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TIIVISTELMÄ
Laulajan ääniergonomiaa käsittelevän musiikkikasvatuksen tutkielmani keskeisin elementti
on niin sanottu Smile-tekniikka - kokonaisvaltainen hengittämisen metodi, jonka olen itse
kokemusperäisesti kehittänyt jo varsin pitkän ammattilaulajan urani ja siihen liittyvien
lauluopintojen

myötä.

Laadullinen

tutkimusnäkökulmani

on

autoetnografinen,

kokemuksellista ja tutkivaa oppimista hyödyntävä. Tutkimustehtäväni tässä tutkielmassa
sekä tulevassa Pro gradu -tutkielmassa on yhdistää opittu käytäntö ja tutkimani teoria
yhteensopivaksi kokonaisuudeksi.
Ääniergonomia toimii kaiken teoreettisena perustana, jonka alla tutkin tärkeimpänä kaikista
hengittämisen, puhumisen ja laulamisen keskinäistä suhdetta sekä niihin liittyen a) puheen
ymmärtämistä, kuuntelemisen taitoa ja puhumisen tavoitteita, b) ääniongelmia sekä c) tapaa
hengittää ääntä laulaessa ja ohjata sitä vartalossa (Inhalare la voce -tekniikka). Nämä
ainekset ovat vuosien mittaan muodostuneet itselleni ammattilaulajana sekä esiintyjänä
parhaaksi ja helpoimmaksi tavaksi tuottaa ääntä monipuolisesti niin, että se kestää kovaa ja
jatkuvaa käyttöä ongelmitta.
Olen opiskellut laulamista jo kaksikymmentäviisi vuotta eri laulunopettajien johdolla ja aina
löytänyt jotain uutta omaan ilmaisuuni jokaiselta opettajalta. Kuitenkin kokonaisuus ja
minun tapani laulaa sekä tuottaa ääntä on löytynyt vasta tutkivan ja kokemuksellisen
oppimisen pitkän prosessin seurauksena ns. hiljaisen tiedon karttuessa. Laulamisen
oppimisessa harvoin on muita teitä.
Me kaikki olemme erilaisia, niin oppilaina kuin laulajina. Olen koostanut tähän tutkielmaani
ne tavat, jotka minulle ja useille oppilailleni ovat toimineet parhaiten sekä vertaan niitä
olemassa oleviin äänenkäyttötekniikoiden teorioihin. Yritän aina tehdä asiat fyysisen
liikkeen kautta ja välttää mielikuvia, niillä kun on tapana muuttua ajan myötä. Jos tarvitsen
mielikuvaoppimista, yleensä piirrän sormilla sen paikan vartalossa, jossa vaikutuksen pitäisi
tuntua. Näin tuntuma tulee aina oikealle alueelle.
Tämä tutkielmani on samalla matka itseeni, teoreettiseen tutkimuksen sekä käytännön
kokemusten tiivistämiseen ymmärrettävään muotoon.
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JOHDANTO

