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Tiivistelmä 

Tutkielman tavoitteena oli tutkia, miten puhe on taidetta. Tutkimus tarjosi metodiksi puhetaiteelle 

puheen ilmaisumuotoja, jotka olivat tutkimuksen keskeinen ongelma. Tutkielma kuvasi ja kartoitti 
puheenmuodostuksesta peräisin olevia ilmaisumuotoja. Puheenmuodostus on kehitetty 1910-

luvulla Rudolf Steinerin antroposofian pohjalta. Puheenmuodostusta ei ole ymmärrettävä kieleksi, 

johon liittyy pelkkä subjektin tarve puhua, vaan eläväksi käytännöksi, joka olemassaolollaan 
välittömästi liittää yleisön esitykseen. Tutkielman kirjoittaja on 30 vuotta työskennellyt 

ilmaisumuodoista tietoisena. Tutkielma kartoitti laadullisesti puheen ilmaisumuotojen valintaa 

diskurssianalyysillä ja niiden käyttöä esityksessä. Lisäksi tutkielma kuvasi akustisen fonetiikan 
analyysilla perustaajuuden- ja ajoituksenpiirteitä puheen ilmaisumuotojen esiintymisessä.  

 

Tutkielmaa voi luonnehtia monimenetelmälliseksi eli triangulaatio tutkimukseksi, jossa kvalitatiivista 
tutkimusta täydentää kvantitatiivinen osuus, vahvistaen ilmaisumuotojen näkyvyyttä ja lisäten 

tutkimuksen luotettavuutta. Tutkielma jakautuu teoriaosuuteen kirjallisuuskatsauksineen, 

laadulliseen osuuteen, jossa analysointi toteutettiin heuristisella reflektoivalla analyysilla ja 
määrälliseen fonetiikan osuuteen. Tutkimuksen molemmissa empiirisissä osioissa käytettiin 

primääriaineistoa, jonka tutkija itse loi. Kvalitatiivisen osion aineistona oli tutkijan laatima 

työpäiväkirja ja kvantitatiivisen tutkimuksen aineiston tutkija loi nauhoittaen ilmaisumuotoista 
puhettaan.  

 

Tutkielma vahvisti tekijän kokemuksellisen etukäteisodotuksen puheen ilmaisumuotojen 
ominaisuuksista. Kuudesta ilmaisumuodosta ’osoittava’, ’kysyvä’ ja ’erottava’ suuntautuvat ulospäin, 

ulkoisiin havaintoihin ja ’miettivä’, ’liittävä’ ja ’todistava’ sisäänpäin, sisäisyyden havaintoihin. 

Tulokset olivat luettavissa erityisesti perustaajuuden ja sen muutosnopeuden muutoksista. 
Tutkielmassa kehitettiin ilmaisumuotojen valintametodi diskurssianalyyttista ajattelua hyödyntäen. 

Tutkielman teoriaosuus selvensi Steinerin näyttämötaiteen impulssin luonnetta kommentoiden 

David Mametin kirjoituksilla. Tutkielma vastasi puheen olevan taidetta ilmaisumuotojen avulla. 
Fonetiikka näyttäytyi puhetaiteen tutkimusalustaksi. 

 

Tutkielma oli tapaustutkimus ja sen luotettavuus näyttäytyy yksittäisen puhetaiteilijan kontekstissa. 
Tutkielmaan liittyy pedogoginen aspekti. Taiteellinen pedagogiikka voi yksinkertaisimmillaan toimia 

jo ihmisen puheessa. Tutkielma selvensi puheen olevan pedagoginen alue tuoda kasvatukseen 

ihmisen kokonaisuuden kokemus. Tutkielma opettaa ihmisiä löytämään tekstistä puheen 
ilmaisumuotoja ja käyttämään niitä. Ilmaisumuotojen avulla lasten parissa toimivat aikuiset voivat 

esimerkiksi rohkaistua tavoittelemaan vivahteikasta puheilmaisua. Kun puhe on puhetaiteen 

laadullisuuksilla työstettyä, voi laadut heijastua lapsen arkeen iässä, jolloin ympäristön vaikutukset 
jättävät lapsiin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia jälkiä. Jatkotutkimuksia aiheesta voi odottaa niin 

teatterin, fonetiikan kuin pedagogiikan alalta.  
 

 
Asiasanat esittävät taiteet, näyttelijät, akustinen analyysi, fonetiikka, prosodiikkka, diskurssianalyysi, antroposofia, 

heuristiikka, taidepedagogiikka     

 



 

 

  

SISÄLLYS 

1   MISTÄ TUOHON KIELET SAISIN? .............................................................................. 1 

2   PUHEEN ILMAISUMUODOT ........................................................................................ 6 

2.1 Vaistomaisesti oikea äännekokemus ............................................................................ 7 

2.2 Steiner .......................................................................................................................... 8 

2.2.1 Steiner – Tsehov .................................................................................................. 11 

2.2.2 Steiner – Mamet .................................................................................................. 12 

2.3 Ilmaisumuotojen teoriaa ............................................................................................. 13 

2.3.1 Puheen kuusi ilmaisumuotoa .............................................................................. 14 

2.3.2 Omakohtaista kokemista ..................................................................................... 17 

3   ILMAISUMUOTOJEN VALINTA ................................................................................ 20 

3.1 Sitoutuminen aiheeseen .............................................................................................. 21 

3.2 Vajoaminen ................................................................................................................ 22 

3.3 Haudonta .................................................................................................................... 22 

3.4 Valmistautuminen ...................................................................................................... 24 

3.5 Valaistus ..................................................................................................................... 29 

3.6 Kehittely, selvittely .................................................................................................... 30 

3.7 Luova synteesi ............................................................................................................ 33 

4   ILMAISUMUOTOJEN PIIRTEITÄ .............................................................................. 36 

4.1 Akustisen fonetiikan tutkimuksen aineisto ................................................................ 36 

4.2 Menetelmät ................................................................................................................. 38 

4.2.1 Asettelu ............................................................................................................... 39 

4.2.2 Kysymykset ......................................................................................................... 40 

4.3 Tulosluku ................................................................................................................... 41 

4.3.1 Osoittava ............................................................................................................. 41 



 

 

4.3.2 Miettivä ............................................................................................................... 45 

4.3.3 Kysyvä ................................................................................................................ 48 

4.3.4 Erottava ............................................................................................................... 52 

4.3.5 Liittävä ................................................................................................................ 55 

4.3.6 Todistava ............................................................................................................. 58 

4.4 Pohdinta ..................................................................................................................... 62 

5   ÄÄNÖSET ASETTELEISIN ......................................................................................... 66 

LÄHDELUETTELO ........................................................................................................... 69 



 

 

 

1   MISTÄ TUOHON KIELET SAISIN? 

Olen tekemässä tapaustutkimusta taiteellisen puheen perusteista. Teen oppikirjaa itselleni, 

jatko-opinnoksi Snellman -korkeakoulun puhe- ja draamataiteen nelivuotisille opinnoilleni. 

Meitä on valmistunut Suomessa jo puolen sataa alkaen vuodesta 1995. Taustaltani olen 

lastentarhanopettaja (1985) ja lisäksi olen aloittanut opiskelut Tampereen yliopiston 

draamalinjalla (1987–). 1989 siirryin kuuden vuoden kiinnitykseen näyttelijänä 

tamperelaiseen Teatteri Mukamakseen, josta jatkoin puheopintoihin Helsinkiin. Heti 

opintojen jälkeen vuonna 2000 perustin Teatteri Taawetin puhetaiteellisen työn kodikseni. 

Tutkielma käy oppikirjasta puheen ilmaisumuotoihin, esittelynä, kuinka puhetaiteilija 

löytää ja käyttää ilmaisumuotoja esityksissään. Ilmaisumuotoja käyttämällä puheesta tulee 

taidetta. Ilmaisumuodot kuvastavat ihmisen kokonaisuutta taiteellisesti käsitettynä. Ne 

laajentavat luontaista ihmisyyden ilmenemistä. Jokaisen puhuvan ihmisen on mahdollista 

ilmaisumuotojen myötä löytää tyydyttävämmin omaa olemassaoloaan puheessaan. Puheen 

ilmaisumuotojen löytämistä voin suositella jokaiselle näyttelijälle, lausujalle, opettajalle, 

kasvattajalle ja puhujalle eli kaikille. 

Tutkielmassa tutkin taiteellisen puheen ominaisuuksia. Olen 40 vuotta puhunut näyttämöllä 

ja yli 30 vuotta olen ollut tietoinen näyttämöpuheeseen löydettävistä puheen 

ilmaisumuodoista. Näyttämötaiteessa minua kiehtoo elävä vuorovaikutus puhujan ja 

kuulijoiden välillä. Tutkielma rakentaa elävää vuorovaikutuksellista puheen laadun 

korostamista vastapainoksi yhä enenevälle aikamme teknistymiselle. Ilmaisumuotojen 

avulla lasten parissa toimivat aikuiset voivat esimerkiksi rohkaistua tavoittelemaan 

vivahteikasta puheilmaisua. Kun puhe on puhetaiteen laadullisuuksilla työstettyä, voi 

laadut heijastua lapsen arkeen iässä, jolloin ympäristön vaikutukset jättävät lapsiin pitkälle 

tulevaisuuteen vaikuttavia jälkiä. Tutkielmalla pyrin lapsille jäljiteltäväksi annetun puheen 

kehittymiseen. Puhujan työskentelyotteen dokumentoinnilla on merkitystä tämän 

saavuttamiseksi.  

Tutkimus koettelee ilmaisumuotoihin perustuvaa puhetta. Ilmaisumuodoista pidettiin jo 

sata vuotta sitten esitelmiä. Laajalle levinneeksi näyttämöpuheeksi se ei ole kuitenkaan 

vielä yltänyt, vaikka asian kehittäjä koki aikoinaan, ettei maailma kärsisi kovinkaan 

pahasti, jos silloiset teatterintekijät olisi korvattu tämän näyttämäpuheen tekijöillä (Steiner 
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& Steiner-von Sivers 2016, 12). Impulssin historia ulottaa juurensa antiikin 

draamataiteisiin ja siinä on pyrkimyksenä tuoda nykyaikaan tervehdyttävää ja virkistävää 

näyttämöilmaisua. Virike pohjaa kokonaisuuteen ihmisestä, jolla on fyysinen, sielullinen ja 

henkinen ulottuvuus. Kirjoitelmassa on myös kolme osiota: ajattelun, tunteen ja tahdon 

osiot. Ajattelua on kirjoitus puheen ilmaisumuotojen teorioista. Tunne aktivoituu puheen 

ilmaisumuotojen valinnan prosessoinnista reflektiivisellä heuristisella analyysilla.  Tahtoa 

oli akustisen fonetiikan tutkimus ilmaisumuotojen empiirisistä ominaisuuksista.  

Pyrin tutkimuksella todentamaan puheen ilmaisumuotojen esiintymistä. Kvalitatiivisen 

osuuden metodiksi valitsin heuristisen analyysin, joka vaatii kehittyäkseen elinikäisen 

prosessin (Kurki 1995, 119). Prosessin, jossa tutkijan hiljainen tieto ja kokemus käyvät 

keskustelua tutkimuskohteen kanssa (Unkari-Virtanen 2009, 12). Tavoittelen toimintani ja 

kokemusteni ymmärtämistä puheen ilmaisumuotojen äärellä. Heuristinen menetelmä antaa 

mahdollisuuden sisäisen tietoisuuden, merkitysten ja innoituksen kuvaamiselle. 

Heuristinen sana kantaa merkityksensä kreikan sanasta ’heuriskein’, löytää tai keksiä. 

(Moustakas 1990, 9, 11.) Olen prosessoinut ilmaisumuotoja jo 30 vuotta ja tutkielma toi 

muun muassa näkyviin 17 vuoden vaiheen tässä prosessissa. Koin heuristisen analyysin 

tutkimukselleni hedelmälliseksi ja näkemyksiäni kypsyttäväksi. Samalla kvalitatiivinen 

osuus antoi mielekkään pohjustuksen tutkimuksen kvantitatiiviselle osuudelle. 

Kuinka saada selviteltyä muotoja, joita esiintyjä on puheeseensa työstänyt? Väline 

kysymyksen lähestymiseen on fonetiikka, joka on yksi maailman vanhimmista tieteistä. Jo 

7. vuosisadalla eKr. sitä harjoitettiin Intiassa. Silloin katsotaan fonetiikka-tieteen 

syntyneen. Aluksi pyrittiin sanskritin kieliset pyhien rituaalien ääntämiset säilyttämään 

muuttumattomina. Ääntämisen tutkimus kasvoi jo tuolloin yli uskonnollisen tarpeen. Yli 

2000 vuotta myöhemmin esimerkiksi teatteripuheen tutkimukset Saksassa johtivat 

yleissaksalaisen ääntämisen suhteelliseen vakiintumiseen. (Iivonen 1976, xii–xiii.) 

Fonetiikan pariin kuuluvat puhujan viestiin luomat kuultavat muodot (mts. ix), eli 

puhetaiteeseen työstetyt muodot.  

Puhetaiteessani työstän tietoisesti puheen ilmaisumuotoja ja tutkimuksen akustisen 

analyysin osuudessa selvitetään työstettyjen ilmaisumuotojen samanlaisuuksia ja eroja. 

Kokemuksellisen ennakkokäsitykseni ilmaismuotojen luonteesta akustisen fonetiikan 

osuus tulee vahvistamaan. Tutkimus on täten puheen tuottamisen ja havainnoimisen 
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perustutkimusta, kun sillä tarkoitetaan uusien tosiasioiden selitystä vaikkapa puheen 

akustisesta perustasta (Toivanen & Miettinen 2001, 20).  

Puheen ilmaisumuodot tarvitsevat aktiivisen fyysisen teon toteutuakseen akustisesti. On 

mielenkiintoista tutkia, millaisina akustisina havaintoina toteutuvat aktiivisten tekojen 

seuraukset puheessa. Fonetiikan kannalta tutkimuksessa on kiteytettynä kyse puheen 

ilmaisumuotojen akustisista seuraamuksista (Suomi 1990, 8). Haluan olla mukana 

paljastamassa puheen välittömän tietoisuuden ulkopuolisia salaisuuksia (Iivonen 2005, 5). 

Foneettisin parametrein tutkimus tähtää äänen perustaajuus- ja ajoituspiirteiden avulla 

puhetaiteellisten ilmaisumuotojen havaintoihin. Vastaavaa puhetaiteen ja fonetiikan 

yhdistävää tutkimusta en ole löytänyt. 

Tutkielmaan liittyy vuonna 2012 tekemäni kandidaatin opinnäytetyö otsikolla 

”Puhetaidetta varhaiskasvatukseen”. Vuoden 2013 olin töissä päiväkodissa osin 

toteuttamassa akateemisen opinnäytteen ideoitani käytäntöön. Kokeilun antaman 

kokemuksen myötä päädyin ajatukseen, että puheen kehitys tapahtuu inspiroimalla lasten 

parissa olevia aikuisia puheen kehittämiseen.  Minuun vaikuttaa Rudolf Steinerin (1861–

1925) näkemys ”kasvatuksen ja opetuksen täytyy tulla taiteeksi, joka pohjaa todellisen 

ihmisen tiedostamiseen” (Wilenius 1995, 38). Skinnari jatkaa, että opetustapahtuma on 

parhaimmillaan taideteos (Skinnari 1988a, 106).  

Steiner vertaa ihmisen taiteellista tajua ominaisuuteen, millä me voimme ymmärtää toista 

ihmistä ja kun annamme tietoisuuden virrata taiteeseen, muuttuu taide välineeksi 

ihmistuntemukseen. Syntynyttä, havaintoja erittelevää, välinettä käyttäen lähestyy taide, 

elämyksellisyys, tiedettä, tietämistä. (Steiner 1988b, 12–13.) Kuusi ilmaisumuotoa voi 

katsoa tällaiseksi havaintoja eritteleväksi taiteelliseksi välineeksi. Tämän välineen tullessa 

aikuisten puheen kehittämisen työkaluksi, näen mahdollisuuksia puhetaiteen ilmenemiselle 

kasvatuksessa ja opetuksessa. Kerran haltuunotettuna tälle välineelle on kasvattajilla 

käyttöä päivittäin. 

Rudolf Steinerin on antanut Suomessa nimensä steinerpedagogiikalle. Ennen koulujen 

perustamista (1919) oli Steiner tehnyt jo mittavan elämäntyön taiteiden alueella. Taideura 

alkoi kriitikkona (1897), laajeten taide-esitelmiin, teatteriohjaajaksi ja 

näytelmäkirjailijaksi. Lisäksi Steiner vaikutti myös arkkitehtuuriin, kuvataiteisiin ja 

musiikkiin. (Hemleben 1988, 103–112; Kugler 1978, 91–94; Steiner 1998, 241–256; Taja 

2011, 61–68.). Näen tärkeäksi tuoda Steineristä esille muunkin puolen kuin pedagogin. 
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Ennen Waldorfin tupakkatehtaan työläisten lapsille perustettua koulua hän oli 

vuosikymmeniä elämässään keskittynyt taiteen tekemiseen ja pohtimiseen. Hänen 

taidekäsitykseensä kuului taiteen tuominen kasvatukseen. Elämänkerran kehityksen suunta 

oli taiteesta kasvatukseen. Minä huomaan pyrkiväni elämään toisin. Omassa elämässäni 

haluan suunnan olevan kasvatuksesta taiteeseen. Tai tarkemmin sanoen haluan olla osaltani 

mukana muuttamassa kasvatusta taiteeksi, elävän puhetaiteen näyttämöksi. Työn olen 

aloittanut varhaiskasvatuksessa. 

Ilmaisumuodot ovat syntyisin puheenmuodostuksesta. Puheenmuodostus 

(Sprachgestaltung) on Rudolf Steinerin kehittämä nimike taiteellisen puheen impulssilleen 

(Steiner & Steiner-von Sivers 1981). Puheenmuodostuksen voi taidemuotona rinnastaa 

Rudolf Steinerin antroposofian pohjalta syntyneeseen liikuntataiteeseen, eurytmiaan. 

Eurytmia on  steinerkouluissa oppiaineena (Skinnari 1988a, 47), mutta muun muassa 

Oulun steinerkoulussa on palkattu puheenmuodostajakin töissä. Tutkielmassa keskityn 

Steinerin antamiin puheenmuodostuksen sisältä löytyviin puheen ilmaisumuotoihin. En 

esittele laajemmin puhetaiteen vaikutusta steinerpedagogiikkaan, muuta kuin mainiten, että 

vaikutus on suuri alkaen steinerkoulun opettajille suunnatuista ilmaisua laajentavista 

puheharjoituksista (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 169–187). 

Seuraavaksi teoriaosuudessa kuvataan puhetaiteen merkitystä, keskitytään näyttämötaiteen 

keskeisimpään vuorovaikutukselliseen ytimeen – yleisön välittömään havaintoon ja 

teroitetaan näkökantoja Rudolf Steinerin ja muun muassa David Mametin (1947–) 

puheenvuoroin. Kolmas luku, joka on lähtökohdaltaan laadullinen, keskittyy puheen 

ilmaisumuotojen valinta prosessiin, kuinka ilmaisumuodot voi ymmärtää diskursiiviseksi 

sarjaksi ja miten valinnan kuvatut käytänteet soveltuivat Pikku prinssi -esityksen työstöön. 

Neljännessä luvussa analysoidaan esimerkkirunosta sarjojen mukaiset diskurssit ja 

raportoidaan määrällisin keinoin akustisen fonetiikan empiirinen tutkimus. 

Yhteenvetoluvussa sidotaan tutkimuksen kokonaisuus kasaan ja kurkistetaan, miten 

tutkielman jälkeen työ tulee tulevaisuudessa jatkumaan. Pro gradu -tutkielmani on 

tyypillinen monimenetelmällinen eli triangulaatio tutkimus. 

Johdannon lopuksi esittelen vielä näkökulman Kalevalasta inspiraatioksi puhetaiteelle. 

Suomen kansalliseepoksen Kalevalan koivuisen kanteleen synnyn ymmärrän vahvaksi 

innoituksen lähteeksi puhetaiteen tulevalle kehitykselle.  

Veisti kopan kanteletta, 
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… 

Kopan koivusta lujasta, 

(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1924, 294). 

Ensin veistellään koppa. Se on kuva puheinstrumentin tietoisesta haltuunotosta, mikä 

sisältää hengityksen, äänen muotoamistahot ja resonoivat ontelot.  

Sitten kanteletta tehdessä valmistettiin vääntimiä. Niiden tekemiselle on rinnasteinen 

puhetaiteessa työ, minkä puhuja joutuu harjoitellen tekemään saadakseen sielunsa herkästi 

virittymään jokaisen äänteen laadun piirteelle. Kohta ”sanoin viisin virkkelevi” kuvaa 

mielestäni ilmaisumuotojen fyysisten eleiden käyttöä, jotta puhuessa ”kulta suusta 

kumpuaisi”. 

Kun käki kukahtelevi, 

Sanoin viisin virkkelevi, 

Kulta suusta kumpuavi, 

… 

Siitä naulat kantelehen, 

Vääntimet visaperähän. 

 

Mistä tuohon kielet saisin, 

Äänöset asetteleisin? 

Istui immikkö aholla, 

Nuori neitonen norolla. 

Antoi impi hapsiansa, 

… 

Siit’ on kielet kanteleessa, 

(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1924, 294–295). 

Viimeiseksi kanteleeseen tarvittiin kielet. Ne saatiin istuskelevan immen hiuksista. 

Tulevan puhetaiteen kielet tulevat siitä neitseellisestä välittömästä vuorovaikutuksesta 

kulloisenkin läsnäolevan yleisön kanssa. Ei siis minkään teknisen aparaatin välittämänä. 

