpeellistakaan. Jollekin saattaa  riittää yhden  tai  kahden  tyylilajin  osaaminen  hyvin,  kun 

taas joku toinen saattaa tarvita laajempaa osaamista monesta eri tyylilajista. (Jenkins 2011, 

190-191.)  
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5 POHDINTA 

Tutkielmani selvitti sen, mitä itse odotinkin sen selvittävän: informaali oppiminen on hyvä 

tapa  oppia  populaarimusiikkia  ja  varsinkin  yhdessä  formaalin  oppimisen  kanssa  ne  ovat 

tehokas keino musiikkiharrastuksessa kehittymiseen.  Mielestäni informaali oppiminen on 

varsinkin populaarimusiikin alueella aihe, joka kaipaisi lisää (myös suomenkielisiä) tutki-

muksia. Oma uskomukseni on, että joitakin asioita voi oppia jopa syvemmin, kun oppimis-

prosessiin  liitetään  vahvasti  informaali  työtapa.  Olen  itse  kokenut  esimerkiksi  musiikin 

teorian oppimisen helpoksi, vaikka olen oppinut teorian juurikin näissä kellaribändeissä ja 

soittamisen kautta, en niinkään teoriatunneilla käymällä.  

 

Digitaalisen kehityksen myötä musiikin tekemisen muodot ovat muuttuneet tuoden muka-

naan vaikutteita eri musiikkityyleistä ja erilaisista soundimaailmoista.  Tämä avaa mahdol-

lisuuksia  musiikkiharrastuksen  oppimiseen  myös  niille,  joille  perinteiset  soittimet  ovat 

vaikeita oppia tai epämotivoivia. (Väkevä 2013, 100.) Ehkä teknologian kehittymisen mu-

kana musiikin harrastaminen ja sen tekeminen ovat yhä enemmän mahdollista informaalein 

keinoin. Oma oletukseni ainakin on, että nykyisillä laitteistoilla pystytään musiikkia oppi-

maan jo yllättävän syvällisestikin esimerkiksi internetin avulla – musiikin tekemisestä pu-

humattakaan.  

 

Kososen tutkimukset (2001 & 2010) ovat osoittaneet motivaatiolla olevan keskeinen rooli 

musiikkiharrastuksen  ylläpitämiseksi. Erilaiset  motiivit kuten soitettavasta  musiikista 

kumpuava soittamisen  ilo  (Kosonen  2010)  ja  sosiaaliset  motiivit  (Metsämuuronen  1995) 

ovat  merkittäviä  asioita  soittaharrastuksen  jatkuvuuden  kannalta.  Sosiaalisiin  motiiveihin 

liittyvä vanhempien (ja muiden, kuten musiikinopettajan) antama tuki on tärkeää motivaa-

tion tukemiseksi.  Olen todennut peruskoulun yläluokan ja lukion musiikinopettajan merki-

tyksen  todella  suureksi  myös  omassa  musiikillisessa  kehityksessäni.  Omalla  kohdallani 

musiikinopettaja on ollut oikeastaan ainut musiikin ammattilainen, jonka kanssa olen ollut 

tekemisissä yläaste- ja lukioikäisenä. Varmasti myös monella muulla nuorella aloittelevalla 

soittajalla voi olla sama tilanne. 
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Tarkoituksenani  on  jatkaa  tutkielman  aiheen  tutkimista  Pro  gradu –työssäni. Aikeissa  on 

tehdä  tapaustutkimus  musiikin  oppimisen  kokemuksista  sellaisilla  henkilöillä,  joilla  on 

vastaavasti samantapainen tausta kuin itselläni. Koetan löytää sellaisia henkilöitä, joilla on 

kokemuksia  informaalista  oppimisesta  esimerkiksi  juuri  teorian  opiskelussa tai  yleisesti 

soittamisen  oppimisessa.  Pyrkimyksenäni on löytää  juuri  sellaisia  henkilöitä,  jotka  ovat 

opiskelleet musiikin täysin informaalisti, mutta ovat silti ajautuneet musiikin ammattiopin-

toihin.  Olisi  mielenkiintoista  tehdä  tutkimus  heidän  kokemuksistaan  oppia  musiikin  eri 

osa-alueet informaalissa ympäristössä.  
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