Tieni tutkijaksi, ammattiesiintyjäksi ja laulajaksi on ollut erittäin pitkä ja todella
kivikkoinen, mutta aina innostuksen täyttämä. Lahjakkuuden puutteen vuoksi olen joutunut
kiipeämään lukemattomien esteiden yli tällä polullani. Mikään oppi ei ole tullut ilmaiseksi.
Toisaalta esteet ovat muokanneet minusta sen ihminen, isän, muusikon, opettajan ja tutkijan
joka olen nykyään ja katsonkin taaksepäin kiitollisena jokaisesta askeleesta, esteestä,
onnistumisesta ja vastoinkäymisestä. Kova työ, jääräpäisyys, yrittäjäluonne, usko omaan
tekemiseen ja rakkaus musiikkiin ovat vieneet tai joskus jopa potkineet eteenpäin. Eikä aina
niin hellällä kädellä. Useita satoja keikkoja olen tehnyt aika huonossakin laulukunnossa.
Mottoni on ollut: ”Työ on tehtävä kun se on otettu vastaan!” Olen silti välttynyt niiltä
pahimmilta ongelmilta, joita monet laulajat kohtaavat: äänihuulikyhmyiltä ja burn outilta.
Tässä olen edelleen, viisikymmentäkolme vuotiaana, tuhansia keikkoja tehneenä ja tunnen
itseni voittajaksi. Kaikki tämä on luonut vahvan ja luontevan pohjan äänenkäytön
tutkimukselleni sekä tavallaan tiedostamatta tehnyt minusta tutkijan jo ennen opiskeluitani
yliopistossa.
Esiintymiseni ovat siis omalla tavallaan johdattaneet minua tutkijan tielle tai ainakin
herättäneet kiinnostukseni terveeseen, yksinkertaiseen ja kestävään äänenkäyttöön.
Kahdenkymmenenviiden vuoden ammattimuusikon urani aikana olen tehnyt noin 5 000
keikkaa ravintoloissa, pubeissa, tanssipaikoilla, yritystilaisuuksissa, lastenjuhlissa, häissä,
syntymäpäivillä, hautajaisissa sekä erilaisissa produktioissa ja esiintynyt lukuisissa eri
rooleissa. Onneksi ymmärsin jo heti ammattimuusikonurani alussa oman äänenkäytön
kehittämisen tärkeyden ja siksi ääniergonomia sekä äänenkäytön oppiminen, opettaminen ja
tutkiminen kiinnostavat. Päämääräni ei kuitenkaan koskaan ollut laulunopettajantutkinto
(instrumenttipedagogi