Kun on kaiken esityksellisen saanut harjoiteltua itselleen vaistomaiseksi herkkyydeksi voi 

heittäytyä yleisön kanssa välittömään vuorovaikutukseen. Esittäjä muodostaa ja yleisö 

muodostuu ja puhe on taidetta.  
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2   PUHEEN ILMAISUMUODOT 

Puhuminen on vastavuoroinen tapahtuma. Jopa niin konkreettisesti, että aikuisen puhe 

virittää vastasyntyneen orientoitumaan puheeseen (Condon & Sander 1974). Olemme 

oppineet puhumaan mallista. Puhuvien ihmisten kuuleminen on edellytys lapsen 

puhetaidon kehittymiselle. Tutkielma pyrkii lapsille jäljiteltäväksi annetun puheen 

kehittymiseen. Puheen kehittymiseksi ovat aikuiset mallin antajina avainasemassa. 

Ihmisten aivojen eri osista löytyneiden peilineuronien kautta kukin meistä on mallista 

matkimalla aikoinaan oppinut puheen (Sams & Laine 2001, 28). Tutkielma tuo esille yhtä 

mallina olemista malliksi muille aikuisille. Näen, että puheen ilmaisumuodot opitaan 

parhaiten mallista. Ilmaisumuodoissa kuulija liitetään puheen vuorovaikutuksessa 

ymmärryksen vastavuoroisuuteen. Ilmaisumuodot ovat vuorovaikutustilanteessa yhteistä 

taiteellisen puheen ymmärtämisen taustaa niin puhujalle kuin kuulijalle, puhujalle 

tietoisemmin kuin kuulijalle tai toisin sanoen, kuulijalle vaistomaisemmin kuin puhujalle. 

Keväällä 1984 näyttelin pääroolia Turun ylioppilasteatterin näytelmässä ”Kristus pysähtyi 

Teboiliin” (Joro 2009). Esityksen kritiikissä paikallislehti Turkulaisessa Eero Itäranta 

arvioi minun olevan melkoinen estraditaitaja, ja että minussa uumoilee myös vaistollisia 

näyttelijän kykyjä (Itäranta 1984). Mitä vaistomaisuus näyttelijäntyössä ja näyttämöllä on? 

Kun kesällä 2016 sain käsiini uuden suomennoksen Steinerin draamaesitelmistä, koin siinä 

puhuttavan vaistomaisuuden kokemuksesta. Suomennoksessa mainitaan useasti sana 

’vaistomaisuus’. Kirja avasi mahdollisuutta rakentaa näyttelijälle uusia vaistoja. Miten 

houkutteleva ajatus? Kirjoitus innosti. Innostukselle löytyi vastakaikua ’kerettiläisen’ 

teatterifilosofin David Mametin ajatuksista, joissa kiteytettiin näyttämötaiteen nousevan tai 

kaatuvan näyttelijäntyöhön ja hänen puheeseensa (Mamet 2010, 15–19). Rakennan tässä 

tutkielmassa Steinerin ohjeistuksen mukaan puhetaide-esityksen valmistamista, niin kuin 

olen sen ohjeistuksen oivaltanut. Aikaisemmat aavistukset ohjeistuksen toimivuudesta 

haluan tällä projektilla vahvistaa. 

Omatuntoni on herkkä puheelle. Sen tiedostamiseen kasvoin taiteellisessa työssä 

(näyttämöllä vuodesta 1977, ammattinäyttelijänä vuodesta 1988, lausujana vuodesta 1997) 

ja koulutuksissa (lastentarhanopettaja 1985, näyttämötaiteilija 1999, kasvatustieteen 

kandidaatti 2013). Näyttelijänä olin tamperelaisessa Teatteri Mukamaksessa vuosina 1989–

95. Tämä moderni ammattinukketeatteri esiintyy pääasiassa lapsille ja nuorille. Tuona 

aikana rutinoiduin ammattiesiintyjänä. Esimerkiksi vuonna 1994 Teatteri Mukamas 
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esiintyi kaikkiaan 346 kertaa eri puolilla Suomea yhteensä lähes 40 000 katselijalle 

(Teatterin tiedotuskeskus 1995, 70). Tutustuin puheen ilmaisumuotoihin jo vuonna 1986. 

Aluksi arkailin pitkään niiden käyttöä, luulin niiden hankaloittavan näyttämöilmaisua. 

Lopullisesti asenteeni muuttui vasta Puhe- ja draamataide I -kirjan äärellä (Steiner & 

Steiner-von Sivers 2016). Ratkaisevaa oli oivallukseni ilmaisumuotojen liittymisestä 

näyttelijäntyön vaistoihin (mts. 125). Näkökulma motivoi minua tutkimaan ilmaisumuotoja 

ja pääsemään niiden kanssa syvempään kokemukseen.  

2.1 Vaistomaisesti oikea äännekokemus 

Jos näyttelijällä on ollut mahdollisuus kehittää herkkyyttään 

äänteellisen kokemuksen suhteen, joka on lausuttujen sanojen 

takana, keskustelu saa siitä vastaavan sävyn. Tämän sävyn 

katsoja kuulee alhaalla permannolla ja mutta myös ylhäällä 

parvella! Hän ei luonnollisesti kerro kuulevansa sitä, sillä hän 

ei tiedä sitä tietoisesti, mutta sitäkin varmemmin vaistomaisesti. 

Ja jos hän kuulee oikean sävyn, näytelmä miellyttää häntä, jos 

taas ei, hän ei välitä koko kappaleesta. … on harjoiteltava 

kuuntelukykyään myös eri rooleja harjoitellessaan – aivan 

samoin kuin pianon soittoa harjoiteltaessa jokainen sävel 

soitetaan aluksi tietoisesti ja vähitellen edetään kohti täydellistä 

sujuvuutta. Harjoitusten myötä oppilas edistyy vähitellen niin 

pitkälle, että hänessä syntyy vaistomaisesti oikea äännekokemus 

eri rooleja varten. (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 122–

123) 

Lainaus on pysäyttävä. Siitä voi lukea väitteen, joka kertoo perusteen sille, miksi näytelmä 

miellyttää katsojaa ja miksi se ei miellytä. Näytelmästä pitämisellä katsoja ilmaisee sen, 

että hän on kuullut sanojen takana olleen näyttelijän herkkyydellään ilmaiseman 

näyttämökeskustelua vastaavan oikean sävyn. Tämä kuuleminen tapahtuu katsojalle 

vaistomaisesti ja välittömästi. Ilmaisu tulee heittämällä rampin yli. Näyttelijän herkkyys 

valita oikea sävy ilmaisuissaan muuttuu harjoittelun myötä myös vaistomaiseksi, kuten 

katsojan keskustelun takana olleen sävyn kuuleminen on vaistomaista. Puheenmuodostusta 
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ei ole ymmärrettävä kieleksi, johon liittyy pelkkä subjektin tarve puhua, vaan eläväksi 

käytännöksi, joka olemassaolollaan välittömästi liittää yleisön esitykseen. 

Rudolf Steiner ja Marie Steiner-von Sivers pitivät vuonna 1924 syyskuussa vihdoin heiltä 

useaan kertaan pyydetyn esitelmäsarjan teatterialan ammattilaisille näyttämötaiteen 

uudistamiseksi. Esitelmissä tähdennettiin puheen merkitystä itsenään taiteena, jokaista 

äänettään myöten, rinnastettuna musiikin säveliin. (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 10–

13.) Rinnastusta laajentaa yllättäen pianisti Ralf Gothonin ajatukset kirjassa ”Luova hetki”. 

Gothoni esittelee pianon yksittäisen äänen syntymisen kahden tärkeimmän asian tuloksena: 

muodostamisen ja muodostumisen, laulua muistuttavalla tavalla (1998, 209).  

Koen, puheen ilmaisumuotojen syntyvan myös muodostamisen ja muodostumisen 

tuloksena, mutta yleisön kanssa vuorovaikutuksessa. Pesäpallotermein: muodostaminen on 

syöttö ja muodostuminen on lyönti. Rinnastus esityskontekstissa: puhuja muodostaa 

ilmaisumuodon ja kuulijalle se muodostuu. Gothoni jatkaa, miten yksi ääni voi sisältää 

koko ihmisen todellisuusymmärryksen ja elinvoiman (1998, 209.) Ei voi kyllin ihmetellä 

tätä ja pelkästään näiden ajatusten herättämää työmäärää yksittäisen esityksen äärellä. 

Yksittäiseen ääneen tajuamiseen voi rinnastaa yksittäisen puheen ilmaisumuodon kuten 

myös yksittäisen äänteen. 

Steinerit peräänkuuluttivat tyylin palauttamista puheeseen. Entisaikojen puheessa oli 

alkujaan mukana sisäistä taiteellisuutta, jota on säilynyt nykypäiviin esimerkiksi 

sanonnassa ”tulipa tupen rapinat”. Äänteet ja rytmi elivät taiteellisesti puheessa. 

Tieteellisen teknistyvän maailmankäsityksen voittokulun myötä nykyajan puheesta on 

hävinnyt taiteellinen tarve muovata puhetta. Koneet ovat rakennetut ideoista, eivät äänen 

laadusta. Puheen pelkästä merkityksestä kohottamiseen taiteeksi tarvitaan nykyään 

äänteiden tiedostamattoman muovaamisen nostamista tietoisuuteen. (Steiner & 

Steiner-von Sivers 2016, 13–15.) Keskeistä on löytää uusi yhteys äänteistä fyysisiin 

eleisiin ja sitä kautta puheen ilmaisumuotoihin (mts. 37–38). 

2.2 Steiner 

Tutkimukseni teossa on tiettyä hankaluutta siinä, että Wienin teknisen korkeakoulun 

kasvatti Steiner (Wilenius 1995, 27) nojautuu kaikissa teorioissaan kehittämäänsä 

antroposofiseen hengentieteeseen, jota vallitseva tiedemaailma on viime vuosiin saakka 
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vierastanut. Tämän uuden ’tieteen’ nimitys on tullut kreikan sanoista ’antropos’, ihminen, 

ja ’sofia’, viisaus, suomennettuna siis tietoisuus ihmisyydestä (Skinnari 1988b, 134). 

Luodessaan suhdetta aikansa filosofioihin Rudolf Steiner loi oman tietoteoriansa (Wilenius 

1995, 32). 

Tässä tutkielmassa ei arvioida hengentieteen epistemologiaa (tieto-oppia) tai ontologiaa 

(maailmankatsomusta). Niiden sijaan tutkin mieleeni tullutta motivoivaa ja innostavaa 

käytäntöä suhteessa ilmaisumuotoihin sekä Steinerin ohjeiden mukaisesti muodostettujen 

puheen ilmaisumuotojen havaittavia piirteitä. Yksinkertaistaen antroposofia on antanut 

tutkielmaani teorian muodostamisen apuvälineen, mallin (Hirsjärvi 1997, 143) – puheen 

ilmaisumuodot, jotka ovat samalla tutkimuksen ongelma, jota kvalitatiivisesti kartoitan 

luvussa kolme (3) ja kvantitatiivisesti kuvaillaan luvussa neljä (4) (mts. 136). Lukijan on 

hyvä asennoitua jo tässä vaiheessa tutkielman kvantitatiivisen osuuden akustisen fonetiikan 

raportissa käytettävään tarkoituksellisesti vieraannuttavaan kolmanteen sijamuotoon, hän 

muotoon. Neljättä lukua en kirjoita minä-muodossa, näin akustisen fonetiikan 

tutkimusraportin voi lukea vakuuttavampana. Tämä oli tarpeellista varsinkin, kun tutkin 

akustisesti omaa puhettani. Mutta sen mikä minua on innostanut ja motivoinut suhteessa 

ilmaisumuotoihin kirjoitan tietenkin minä-muodossa.   

Steinerin elämänkerrassa hänelle korostui Wienin ajan lopulla taiteen merkitys. 26-

vuotiaana 27.11.1891 hän piti Wienin Goethe yhdistyksessä esitelmän Goethen teoksesta 

”Satu vihreästä käärmeestä ja kauniista liljasta” (Goethe, 1982). Tuolloin Steiner alkoi 

viihtyä kirjallisuuden, draaman ja kuvataiteen parissa. (Wilenius 1995, 50–52.) Kaksi 

vuotta aiemmin Steiner ryhtyi työstämään Goethen edellä mainittua satua ja 21 vuoden 

työskentelyn jälkeen satu oli innoittanut häntä luomaan ensimmäisen mysteeridraaman, 

”Vihkimyksen portti” (1910) (Smit 1997, 36–37).   

Kaikkiaan Rudolf Steiner kirjoitti ja ohjasi vuosina 1910–1913, vähän alle 50-vuotiaana, 

neljä monen tunnin mittaista mysteeridraamaa. Draamojen jatko keskeytyi ensimmäisen 

maailmansodan puhkeamiseen elokuussa 1914 (Steiner 1996, 6). Keskeistä draamoissa on 

tietyn ihmisjoukon fyysisen maanpäällisen elämän seuraaminen niin, että samalla 

selvitetään, miten nykyiseen elämään vaikuttavat heidän aikaisemmat kohtaamisensa 

aikaisemmissa maanpäällisisissä elämissä. Näyttämöinä ovat fyysinen maailma, sielullinen 

maailma ja hengen maa. Nykyaika esitetään fyysisen maailman kohtauksissa. Sielullisen 

maailman kohtaukset kuvaavat henkilön nykyisen elämän kilvoitusta tietoon astuakseen 
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hereisenä portin läpi henkiseen. Vihkimyksen portin takaisen hengen maan kohtauksissa 

tulevat ilmi henkilöiden aikaisemmat maanpäälliset elämät.  Aikaisempien elämien tekojen 

vaikutukset voidaan mysteridraamojen avulla ymmärtää olevan nykyisen elämän 

hankaluuksien takana. 

Mysteeridraamojen esittämisen myötä Rudolf Steiner aloitti näyttelijävaimonsa kanssa 

viikkojen mittaisten kurssien pitämiset taiteilijoille ja oppilaille puheenmuodostuksen 

taidetta varten (Steiner & Steiner-von Sivers 1984, 11).  Draamakurssien pitäminen 

huipentui Sveitsin Dornachin puutyöverstaassa vuonna 1924, kun toteutui 19 esitelmän 

kurssi ammattinäyttelijöiden toiveesta kysymykseen, kuinka teatterintekijät voivat viedä 

omaa alaansa eteenpäin. 5.–23. syyskuuta 800 ihmistä seurasi näitä esitelmiä puhe- ja 

draamataiteen koulutustiestä. (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 5; 1981, 6–12.) 

Steiner oli esitelmissään hyvin idealistisesti uudistamassa koko näyttämötaidetta. 

Humoristisesti sanoen hän oli valmis vaihtamaan sen aikaiset teatterintekijät uusiin 

innoittamiinsa kiertäviin näyttelijäryhmiin. (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 11–12.) 

Steinerin mukaan ydin uudelle näyttämötaiteelle on, että puheen taiteellisuus syntyy 

puheenmuodostuksen kolmen lajin avulla: lyriikan, jossa puhuja ilmaisee tuntojaan; 

epiikan, jossa puhuja puheensa taikavoimalla siteeraa kohdettaan tuoden sen tähän 

hetkeen ja draaman, jossa puheen kohde on elävänä edessä ja syntyy kahden 

elävyyden välinen keskustelu (mts. 21).  

Olen vakuuttunut, että jo monologeissa voin luoda uutta näyttämötaidetta Steinerin 

pohjalta. Yksi näyttelijä voi esittää draaman molempia keskustelijoita. Millä näyttelijä tuon 

kaiken synnyttää on puhe, sana ja puheen taiteellinen muotoilu. Esittäessä siihen liitetään 

vielä mimiikka, eleet ja liikkeet. Steiner  teroittaa työtä pois merkityksen ylivallasta. Hänen 

mielestään on edettävä ymmärtäen kuulemiseen, kuulemisen ymmärtämisen sijasta. 

Näin tehtäessä herää aito tunne myös ääneen ja sanaan eikä pelkästään ideaan. (Steiner & 

Steiner-von Sivers 2016, 114–115.) Steiner arvosteli nimeltä vallitsevia teatterivaikuttajia. 

Niihin kuului muun muassa Berliinin saksalaisen teatterin johtaja Max Reinhardt (1873–

1943), jonka tyyliä hän ei kokenut taiteeksi. (mts. 120.) 
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2.2.1 Steiner – Tsehov 

Steinerin ajatukset ovat antaneet inspiraatiota monille entisille ja nykyisille taiteilijoille 

(Wilenius 1995, 124). Yksi heistä oli näyttämötaiteeseen vahvasti vaikuttaneen venäläisen 

näytelmäkirjailijan Anton Tsehovin (1860–1904) veljenpoika Michael Tsehov (1892–

1955). Hän loi ja kirjoitti urallaan omaa näyttelijöiden koulutustietä (Steiner & Steiner-von 

Sivers 2016, 166). Tsehov työskenteli vuosia Venäjällä muun muassa Stanislavskin 

alaisuudessa alkaen vuodesta 1912. Lähdettyään Venäjältä hän teki teatteria ja vaikutti 

Latviassa, Liettuassa, Itävallassa, Ranskassa, Englannissa ja Max Reinhardtin kanssa 

Saksassa. Toisen maailman sodan myötä Tsehov muutti Amerikan Hollywoodiin ja 

vaikutti siellä näyttämötaiteessa ja elokuvissa elämänsä loppuun asti. (Chekhov 1985, xi, 

xii.)  

Tsehovin näyttelijäntyön kirjasta ja elämänkerrasta saa vaikutelman hänen 

kiinnostuksestaan antroposofiaan. Hänellä oli vahva oivallus näyttelijän fyysisten 

liikkeiden mahdollisuudesta synnyttää tunteita näyttelijälle. Opilla on sukulaisuus Steinerin 

fyysisten eleiden kautta äännetunnelmien löytämiselle. Tsehovin kirjoituksista en löytänyt 

ymmärrystä Steinerin keskeisille yleisön kanssa vuorovaikutukseen liittyville käsitteille, 

kuten puheen ilmaisumuodoille ja ymmärtävälle kuulolle. (Chekhov 1985, 1992.) Sain 

käsityksen, että ilmiömäinen eläytyjä Michael Tsehov jäi kirjoituksillaan kiinni 

fyysisyyteen laistaen vuorovaikutteisen elävän yleisökontaktin ensisijaisuuden ja se vaara 

on myös monella nykyteatterin tekijällä. Elävän näyttömötaiteen kehittämisen sijasta koen 

Tsehovin oppien sopivan hyvin kameralle näyttelemiseen.  Ehkä tiivis työskentely niin 

Reinhartin kuin Stanislavskin kanssa haittasi Tsehovin avointa suhdetta Steinerin 

näyttämötaiteen uudistuksen yksityiskohtiin.  

Esimerkki yksityiskohtien eroista on siinä, kun Steiner rakennuttaa roolikarakteerin 

konkreettisten äänneyhdistelmien kautta, jotka eivät ole sanoja (Steiner & Steiner-von 

Sivers 1984, 93), niin Tsehov puhuu tarpeesta kuvitella mielikuvituksellinen roolin keho 

(Chekhov 1985, 87). En sano, että toinen on oikeassa tai toinen väärässä, vaan ehkä he 

puhuvat kokonaan eri asiasta ja siksi puheet eivät mene yhteen. Herää kysymys, mikä on 

eläytymisen ja mielikuvituksen ero. En tässä tutkielmassa paneudu tuohon kysymykseen. 

Tälle Tsehovin vaikeudelle ymmärtää Steineria rohkaistuin vasta, kun tutustuin David 

Mametin kirjoituksiin näyttelijäntyöstä ja stanislavskilaisen metodin kritiikistä. Mametin 

ajatuksia lukiessa opin näkemään Tsehovissa stanislavskilaisuuden harson. 
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2.2.2 Steiner – Mamet 

Mametin mielestä kaikki muodollinen koulutus, joka painottaa näyttämön illuusiota ja 

kieltää yleisön ja näyttelijän vuorovaikutuksen ensisijaisuuden, on haitallista. Tsehov 

kirjoitti mielikuvituksellisesta roolin kehon illuusiosta (Chekhov 1985, 87). Jos luen 

Mametia oikein, on illuusio kehosta juuri Mametin  kritisoimaa stanislavskilaisuutta. 

(Mamet 1999, 27.) Minulle näyttelijäntaitoni on rakentunut pääasiassa yleisön kanssa 

vuorovaikutuksessa, siksi koen Mametin tekstin itselleni otolliseksi. Vuorovaikutteisuuden 

opin esiintymisistäni lapsille ja nuorille. Jos en varsinkaan murrosikäisille  esiintyessäni 

ollut tosi, eivät ne minua pitkään seuranneet. Muistan hyvin ne kerrat, kun esitys ei 

nuorisoyleisölle kelvannut. Yleisöstä alkoi lentää paperimyttyjä näyttämölle, samalla 

tavoin kuin teatterihistoriasta olen saanut lukea tomaattien ja munien lennelleen satoja 

vuosia sitten. Noista esityksistä tunsin oppivani.  

Rivien välistä voi ymmärtää Mametin sukulaisuuden Steineriin siinä, miten 

näyttämötaiteessa täytyy palvella yleisöä (mts. 56). Steinerin antamat puheen 

ilmaisumuodot sopivat hyvin teorioihin, joissa Mamet alleviivaa yleisön salamannopeaa, 

välitöntä vuorosanojen merkityksen ymmärtämistä (mts. 72). Steinerhan puhui oikean 

sävyn vaistomaisesta ei-tietoisesta kuulemisesta niin alhaalla permannolla kuin ylhäällä 

parvella (ks. tts. 7). Mametin puhuessa näyttelijän ammatin epä-älyllisyydestä (Mamet 

1999, 41) voi kuulla kaikuja Steinerin tarpeesta päästä pois merkityksen ylivallasta (ks. tts. 

10).  

86 vuoden aikaerolla Mamet ja Steiner puhuvat yleisön vaistojen tärkeydestä ja niiden 

nopeasta heräämisestä (Mamet 2010, 25). Mielestäni Mamet puhuu todellisella 

kokemuksen äänellä näyttämötaiteesta. Näen hänen puheestaan paistavan Steinerin 

näyttämötaiteen impulssin menevän aukon. Mamet käskee näyttelijän etsiä työlleen 

näyttämöllä yksinkertaisia päämääriä ja hän jatkaa, että jaloa taidetta syntyy, kun kypsä 

näyttelijä pystyy tekemään tahtoon perustuvia päätöksiä (Mamet 1999, 74, 85). Steinerin 

antamat puheen ilmaisumuodot ovat minulle tahdon alueen tekoja ja ovat toimineet 

minulla näyttämöllä jopa yllättäin yksinkertaisina päämäärinä. Steinerin impulssi on 

Mametin peräänkuuluttama ’Jumalan lahja’ (mts. 41). Mametin mukaan yleisö tietää, kun 

heidän odotuksiinsa on vastattu, vaikka he eivät osaa määritellä, mitä esitykseltä odottavat 

(mts. 116). Steiner on samaa mieltä Mametin kanssa puhuessaan yleisön vaistomaisesta 

tiedosta (ks. tts. 7).  
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Mamet pelkistää näytelmän juonen rakenteen olevan yleisöä viihdyttävä ja herpaantumasti 

otteessaan pitävä voima (Mamet 2010, 121). Minulle tämä käsitys laajentui saadessani 

kokemuksen puheen ilmaisumuotojen sujuvien vaihtelujen viihdyttävyydestä ja 

koukuttavuudesta. Ensimmäisen kerran Sveitsin Dornachin Goetheanumissa käydessäni 

(1988) sain kuulla eurytmiaesityksessä niin taitavaa puheenmuodostajaa, että vieläkin sen 

puheen muistelu viihdyttää kokemuksena, joka oli korvalle kuin virkistävää 

musiikkia. Goetheanum on Steinerin perustama kultuuri- ja kohtaamiskeskus Sveisissä, 

jossa vierailee vuosittain yli 100 000 ihmistä. Rudolf Steiner oli Goetheanumin 

päärakennuksen arkkitehtinä. (Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft 2017.) 

2.3 Ilmaisumuotojen teoriaa 

John Russel Brown määritteli teoksessaan Theatre Language (1972) teatterin kielelle 

olevan ominaista kielen kaksinkertaisuus – sanottu ei alistu vain yhteen merkitykseen. 

Teatterin kieliksi hän lukee kaikki kontrolloidut ilmaisukeinot, kuten ”sanat ja toiminnat, 

äänet, eleet, hahmot, liikkeet, aika, tila ja esitys”. (Brown 1972, 13, 18, 56.) Salosaari 

arvosteli Brownia teatterin kielen määrittelemisessä järjestävän teorian puutteesta, jatkaen, 

että teatteri kielenä ja taiteena ovat eri kysymyksiä (Salosaari 1989, 15). Salosaari luki 

teatteria semioottisena visuaalisena kielenä. Mutta jos unohdetaan teatterin visuaalisuus, 

niin teatterin kielen määrittelemisen puuttuvalle järjestävälle teorialle löytyy viitteitä 

Steinerin draamaesitelmistä. Joskin Steiner, vertautuen Salosaareen, johtaa teatterin kielen 

korostuneesti puheenmuodostuksen kolmesta lajista: epiikasta, lyriikasta ja draamasta sekä 

siitä, miten puheen ilmaisumuodot lajien kautta kohoavat taiteeksi. Voin siis muotoilla 

Salosaaren ajatuksen steinerilaisittain, että teatterin visuaalisuus on kieltä ja teatterin puhe 

on taidetta. 

Syyskuun 1924 toisessa esitelmässä Steiner kysyi, mihin kaikkeen puheen on kyettävä, 

jotta se kohoaa puheenmuodostuksena taiteen tasolle (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 

38). Hän vastaa siihen, että sanotun alle avataan vielä toinen ’sanomisen’ taso. Steiner 

kuvaa puheen harjoitteluprosessia seuraavasti: ”Sisältö täytyy saavuttaa, ennalta omaksua 

ja tunteella läpäistä, sitten irrottautua siitä ja mennä puheäänen muodostukseen” (Steiner & 

Steiner-von Sivers 1984, 93). Puheenmuodostus ei ole sanojen muodostamista, vaan se 

vaatii ylimenon epiikasta draamaan, henkisen laskeutumista fyysiseen (Steiner & Steiner-
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von Sivers 2016, 85). Tätä käsittelen lähemmin kolmannessa luvussa, kun erittelen omaa 

suhdettani puheen ilmaisumuotoihin (ks. tts. 23, 31). 

2.3.1 Puheen kuusi ilmaisumuotoa 

Seuraavassa kiteytän tulkintaa siitä, mitä puheäänen muodostukseen meneminen voi 

tarkoittaa. Toisesta esitelmästä (6.9.1924) piirtyi esille seuraava kokonaisuus puheen 

tavoitteellisista ilmaisumuodoista. Puheen ilmaisumuotoja on kuusi ja niitä voi kutsua 

myös ilmenemismuodoiksi, kyvyiksi, laaduiksi, muunnelmiksi, vivahteiksi, sävyiksi tai 

tarkemmin tunnesävyiksi. (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 37–48.) Tässä 

tutkimuksessa käytän nimeän ilmaisumuoto ja olen nimennyt kaikki kuusi 

tarkoituksellisesti äännetuntoisesti suomalaisilla nimillä. En käytä saksalaisessa muodossa 

alkuperäisesti esiintyviä suomalaisellekin tuttuja sanoja ’antipaattinen’ (4. ilmaisumuoto) 

tai ’sympaattinen’ (5. ilmaisumuoto). Haluan käyttää asenteellisesti laajempia sanoja 

’erottava’ ja ’liittävä’.  

Tutkimuksen etukäteisodotus ilmaisumuotojen suhteen, mikä neljännessä luvussa 

vahvistetaan, on, että ’osoittava’, ’kysyvä’ ja ’erottava’ ilmaisumuoto suuntautuvat 

enemmän ulospäin, ulkoisiin havaintoihin ja ’miettivä’, ’liittävä’ sekä ’todistava’ enemmän 

sisäänpäin, sisäisyyden havaintoihin. Seuraava luettelo esittelee kunkin ilmaisumuodon 

nimen ja lyhyen kuvauksen ilmaisumuodon luonteesta: 

• Osoittava: puhe on vaikuttavaa. 

• Miettivä: puhe on pohtivaa. 

• Kysyvä: puhe menee läpi vastuksen. 

• Erottava: puhe huokuu torjumista.  

• Liittävä: puhe vahvistaa myönteisyyttä. 

• Todistava: puhe palautuu puhujaan. 

Ilmaisumuotoja harjoiteltaessa, niihin ei mennä suoraan, vaan tie puheenmuodostukseen 

kulkee fyysisten eleiden kautta. (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 37–48.)  

Fyysisten eleiden vaikutus akustiseen ääneen on nyky fonetiikalle vierasta. Fyysisten 

eleiden synnyttämä akustinen vaikutus kuultavaan puheääneen laajentaa perinteistä 

käsitystä, jonka mukaan vain äänen energialähde esimerkiksi keuhkot ja äänilähteen 

säädeltävät ominaisuudet suodattimen muutosten ohella saavat aikaan kaikki puheen 
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akustiset muutokset (Suomi 1990, 79; Vainio 2010, 91). Fonetiikassa mainitaan siis 

keuhkojen, kurkun ja suun alueiden vaikutukset. Paradigman muutosta todentaa fyysisten 

raajojen tekemien eleiden palautuvuus kuultavaan ääneen, mihin puheen ilmaisumuotojen 

syntyminen perustuu. Saman sukuinen ilmiö on etelä-eurooppalaisten puhujien käsien 

elävyys heidän puhuessa. Jos heillä kädet eivät heiluisi, uskon, että puhekin kuulostaisi 

silloin akustisesti erilaiselta. 

Steiner kuvaa kaiken kaikkiaan näyttelijäntyön kannattajina olevan kaksi pylvästä: toinen 

on puheen ilmaisumuodot ja toinen kreikkalainen viisiottelu. Todellisuudessa kaikki 

miimiset näyttämöliikkeet, esimerkiksi kasvojen ilmeet, ovat johdettavissa varjokuvina 

kreikkalaisen viisiottelun eri lajeista: juoksu, hyppy, paini, kiekonheitto ja keihäänheitto. 

Näiden pohjalta, päästäkseen ilmaisumuotoihin, olisi mielekästä äänettömien 

näyttämöliikkeiden löytämisen kautta rakentaa silta sille, että sanat yhdistyisivät puheen 

sisälle kadonneisiin eleisiin. Äänettömät liikkeet virittävät oikeaa tunnelmaa sisäisyydelle. 

Saadakseen oikean vivahteen esille jokaisesta puheen ilmaisumuodosta, tekee sen 

parhaiten liittämällä harjoitellessa ja ainoastaan harjoitellessa oikean fyysisen eleen 

kulloiseenkin ilmaisumuotoon. (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 37–48.) Fyysisellä 

eleellä saamme sielumme viritettyä eloon puhuessamme. Kun sielu on mukana, ele kuuluu 

äänessä ja fyysisen eleen voi jättää pois. Sitä tarkoittaa se, että ele sukeltaa äänteeseen. 

Eleen kautta, elävän harjoitellun kokemuksen myötä, kaikki tapahtuu itse puheessa 

itsestään. Ensin koetaan tunnevivahde eleessä, mistä se palautuu sanaan. Palautus 

valmistaa puhetapaa laadullisesti taiteelliseen muodostamiseen. (Steiner & Steiner-von 

Sivers 2016, 37–48.) Palautus siis kuuluu äänessä, kun fyysinen harjoitteluele on tehnyt 

tehtävänsä. Palautusta ei aiheuta pelkkä tiedostettu diskurssiivinen ilmaisumuoto, vaan sitä 

edesauttaa harjoittelussa käytetty konkreettinen ilmaisumuodon synnyttämiseksi tarvittu 

fyysinen ele. Olen kokenut, kun harjoittelueleen kautta, sielun herättäen, saan laadun 

ääneen syntymään, niin voin harjoittelemisen päätyttyä tunnemuistin kaltaisesti toistaa 

laadun näyttämöllä ilman synnytyselettä. Laadulliset puhetavat, soinnit ovat varsinaisissa 

esityksissä ensin harjoiteltava automaattisiksi tavoiksi, koska näyttämöllä ei enää 

kokonaisuuden varjolla tulisi keskittyä yksittäisiin äänteisiin (mts. 37–48). Kaikesta tästä 

saa käsityksen, kun ensin rohkeasti kokeilee. Kokemukseni mukaan tekeminen on tässä 

paras opettaja. Jonkin lauseen äärellä voi ensin tuntua ilmaisun löytäminen hyvinkin 
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tukkoiselta, kunnes aikansa eleitä kokeiltuaan saa kuin varkain itsensä myötäelämään 

puhettaan ja tukkoisuus häviää. 

Puhetapojen kuultavat laadut kuudelle puheen ilmaisumuodolle ovat leikkaava, täyteläinen, 

värisevä, kova, pehmeä ja jämpti. Näitä laatuihin rinnastettuja fyysisesti löydettyjä eleitä 

voi seurata aina yksittäisen äänteen sointiin (intonaatioon) saakka. (Steiner & Steiner-von 

Sivers 2016, 37–48.) Tämä puheen ilmaisumuotojen tutkimus on ainutlaatuinen fonetiikan 

kannalta. Kirjallisten lähteiden perusteella äänenlaatua ei pidetä fonetiikassa primäärinä 

prosodisena (ks. tts. 36) piirteenä. (Vainio 2010, 93.) Puhetaidetta tehdessä äänenlaatu 

kääntyy ensisijaiseksi prosodiseksi tavoitteeksi. 

Tässä tutkielmassa haluan tehdä selkeän eron ihmisen äänessä havaittavien tunteiden 

tutkimukseen (Kent & Read 2002, 239). Haluan tehdä eron tunteen ja äänen kuultavan 

laadun välille. Tunteisiin en tässä tutkimuksessa mene, vaikka myöhemmin 

jatkotutkimuksissa voi olla mielenkiintoista punnita tunteiden osuutta. Miten näyttelijän 

synnyttämä puheen sävy saa katsojan kokemaan tunteita ja toinen sävy taas ei sitä tee? 

Erilaiset sävyt voivat herättää kuulijoissa monenlaisia tunteita. Koen, että tunteet kuulijassa 

heräävät sitä voimakkaammin, jos puhuja itse malttaa olla ammattimaisesti tuottamiaan 

äänen laatuja myötätuntematta.   

Steiner liittää työhön kohti puheen ilmaisumuotoja koko ihmisen, koska ihminen itse on 

fyysisessä eleessä läsnä. Ihmisen läsnäolo on yhtälailla sielullisesti elävässä puheessa, kun 

ihminen itse on puheensa tuottanut. (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 37–48.) Näin 

katsotaan taiteellisin aistein ihmisolemusta. Taiteellinen havainto ihmisestä on kokemus, 

minkä jälkeen on Steinerin mukaan vasta pedagogisesti oikein siirtyä koulumaailmassa 

abstrakteihin käsitteisiin ja ideoiden maailmaan (Steiner 1988b, 13). Ihmisen ilmeneminen 

eleessä valkenee myös rinnastuksessa eurytmiaan, joka on steinerkoulujen 

liikuntataideaine (ks. Skinnari 1988a, 47). Erityisen innostavaa on oivaltaen kokea, että 

ihmisyystyö, kuten se tulee havaituksi  puheessa, ei ole raskaan taakan omaista työtä, vaan 

työtä, joka muistuttaa leikin vapauttavaa iloa (Steiner 1988b, 16). Tällaisen taiteellisen 

työn avulla sielu voi oikealla tavalla asettua ruumiiseen ja sitä myöten elämänajaksi koko 

maailmaan (mts. 22). 

Edellä oleviin ajatuksiin perustuu steinerpedagogiikka. Steinerkouluissa taiteellinen taju 

läpäisee koko opetuksen, jotta opetus ei ruoki vain älyllisyyttä vaan kokonaista, myös 

tuntevaa ja tekevää, ihmistä niin, että oppivan ihmisen sielu voi olla läsnä oppiessaan. 
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Taiteellinen pedagogiikka voi yksinkertaisimmillaan toimia jo ihmisen puheessa. Siksi on 

tärkeä löytää pedagoginen yhteys taiteelliseen puheeseen ja taiteellisen puheen 

kehittämiseen, jotta puhe parhaiten palvelisi oppilaiden läsnäolon kokemusta ja sitä kautta 

oppimista. Kun ihmisen puheesta havaitaan ihminen taiteellisesti, on se kokemus 

ihmisyydestä ja sellaisenaan koko elämän jatkuva motivaatio ihmisenä kehittymiseen. 

Ihmisillä on omat lahjakkuutensa eri puheen ilmaisumuotoihin. Toiset ilmaisumuodot 

syntyvät luonnostaan helpommin kuin toiset. Kun pyrkii laajentamaan ilmaisumuotojen 

repertuaariaan kaikkiin kuuteen annettuun laatuun, on kuin hieroisi itsestään uusia puolia 

esiin, tai käyttäisi unohduksissa olleita lihaksia. 

2.3.2 Omakohtaista kokemista 

Syksyllä 1986 Lahdessa vuoden kestäneessä Taideseminaarissa minulle tuli vastaan 

seuraavat esimerkkilauseet, joilla opettelin puheen kuusi ilmaisumuotoa ensimmäistä 

kertaa. Opettajana seminaarissa toimi Martin Gull, puheenmuodostaja, kuvataiteilija ja 

taideterapeutti.  

1. Minä kuulen sekavia ääniä. Tuolta aholta ne tulevat! 

2. Mua miellyttää katsella nousevaa aamun taivasta 

3. Sinä sanoit minulle, tuo päämäärä minun täytyy saavuttaa. Pystynkö 

siihen? 

4. Minulla on tekemistä. Sinä olet minun tielläni. Mene! Mene! 

5. Hän tuo minulle lapseni, jonka aina mielelläni näen. Tule! 

6. Sinä pyydät minua tekemään tämän asian; minä haluaisin nyt mennä 

kävelemään. 

Näihin lauseisiin liittyi silloin seuraava taulukko: 

 sieluntunnelma ele puhe 

1 tehokas, vaikuttava osoittava leikkaava 

2 tuumaileva, harkitseva pitäytynyt itsessään täyteläinen 

3 puhe, joka tunnustellen pyrkii läpi 

esteiden 

käsivarsien ja käsien pyörivä liike 

eteenpäin 

värisevä 
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4 vastenmielisyyttä torjuen singota jäseniä ulospäin kova 

5 myötätuntoa vahvistaen suunnata jäseniä koskettamaan 

objektia 

pehmeä 

6 ihminen vetäytyy itseensä työntää jäsenet poispäin omasta 

kehosta 

lyhyesti 

katkova 

 

Puheen ilmaisumuotojen synnyttäminen puheakteihin alkaa taulukon mukaisesti 

vasemmasta sarakkeesta nimeten tietoisuudella tavoitteellisen sieluntunnelman. Puhun 

tarkoituksellisesti puheakteista, jotka määrittelen tavoitteellisiksi taiteellisen puheen 

perusyksiköiksi, joissa toteutetaan puhetaiteellinen aktiviteetti. Spontaanin puheen puolella 

vastaavista puheen perusyksiköistä käytetään nimitystä lausuma, ilmaisu tai puhennos 

(Aho 2010, 24; Vainio 2010, 90). Seuraavaksi liitetään tietoisesti tavoiteltuun 

sieluntunnelmaan teko, fyysinen ele harjoittelun aikaiseksi rakennustelineeksi. Eleen voi 

tehdä harjoittelussa aluksi äänettömästi. Ele synnyttää äännetunnon, joka palautuu puhetta 

tuottaessa puheeseen havaittavana sävynä, puheen ilmaisumuotona. Lopuksi omin korvin 

kuuntelemalla voi arvioida synnyttämäänsä ilmaisumuotoa annettuun laatusanaan niin, että 

vertaa kuulemaansa oman puheensa laatua sanan merkitykseen. (Steiner & Steiner-von 

Sivers 2016, 42–44.) Kriittisiä kohtia ilmaisumuodon synnyttämisessä ovat eleen 

tekemisen ja puhumisen erillisyys. Eleelle tulisi malttaa antaa aikaa vaikuttaa ennen kuin 

puhuu, saadakseen oman instrumenttinsa halutulla tavalla soimaan.  

Taulukko löytyy mukaillen uusimmasta draamaesitelmien suomennoksesta (Steiner & 

Steiner-von Sivers 2016, 43) ja alun perin se on esitetty saksan kielellä (Steiner & Steiner-

von Sivers 1981, 87). Yksi hämmenystä aiheuttava asia taulukoissa on suhtautuminen niin 

sanottuun seitsemänteen ilmaisumuotoon. Martin Gullin antamassa taulukossa ja 

esimerkkilauseissa oli seitsemäs ilmaisumuoto annettu rinnan ’miettivälle’ 

ilmaisumuodolle. Tarkastellessa asiaa uusimman suomennoksen perusteella teksti kuuluu 

näin: 

Kun kaikilla elämän alueilla huomio on myöhemmin suuntautunut 

pikemminkin ulkoisiin seikkoihin, kuusijakoon lisättiin hieman 

mielivaltaisesti vielä yksi, sillä oikeastaan se sisältyi toiseen eleeseen. Siihen 

lisättiin laatu, joka ei ole pelkästään mietteliäs ilmaus joka esittää tietyllä 
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tavalla päättämättömyyttä. Päättämättömyys on kuitenkin vain yksi 

mietteliäisyyden vivahde. (Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 44–45.)  

Jatkossa ilmaisujen selkeyttä vahvistaen pitäydyn luokittelussa vain kuuteen seitsemän 

sijasta. Toivon samalla, että elämän alueiden huomio suuntautuisi jatkossa myös muihin 

kuin ulkoisiin seikkoihin.  

Näiden opetuslauseiden rinnalle loin sanaesimerkein suomalaisia äännetuntoja mukaillen 

suoraavassa luottelossa olevat mallisanat. Äännetunnoin, koska Steiner liitti puheen sisälle 

kadonneisiin eleisiin kytköksen yksittäisiin äänteiden laatuihin. Äännetunnot eriteltiin 

jaottelussa puhallusäänteisiin (h, ch, j, sch, s, f, w: sointi), työntöäänteisiin (d, t, b, p, g, k, 

m, n: näkeminen), täryäänteisiin (r: tunnetaan käsivarsissa ja käsissä) ja aaltoäänteisiin (l: 

tunnetaan säärissä ja jaloissa). Puhallusäänteillä äännetunto havaitaan kuulemisen alueella, 

äänen soinnissa. Työntöäänteissä äännetunto liittyy näkemiseen. Itse ymmärrän sen 

tarkoittavan erityisesti sisäistä näkemistä. Täryäänteissä äännetunto on käsivarsissa ja 

aaltoäänteissä äännetunto koetaan säärissä ja jaloissa.(Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 

46–47.).  

Olen lausunut paljon Aleksis Kiven pitkiä eeppisiä runoja. Mielestäni Kivellä oli nerokas 

äännetunto luodessaan kirjoituksiaan. Siksi Kiven tekstit tuntuvat minulle herkullisilta 

ilmaisumuodoissa. Tätä kokemusta tavoitellen olen valinnut seuraavat sanaesimerkit 

kuudelle ilmaisumuodolle: 

1. Hei, sisilisko!   

2. Kovin on vatsani täynnä.  

3. Voinko jo herätä?  

4. Löi luutulla!  

5. Laula lemmestä  

6. Suhteilla  

 

Näin on kartoitettu tutkielman teoriaosuus ja seuraavassa luvussa työstetään 

kvalitatiivisesti puheen ilmaisumuotojen harjoitteluprosessia Pikku prinssi -esityksessä. 

Laadullinen lähestyminen tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että tutkitaan, kuinka 

ilmaisumuodot valitaan ja miten harjoittelun myötä suhde ilmaisumuotoihin syvenee. 