AMK,

Keski-Pohjanmaan

ammattikorkeakoulu

2006),

puhumattakaan musiikin aineenopettajan tutkinnosta (Oulun yliopisto), jota nyt opiskelen
vaan että pystyisin laulamaan ja esiintymään ilman ongelmia niin kauan kuin haluan sekä
tietenkin herättämään tunteita kuulijoissa. Tärkeimmät äänenkäytön oivallukset pohjautuvat
siihen, että olen systemaattisesti haastanut itseni esiintymään myös huonoina ja todella
huonoina päivinä. Oli pakko selviytyä ja valloittaa yleisö, kerta toisensa ja vuosi toisensa
jälkeen. Pikku hiljaa syntyi oma tapani onnistua. Keikoilla olin pannut merkille muutosten
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positiivisen vaikutuksen ääneen, ilmaisuun ja jaksamiseen. Smile kasvoi matkassani pienin
askelin, yksi muutos kerrallaan.
Vaikka olen saanut klassisen laulukoulutuksen, ääni- ja lauluihanteeni pohjaavat nykyään
ns. musikaali-lauluun, jossa äänenkäyttö on monipuolista, vaivatonta ja rehevää. Crescendot
ja diminuendot rytmittävät laulusta tarinaa, jota on helppo kuunnella ja johon on helppo
samaistua. Esityskielen ymmärtäminen ei ole välttämätöntä kyetäkseen päättelemään
esiintyjän nyansseista ja eleistä mikä on kulloinenkin tunnetila. Vartaloa, eleitä ja ilmeitä
käytetään äänen tuottamiseen monipuolisesti ja ilmeikkäästi. Se lisää kiinnostusta henkilön
karaktääriin sekä tavoitteisiin ja saa tarinan elämään. Varmuus paistaa kaikesta tekemisestä.
Juuri tuo varmuus tuo meille tunteen osaamisesta ja äänen sekä vartalon täydellisestä
hallinnasta.
Kandidaatintyöni aihe ja tutkimuskysymykseni on: Miten voin parantaa äänenkäyttöäni?
Onhan tätä aihetta toki tutkittu ennenkin, pääsääntöisesti puheen tai laulun näkökulmasta
mm. Satu Olkkonen (2013) ja Ritva Eerola (2012). Tärkeä tehtäväni onkin yhdistää nämä
kaksi asiaa yhteen, koska minulle ja edustamalleni Smile -tekniikalle puhe ja laulu ovat sama
asia, sillä molemmat vaativat saman lihastyön toimiakseen. Laulussa on luonnollisesti lisänä
melodia. Professori Veijo Murtomäki (2013) bel cantoa käsittelevässä artikkelissaan kertoo,
että italialainen barokkisäveltäjä Giulio Caccini muotoili asian jo vuonna 1602 toteamalla
että musiikki on ensisijaisesti puhetta, vasta sitten rytmejä ja säveliä. Myös psykologian
professori Diana Deutsch (1995) on todennut omissa tutkimuksissaan uusimmilla
magneettikuvauslaitteilla laulun ja puheen aktivoivan samoja aivojen alueita.
Nykyään käytän itse samaa tekniikkaa puhuessani ja laulaessani. Se tarkoittaa myös
helpompaa ja terveempää ääniergonomiaa. Smilen ja Inhalare la vocen avulla voin vaikuttaa
suoraan äänen sävyihin sekä ilmaisuuni. Kevyemmissä lauluissa, kuten popissa, rockissa,
iskelmässä ja liedeissä en tarvitse koko kehon tuottamaa jyhkeää baritonaalista sävyä vaan
säästän sen pelkästään dramaattisille oopperoille. Metodini ydin sana Smile tulee siitä, että
sisään hengitettäessä pyrin saamaan ääntä tuottavat lihakset venymään ja avautumaan ikään
kuin hymyn muotoisesti, jolloin samalla kuin huomaamatta tulee tehtyä lisää tilaa
resonanssia varten. Tämä pieneltä kuulostava resonanssilisä on erittäin tärkeä osa
laulamistani ja ilmaisuani sekä se tekijä, jossa metodini erottuu muista äänenkäytön
oppaista. Toki näillä Smileillä on myös oma tehtävänsä ulospäin laulettaessa. Inhalare la
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voce –metodi taas on italiasta kotoisin oleva tapa käyttää vartaloa äänenmuodostukseen ja hallintaan.
Omissa Smile ja Inhalare la voce-harjoituksissani, joita teetän myös oppilailleni, olen saanut
vartalon soimaan hienosti ja halutulla tavalla sekä myös äänen monet vivahteet ovat
värittäneet tulkintaa tehden siitä rikkaan, tunnelmallisen ja ennalta-arvaamattoman, mikä on
pelkästään hyvä asia laulussa. Ne kertovat kuulijalle laulajan olevan hyvin valmistautunut,
teknisesti erittäin kyvykäs ja taiteellisesti moniulotteinen. Ilman hyvää hengitystekniikkaa
ja vartalon suvereenia hallintaa, nämä onnistuisivat ehkä vain satunnaisesti. Teknisen
osaamisen ollessa automaation tasolla, tulkinta saa tilaa ja ”hetkeen tarttuminen” kruunaa
esityksen.
Kandidaatintyöni kirjoitusote on hyvin pedagoginen ja kautta linjan käytännön neuvoja
antava. Työssäni on piirteitä toimintatutkimuksesta, joskaan se ei ole ollut tutkimusmetodini.
Pääpiirteissäänhän on kyse siitä, että toimiessani opettajana sekä laulajana tutkin koko ajan
kriittisesti toimintatapojani ja muokkaan työskentelyäni että opettamistani havaintojeni
pohjalta. Keskityn tutkimuksessani ääniergonomiaan, esittelen Smilen ja Inhalare la vocen,
hahmotan hengittämisen anatomiaa kuvin ja tekstein sekä esittelen lyhyesti millaisia muita
laulukouluja on olemassa. Pro gradu -työssäni esittelen Smilen ja Inhalare la vocen
vaikutusta oman empiirisen tutkimukseni kautta. Tässä tutkimuksessa en tutki, miksei Smile
toimi kaikilla. Jätän sen mahdolliseen tieteelliseen jatkotutkimukseen. Tutkimukseni
tarkoituksena on kehittää Smilestä helposti lähestyttävä ja lähes kaikille toimiva työkalu
kaikenlaisiin äänenkäytön haasteisiin.
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2