Heuristisen analyysin mukaisesti on mielenkiintoista, mitä mieleen kimpoaa eletystä 

elämästä näiden syvenemisten äärellä.  
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3   ILMAISUMUOTOJEN VALINTA 

Ilmaisumuotojen valinta on kvalitatiivinen prosessi, jota tarkastellaan tässä tutkielmassa 

heuristisella metodologialla. Heuristisessa metodologiassa on kyse sisäisestä etsinnästä, 

joka on tienä varsinaiseen tietämykseen ja itsetunnon laajenemiseen (Kurki 1995, 128). 

Kvalitatiivisen osuuden metodin valinta vahvistui minulle tutkielman teon myöhäisessä 

vaiheessa, kun yli vuoden työn jälkeen uudelleen syvennyin metodikirjallisuuteen. 

Valintaan vaikutti ymmärrys kokonaisvaltaisesta tutkimuksen teosta sen näkemyksen 

valossa, mikä on syntynyt yksityiskohtaisessa syvällisessä perehtymisessä aineistoon 

(Hirsjärvi 1997, 166). Lopullinen selvyys metodin valinnasta tuli heuristisen metodin 

elastisuuden käsitteestä tutkijan ja aineiston välisenä dialogina ilman aineiston ennakoivaa 

metodiin sovittamista (Luomi 2008, 16). Heuristinen metodologia tunnustaa tutkijalla 

olevan omat lähtökohtansa tutkimuksen kohteeseen (Kurki 1995, 128). Kokemukseni 

puheen ilmaisumuodoista alkoivat vuodesta 1986, kun ensi kuulemalla kiinnostuin 

aiheesta. Sieltä asti kiinnostusta on kantanut sisäisen palon varmuus ja kutina, jonkin 

olemassaolosta, joka vaatii ilmaisua tässä kysymyksessä. Tämä on luonteen omaista 

heuristiselle analyysille. (mts. 130.) 

Tässä luvussa käsitellään heuristisen tutkimuksen klassiset vaiheet, jotka ovat seuraavat: 

1. Sitoutuminen aiheeseen 

2. Vajoaminen 

3. Haudonta 

4. Valaistus 

5. Kehittely, selvittely 

6. Luova synteesi 

Heuristisen analyysin ydin on siinä prosessissa, kun ihminen saavuttaa yhteyden 

kokemuksensa todelliseen luonteeseen ja merkitykseen. (Moustakas 1990, 27–32.) Aion 

heijastaa tutkimuksen vaiheita pitkällä aikavälillä elämääni, en vain tähän tutkielman 

tekohetkeen. Vaiheiden liittämisellä elettyyn elämääni, koen ymmärtäväni elämääni 

paremmin. Vaiheiden kautta tarkastelen myös harjoittelupäiväkirjaani. 

Harjoittelupäiväkirjan teksti kategorisoituu heuristisen analyysin vaiheisiin. Tutkimustyö 

alkaa ongelman määrittelyllä, millä asetutaan dialogiin kohteena olevan ilmiön kanssa 

kokosydämisesti lomittuen kokemusmaailmaan (Kurki 1995, 129). Ongelman nimesin 
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seuraavasti: ”Suhteeni puheen ilmaisumuotoihin”. Näin annan mielelleni vapauden liittää 

asian yhteyteen kaikki prosessista mieleen ponnahtanut ilmeinen ja yllättävä näkökulma. 

Tässä tutkielmassa lisäsin klassisiin vaiheisiin vielä valmistautumisen, jonka sijoitin 

haudonta ja valaistus vaiheiden väliin. Valmistautumisvaiheesta tuli puheen 

ilmaisumuotojen valintametodin rakentamisen raportti. 

3.1 Sitoutuminen aiheeseen 

Sitoutuminen aiheeseen tapahtui syksyllä 1986 Lahden Sylvia-kodin taideseminaarissa. 

Sitä ennen olin kaksi kertaa pyrkinyt Helsingin Teatterikorkeakouluun näyttelijäksi, 

päästen kerran 40 joukkoon. Haaveeseeni näyttelijän ammatista liittyi valmius kiinnostua 

puheen ilmaisumuodoista. Ne kohdatessani ajattelin heti: ”Onpa mielenkiintoista. Tämän 

haluan joskus tajuta.” Seuraavana vuonna pääsin Tampereen yliopiston yleisen 

kirjallisuustieteen draamalinjalle opiskelijaksi. Teatteriopintojen kautta ajauduin Teatteri 

Mukamakseen. Seurasi kuuden vuoden näyttelijäkiinnitys teatteriin, jossa meitä molempia 

kiinnosti puheen ilmaisumuodot. Kiinnityksen aikana sain tietää Snellman -korkeakoulun 

puhe- ja draamataiteen nelivuotisista kokopäiväopinnoista, ja sain tilaisuuden aloittaa 

opinnot vuonna 1995. 

30 vuotta ilmaisumuotojen ensituntumasta alkoi syksyllä 2016 Oulun yliopiston 

maisteriopintoihin kuuluva varhaiskasvatuksen asiantuntijuuden syventävä harjoittelu, 

johon valitsin itselleni neljän kuukauden sitoutumisen puheen ilmaisumuotoihin. Päätin 

työstää Pikku prinssi -esitystä kasvattajille niin, että läpi teoksen puheakteissa kiinnityn 

tietoisesti puheen ilmaisumuotoihin. Harjoittelussa keskeistä oli reflektoida syventäen 

kokemuksia ilmaisumuotojen äärellä. Tutkielmaa varten dokumentoin kaikki heränneet 

ajatukset harjoittelupäiväkirjaan. Kirjoitus muodosti heuristisen analyysin aineiston 

ytimen. Dokumentointiin liittyvän kirjallisuuden lukeminen reflektoi kirjoitusta prosessin 

aikana. Metodi muodosti kiintopisteen käsitysten syvenemiselle. Koin saaneeni 

mahdollisuuden puheen ilmaisumuotojen ihmettelyyn, jolle tiesin tarvitsevani aikaa. Loin 

uutta suhdetta ilmaisumuotoihin. Aloin kokemusten kautta nähdä niitä selkeämmin ja 

vapaammin yhteistä uutta suhdetta rakentaen.  



22 

 

 

3.2 Vajoaminen 

Aloittaessani puhe- ja draamataiteen opinnot, koin ottavani haltuun asiaa, joka seuraa 

minua läpi loppuelämän. Opinnoissa tuli vastaan mittava määrä puheharjoituksia ja tuntien 

päivittäisiä harjoitteluja. Prosessi työsti puheinstrumenttia. Mieleeni palautui lapsuuden 

muistoja, joissa vasta opettelin puhumaan. Oppiaineina olivat kerronta (epiikka), runon 

lausuminen (lyriikka) ja näiden pohjalta näyttämötyö (draama). Opinnot herättivät 

monenlaista henkistä innostusta ja kysymyksiä. Vajoamisvaiheessa yksi suurimmista 

kokemuksista oli herätä Aleksis Kiven tuotantoon ja Kiven kirjoitusten nerokkaisiin 

äännetunnelmiin. Samanlaisia kokemuksia sain myös Kalevalan kielestä. Valmistumiseen 

1999 puhekoulusta liittyi hätä, koska kaikkea koulutuksessa kohdattua löytyi muusta 

maailmasta niin vähän. Neuvottomana valmistuminen tarkoitti myös yksinäisyyttä ja 

yhteistyökyvyttömyyttä keskeneräisyyden kokemuksen äärellä. 

3.3 Haudonta 

Haudontavaihe alkoi heti valmistuttuani 1999. Yleisesti heuristisen analyysin 

haudontavaiheessa tutkija vetäytyy intensiivisestä keskittymisestä tutkimusaiheeseensa 

(Kurki 1995, 129). Kaikkiaan vaihe vei 17 vuotta limittyen loppuvuosina 

valmistautumisvaiheen kanssa. Haudontavaiheen täytti pääsääntöisesti ammatti-identiteetin 

ja taloudellisen toimeentulon tavoittelu. En voinut palata vanhaan teatteriini, vaikka minua 

sinne pyydettiinkin. Ankkuriksi perustin oman teatterin. Kouluttauduin luovaksi yrittäjäksi. 

Mutta esitysteni julkisessa markkinoinnissa koin haittaavasti keskeneräisyyteni, joten 

suosiolla hankin toimeentuloni aivan muun alan rahatöistä. Aika täyttyi muulla kuin 

ilmaisumuotojen aktiivisella pohdinnalla. Vaatimus ilmaisumuotojen kysymyksen 

ratkaisemisesta, sai rauhassa painua alitajuntani syvyyksiin.  

17 vuoteen sisältyi monenlaista, muun muassa kolme vuotta siivoustyötä ja 

toimitilahuoltajan tutkinnon kolmasosan suoritus. Säännöllisin väliajoin olin 

lastentarhanopettajana hyvin erilaisissa päiväkodeissa muutamista päivistä aina vuoden 

pituisiin sijaisuuksiin. Päivät täyttyivät projekteina toimistotöistä hyvin erilaisissa 

sosiaalisissa ympäristöissä. Tein pari vuotta töitä yhden potilasjärjestön toimistossa. 

Kokeilin neljää puhelinmyyntityötä. Lopuksi olin assistenttina lähes vuoden 

liikkeenjohdon äärellä, hankkien rahaa varhaiskasvatuksen opintoihin. 2013 valmistuin 

varhaiskasvatuksen kandidaatiksi Oulun yliopistosta. Valmistumisen jälkeen sain idean 
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perustaa päiväkodin, jonka yhteydessä toimisi myös teatteri ja kahvila ja päätin suorittaa 

kahvilapalvelututkinnon vuonna 2014.   

Koko haudontavaiheen taiteellinen toimintani jatkui Teatteri Taawetissa, jonka taiteellisen 

näkemyksen muotoilin seuraavasti:  

Pelkistetty puhe-esitys on parhaimmillaan kuin sisäinen elokuvaesitys. Lausuja on 

tekstin äärellä luonut kuvat, jotka kuultuina kuultavat yleisön sisäisten avaruuksien 

ääriin. Jo Eino Leino näki aikoinaan tämän riisutun taiteellisen vuorovaikutuksen 

pätevyyden sanoessaan:  

”Luovutaan teatterin ulkoisista keinoista ja luotetaan tekstiin; tekstin sisäinen 

totuus ja kauneus vetoaa yleisön mielikuvitukseen, kun näyttelijä eläytyy siihen. 

Muuta ei tarvita.” (Mäkelä  2003, 348) 

Samasta asiasta puhui Steiner sanoessaan yleisön nauttiessaan esityksestä täydentävän 

mielikuvituksessaan sitä, mikä ei vielä ole kuin vihjeen omaisesti läsnä näyttämöllä 

kaikuvissa sanoissa. Esityksissä on jätettävä mahdollisuus tähän eläytymiseen. 

Näkemyksellisesti Steinerin jatkaa: ”Näyttämötaide, joka ottaa eleet käyttöön, ei anna 

ihmisen kokonaan kadota eleen piiristä. Se ei myöskään anna ihmisen tulla sanassa täysin 

esiin. Juuri tämä tekee draamaesityksen niin kiehtovaksi.” (Steiner & Steiner-von Sivers 

2016, 48.)  

Johonkin tällaiseen pyrki Teatteri Taawetti taiteellaan – kiehtovaan draamaan, joka syntyi 

kertomisen, epiikan kautta, jossa näyttelijä antoi mielikuvituksen loihtia jotain esiin 

kuvittelukykynsä rajoissa. Askel epiikasta draamaan syntyy siitä, kun kuvittelu kasvaa 

voimallisuuteen, todellisuuteen kuin olisi oikeasti dialogissa toisen ihmisen kanssa. 

Kertomuksessa mainittu ei ole läsnä, mutta eläytyvässä kohtaamisessa esittäjä muuttuu 

siksi. Tämä epiikan ja draaman suhde on vastaava kuin eleen ja sanan suhde. (mts. 82–83.) 

Draaman kiehtovuus syntyy siis vihjeistä, näköalojen muutoksista. (ks. tts. 14, 31.) 

Urani aikana olen noin puolenkymmentä kertaa yleisön kanssa kokenut Steinerin 

esitelmissään esille tuomia asioita puheen ilmaisumuodoista. Kerran se tapahtui 

mieskuoron kanssa Mika Waltarin runon sooloesityksessäni. Työstin runoon 

seikkaperäisesti ilmaisumuodot ja konsertissa tuli yleisölle aivan kuin yllätyksenä laulujen 

välissä lausutun runon koskettavuus. Toisella kertaa oli tehtävänäni kirjoituskilpailun 

palkintojenjakotilaisuudessa päivän varoituksella esittää palkittu essee. Hätäisesti loin 
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pohjaksi kirjoituksen sivuun merkatut ilmaisumuodot ja luin ne prima vistana tekstin 

kautta ja tuloksena kuulijoiden kiitokset harvinaisen koskettavasta lukemisesta. Nuo hetket 

ovat palkinneet ja niiden voimasta on jatkunut pyrkimys eteenpäin ilmaisumuotojen 

kanssa, vaikka mahdollisuudet ovat välillä olleet niukat. 

3.4 Valmistautuminen 

Kesällä 1993 osallistuin Teatteri Mukamaksen lähettämänä Teatterikorkeakoulun kurssiin, 

jossa tutustuttiin Ranskan Avignonin -teatterifestivaaleihin. Siellä näin sooloesityksenä 

Pikku prinssin. Silloin sain kipinän tehdä oma esitys Pikku prinssi -tarinasta (De Saint - 

Exupéry, 1994). Ei vähiten siksi, että tekstin teema ”sydämellä näkemisestä” soi hienosti 

”ymmärtävä kuulo” -käsitteen kanssa. Vuonna 2007 vahvistui mahdollisuus esityksen 

työstämiseen ja seitsemän vuotta myöhemmin näki päivänvalon ensimmäinen versioni 

kyseisestä esityksestä. Toteutuksessa sovelsin myös tietoisesti ilmaisumuotoja. Esitykset 

olivat onnistuneita ja rohkaisevia. Vuonna 2015 tuli kipinä jatkaa opiskelua maisteriksi. 

Sisäinen kysymys puheen ilmaisumuodoista innoitti. Metodiopinnot veivät 

diskurssianalyysin syvyyksiin ja etsinnöille tuli vastakaikua.  

Uppoutuminen Michel Foucault’n (1926–1984) diskurssianalyysiin 2016 keväällä avasi 

sisäistä mielikuvitustani. Ensinnäkin aukesi rohkeus ajatella antroposofiaa diskurssina 

muiden diskurssien joukossa, mistä jotkut ovat tunnustettuja tieteellisiksi ja toiset eivät 

(Foucault 2014, 65–66). Tunnustukset eivät ole pysyviä. Jokaisella aikamme vaihtuvalla 

yhteiskunnalla on aina oma totuusjärjestelmänsä, eli diskurssityyppinsä, jotka se ottaa 

vastaan ja panee toimimaan tosina (mts. 174). Onkin jonkinlaisen sattuman sanelemaa, 

ettei antroposofinen diskurssi ole vielä yleisesti tällaista toimivan totuuden asemaa 

maailmassa saanut. Panin merkille Foucault’n tavan kirjoittaa kirjaansa lukijaa 

muuttavaksi kokemukseksi (mts. 182). Samalla tavalla on luettavissa Steinerin filosofinen 

perusteos Vapauden filosofia (Steiner 1985). Foucault’n puhuessa etiikasta vapauden 

harkittuna muotona (Foucault 2014, 272), soi se yhteen Steinerin muotoiluihin 

moraalisesta fantasiasta vapaan toiminnan lähteenä (Steiner 1985, 131). Jos herrat olisivat 

eläneet samaan aikaan, olisivat he voineet käydä asiasta mielenkiintoisia keskusteluja.  

Foucault’a lukiessa heijastelin maailman filosofioiden kehitystä Steinerin yleisen 

ihmiskuvan tietoisuuden kehitykseen. Havaitsin jotain vastaavuuden tunnelmaa 1900-

luvun filosofisten tutkimusmetodien kehityksessä ulkoisissa tiedeyhteisöissä 
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hermeneutiikasta fenomenologian kautta diskurssianalyysiin (Foucault 2014) rinnasteisesti 

Steinerin tiedontien yksilön sisäiselle kululle imginatiivisesta tietämisestä inspiraation 

kautta intuitiiviseen tietämiseen (Steiner 2014, 27–33). Lopuksi Foucault toteaakin 

filosofian nykyään kadonneeksi hajaantuviin toimintoihin. (Foucault 2014, 27.) Kun taas 

Steinerilta on ilmestynyt kirja, jonka idea on siinä, että missä filosofia katoaa henkisen 

maailman läsnäoloon, alkaa antroposofia (Steiner 1989). Perusteet filosofian häviämiseen 

ovat kirjoittajilla erilaiset. Koen, että Foucault’kin puhui hengestä, mutta hän ei sitä 

nimennyt niin tarkasti kuin Steiner. 

Diskurssianalyysissään Michel Foucault puhuu pyrkimyksestä tuoda ilmi tekstin takaisia 

muotoavia voimia (Foucault 2005, 43). Näissä muotoavissa voimissa on suhteissa 

teksteihin jotakin sellaista objektiivisuutta, jota Steiner tarkoitti puhuessaan löydettävissä 

olevasta, esittäjälle opettajaksi tulevasta, ihmiselle ulkopuolisesta kielen geniuksesta 

(Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 45, 85, 89). Ilman ennakkoluuloja voi kokea 

Foucault’n pyrkimyksen konkreettisen sukulaisuuden Steinerin puheenmuodostuksen 

kanssa, kun Foucault’n viitaten ollaan tekemisissä diskursiivisten muodostelmien kanssa 

(Foucault 2005, 54). 

Foucault’n muotoilemat diskurssien löytämisen punninnat, esimerkiksi sanotun 

kuvattavuus, selittävyys ja seurauksellisuus (2005, 47), ovat suoraan sovellettavissa 

tekstistä ilmaisumuotojen löytämiseen. Siksi voi nähdä diskurssianalyyttisen ajattelun 

hedelmällisenä apuna, kontrollina ja ehkä myös intuitiivisena oikotienä analysoimaan 

lauselmien – puheaktien –  ilmaisumuotojen valinnan määräytymistä. Diskurssit alistuvat 

muotoutumissäännöille (mts. 55). Teoriat puheenmuodostuksesta ovat selkeästi tällaisia 

muotoutumissääntöjä. Näin voi rinnastaa diskurssianalyysin tekstin sarjat (Alhanen 2011, 

51–60) Steinerin antamiin puheen ilmaisumuotojen luokituksiin (Steiner & Steiner-von 

Sivers 1981, 87). Puheenmuodostuksen diskurssissa analysoitavat sarjat ovat 

ilmaisumuotoja. Kun tiedostetaan puheenmuodostuksen diskurssit, tekstin väkevä syleily 

höltyy ja vapaudutaan ”diskursiivisten käytännön ominaisille sääntöjen kokonaisuudelle” 

(Foucault 2005, 68) eli tutkielman tapauksessa puheen ilmaisumuodoille. 

Diskurssianalyysista sain voimaa ja tarmoa alkaa työstää esitykseeni tietoisesti tarkat 

valinnat puheen ilmaisumuodoille. Antoine de Saint-Exupéryn Pikku prinssi -kirjasta 

(1994) dramatisoimani teksti jakautuu prologiin, epilogiin ja kolmeen näytökseen. 

Ensimmäisessä näytöksessä on kolme, toisessa näytöksessä on seitsemän ja kolmannessa 
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näytöksessä on neljä kohtausta. Ensin tehtävänäni oli löytää tekstistä diskurssien sarja. 

Käyttökelpoisen yksilöidysti nimikoidun sarjan nimesin seuraavilla Steinerin antamilla 

puheääntä arvioivilla laatusanoilla:  

1. leikkaava 

2. täyteläinen  

3. värisevä  

4. kova  

5. pehmeä   

6. jämpti 

Näin sarjan laadullinen olemassaolo piirtyi mieleeni. Tekstin lausumat/puheaktit analysoin 

diskurssianalyysin sarjoihin, jotka niveltyvät Steinerin antamiin puheen ilmaisumuotojen 

luokituksiin. Näin aloin luoda metodia puheen ilmaisumuotojen valinnalle. Kolmen vartin 

esityksen tekstistä löysin 620 puheaktia, jotka jaoin kuuteen puheen ilmaisumuotoon. 

Jakamisen aluksi luin kokonaisuutta pelkästään ’osoittavalla’ ilmaisumuodolla, jolla 

perinteisesti toimitaan, kun halutaan saada vain viesti perille. Toimittaessa niukasti vain 

yhdellä ilmaisumuodolla itse tekstille syntyy suuremmat paineet säilyttää katsojien 

mielenkiinto. Aavistus esityksen nostamisesta uudelle, ei siis pelkästään paljaan tekstin 

mielenkiintoisuuden, tasolle, kiihdytti haluani työstää tekstiin kaikki kuusi ilmaisumuotoa.  

Seuraavaksi etsin muiden ulospäin suuntautuvien eli ’kysyvän’ ja ’erottavan’ 

ilmaisumuodon esiintymistä tekstissä. Jätin paikantamatta ’osoittavaa’ ilmaisumuotoa 

ollenkaan. Päätin jättää sen paikantamisen suosiolla kaikkein viimeiseksi.  Kun muut 

muodot ovat löytyneet, ovat loput sitten ’osoittavaa’ ilmaisumuotoa. Sen sijaan lähdin 

konkretisoimaan puheakteihin ’kysyvää’ ilmaisumuotoa. Ajattelin, että ensin on hyvä vain 

ihmetellä tekstiä ja löytää kysymykset. ’Kysyvä’ ilmaisumuoto on kysymyksissä, mutta 

myös luontevasti kaikessa mitä tehdään, mihin ryhdytään ja mitä yritetään. Halutessani 

luokitella ilmaisumuodot fyysisiin, sielullisiin ja henkisiin, on ’kysyvä’ ilmaisumuoto 

fyysinen. ’Kysyviä’ kertyi kaikkiaan 117. Seuraavaksi valitsin kaikki antipaattiset 

’erottavan’ ilmaisumuodon kohdat. Tämä ilmaisumuoto on etäisyyttä ottavin ja löytää 

paikkansa kaikessa, mikä on kielteistä tai käskevää. Näillä määreillä valitsin 99 puheaktia 

jäljelle jääneiden 503 joukosta. 
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Kielteisyydestä siirryin tarkastelemaan vastakohtia etäisyyden oton asenteelle. Etsin 

kohtia, missä mahdollistui liittyminen ja kiinnittyminen. ’Liittävä’ ilmaisumuoto on 

kohdillaan lempeissä, empaattisissa ja myös yllättävissä, lähelle tulevissa tekstin kohdissa. 

Niitä löysin kaikkiaan 95 ja jäljelle jäi 309 vielä osoitteetonta puheaktia. Niin ’erottavan’, 

’liittävän’ kuin myös ’miettivän’ ilmaisumuodon voi kokea sielullisiksi. Sielulliset 

kokemisten ääret: ilot ja surut, ovat näissä esillä, ainakin ’erottavassa’ ja ’liittävässä’ kuten 

musiikissa duuri ja molli.  

’Todistava’ ilmaisumuoto on ’liittävän’ ja ’miettivän’ ilmaisumuodon lailla sisäänpäin 

suuntautuva ilmaisumuoto. ’Todistava’ on kohdallaan oleellisen painottavissa tekstin 

kohdissa, kun todistetaan, määritellään, selitetään ja laitetaan asioita paikoilleen. Näille 

tunnoille otollisia kohtia valitsin vain 56, joten kahdelle jäljelle jääneelle ilmaisumuodolle 

jäi vielä nimettäviksi 253 puheaktia. Toinen niistä on ’miettivä’ ilmaisumuoto, johon on 

luettavissa loput esityksen sisäänpäin suuntautuvat kohdat. Miettivään laatuun luontuu 

myös tekstin epämääräiset ja epävarmat kohdat. ’Miettiväksi’ ilmaisumuodoksi ohjautui 99 

puheaktia.  Loput kuuluivat ’osoittavaan’ ilmaisumuotoon. Niitä kertyi 154. Kaikkiaan 

ulospäin havainnoivia ilmaisumuotoja 620 puheaktista kertyi 370 ja sisäisyyteen 

kääntyneitä 250. ’Osoittavan’ ja ’todistavan’ ilmaisumuodon voi kokea henkisiksi. 

’Osoittava’ kertoo siitä, mitä havaitsen ulkoisesta maailmasta ja ’todistava’ taas tuo yksilön 

henkisen, sisäisen omantunnon äänen kuultavaksi. 

Vihdoin koko Pikku prinssi -esitys on analysoitu ilmaisumuotoihin. Monologiesitykseksi 

dramatisoimastani tekstistä löysin 620 puheaktia ja ne jakaantuivat puheen 

ilmaisumuotoihin seuraavasti: 

1. Osoittavia 154 

2. Miettiviä 99 

3. Kysyviä 117 

4. Erottavia 99 

5. Liittäviä 95 

6. Todistavia 56 
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Olen jo kahdeksankymmentä luvun teatterirooleistani lähtien ja sadoissa esitysten 

toistoissa vaistomaisesti merkinnyt muistiin tapojani sanoa repliikkejä näyttämöllä peilaten 

sitä siihen oloon, minkä olen ottanut vastaan yleisöstä. Kun koin, että joku ilmaisu upposi, 

sen pyrin tietoisuudella sinetöimään toistettavaksi. Tietoiset puheen ilmaisumuotojen 

valinnat ja määrittelyt helpottavat myös näyttelijän ilmaisun toistettavuutta, kunhan ne ovat 

ensin harjoiteltuja. Valinnat ovat pohja, jonka tehtyä voi vapautua uuteen raikkaaseen 

yleisön kohtaamiseen, kun on pohjaa miltä ponnistaa. Esitystilanteessa voi tavallaan 

tarkistaa tarjoamansa ilmaisumuodon toimivuuden. Mikäli ei tunne yleisön siihen 

vastaavan, on tilalle tarjottava muuta. 

Seuraavaksi olin vaiti. Harjoittelussa tein 620 puheaktin myötä osoittavassa ilmaisussa 

kädellä osoituksen, miettivässä tunnustelin kehoa, kysyvässä pyörittelin käsiä eteenpäin, 

vastenmielisessä heittelin raajoja – löin ja potkin, liittyvässä avasin kättä kosketukseen ja 

tiedostavassa vedin kädet viistosti vartalosta taakse. Kuuntelin fyysisyydestäni tekojeni 

jälkikaikua tekstin äärellä. Näiden fyysisten tekojen tarkoituksena on saada sielu 

liikkeeseen. Tekemisillä tuntui olevan sukulaisuutta taitoluisteluun tai kapellimestarin 

työhön. Konkreettisen fyysisesti sisäisyyteni herättyä voin odottaa vasta jotain taiteellista 

luovani. Nyt uskon Steinerin puheet puhetaiteen sukulaisuudesta eurytmian kanssa (ks. 

Steiner & Steiner-von Sivers 2016, 11). Eurytmiassakin sielu herää eläväksi liikkeiden 

myötä. 

Tärkeä huomio tuli muistona Alexander -tekniikka kokemuksistani. Alexander -tekniikka 

on australialaisen näyttelijän kehittämä fyysisen ilmaisun, esimerkiksi tahattomista 

jännityksistä vapauttava, metodi. Olen osallistunut kolmelle Alexander -tekniikka kurssille 

alkaen vuodesta 2000. Yksi oleellinen oppi on ollut ei-tekeminen. Sisäisellä käskyllä olla 

tekemättä poistat ylitekemisen vaaran ja sen jälkeen itse teko tapahtuu vapaammin. Tätä 

ajatusta sovelsin ilmaisumuotojen harjoitteluun. Kun päätin olla puhumatta, pääsin 

kokemaan ilmaisumuodon laadun luontevan syntymisen eleestä käsin. Samalla huomasin 

nauttivani harjoittelusta.  

Tämä valmistautuminen -luku oli tutkielmalleni merkittävä.  Luvussa loin 

diskurssianalyysin avulla puheen ilmaisumuodoille valintametodin ja kokeilin metodia 

yhteen esityksistäni. Lopuksi esittelen harjoituksenomaisen esimerkin diskurssien sarjasta, 

kuudesta peräkkäisestä eri diskurssista. Esillä on kohta Pikku prinssi -esityksestä, jossa 
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kuusi ilmaisumuotoa tulevat puheakteissa peräkkäin. Ensin on lainausmerkeissä puheakti, 

sitten suluissa ilmaisumuoto ja sen jälkeen ilmaisumuotoon liittyvä harjoitteluele. 

- ”On minulla kolme tulivuorta.”  (osoittava) – käsi osoittaa 

”Kaksi toimii, yksi on sammunut.  

Mutta saattaahan se taas joskus.” (miettivä) – ele pitäytyy itsessään 

- ”Saattaahan se taas joskus.” (todistava) – työntää jäsenet poispäin omasta kehosta 

- ”On minulla kukkakin.” (liittävä) – suunnata jäseniä koskettamaan objektia 

- ”Kukkaa emme merkitse muistiin”  (erottava) – singota jäseniä ulospäin 

- ”Miksi?”  (kysyvä) – käsivarsien ja käsien pyörivä liike eteenpäin 

Näytteessä minulla on pyrkimys saada eleiden avulla ensimmäinen puheakti kuulostamaan 

leikkaavalta (osoittava), toinen täyteläiseltä (miettivä), kolmas lyhyesti katkovalta 

(todistava), neljäs pehmeältä (liittävä) ja viides kovalta (erottava) sekä viimein kuudes 

värisevältä (kysyvä). Kuuntelemalla ääntäni voin kontrolloida ilmaisumuodon 

onnistumisen. Näin edeten harjoittelin koko esityksen kaikki 620 puheaktia. Seuraavassa 

kappaleessa kerron mitä tapahtui Pikku prinssi -esityksen kenraaliharjoituksessa.  

3.5 Valaistus 

Syksyn 2016 maisteriopintojen myötä suunta valmistautumisesta alkoi kohota kohti 

valaistumista. Graduseminaarin keskusteluissa pro gradu -tutkielmasta, löysin itseni 

siteeraamasta 1990-luvun näyttelijäntyön kurssejani, joissa näyttelijä Asko Sarkolan 

opastuksella työstettiin Hamletin monologia. Jo silloin sain ensituntumaa ilmaisun 

suuntaamisesta toisaalta selkeään ulkoiseen havaintoon ja toisaalta sisäisyyden 

tarkasteluun. Kuten edellä on todettu, tämä jako sisään ja ulos on luettavissa myös 

kuudesta puheen ilmaisumuodosta. Puolet niistä suuntautuu ulkoiseen ja puolet sisäiseen 

maailmaan. Sarkolan kursseilta muistui mieleeni myös ilmaisun hidas kiihdyttäminen aina 

maksimiinsa. Kun ilmaisun maksimi oli saavutettu, seurasi välittömästi, leikkauksen 

omaisesti, ilmaisun pudottaminen minimiin. Minimistä alkoi uusi matka hitaaseen 

nousuun, uuteen ilmaisuun. Näin tavoitellaan katsojia kiinnittymään kiinnostavaan 

ilmaisun nousuvaiheeseen. Mielestäni katsojien kiinnostus motivoituu myös 

ilmaisumuotojen vaihteluissa, kun tekstin käsittely tehdään ilmaisumuodoilla 

mielenkiintoiseksi. Myös puheaktiin valittu ilmaisu voi kasvaa puheaktin loppua kohden. 
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Lopussa ilmaisun voi nollata hetkessä ja aloittaa välittömästi kasvun uuteen 

ilmaisumuotoon. Mutta nyt siis harjoittelujaksoni huipentumaan. 

Koin valaistuksen Pikku prinssi -esityksen kenraaliharjoituksessa Oulun yliopiston 

draamastudiolla 17.1.2017. Paikalle oli kutsuttu tutkielmani ohjaaja Hannu Heikkinen ja 

yliopiston opiskelijoita sekä opettajia. Jännitys tilanteessa oli suuri. Uskottavuuteni oli 

puntarissa. Odotuksena oli auvoisen puhetaiteen ruusuisen tulevaisuuden aukeaminen. 

Mutta kokemus olikin aivan toisenlainen. Tapahtui herätys 17-vuotisesta ruususen unesta. 

Minua oli aikaisemminkin huomauteltu esitysteni kuunnelman kaltaisuudesta, mutta nyt 

tutkielmani ohjaajan palautteen jälkeen oli asia välttämättä kohdattava.  Illuusio puheen 

laadun yksin riittävyydestä taiteelliseksi esitykseksi kuoli. Ihmiset odottavat esitykseltä 

muutakin kuin korvinkuultavaa ja varsinkin, kun eivät ihmiset välttämättä edes havainnoi 

puheeni olevan mitenkään laadukkaampaa.  Harva aikuinen on enää korvin puheen 

laatuihin hereinen. Lapset ovat tässä aistimisessa herkempiä tuorein korvin.  

Harjoitteluni taiteellisen puheen äärellä ei nyt kaiken kaikkiaan kuitenkaan ollut turhaa. 

Itseäni tyydyttävä mittava satsaus puheen laadullisuuteen vapautti minut vihdoin 17-

vuoden sisäänpäin kääntyneisyydestä. Sain mahdollisuuden alkaa ajattelemaan uutta 

teatterini visuaalisen kielen tulevaisuutta, missä näyttämöllepano kokonaisuuden tyyliin 

sopivasti yltää tyydyttävälle tasolle. Ammattinukketeatterilaisen taustani antaa hyvän 

pohjan visuaalisuuden löytämiseen. Ilmaisumuotoja harjoitellessani opin sentään metodin 

ilmaisumuotojen valinnalle ja esilletuomiselle. Vuosien ratkaisematon kutkuttava 

kysymykseni ilmaisumuotojen paikasta taiteessani ratkesi. Henkilökohtainen rästityöni tuli 

suoritettua ja resurssini vapautuvat uusiin tehtäviin. 

3.6 Kehittely, selvittely 

Valaistumisen jälkeen reflektoin analyysiäni jälleen Steinerin esitelmillä. Käytän Steinerin 

kirjoituksia mielelläni sisäisyyteni virkistämiseen. Selasin puolihuolimattomasti yhtä 

aikaisemmin lukemaani kirjaa ja yllätyin. Löysin aivan kuin uutena asiana Steinerin 

Englannin Penmaenmawrin vuoden 1923 esitelmistä ”Ihmisen ja maailman kehitys” 

kuvan, joka tuntui yhdistyvän puheen ilmaisumuotoihin (Steiner 1988a, 97). Ensin 

esitelmässä painotettiin, ettei ole olemassa neljättä ulottuvuutta, kun poistutaan fyysisen 

maailman kolmesta ulottuvuudesta. Sitten esitelmä jatkui selittäen, että antroposofisessa 

näkemyksessä tämän maailman kolmiulotteisuuden lisäksi on olemassa sielunmaailman 
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kaksiulotteisuus ja henkisen maailman yksiulotteinen maailma. Huvittuneena luin Steiner 

painottavan tämän asian totuusarvoa. (mts. 26.) Nämä kolme maailmaahan ja näissä 

maailmoissa ihmisen elämisen Steiner kuvasi mysteerinäytelmissään. En ole nähnyt 

draamoista sellaista toteutusta, jossa sielunmaailma näkyisi kaksiulotteisena ja hengenmaa 

yksiulotteisena. Heräsi mielenkiinto käsitellä asiaa jotenkin.  

Voisiko asiaa lähestyä ilmaisumuotojen avulla?  Vastaukseksi tuli ehdotus, että ’kysyvä’ 

ilmaisumuoto on kolmiulotteinen; ’miettivä’, ’erottava’ ja ’liittävä’ ovat kaksiulotteisia ja 

’osoittava’ sekä ’todistava’ ilmaisumuoto ovat yksiulotteisia. Ehdotukseen liittyi toinen 

oivallus Steinerin antamista tiedostamistasoista imaginaatio, inspiraatio ja intuitio (Steiner 

2014, 27–33). Imaginaatio on lähimpänä kolmea, inspiraatio kahta ja intuitio yhtä 

ulottuvuutta.  Halusin tuoda ulottuvuuksien yhteyteen lisäksi pohdinnan ajattelusta, 

tunteesta ja tahdosta. Henkisen maailman yksiulotteisuuteen liittyy luontevasti ajattelun 

yksiulotteisuus, suoraviivaisuus. Sielullisessa maailmassa tulee yksi ulottuvuus lisää 

ajatteluun ja sitä voi nimittää tunteeksi, todentuen kolmessa sielullisessa ilmaisumuodossa. 

Fyysisessä maailmassa on vihdoin kaikki kolme ulottuvuutta. Kolmas ulottuvuus syntyy 

teoista esimerkiksi fyysisen vastuksen läpi. 

Seuraavassa tuon esille ilmavaa jatkokehittelyä ja henkeviä perusteluja edellisen kohdan 

oivalluksille. On luonnollista ajatella ilmaisumuodoista ’osoittavan’ ja ’todistavan’ 

esiintyvän kaikkien ihmisten luonnollisessa puheessa ja tulevan myös ensimmäisenä ilman 

vaivaa näyttämöpuheessa esille. Nuo ilmaisumuodot ovat henkisestä maailmasta, 

perusteluna puheen lähtökohtainen henkisyys rinnastettuna Johanneksen evankeliumin 

kohtaa ”Alussa oli sana”. Sanoista ’usko’, ’toivo’ ja ’rakkaus’, näihin kahteen liittyy sana 

’usko’ ja sanoista ’epiikka’, ’lyriikka’ ja ’draama’ sana ’epiikka’.  

Sielullisen maailman ilmaisumuodot ’miettivä’, ’erottava’ ja ’liittävä’ tuovat asiaksi tunteet 

ja tuntemisen. Puheen ilmaisumuodot sielullisessa maailmassa ovat kaikista lähimpänä 

musikaalisuutta. Sielullisiin ilmaisumuotoihin liittyvät vielä sanat ’rakkaus’ ja ’lyriikka’. 

Fyysisen maailman ilmaisumuoto ’kyselevä’ on kaikista työläin. Siinä puhe tulee lihaksi. 

Ilmaisumuodon tulisi mennä läpi vastuksen. Rikastavat sanat ’kyselevälle’ 

ilmaisumuodolle ovat ’toivo’ ja ’draama’. Epiikka muuttuu draamaksi (ks. tts. 14, 23). 

Draamasta tulee mieleeni vielä toisaalta komedia ja tragedia. Tragedia syntyy ’kysyvästä’ 

ilmaisumuodosta, kun yritys, pyrkimys näkyy ja ei pääse toteutumaan. Tragediassa 

’kysyvän’ ilmaisumuodon ilmaisijan kohtalona on sankarillinen kuolema ehkä kuitenkin 
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vastauksen äärellä, minkä yleisö näkee. Komedia syntyy sisäisesti kuullusta ’todistavasta’ 

ilmaisusta, joka vääristyy ympäristöä vasten, minkä myös yleisö näkee. 

Steinerin tekstien äärellä sisäisyyteni alkaa usein kuplia, assosiaatiot heittelehtivät ja 

linkittyvät yllättäviin yhteyksiin edellä kuvatun mukaisesti. Tunnen virkistyväni tällaisen 

ajattelun myötä. Jonkinlainen sisäinen punninta ja harmonian tarve pitää ajatukset 

liikkeessä ja väliaikaiset jännitykset laukeavat taas uuteen suvantoon. Tuon Steinerin 

Englannin esitelmien (1988a) sivun 97 kuvan äärellä koin uudenlaisen suvannon 

ajatellessani ihmisen olemusta ja ympäröiviä maailmoja sekä niihin suhteessa olevia 

ilmaisumuotoja. Siitä suvannosta piirsin seuraavan kuvan, joka on tulkintani tuosta 

Englannin esitelmien kuvasta. Jätin kuvasta ainekselliset nuolet pois. Piirsin vain 

toiminnalliset nuolet, koska koin ne liittyvän jollakin sisäisellä tavalla ilmaisumuotojen 

toiminnallisuuteen. Tällaiset ajatukset ovat vain hypoteeseja. Niitä voi aikansa pyöritellä. 

Sen lisäksi, että pyöritteleminen on hauskaa, voi niistä aueta yllättäen mieleen jotain 

odottamatonta. 

 

Kuvassa on vasemmalla puolella ihminen jaettuna kolmeen fyysiseen järjestelmään 

ylhäältä alas: pää-hermo -järjestelmään, sydän-keuhko -järjestelmään ja raaja-

aineenvaihdunta -järjestelmään. Kuvan oikealla puolella oli kirjoitettuna ylhäältä alas 

henkinen maailma, sielullinen maailma ja fyysinen maailma. Näistä maailmoista on 

yhdistetty toiminnallisia nuolia ihmisen järjestelmiin. Kuvasta koen toiminnallisen nuolen 

henkisestä maailmasta pää-hermo -järjestelmään kuvaavan ’osoittavaa’ ilmaisumuotoa. 

Toiminnallisen nuolen henkisestä maailmasta sydän-keuhko -järjestelmään koen kuvaavan 
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’todistavaa’ ilmaisumuotoa. Sielullisesta maailmasta lähtee toiminnallinen nuoli vain 

sydän-keuhko -järjestelmään. Sen koen kuvaavan sekä ’erottavaa’ että ’liittävää’ 

ilmaisumuotoa. ’Miettivä’ ilmaisumuoto kuvastui toiminnallisesta nuolesta, joka menee 

fyysisestä maailmasta sydän-keuhko -järjestelmään. Viimeinen toiminnallinen nuoli lähtee 

fyysisestä maailmasta ja kohdistui raaja-aineenvaihdunta -järjestelmään, kuvaten ’kysyvää’ 

ilmaisumuotoa. (ks. Steiner 1988a, 97.) Kuvaa voi ihmetellä ja kokea sen puhuttelevuuden 

suhteessa ilmaisumuotoihin.  

Pisteenä i:n päälle on, että kuva tuo mieleeni antroposofian Peruskiven sanat (Steiner & 

Wilenius 1993). Steiner loi sanat 1920-luvulla, sen jälkeen kun antroposofien keskuspaikka 

Sveitsissä oli tuhopoltossa tuhoutunut. Sanoissa on keskeistä ihmisen olemuksen jako 

raajojen alueeseen, sydämen ja keuhkojen alueeseen sekä pään alueeseen. Lopuksi on 

tarpeellista laajentaa kuva taiteelliseksi (ks. Steiner 1988b, 146). Huomasin, että 

tilanteeseen sopiva taiteellinen kuva on jo olemassa ja se löytyy Suomen 

kansalliseepoksesta Kalevalasta. Kuva Kalevalasta on tämän kehittelyn ja selvittelyn sekä 

koko heuristisen analyysini luova synteesi 

3.7 Luova synteesi 

Aito luova synteesi saavutetaan intuitiivisten voimien avulla. Tutkija ponnistelee irralliset 

palat kohdalleen. Synteesin voi esittää myös runon muodossa. Tässä vaiheessa ei pelkkä 

tieto riitä, vaan lisäksi on mentävä yksinäisyyteen ja mietiskelyyn, jotka mahdollistavat 

merkitysten löytämisen tutkijan maailmankuvan ja elämän kautta. (Kurki 1995, 130.) 

Heuristisen analyysini iralliset palat ovat suhteeni puheen ilmaisumuotoihin. 

Irrallisuuksien yhdistämiseen tarvitaan myös rohkeutta heuristisen analyysin loppuun 

saattamiseen. Luova synteesi viimein vapauttaa tekijän tutkimuksen ongelmasta 

kohtaamaan uusin voimin tulevaisuuden haasteet. Luovan synteesin saavuttaminen 

rinnastuu taiteelliseen luovaan prosessiin. Taiteellinen varmuus jostakin näkemyksestä 

syntyy kokemuksen ja kokemisen kautta. Suuntaa antavaa on kaaoksen ja siitä johtuvan 

tuskan sietokyky. Mitä kauemmin pystyy ja uskaltaa pitää irralliset palaset erillään, sitä 

uutta luovempi on lopputulos. Tämän opin kokemuksen kautta työskennellessäni kuusi 

vuotta näyttelijänä Teatteri Mukamaksessa. 

Tämän tutkielman heuristisen analyysin luovan synteesin kuvana on teksti Kalevalasta 

(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1924, 92–94). Siinä Lemminkäisen äiti, 
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saadakseen Tuonelan virrasta pelastamansa poikansa puhumaan, lähettää mehiläisen 

hakemaan voiteita puhumisen avuksi kolmelta taholta. Koen tekstin kertovan menemisestä 

ensin imaginatiiviseen fyysiseen muistojen maailmaan. Sitten toisella kertaa kuljetaan 

inspiratiiviseen sielullisen veden soivaan maailmaan ja lopuksi matkataan intuitiiviseen 

henkisen puheen maailmaan. Keskeiseksi koen kulun kolmiulotteisuudesta, 

kaksiulotteisuuden kautta yksiulotteisuuteen ja näin suhteet etäisyyksiin ja välimatkoihin 

maailmojen välillä muuttuvat oleellisesti. Keskeistä on myös Kalevalan kielen äännetunto 

ja tekstin rytmi.  

Suhde tällä runolla puheen ilmaisumuotoihin on kahdenlainen. Toisaalta ilmaisumuotojen 

alku on heiveröisen henkinen, mutta silti henkisyydestä tulevat lopulta apukeinot  

ilmaisumuotojen toteutukseen – tekstin kolmas osa. Yhtälailla ilmaisumuotojen arvo on 

vain ja ainoastaan kolmiuloitteisen maailman toteutumisessa, suurimman vastuksen 

voittamisessa – puhumaton saa äänensä takaisin. Yhtäältä fyysinen maailma todentuu 

muistoissa, sielullinen elävyydessä, mutta henkinen hereisyydessä. Tekstin mehiläinen on 

sivun 32 piirtämäni kuvan toiminnalliset nuolet, joilla kolmesta maailmasta tulivat 

vaikutukset ihmisen järjestelmiin, mutta Kalevalan tekstissä mehiläinen lentääkin vasten 

nuolen osoittamaa suuntaa. 

Lähe nyt mettä noutamahan, 

Simoa tavottamahan 

Mieluisasta Metsolasta, 

Tarkasta Tapiolasta, 

Monen kukkasen kuvusta, 

Monen heinän helpehestä 

… 

Lennä tuonne toisialle, 

Ylitse meren yheksän 

Saarehen selällisehen, 

Metisehen manterehen, 

Tuurin uutehen tupahan, 

Palvoisen laettomahan! 
… 

Lennä tuonne kolmas kerta 

Ylähäksi toivosehen, 

Päälle taivosen yheksän! 

Siell’ on viljalti simoa, 

Siellä mettä mielin määrin, 

Joilla ennen Luoja loitsi, 

Puheli puhas Jumala 

(Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1924, 92–94) 
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Kuva Kalevalasta on suhteestani puheen ilmaisumuotoihin. Tässä heuristisen analyysin 

prosessissa herään unestani kuten Lemminkäinen Kalevalassa. Mehiläinen on minulle 

toisaalta antroposofia, joka on välittänyt tiedon puheen ilmaisumuodoista. Tässä 

analyysissä mehiläinen saattaa olla myös Michel Foucault ja diskurssianalyysi. Heuristisen 

prosessin käänteentekevin tulos suhteestani puheen ilmaisumuotoihin on metodin kehittely 

ilmaisumuotojen valinnalle. Aikaisemmin tietoinen ilmaisumuotojen valitsematta 

jättäminen on ollut suurin kynnys minulle esteenä hedelmälliseen suhteeseen 

ilmaisumuotoihin.  

Olen yllättynyt Kalevalan tekstin kohdan nousemisesta luovan synteesin myötä kuvaksi 

suhteestani puheen ilmaisumuotoihin. Kuva tuntuu todelta. Työ odottaa. Koeteltu kokemus 

antaa nyt varmuuden jatkaa valitsemallani tiellä. Näin päätän tutkielman kvalitatiivisen 

osuuden, joka toteutettiin heuristisella reflektiivisellä analyysillä ja raportoitiin minä-

muotoisesti. Seuraavassa luvussa tutkitaan puheen ilmaisumuotojen ominaisuuksia 

akustisen fonetiikan tutkimuksella. Raportin muotoilussa toteutetaan passiivi muotoa ja 

tarpeen mukaan kolmannen persoonan hän-muotoa. Tämä on tarkoituksenmukaista 

nähdäkseni tulokset selkeästi. Selkeyden hämärtymisen vaara on ilmeinen akustisen 

fonetiikan tutkijan tutkiessa omaa puhettaan. Muodolla pyrin etäännyttämään tutkimuksen 

raportista pois liian henkilökohtaisuuden.  
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4   ILMAISUMUOTOJEN PIIRTEITÄ  

Tässä luvussa tutkitaan puheen ilmaisumuotojen piirteitä akustisen fonetiikan 

tutkimuksella. Puhujan viestiin luomia muotoja käsitellään fonetiikan parissa prosodisina 

piirteinä. Sanan ’prosodia’ pohjalla on kreikan kielen sanat ’pros’ =  ”lisäksi” ja ’ode’ = 

”laulu”, tarkoittaen alun perin sanaan liittyvää melodista, tonaalista ainesta (Iivonen & 

Aulanko 2005, 84; Nooteboom 1999, 640; Suomi 1990, 109). Termin prosodinen 

synonyyminä käytetään usein termiä suprasegmentaalinen, koska prosodiset piirteet 

ulottuvat yhtä äännesegmenttiä laajemmalle (Iivonen 1976, 36; Suomi 1990, 109; Vainio 

2010, 91).  

Yleisesti ajatellaan prosodisten piirteiden kuvastuvan perustaajuudesta, intensiteetistä ja 

ajoituksesta (Ladd 1996, 6). Tässä tutkielmassa ei kiinnitetä huomiota intensiteettiin eli 

äänenvoimakkuuteen, vaan keskitytään perustaajuuteen ja ajoitukseen. Ajatellen pro gradu 

-tutkielman laajuutta tämä rajoitus oli aiheellinen työmäärällisesti. Analyysiprosessi 

syventää omaa puhettaan tutkivan taiteilijan tietoisuutta puheestaan ja sen saavutetuista 

laaduista. Tutkija antaa akustisella analyysillä itselleen konkreettista palautetta siitä, miten 

hänen aktiivisesti tekemänsä puheen ilmaisumuodot näkyvät esille piirtyvissä 

parametreissa. Prosessi syventää puheen ilmaisumuotojen laajempaa menetelmällistä 

käyttöä puheen, varsinkin puhetaiteen, aktiiviseen laadulliseen rikastamiseen. 

4.1 Akustisen fonetiikan tutkimuksen aineisto 

Akustiseen tutkimukseen tarvitaan aineisto. Se voi olla esimerkiksi äänitteitä. Tutkimus 

tehtävänä oli miten opetellut puheen ilmaisumuotojen laadut näkyvät äänitteissä. 

Laatuerojen löytämiseksi päätettiin aineisto muodostaa kolmesta osiosta. Ensimmäiseksi 

osioksi valittiin saksan kielestä käännetyt tutkijan kauimmin harjoittelemat 

ilmaisumuotojen opetuslauseet (ks. tts. 17–18). Toiseksi osioksi valittiin suomen kieliset 

äännetunnoin valitut esimerkkisanat jokaiselle ilmaisumuodolle (ks. tts. 19). Kolmanneksi 

osioksi valittiin runo. Aloittelevalle tutkijalle runo ei saanut olla liian pitkä. Sisältönsä 

puolesta Rudolf Steinerin mysteeridraama -teemaan (ks. tts. 9–10) soveltuvana runoksi 

valittiin Reino Helismaan runo ”Päivänsäde ja menninkäinen” (Vuoristo 2003, 36–37).  

Ennen äänitystä runoon oli tehtävä ilmaisumuotojen valinnat. Runo jaettiin ensin 30 

puheaktiin, jotka kukin ilmaisevat esittäessä yhden asian. Puheaktit analysoitiin 
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ilmaisumuotojen diskursiiviseen sarjaan. Apuna puheaktien analyysiin olivat seuraavat 

diskurssia kuvailevat koodinomaisten sanaryppäiden ensimmäiset sanat kullekin 

diskurssille. Valittuun diskurssiin liitetään harjoittelussa fyysinen ele (sanaryppään 

keskellä olevat sanat), jolla kunkin diskurssin puheeseen palautettava tavoitteellinen 

äänellinen laatu (sanaryppään viimeiset sanat) synnytetään: 

1. Mitä – osoittava – leikkaava 

2. Miten – pitäytyä itsessään – täyteläinen 

3. Miksi – käsivarsien ja käsien pyöriväliike eteenpäin – värisevä 

4. Erotellen – singota jäseniä ulospäin – kova 

5. Yhtyen – suunnata jäseniä koskettamaan objektia – pehmeä 

6. Erityisesti – työntää jäsenet poispäin omasta kehosta – jämpti 

Tuloksena analyysistä on seuraava taulukko, jossa jokaiselle runon 30:lle puheaktille on 

osoitettu diskurssin mukainen ilmaisumuoto. 

PUHEAKTI ILMAISUMUOTO 

1. Aurinko …  2 – täyteläinen 

2. siskoistaan … 1 – leikkaava 

3. Hämärä … 2 – täyteläinen 

4. päivänsäde … 3 – värisevä 

5. kun menninkäisen … 1 – leikkaava 

6. se juuri … 2 – täyteläinen 

7. Kas, menninkäinen … 6 – jämpti 

8. Katselivat …  3 – värisevä 

9. menninkäinen … 5 – pehmeä 

10. Sanoi:  1 – leikkaava 

11. "Poltat … 4 – kova 

12. mut en ole … 6 – jämpti 

13. nähnyt … 5 – pehmeä 

14. Ei haittaa …  4 – kova 

15. on pimeässä … 2 – täyteläinen 

16. Käy … 3 – värisevä 

17. niin kotiluolaan …  1 – leikkaava 

18. ja sinut … 5 – pehmeä 

19. Säde … 1 – leikkaava 

20. "Peikko … 5 – pehmeä 

21. pimeys … 4 – kova 

22. enkä toivo … 3 – värisevä 

23. Pois … 4 – kova 

24. ellen kohta … 3 – värisevä 

25. niin en hetkeäkään … 4 – kova 
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26. Niin lähti … 1 – leikkaava 

27.  mutta vieläkin …  6 – jämpti 

28. hän miettii  2 – täyteläinen 

29. miksi toinen … 3 – värisevä 

30. ja toinen … 5 – pehmeä 

Tutkimuksen äänitettävän aineiston muodosti ilmaisumuotojen opetuslauseet, 

esimerkkisanat ja runo, jonka puheakteihin valittiin ilmaisumuodot. Seuraavissa 

kappaleissa siirrytään varsinaiseen akustisen fonetiikan tutkimukseen. 

4.2 Menetelmät 

Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksen menetelmät, ja se kuinka tutkimuksen asettelut 

toteutettiin sekä mihin kysymyksiin analyysivaihe pyrkii vastaamaan. Tutkimuksen 

nauhoitukset tehtiin alkuperäisten saksan kielisten puheen ilmaisumuotojen 

opetuslauseiden suomennoksista sekä suomen kielen äännetunnon mukaisista 

mallisanoista. Kolmanneksi tehtiin nauhoitukset esimerkkirunosta. Kaikki nauhoitukset 

äänitettiin kahteen kertaan ja kymmenellä toistolla. Näin tavoiteltiin tilastollista 

luotettavuutta ja mahdollisuutta määritellä tulosten keskiarvot. Fonetiikan tietoisuuden 

pohjalta monet tekniset asiat vaikuttavat puheeseen (Suomi 1990, 139), siksi tallenteiden 

määrän on hyvä olla sellainen, että määrä mahdollistaa yhtenäisen joukon valinnan, 

ajatellen äänitteiden teknistä laatua. Koska ilmaisumuotojen laadullisuus on harjoituksin 

saavutettava puheen ominaisuus, oli oikeutettua valita aineistosta myös laadullisesti 

onnistuneimmat näytteet.  

Ensimmäinen nauhoituskerta äänitettiin ilman tietoisia aktiivisia ilmaisumuotojen 

puhumisia ja toisella kertaa tekstit lausuttiin eleiden kautta aktiivisesti. Harjoittelujen 

kypsyttäminä toteutui eleiden synnyttämät äännetunnot ja niiden palautus puheääneen. 

Ilmaisumuodottomassa äänityksessä pyrittiin mahdollisimman neutraaliin puheeseen 

habituaalisella (luonteenomaisella) puhevoimakkuudella (Toivanen & Miettinen 2001, 69). 

Neutraali versio kuulosti kuitenkin laadullisesti kovalta, mutta koska nämä ’neutraalit’ 

versiot olivat silti yhdenmukaisia, niin ne katsottiin sopivan vertailupohjiksi 

ilmaisumuotoisille äänityksille.  

Äänitykset tapahtuivat Oulun yliopiston fonetiikan laitoksen äänitysstudiolla torstaina 

12.1.2017 ja perjantaina 13.2.2017. Mikrofonina oli SE Elektronics T2. Mikrofonin 
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vahvistimena oli Saffire PRO40. Äänitys tapahtui tietokoneella (PC) Dell Precision T3500 

ja äänitysohjelmalla Audition 6. Nauhoitusten analysointi tapahtui tietokoneen Praat –

ohjelmalla. Torstaina äänitettiin ilmaisumuodottomat versiot ja perjantaina samat tekstit, 

mutta ilmaisumuodoin. Torstain äänityksissä mikrofonin voimakkuus (gain taso) oli 8 ja 

perjantain 7.7. Muutos tehtiin, koska perjantaille ennakoitiin suurempaa heittäytymistä 

puheeseen. Ilman aktiivisia puheen ilmaisumuotoja oleva puhe ei lähtökohtaisesti ole niin 

ilmeikästä. Mikrofonin voimakkuuden muutos ei vaikuta tutkittaviin suureisiin eli tässä 

tapauksessa perustaajuuden- ja ajoituksenpiirteisiin. Jos tutkittavana suureena olisi ollut 

intensiteetti, olisi aineisto silloin pitänyt kalibroida. 

Aineiston ensimmäisessä läpikuuntelussa erottui perjantain äänityksissä enemmän 

hengitys, mikä on ymmärrettävää, koska ilmaisumuotojen esiintyminen tapahtuu 

hengityksessä. Lisäksi kuuntelu paljasti väsymystä äänessä. Väsymys tuli ilmi joidenkin s-

äänteiden läpi kuulumisena. Nämä tallenteet karsittiin pois aineistosta. Visuaalisen spektrin 

läpikatselussa näkyi torstain äänityksissä puhujan nenän olleen tukossa – nasaalit (n- ja m- 

äänteet) näkyivät plosiivien (k-, p-, t-äänteet) kaltaisina, koska nenän kautta ei päässyt 

värähtelyä läpi. 

Tutkielman keskeisin parametri on perustaajuus. Se syntyy äänihuulten värähtelystä 

(Cruttenden 1997, 3). Mittayksikkö on hertsi (Hz) eli värähdysten lukumäärä sekunttia 

kohden (Iivonen 2005, 270). Toisena parametrinä on ajoitus, toisin sanoin puheen 

temporaaliset piirteet. Näytteen kesto, yksikkönä millisekuntti (ms), kertoi osaltaan myös 

ilmaisumuodon synnyttämisen taidokkuuden tasosta – vähemmän harjoitellut tekstit 

kestivät vertailussa ajallisesti kauemmin. 

4.2.1 Asettelu 

Akustisen fonetiikan tutkimustehtävä muotoiltiin näin:   

Miten lausujan puhuttujen ilmaisumuotojen perustaajuus- ja ajoituspiirteet 

muuttuvat verrattuna ilmaisumuodottomaan puheeseen?   

Tutkimusäänitykset muodostuivat tutkimuksen aineistoiksi seuraavasti: 

Osio 1: originaali 

saksasta suomennetut opetuslauseet puheen kuudelle ilmaisumuodoille 

 

Osio 2: työstö 
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suomen kielen äännetunnon mukaiset esimerkkisanat kuudelle ilmaisumuodoille 

 

Osio 3: runo 

yhtämittaisena kokonaisuutena Reino Helismaan runo ”Päivänsäde ja menninkäinen” 

 

Joka osiosta tehtiin ilmaisumuodoton äänitys (to 12.1.2017) ja ilmaisumuotoinen äänitys 

(pe 13.1.2017), kumpiakin kymmeneen kertaan. Lauseet/esimerkit äänitettiin 10 kertaa 

peräkkäin samalle äänitteelle. Äänitteiden yhteismääräksi tuli kaikkiaan 42, jotka 

jakaantuivat 20 runoäänitteeseen ja lause/esimerkki osioiden 12 äänitteeseen. Kustakin 

toistosta, joissa oli samat tekstit, valittiin kolme laadukkainta eli spektreiltään visuaalisesti 

yhtenäisintä ja korvalle miellyttävintä toistoa yksilöidysti annotoitaviksi eli nimettäviksi 

segmentteihin. Annotointi nimikoi tallenteen paikan ja sisällön merkein (Toivanen & 

Seppänen 2005, 208). Kaikista analyysiin valituista kohdista tehtiin omat tallenteet. 

Lopulliseen analyysiin tuli kaikkiaan 12 tallennetta opetuslauseista, joissa oli yhteensä 36 

segmenttiä. Sen lisäksi esimerkki tallenteita tuli 12, joissa yhteensä oli 36 segmenttiä. 

Lopuksi kokonaisesta runosta tuli kuusi tallennetta, joissa oli yhteensä 180 segmenttiä. 

Kaikkiaan analysoitavia nimettyjä segmenttejä tutkimukseen kertyi 252, joista puolet, 

joissa oli samat tekstit, olivat neutraalin passiivisia ilmaisumuotojen suhteen ja puolet 

puheessa aktiivisesti kuuteen eri ilmaisumuotoon pyrkiviä puheakteja. Järjestely 

mahdollisti sen, että jokaisesta segmentistä tuli kolme toistoa parametrien keskiarvojen 

laskemiseen. 

4.2.2 Kysymykset 

Tutkimuksen analyysivaiheen pääkysymys oli: 

Miten puheen ilmaisumuodot piirtyvät perustaajuus- ja ajoituspiirteiden perusteella?   

Tutkimuksen analyysi vaiheen alakysymyksiä olivat: 

1) Miten kunkin kolmen toiston, joissa on samat tekstit, keskiarvot määräytyvät 

tutkimuksen eri parametreilla (perustaajuuden mediaani, maksimiarvo, minimiarvo, 

keskihajonta ja muutosnopeus; näytteen kesto)?  

2) Miten ilmaisumuotojen erot näkyvät perustaajuus- ja ajoituspiirteissä verrattuna 

ilmaisumuodottomaan puheeseen? Erot ilmoitetaan numeerisesti ja prosentteina 

suuntaan tai toiseen.  



41 

 

 

Näiden kysymyksien kautta saaduista tuloksista tulkittiin kunkin ilmaisumuodon 

muotoutumiskuvaa ja sitä ilmenivätkö jotkut ilmaisumuodot parametrien perusteella 

toisistaan erottuvasti. Tulkinnassa verrattiin muotoutumiskuvia Steinerin antamiin puheen 

ilmaisumuotojen kuultaviin laatuihin: leikkaava, täyteläinen, värisevä, kova, pehmeä ja 

lyhyesti pätkivä (jämpti). 

Näin on tutkimuksen menetelmät, asettelut ja kysymykset esitelty. Seuraavassa 

kappaleessa esitellään tutkimuksen tulokset ilmaisumuodoittain eri parametrien 

keskiarvoin numeerisesti ja prosentteina sekä vertailevin kontuuri kuvioin. 

4.3 Tulosluku 

Tulosluvussa eritellään kunkin kuuden ilmaisumuodon ominaisuuksien tulokset 

parametrien arvoin ja kontuurein kussakin kolmessa aineisto-osiossa. Kaikki erittelyyn 

nostetut tulokset kuvin ja äänittein ovat esillä raporttia varten laaditulla videolla 

osoitteessa: https://vimeo.com/204921879. Videosta on mahdollista tutkielman lukijan 

kuulla erot ilmaisumuodottomista ja ilmaisumuodollisista toistoista. Kuvioiden 

lukemisessa on otettava huomioon, että käyrien kestot on normalisoitu piirustusteknisistä 

syistä eri vertailuissa. Koska näytteiden, joissa oli samat tekstit, kestoissa oli eroja, 

kuvioiden käyrien vastaavuus on keston muutoksen verran ajallisen paikan mukaan 

vääristynyt puoleen tai toiseen, mikä on huomioitava tulkinnassa. Raportissa ensimmäiset 

äänitykset nimettiin neutraaleiksi ja toiset äänitykset aktiiveiksi. Nimeäminen perustui 

neutraalisuuteen ja aktiivisuuteen puheen ilmaisumuotojen tekemisen suhteen. 

4.3.1 Osoittava 

Osion 1. (originaali) ilmaisumuodolle ’osoittava’ lause:  

”Tuolta aholta ne tulevat!” 

https://vimeo.com/204921879
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                  TUOL-TA   AHOL       -          TA        NE    TULE    -   VAT 

Kuvio 1. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen perustaajuuden 

(F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin ilmaisumuodollisen 

käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 105 138 

F0 maksimi (Hz) 145 222 

F0 minimi (Hz) 77 79 

F0 hajonta (Hz) 18 47 

F0 muutosnopeus  297 Hz/s 418 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1348 1400 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

• perustaajuuden (F0) mediaani nousi 31%  

• maksimi nousi 53%  

• minimi nousi 2,6%  

• hajonta laajeni 161%  

• muutosnopeus kiihtyi 41%  

• näytteen kesto piteni 3,9% 

• muutosprosenttien keskiarvo 25 

  

Kuviossa oli selkeä ero ilmaisumuodottoman ja ilmaisumuodollisen perustaajuuden (F0) 

käyrien välillä. Kolme suurinta parametria kasvoivat keskimäärin 85%. Suurin 

prosentuaalinen muutos äänitteiden välillä oli hajonnan laajenemisessa ja sitä kautta huiput 

erottuivat enemmän ympäristöstään. Näytteiden kestoissa oli pienin ero. 

Osion 2. (työstö) ilmaisumuodolle ’osoittava’ esimerkki:  

”Hei, sisilisko!” 
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                   HEI                        SI – SI        -     LIS                -               KO 

 Kuvio 2. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen perustaajuuden 

(F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin ilmaisumuodollisen 

käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 104 127 

F0 maksimi (Hz) 165 225 

F0 minimi (Hz) 78 80 

F0 hajonta (Hz) 22 38 

F0 muutosnopeus 319 Hz/s 422 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1015 1154 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

• perustaajuuden (F0) mediaani nousi 22%  

• maksimi nousi 36%  

• minimi nousi 2,6%  

• hajonta laajeni 73%  

• muutosnopeus kiihtyi 32%  

• näytteen kesto piteni 14% 

• muutosprosenttien keskiarvo 30 

 

Käyrien kulussa oli selkeä ero. Puolet arvoista nousivat lähes puolella. Suurin muutos oli 

hajonnan laajenemisissa. Näytteiden kestojen muutos vääristi kuvioiden ajallisen paikan 

suhteita toisiinsa. 

Osion 3. (runo) ilmaisumuodolle ’osoittava’ valittiin kuudesta mahdollisuudesta 

kuvaukseen esimerkiksi muutoksista puheakti numero 2:  

”Siskoistaan jäi jälkeen hetken päivänsäde viimeinen” 
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                 SISKOISTAAN JÄI JÄLKEEN HETKEN      PÄIVÄNSÄDE VIIMEINEN 

Kuvio 3. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen perustaajuuden 

(F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin ilmaisumuodollisen 

käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 99 114 

F0 maksimi (Hz) 133 193 

F0 minimi (Hz) 75 79 

F0 hajonta (Hz) 12 26 

F0 muutosnopeus 179 Hz/s 215 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 3283 4144 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

• perustaajuuden (F0) mediaani nousi 15%  

• maksimi nousi 45%  

• minimi nousi 5,3%  

• hajonta laajeni 117%  

• muutosnopeus kiihtyi 20%  

• näytteen kesto piteni 26% 

• muutosprosenttien keskiarvo 38 

 

Viimeisessä osoittavan ilmaisumuodon kuviossa oli perustaajuuden (F0) käyrän huippujen 

erottuminen ympäristöstään huomattavaa. Kolmen eniten muuttuneen parametrin muutos 

kipusi keskimäärin 63%. Suurin muutos oli hajonnan laajenemisissa. Lauseen pituuden 

vaikutuksesta aktiivin näytteen kesto piteni yli neljänneksellä.  

Kaikkiaan kolmessa osiossa puhutun osoittavan ilmaisumuodon ero neutraaliin puheeseen 

piirtyi perustaajuuden kasvuna niin perustaajuuden mediaanissa kuin maksimissa sekä 
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erityisesti hajonnassa, mutta myös muutosnopeuden ero kiihtyi keskimäärin yli 

neljänneksellä. Arvojen nousun perusteella osoittavan ilmaisumuodon voi nimetä 

ekstrovertiksi, ulospäin suuntautuvaksi ilmaisumuodoksi. Näytteen keston muutoksissa tuli 

ilmi, kuinka osoittavassa ilmaisumuodossa näkyy harjoittelemisen tuoma ilmaisumuodon 

tuottamisen taidon kehittyminen. Tekstejä, joissa ilmaisumuotojen tuottamisen taito oli 

parempaa, näytteiden kestot muuttuivat vähemmän. Osoittavan ilmaisumuodon 

onnistumista arvioiva Steinerin antama laatusana on ’leikkaava’, mikä tuli ilmi selkeästi 

perustaajuuden huipuissa, jotka vastaanottajan huomiota herätellen leikkasivat viestin, 

sanapainon kaltaisesti, ilmaisten jotain painotettavaa uutta asiaa viestissä. 

4.3.2 Miettivä 

Osion 1. (originaali) ilmaisumuodolle ’miettivä’ lause:  

”Mua miellyttää katsoa nousevaa aamun taivasta” 

 
                 MUA   MIELLYT - TÄÄ  KATSOA  NOU-SEVAA  AAMUN  TAIVASTA 

Kuvio 4. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen perustaajuuden 

(F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin ilmaisumuodollisen 

käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 97 95 

F0 maksimi (Hz) 128 128 

F0 minimi (Hz) 76 75 

F0 hajonta (Hz) 12 12 

F0 muutosnopeus 214 Hz/s 116 Hz/s 
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näytteen kesto (ms) 2796 5133 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

• perustaajuuden mediaani laski 2,0%  

• maksimi pysyi samana  

• minimi laski 1,3%  

• hajonta pysyi samana  

• muutosnopeus väheni 46%  

• näytteen kesto piteni 84% 

• muutosprosenttien keskiarvo 22 

 

Käyrien perusmuotojen yleisvaikutelmat olivat yhteneviä. Suurin muutos tapahtui 

näytteiden kestoissa, muuten käyrien huiput olisivat olleet kuviossa hyvin samoilla 

paikoilla. Huomattava ero muutosnopeuksien vähenemisissä kertoi vaihtelujen 

tasoittumisesta. Viisi nasaalista äännettä herätti huomion äänteiden vaikutuksesta käyrien 

muotoihin. Kaksi kolmasosaa arvoista muuttui vain 2,4%. 

Osion 2. (työstö) ilmaisumuodolle ’miettivä’ esimerkki:  

”Kovin on vatsani täynnä” 

 
                 KO   -   VIN         ON                VAT  –  SA  -  NI      TÄYN   -   NÄ 

Kuvio 5. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen perustaajuuden 

(F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin ilmaisumuodollisen 

käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 98 91 
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F0 maksimi (Hz) 136 144 

F0 minimi (Hz) 76 75 

F0 hajonta (Hz) 15 12 

F0 muutosnopeus 170 Hz/s 156 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1397 2424 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

• perustaajuuden (F0) mediaani laski 7,1%  

• maksimi nousi 5,9% 

• minimi laski 1,3%  

• hajonta supistui 20% 

• muutosnopeus väheni 8,2%  

• näytteen kesto piteni 74% 

• muutosprosenttien keskiarvo 19 

 

Kestojen muutos paikallisti käyrien muotoja kuviossa eriyttävästi. Nasaalisten äänteiden 

määrällä oli myös vaikutusta muotoutumiseen. Puolet arvoista muuttuivat keskimäärin vain 

4,8%. Ilmaisumuodoton käyrä oli puhtaammin tasaisesti laskeva, kun taas 

ilmaisumuotoinen käyrä eli tarkemmin äänteiden esimerkiksi nasaalien äänteiden 

vaihtumista. 

Osion 3. (runo) ilmaisumuodolle ’miettivä’ valittiin viidestä mahdollisuudesta kuvaukseen 

esimerkiksi muutoksista puheakti numero 1:  

”Aurinko kun päätti retken” 

 
                  AU – RIN  -  KO        KUN      PÄÄT     -     TI         RET    -         KEN 
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Kuvio 6. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen perustaajuuden 

(F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin ilmaisumuodollisen 

käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 116 103 

F0 maksimi (Hz) 163 144 

F0 minimi (Hz) 79 77 

F0 hajonta (Hz) 21 14 

F0 muutosnopeus 319 Hz/s 197 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1483 2781 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

• perustaajuuden (F0) mediaani laski 11%  

• maksimi laski 12% 

• minimi laski 2,5% 

• hajonta supistui 33%  

• muutosnopeus väheni 38%  

• näytteen kesto piteni 88% 

• muutosprosenttien keskiarvo 31 

 

Kestojen muutos oli huomattavan suuri. Mustan käyrän kauttaaltaan tasaisempi lasku 

silmiinpistävä. Puolet arvoista muuttuivat pienenevästi ainoastaan 8,5%. Erot hajonnoissa 

ja muutosnopeuksissa olivat huomattavia. Havainto viittaa yksittäisten sanojen erottumisen 

vähenemiseen.  

Kaikissa kolmessa osiossa miettivässä ilmaisumuodossa näkyy arvojen radikaali lasku, 

minkä perusteella ilmaisumuodon voi nimetä introvertiksi, sisäänpäin kääntyneeksi. 

Miettivän ilmaisumuodon kuultavan äänen laatusana Steineriltä on, että äänen tavoitellaan 

kuuluvan ’täyteläisenä’. Perustaajuuden (F0) kontuurikuviossa sen voi nähdä piirtyvän 

tarkempana äänteiden myötä kulkuna sanan erottumisen kustannuksella. Saa tuntuman, että 

jokainen äänne tulee huomioiduksi laajentuen omaan täyteyteensä, mikä toisaalta myös 

samassa äänteiden lukumäärän suhteessa pidentää näytteen kestoa. Kaikkien kolmen osion 

keskimääräinen näytteiden kestojen ero piteni jopa 82%. 

4.3.3 Kysyvä  

Osion 1. (originaali) ilmaisumuodolle ’kysyvä’ lause:  

”Pystynkö siihen?” 
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                  PYS          -        TYN          -    KÖ            SII               -       HEN? 

Kuvio 7. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen perustaajuuden 

(F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin ilmaisumuodollisen 

käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 93 107 

F0 maksimi (Hz) 131 215 

F0 minimi (Hz) 76 75 

F0 hajonta (Hz) 16 42 

F0 muutosnopeus 188 Hz/s 226 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 917 1711 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden mediaani nousi 15%  

maksimi nousi 64%  

minimi laski 1,3%  

hajonta laajeni 163%  

muutosnopeus kiihtyi 20%  

näytteen kesto piteni 87% 

muutosprosenttien keskiarvo 58 

 

Puolet parametreista kasvoivat keskimäärin 105%. Ero hajonnan laajenemisissa oli 

suurinta. Käyrien kuviossa havaittavissa värisevyyden muutos ilmaisumuodottomuudesta 

ilmaisumuotoisuuteen.  

Osion 2. (työstö) ilmaisumuodolle ’kysyvä’ esimerkki:  

”Voinko jo herätä?” 
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                  VOIN                   -     KO        JO      HE    -  RÄ         -        TÄ? 

Kuvio 8. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen perustaajuuden 

(F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin ilmaisumuodollisen 

käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 107 111 

F0 maksimi (Hz) 141 137 

F0 minimi (Hz) 76 77 

F0 hajonta (Hz) 17 15 

F0 muutosnopeus 305 Hz/s 232 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1013 1485 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden (F0) mediaani nousi 3,7%  

maksimi laski 2,8% 

minimi laski 1,3%  

hajonta supistui 5,9% 

muutosnopeus väheni 24%  

näytteen kesto piteni 47% 

muutosprosenttien keskiarvo 14 

 

Tästä näytteestä muodostui edelliseen näytteeseen hyvin erilainen tulos kysyvästä 

ilmaisumuodosta, tämä erityisesti ilmeni muutosnopeuden muutoksen suhteen. Neljän 

kuudesta parametrin keskimääräinen muutos oli vain 3,4%. Yhteneväisyys edelliseen 

osioon näkyi käyrän värinän lisääntymisessä.  

Osion 3. (runo) ilmaisumuodolle ’kysyvä’ valittiin kuudesta mahdollisuudesta kuvaukseen 

esimerkiksi muutoksista puheakti numero 29:  
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”Miksi toinen täällä valon lapsi on” 

 
                 MIK  -  SI  TOI  - NEN   TÄÄL  - LÄ  VA – LON      LAP   -   SI     ON 

Kuvio 9. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen perustaajuuden 

(F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin ilmaisumuodollisen 

käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 115 102 

F0 maksimi (Hz) 150 165 

F0 minimi (Hz) 84 75 

F0 hajonta (Hz) 17 21 

F0 muutosnopeus 255 Hz/s 209 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1907 2518 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden (F0) mediaani laski 11%  

maksimi nousi 10% 

minimi laski 11% 

hajonta laajeni 24%  

muutosnopeus väheni 18%  

näytteen kesto piteni 32% 

muutosprosenttien keskiarvo 18  

 

Vahvinta oli käyrän värinän lisääntyminen. Ilmaisumuodottamassa käyrässä oli 

yhtenäisempiä kaaria verrattuna ilmaisumuodollisen käyrän vaihteluihin. Huomioitavaa 

arvojen muutosten hajaantuminen puolet nousi ja puolet väheni.  

Kaikkiaan kysyvän ilmaisumuodon yhtenevät piirteet jäivät näillä parametreilla osin 

arvoituksiksi. Ainoastaan käyrän värisevyys kauttaaltaan näytti tyypilliseltä. Keskimäärin 
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hienoista ulospäin suuntautumista, ekstroverttisyyttä on havaittavissa siinä, että osin 

perustaajuus nousi kontuurissa ilmaisumuodottomasta ilmaisumuodolliseen. Steinerin 

laatusana ilmaisumuodon onnistumisen arvioon on ’värisevä’. Laatusana on kuvioista 

luettavissa. 

4.3.4 Erottava 

Osion 1. (originaali) ilmaisumuodolle ’erottava’ lause:  

”Mene! Mene!” 

 
                   ME    -      NE!                                                     ME    -      NE! 

Kuvio 10. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen 

perustaajuuden (F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin 

ilmaisumuodollisen käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 94 127 

F0 maksimi (Hz) 131 161 

F0 minimi (Hz) 75 77 

F0 hajonta (Hz) 14 28 

F0 muutosnopeus 173 Hz/s 382 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1040 757 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden mediaani nousi 35%  

maksimi nousi 23%  

minimi nousi 2,7%  

hajonta laajeni 100%  
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muutosnopeus kiihtyi 121%  

näytteen kesto lyheni 27% 

muutosprosenttien keskiarvo 51 

 

Puolet arvoista nousivat 85%. Prosentuaalisista muutoksista suurin ero syntyi 

muutosnopeuden suhteen. Se kiihtyi huomattavasti. Kestojen lyheneminen kertoo 

ilmaisumuodon aktiivisesta tendenssistä kovuuteen, ytimekkyyteen. 

Osion 2. (työstö) ilmaisumuodolle ’erottava’ esimerkki:  

”Löi luutulla!” 

 
                   LÖI                                        LUU          -     TUL     -      LA! 

Kuvio 11. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen 

perustaajuuden (F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin 

ilmaisumuodollisen käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 104 107 

F0 maksimi (Hz) 134 142 

F0 minimi (Hz) 75 82 

F0 hajonta (Hz) 18 17 

F0 muutosnopeus 172 Hz/s 220 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 875 859 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden (F0) mediaani nousi 2,9%  

maksimi nousi 6,0% 

minimi nousi 9,3%  

hajonta supistui 5,6% 

muutosnopeus kiihtyi 28%  
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näytteen kesto lyheni 1,8% 

muutosprosenttien keskiarvo 9,0 

 

Ilmaisumuodon ulospäin suuntautuminen oli luettavissa neljän arvon nousussa. Näytteiden 

kestot lyhenivät. 

Osion 3. (runo) ilmaisumuodolle ’erottava’ valittiin viidestä mahdollisuudesta kuvaukseen 

esimerkiksi muutoksista puheakti numero 21:  

”Pimeys vie hengen multa” 

 
                   PI -  MEYS             VIE        HEN – GEN            MUL           -     TA 

Kuvio 12. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen 

perustaajuuden (F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin 

ilmaisumuodollisen käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 110 119 

F0 maksimi (Hz) 126 162 

F0 minimi (Hz) 87 90 

F0 hajonta (Hz) 10 18 

F0 muutosnopeus 172 Hz/s 239 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1198 1514 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

Perustaajuuden (F0) mediaani nousi 8,2%  

maksimi nousi 29% 

minimi nousi 3,4% 

hajonta laajeni 80%  

muutosnopeus kiihtyi 39%  
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näytteen kesto piteni 26% 

muutosprosenttien keskiarvo 31 

 

Kauttaaltaan parametrit nousivat. Hajonnan laajenemisien muutos oli suurinta.  

Kaikkiaan kolmen osion perusteella ’erottava’ ilmaisumuoto ilmeni ulospäin 

suuntautuvaksi, ekstrovertiksi. Kaikissa osioissa perustaajuus kasvoi. Muutosnopeuksien 

ero oli keskimäärin 63%. Käyrien muodosta pystyi päättelemään jonkinlaista ilmaisun 

yhteneväisyyttä ja sitä kautta kovuutta, jonka Steiner antoi ilmaisumuodon laatusanaksi 

arvioon ilmaisumuodon ilmenemisen onnistumisesta. Kovuus vaikutti myös osaltaan 

kestojen lyhenemiseen. 

4.3.5 Liittävä 

Osion 1. (originaali) ilmaisumuodolle ’liittävä’ lause:  

”Tule!” 

 
                    TU                    -               LE! 

Kuvio 13. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen 

perustaajuuden (F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin 

ilmaisumuodollisen käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 96 86 

F0 maksimi (Hz) 124 94 

F0 minimi (Hz) 77 75 

F0 hajonta (Hz) 14 6 

F0 muutosnopeus 272 Hz/s 134 Hz/s 
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näytteen kesto (ms) 317 462 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden mediaani laski 10%  

maksimi laski 24%  

minimi laski 2,6%  

hajonta supistui 57%  

muutosnopeus väheni 51%  

näytteen kesto piteni 46% 

muutosprosenttien keskiarvo 32 

 

Yhden sanan näytteestä huolimatta parametreissa oli havaittavissa lähes kaikkien arvojen 

lasku. Perustaajuus ilmaisumuodollisessa versiossa oli alempi kuin ilmaismuodottomassa 

versiossa. Hajonnan supistumiset olivat huomattavia. 

Osion 2. (työstö) ilmaisumuodolle ’liittävä’ esimerkki:  

”Lauloi lemmestä” 

 
                  LAU    -     LOI                  LEM    -       MES          -             TÄ 

Kuvio 14. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen 

perustaajuuden (F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin 

ilmaisumuodollisen käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 107 93 

F0 maksimi (Hz) 141 113 

F0 minimi (Hz) 76 76 

F0 hajonta (Hz) 17 9 

F0 muutosnopeus 186 Hz/s 106 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1123 1653 
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Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden mediaani laski 13%  

maksimi laski 20%  

minimi pysyi samana  

hajonta supistui 47%  

muutosnopeus väheni 43%  

näytteen kesto piteni 47% 

muutosprosenttien keskiarvo 28 

 

Neljä arvoa pieneni merkittävästi. Sai käsityksen kuin perustaajuuden ja muutosnopeuden 

aleneminen verrattuna ilmaisumuodottamaan näytteeseen suuntaa ilmaisun sisäänpäin. 

Hajonnan supistumiset olivat huomattavia. 

Osion 3. (runo) ilmaisumuodolle ’liittävä’ valittiin viidestä mahdollisuudesta kuvaukseen 

esimerkiksi muutoksista puheakti numero 30:  

”Ja toinen yötä rakastaa” 

 

 
                    JA   TOI    -            NEN      YÖ      -    TÄ    RA  -   KAS -  TAA 

Kuvio 15. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen 

perustaajuuden (F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin 

ilmaisumuodollisen käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 108 109 

F0 maksimi (Hz) 170 148 

F0 minimi (Hz) 75 77 

F0 hajonta (Hz) 22 17 
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F0 muutosnopeus 304 Hz/s 141 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1623 3385 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden (F0) mediaani laski 0,9%  

maksimi laski 13% 

minimi nousi 2,7% 

hajonta supistui 23%  

muutosnopeus väheni 54%  

näytteen kesto piteni 109% 

muutosprosenttien keskiarvo 34 

 

Puolet arvoista laski. Näytteiden kestot pitenivät huomattavasti. Hajonnan supistumiset 

olivat huomattavia. 

Kaikkiaan kolmen osion ’liittävän’ ilmaisumuodon näytteiden kestojen arvot pitenivät 

keskimäärin 67%. Hajonnan supistumiset kaikissa olivat myös huomattavia. Ne 

laajuudessaan ilmaisevat ilmaisun pehmenemistä, kun ilmaisun kosketuspinta lisääntyy ja 

jyrkkyydet vähenevät. ’Pehmeä’ on myös Steinerin antama laatusana ilmaisumuodon 

onnistumiselle. Kauttaaltaan perustaajuuden muutosnopeuden jääminen pienemmäksi 

ilmaisumuotoisissa verrattuna ilmaisumuodottomiin kertoo ilmaisun sisäänpäin 

kääntymisestä, jonka voi myös tulkita pehmenemiseksi. 

4.3.6 Todistava 

Osion 1. (originaali) ilmaisumuodolle ’todistava’ lause:  

”Minä haluaisin nyt mennä kävelemään” 
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                 MI – NÄ  HA –LU –AI–SIN NYT MEN – NÄ KÄ –  VE –  LE –  MÄÄN 

Kuvio 16. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen 

perustaajuuden (F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin 

ilmaisumuodollisen käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 96 97 

F0 maksimi (Hz) 124 144 

F0 minimi (Hz) 75 75 

F0 hajonta (Hz) 12 13 

F0 muutosnopeus 177 Hz/s 156 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 1816 3381 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden mediaani nousi 1,0%  

maksimi nousi 16%  

minimi pysyi samana  

hajonta laajeni 8,3%  

muutosnopeus väheni 12%  

näytteen kesto piteni 86% 

muutosprosenttien keskiarvo 21 

 

Huomioitavaa oli ilmaisumuodollisen kontuurin huomattava katkonaisuus. Ainoastaan 

näytteiden kestojen pitenemisissä oli huomattavia muutoksia. 

Osion 2. (työstö) ilmaisumuodolle ’todistava’ esimerkki:  

”Suhteilla” 
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                                  SUH               -                TEIL          -      LA 

Kuvio 17. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen 

perustaajuuden (F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin 

ilmaisumuodollisen käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 99 101 

F0 maksimi (Hz) 152 172 

F0 minimi (Hz) 76 79 

F0 hajonta (Hz) 26 30 

F0 muutosnopeus 153 Hz/s 171 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 797 1422 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden mediaani nousi 2,0%  

maksimi nousi 13%  

minimi nousi 3,9% 

hajonta laajeni 15%  

muutosnopeus kasvoi 12%  

näytteen kesto piteni 78% 

muutosprosenttien keskiarvo 21 

 

Vaikka kyseessä on vain yhden sanan näyte, on silti havaittavissa kontuurissa muutosta. 

Ainoa selkeä prosentuaalisen arvon muutos oli näytteiden kestoissa. Puhe hidastuu, kun 

yksittäinen sana muodostaa kokonaisen ilmauksen (Vainio 2010, 93), tässä tapauksessa 

puheaktin. 

Osion 3. (runo) ilmaisumuodolle ’todistava’ valittiin kolmesta mahdollisuudesta 

kuvaukseen esimerkiksi muutoksista puheakti numero 7:  
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”Kas, menninkäinen ennen päivän laskua ei voi milloinkaan olla päällä maan” 

KAS MENNINKÄINEN ENNEN PÄIVÄNLASKUA EI VOI MILLOINKAAN OLLA 

PÄÄLLÄ MAAN 

Kuvio 18. Musta viiva kuvaa ilmaisumuodottoman puheäänen 

perustaajuuden (F0) käyrän hertseissä ja punainen vastaavissa kohdin 

ilmaisumuodollisen käyrän. Vaakatasossa kulkee aika normalisoituna. 

 

PARAMETRIT NEUTRAALIEN KESKIARVOT AKTIIVIEN KESKIARVOT 

F0 mediaani (Hz) 102 98 

F0 maksimi (Hz) 134 148 

F0 minimi (Hz) 76 77 

F0 hajonta (Hz) 11 14 

F0 muutosnopeus 188 Hz/s 146 Hz/s 

näytteen kesto (ms) 3786 7352 

 

Parametrien keskiarvot neutraalista äänityksestä ilmaisumuotoiseen äänitykseen muuttuivat 

prosentuaalisesti seuraavasti:  

perustaajuuden (F0) mediaani laski 3,9%  

maksimi nousi 10% 

minimi nousi 1,3% 

hajonta laajeni 27%  

muutosnopeus väheni 22%  

näytteen kesto piteni 94% 

muutosprosenttien keskiarvo 26 

 

Puolien parametrien arvot muuttuivat keskimäärin vain 5,0%. Keskeistä oli jälleen 

kontuurin katkonaisuuden lisääntyminen, mikä vaikutti myös näytteiden kestojen 

pitenemisiin. 
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’Todistavan’ ilmaisumuodon introverttisuus näkyy kuvioista eli ilmaisumuoto on 

sisäänpäin kääntynyt, minkä voi lukea ainakin perustaajuuden muutosnopeuksien 

vähenemisistä kaikissa kolmessa osiossa. Hajonnan muutokset olivat hyvin maltillisia. 

Steinerin antaman laatusanan ’lyhyesti katkova’ voi nähdä selvästi kontuurin muodossa. 

Kaikkien kuuden ilmaisumuodon tulokset niin arvoin kuin kontuurein on nyt raportoitu. 

Seuraavassa luvussa vielä kootaan yhteen kaikkien ilmaisumuotojen tyypillisimmät 

ominaisuudet ja arvioidaan tutkimuksen onnistumista, merkitystä, luotettavuutta, 

yleistettävyyttä sekä ideoidaan jatkotutkimus mahdollisuuksia. 

4.4 Pohdinta 

Tutkimus toi mielenkiintoisesti esille puheen ilmaisumuotojen olemusta ja 

ilmaisumuotojen laadun havaitsemista. Akustisen analyysin tulokset ja kokemus 

ilmaisumuotojen luonteista olivat saman suuntaiset. Parametrit ja kontuurit vahvistivat 

’osoittavan’, ’kysyvän’ ja ’erottavan’ ilmaisumuodon suuntautuvan ulospäin ja ’miettivän’, 

’liittävän’ ja ’todistavan’ sisäänpäin. Erityisesti perustaajuuden ja sen muutosnopeuden 

kasvusta voi lukea ulospäin suuntautuneisuuden ja perustaajuuden ja sen muutosnopeuden 

laskusta sisäänpäin suuntautuneisuuden. Selkein tulos oli ’osoittavan’ ja ’miettivän 

ilmaisumuodon suhteen, mutta saman suuntaiset viitteet ovat luettavissa muissakin 

ilmaisumuodoissa. Jos kontuurikuvioissa olisi asteikkoja muutettu aina näytteen maksimin 

ja minimin suhteen, olisivat käyrät päässeet piirtymään vielä yksityiskohtaisemmin. Nyt 

kuvioiden asteikot pidettiin yhtenäisinä koko tutkimuksen ajan. 

Kontuurien kuvioista ja parametrien arvoista pystyi päättelemään, että ’kysyvä’ 

ilmaisumuoto näkyi käyrän värinässä ja ’erottava’ näytteen keston lyhenemisessä. 

’Liittävä’ ilmaisumuoto pehmensi ilmaisua ja ’todistava’ ilmaisumuoto näkyi käyrän 

katkonaisuudessa. Näihin tuloksiin päädyttiin, vaikka on tunnustettava se kirjallisuudesta 

vastaan tullut argumentti, ettei mitattavia parametreja voi missään tapauksessa suoraan 

samastaa prosodisiin ominaisuuksiin (Suomi 1990, 170). Vuosikymmenien kokemus 

puheen ilmaisumuotojen äärellä on vahvistamassa näkemystä suuntaa antavan tutkimuksen 

lisäksi. Päätelmien luotettavuus kasvaa, jos ja kun ilmaisumuotoja tutkitaan useamman 

parametrin voimin ja tarkemmin kuvauksin.  
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Tämän tutkielman edellisessä, kolmannessa luvussa pohdittiin ilmaisumuotojen laatuja ja 

olemusta. Reflektoidessa ilmaisumuotojen olemusta suhteessa ihmisen kokonaisuuteen, voi 

kokea, että ’osoittava’ ja ’todistava’ ilmaisumuoto ovat henkisiä, ’miettivä’, ’erottava’ ja 

’liittävä’ ovat sielullisia ja ’kysyvä’ on fyysinen ilmaisumuoto. Tässä akustisen fonetiikan 

tutkimuksessa nämä tendenssit näyttäytyivät ilmaisumuotojen laatujen onnistumisen 

asteessa. Henkiset ilmaisumuodot toteutuivat luonnostaan helpoimmin. Sielulliset vaativat 

enemmän hetkeen heittäytymistä sekä reaktion valppautta. Fyysinen ’kysyvä’ 

ilmaisumuoto on ilmenemisessään vaativin, puhujan kokonaisvaltaista läsnäoloa tarvitseva. 

On hyvä kysymys, kertooko tutkimus enemmän puhujan kyvyistä vai tutkimuksen 

onnistumisen vasteesta. Kysymykseen liittyen oli havaittavissa osioiden välillä tulkinnan 

mahdollisuutta siihen, että ensimmäisessä osiossa tutkittavan kyvyt olivat taitavimmat. Se 

näkyi esimerkiksi seurattaessa muutosprosenttien keskiarvoja. 

Tutkimuksen merkitys tulee ilmi juuri tuosta suhteesta ihmisen kokonaisuuteen. Puheen 

ilmaisumuodot voi ymmärtää välineeksi kehittyvän ihmisyyden havainnoimiseen ihmisen 

puheesta. Näin puhe tulee välineeksi ihmistuntemukseen. Ihmisen ymmärtämiseen 

tarvitaan Rudolf Steinerin mukaan taiteellista tajua. Kun ihmisyyden havaintoa pystytään 

erittelemään välinettä käyttäen, lähestyy taide Steinerin mukaan tiedettä (Steiner 1988b, 

12–13; ks. tts. 3.) Akustisen fonetiikan tutkimuksella saatiin alustava todistus puheen 

taipuisuudesta ihmisen kokonaisuuden kuvaksi. Kun puheessa tulee havainnoiden ihminen 

esille, voi puhetta kutsua taiteeksi.  

Tutkimus on toistettavissa, mihin pohjaa sen luotettavuus. Yleistettävyyden osalta 

tutkimusta voi tarkastella vain yhden lausujan yksittäisenä tapauksena. Joka tapauksessa 

tutkielma muutti tekijän suhdetta omaan puheeseensa konkreettisemmaksi. Tutkijan yllätti 

ilmaisumuotojen selkeä näkyvyys perustaajuus- ja ajoituspiirteissä. Kahden piirteen 

perusteella ei tuloksien kattavuutta voida varmistaa, mutta tutkimus laajensi silti tekijän 

näkökulmaa ja antoi ideoita puhetaiteen jatkotutkimuksiin, joissa analysoitaisiin laajemmin 

eri parametrein ilmaisumuotojen muotoutumista. Näin ihminen puheessa näkyisi 

parametrien havainnoista entistä tarkemmin.   

Jatkotutkimuksia voi kaavailla monelle sektorille, joista ehkä mielenkiintoisin, mutta myös 

haastavin on pyrkimys puheäänen, ilmaisumuotojen synnyttämisen ja tunteiden heräämisen 

suhteiden analyysiin. Silloin tutkimuksen voi suunnata myös esityksen katsojiin ja siihen, 

mitä mikäkin puheen ilmaisumuoto katsojissa herättää. Kyseessä olisi tällöin kokonaisen 
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puhetaide-esityksen tutkiminen. Mielenkiintoinen perustavanlaatuinen tutkimuskysymys 

on myös, mihin puheketjun kohtaan puheen ilmaisumuodon teko kuuluu (Suomi; Toivanen 

& Ylitalo 2006, 16). Tällöin puhetaiteen harjoiteltavuus laajentuu osaksi puheketjun 

käsitettä. 

Tutkittavien parametrien monipuolistamiseksi voi pohjana harkinnassa käyttää Itä-Suomen 

yliopiston puhujakohtaisten profiilien tutkimusta, jossa lueteltiin muun muassa seuraavat 

parametrit rikastamaan kokonaiskuvan luomista puheen prosodisiin kuvauksiin: 

pitkäaikaisspektri, glottispiirteet, soinnin suhteellinen osuus, FFT- ja LPC -spektrit 

erilaisine optioineen, kepstri, formantit ja spektrihuiput, äänteiden transitiot, 

perustaajuuden keskiarvo, hajonta ja vaihteluväli sekä prosodian yksilölliset ominaisuudet 

(Toivanen & Miettinen 2001, 85–86). Lisäksi ajoituksen analyysia voi laajentaa puheen 

intervallien todentamisella eli vokaalien välisten erojen muutoksilla. Perustaajuuden 

muutosnopeuden lisäksi voi eritellä yksittäisten nousujen ja laskujen muutosnopeuksia. 

Perustaajuuden katkonaisuuden parametrien arvot ovat suoraan kertomassa ’todistavan’ 

ilmaisumuodon onnistumisesta. Perustaajuus perturbaation Jitter -parametri olisi 

kiinnostava ilmaisemaan perustaajuuden satunnaisuuden vaihtelua eli fonaation vakautta ja 

amplitudi perturbaation shimmer -parametri puolestaan ilmaisemaan äänen ilmanpaineen 

laajuuden satunnaisuutta eli kurkunpään dynaamisuutta. (Kolehmainen 2010, 14; Toivanen 

& Seppänen 2005, 218.) Näiden parametrien asiantunteva käyttö tutkimuksessa vaatisi 

tekijältä fonetiikan lisäopintoja. 

Lisäksi tulevaisuudessa koejärjestelyihin on tilastollista analyysia ajatellen järkevää tehdä 

muutoksia niin, että kunkin ilmaisumuodon segmenttejä tekstissä, niin neutraaleina kuin 

aktiivisina versioina, tulee olla määrällisesti enemmän kuin 50 näytettä. Silloin tulee 

mahdolliseksi laskea tilastollisen merkitsevyyden eroja näiden parametrien suhteen eri 

ilmaisumuotojen ilmenemisissä. Ilmaisumuotojen esiintymisen tilastollisen 

merkitsevyyden ilmeneminen koetellusti vahvistaa ilmaisumuotojen käytön 

tavoitteellisuutta puhetaiteessa ja antaa laajemmin vakuuttavaa palautetta puhujalle 

ilmaisumuotojen hallinnasta ja laaduista. Tilastollisissa tutkimuksissa olisi hedelmällistä 

ottaa pohjatekstiksi joku nerokkaan harmonisen äännetunnon omaava Aleksis Kiven pitkä 

eeppinen runo, esimerkiksi runo Kontiolan kaski. Näin tutkimus myös vahvistaisi suomen 

kielen kannalta puheen ilmaisumuotojen taiteellisen prosodisen mallin toimivuutta (ks. 

Vainio 2001, 35). Tutkielman kvalitatiivisen osion Pikku prinssi -teksti olisi hyvin sopinut 
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tilastollisen merkittävyyden kannalta akustisen analyysin aineistoksi, mutta tutkimuksen 

laajuus olisi tässä työssä silloin kasvanut pro gradu -tutkielman työmäärää huomattavasti 

suuremmaksi. 

Työ oli puhetaiteen tutkimiseen hyvin rohkaiseva kokemus. Tutkimus antoi ensituntumaa 

avata puheen ilmaisumuotoja akustisin analyysein. Puhetaiteella ja fonetiikalla voi 

tulevaisuudessa olla paljon toisiaan rikastavaa yhteistyötä. Tarkoituksellinen puheen 

kehittäminen, jota työstetään puhetaiteessa, voi avata fonetiikkaan uusia 

tutkimusmahdollisuuksia, joissa puheen laadullisuuksien näkyminen voi konkretisoitua 

oppiainetta rikastaen. Toisaalta myös fonetiikka voi auttaa konkretisoimaan yksittäisten 

laatujen näkymistä puhetaiteessa.   
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5   ÄÄNÖSET ASETTELEISIN 

Tutkielma keskittyi puheen ilmaisumuotojen ongelman äärelle. Ilmaisumuotojen 

olemassaoloa taustoitettiin, niiden olemusta kartoitettiin laadullisesti ja ominaisuuksia 

kuvattiin määrällisesti. Antroposofiasta saatu teorian muodostamisen apuväline, puheen 

ilmaisumuodot, on mallina nyt koeteltu. Puheen ilmaisumuotojen olemassaolo on akustisen 

fonetiikan tutkimuksella kuvailtu ja heuristisella analyysillä kartoitettu. Yhteenvetona voin 

todeta käsityksen ja olemassaolon puheen ilmaisumuodoista selkeytyneen.    

Olen tyytyväinen tämän tutkielman ansioihin siinä, että loin ensimmäistä kertaa kirjallisesti 

suhdetta Michael Tsehovin näyttelijäntyön oppeihin. Ilman David Mametin kirjoituksia en 

olisi pystynyt luomaan näin selkeää kantaa Tsehoviin kuin nyt tapahtui. Kiitän siitä David 

Mamettia. Postuumisti kiitän myös Michel Foucault’a. Hänen diskurssianalyysinsa opetti 

minua ajattelemaan antroposofian diskurssiksi toisten diskurssien joukkoon. Näin sain 

antroposofisesta hengentieteestä hedelmällisemmän otteen. Tärkeimpänä Foucault’n 

diskurssianalyysin ansiona tutkielmassani, oli apu puheen ilmaisumuotojen valinnan 

metodin kehittämiseen. 

Heuristinen analyysi avasi minulle tason, johon pystyin tuomaan aiheen äärellä 

henkilökohtaista rikastavaa ja etsivää asennetta. Koin tämän tärkeäksi, koska puhetaiteen 

äärellä on mielekästä kokea tieteen teossa intiimiä sytyttävää lämpöä, koska aiheen 

tarkoitus on virkistää ja elävöittää ajattelua. Tämän lämmön voimalla tein akustisen 

fonetiikan osuuden tutkimukseeni. Osuuden tulokseksi tuli seuraava asia: parametrit ja 

kontuurit vahvistivat ’osoittavan’, ’kysyvän’ ja ’erottavan’ ilmaisumuodon suuntautuvan 

ulospäin ja ’miettivän’, ’liittävän’ ja ’todistavan’ sisäänpäin. Erityisesti perustaajuuden ja 

sen muutosnopeuden kasvusta voi lukea ulospäin suuntautuneisuuden ja perustaajuuden ja 

sen muutosnopeuden laskusta sisäänpäin suuntautuneisuuden.  

Tutkielma avaa myös tutkimusmahdollisuuksia tulevaisuuteen. Ensinnäkin Steinerin 

antama näyttämöpuheen impulssi on tämän tutkimuksen teoriaosuudessa vain hipaistu. 19 

esitelmän ensimmäinen osa, 7 suomennettua esitelmää, oli tässä tutkimuksessa 

suurennuslasin alla. Vielä on käsittelemättä esitelmäsarjan toinen ja kolmas osa. Sieltä 

löytyy mielenkiintoisia näkemyksiä niin ohjaus- ja näyttämötaiteesta (osa 2) kuin 

näyttämötaiteen ihmiskunnallisesta merkityksestä (osa 3) (Steiner & Steiner-von Sivers 

2016, 166–167). Toinen näyttämötaiteeseen liittyvä kysymys, joka nousi tärkeänä mieleen 
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tutkimusta tehdessä, on tutkia elokuvanäyttelemisen ja elävälle yleisölle näyttelemisen 

eroja. Steinerin näyttämöpuheeseen tuoma näkökulma teroittaisi kiinnostavasti tätä eroa ja 

olisi yhden tutkimuksen arvoinen kysymys. Fonetiikan alueella jatkokysymyksiä 

esittelinkin tutkielman akustisen foneetiikan osion lopussa. Erityisesti voin vielä painottaa 

näkeväni hedelmällisenä fonetiikan ja puhetaiteen yhteisen tulevaisuuden. Tietoinen työ 

puhetaiteen kehittämiseksi saa fonetiikasta mieleisen alustan taiteen kehittymisen 

dokumentointiin. Tulevaisuuden fonetiikalla voi tutkia miten puhe on taidetta. 

Kysymykseen: ”Miten puhe on taidetta?” vahvistin tutkielman tekstistä kolme kohtaa 

vastauksiksi. Ensimmäinen kohta on: ”Puheen pelkästä merkityksestä kohottamiseen 

taiteeksi tarvitaan nykyään äänteiden tiedostamattoman muovaamisen nostamista 

tietoisuuteen.” (ks. tts. 8.) Toinen kohta on: ”Steinerin mukaan puheen taiteellisuus syntyy 

puheenmuodostuksen kolmen lajin avulla: lyriikan, jossa puhuja ilmaisee tuntojaan; 

epiikan, jossa puhuja puheensa taikavoimalla siteeraa kohdettaan tuoden sen tähän hetkeen 

ja draaman, jossa puheen kohde on elävänä edessä ja syntyy kahden elävyyden välinen 

keskustelu.” (ks. tts. 10.) Kolmas vastaus tulee siitä, millä kuulemisen asenteella puhe on 

taidetta. Puhe on taidetta, kun edetään ymmärtäen kuulemiseen, kuulemisen ymmärtämisen 

sijasta. (ks. tts. 10) Tähän ymmärtäen kuulemiseen liittyy puheen ilmaisumuotojen käyttö. 

Vastaukseksi lisään vielä omasta kokemuksestani – puheella on mahdollisuus olla taidetta 

esitystilanteessa, puhujan ja kuulijoiden läsnäollessa. 

Kolmenkymmenen vuoden arastelevan harkinnan jälkeen olen nyt valmis ottamaan sen 

askeleen, että tunnustan ja sitoudun Steinerien pariskunnan antamaan impulssiin 

puhetaiteen uudistamiseksi. Sanoin pariskunnan, sillä koen virikkeen filosofi Rudolf 

Steinerin ja näyttelijä Marie Steiner-von Siversin yhteiseksi lapseksi. Minun lapsekseni on 

muodostumassa tämä pro gradu -tutkielma, joka kantaa nimeä ”Miten puhe on taidetta?”.  

Tutkielmalleni oli vaikea keksiä nimeä. Päädyin lopulliseen nimeen monien vaihtoehtojen 

jälkeen. En halunnut nimeen näyttämötaidetta, en näyttelijää enkä edes teatteria. Kaikkia 

noita silti yhdistää puhe ja taide. Minut on urallani luokiteltu useasti sanataiteilijaksi. Se en 

mielestäni ole. Runoilija on sanataiteilija. Minun työni koskee sitä, miten puheesta tulee 

taidetta. Kasvatuksessa on paljon puhetta. Halusin tutkielmalleni tämän nimen, että 

seuraavaksi voi kysyä, miten kasvatuksen puhe on taidetta.  

Tutkielmassa on laaja pedogoginen aspekti. Odotusarvo pedagogiikasta puhumiseen on 

suuri, kun käsitellään julkisesti Steinerin kirjoituksia. Pyrin lähestymisessäni tuomaan 
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Rudolf Steinerista esiin, mitä hän oli ennen, nykyisin jo maailman laajuiseksi kasvaneen, 

koulu-uudistuksen luomista. Kasvatukseen liittyen on kuitenkin kiehtovaa ajatella itse 

puheen olevan pedogoginen alue tuoda kaikkeen kasvatukseen ihmisen kokonaisuuden 

kokemus. Se tapahtuu puheen ilmaisumuodoilla ja ne tekevät puheen taiteeksi. Odotan 

saavani kasvattajia haastetuksi itsestään uusien puolien esille tuomiseen puheen 

ilmaisumuodoilla ja unohduksissa olleiden lihasten käyttämiseen. Näin puheen laadut 

pääsevät enenevämmin heijastumaan lasten arkeen iässä, jolloin ympäristön vaikutukset 

jättävät lapsiin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia jälkiä.   
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