TUTKIMUSMETODI

Autoetnografisessa tutkimuksessa tutkijan on tarkoitus laajentaa näkemystään ilmiöistä
reflektoimalla omia kokemuksiaan (Mäkinen, 2012). Autoetnografinen tutkimusote oli
tavallaan itsestäänselvyys tutkiessani ja reflektoidessani oman viiteryhmäni sisällä
oppilaitteni edistymistä, heidän näkökantojaan ja palautteitaan, omaa opettajuuttani sekä
koko ryhmämme toimintaa. Yhdistävä tekijä olin minä, opettaja ja kaikki kuitenkin tiesivät
toisistansa sekä vähän myös toisten tavoitteista, odotuksista ja edistymisestä.
Väitöskirjassaan Irja Seurujärvi-Kari (2012) toteaakin autoetnografisen tutkimuksen tuovan
esitykseen moniäänisyyttä. Itselläni on ollut laulunopettajia jo kohta kaksikymmentäviisi
vuotta ja toki jokaiselta opettajalta on jäänyt jotain takin taskuun, mutta parhaiten olen itse
oppinut kun olen itse opettanut eli jatkanut moniulotteista ja –äänistä mestari – kisälli
suhdetta (eli autoetnografista tutkimusta) omien oppilaideni kanssa.
Vuosien saatossa olen tehnyt töitä useamman laulunopettajan kanssa saamatta kuitenkaan
parasta irti itsestäni. Laulunopetushan perustuu lähes aina mestari – kisälli suhteelle (eli
hyvinkin autoetnografiselle tutkimusmetodille) jossa molemmat toimivat saman ryhmän
sisällä, toinen oppien ja toinen tutkien sekä reflektoiden oppilaan edistymistä. Muusikkoutta
tutkiessa nousee usein keskiöön muusikoiden sekä opettajien omat kokemukset, saumaton
yhteistyö tutkimuksen ja asiantuntijuuden välillä joka käytännössä tarkoittaa esittäjän
(muusikko/opettaja-tutkijan) asettumista sekä tutkimuskohteeksi, tutkimuksen tekijäksi että
vastaanottajaksi ja myös tiedon jäsentäjäksi (Oksala, 2018).

2.1 Autoetnografia
Päädyin siis autoetnografiseen tutkimusmenetelmään, joka on kokemuksellista ja tutkivaa
oppimista hyödyntävä ja sopii mielestäni täydellisesti tutkimukseeni. ”Autoetnografinen
tutkimusote hälventää tutkijan ja tutkimuskohteen välistä rajaa” (Valkeapää, 2012). Ellis,
Adams ja Bochnerin (2011) mukaan autoetnografia on yksi laadullisen tutkimuksen
tutkimusmenetelmä ja se voidaan määritellä henkilökohtaisen kokemuksen (auto), kulttuurin
(etno) ja kuvauksen (grafia) määreillä. Etnografian juuret ovat ihmistutkimuksessa eli
antropologiassa (Kananen, 2014) ja se onkin kehittynyt uteliaisuudesta ihmisiin ja heidän
tapoihinsa (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen ja Saari, 1994). ”Sana etnografia kirjaimellisesti
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merkitsee ’ihmisistä kirjoittamista’, mielestämme ei ole olemassa kiehtovampaa tehtävää”
(Goetz ja LeCompte, 1984). Ehkä onnistunein ja yksinkertaisin kuvaus autoetnografiasta
löytyy Leena Valkeapään (2012) artikkelista: Tarkastelen sitä maailmaa jossa elän. Ellis,
Adams ja Bochner (2011) taas toteavat, että tutkija on osana tutkimusta ja autoetnografia on
sekä prosessi että lopputulos.

2.2 Tutkimus
Omassa tutkimuksessa korostui vahvasti minun eli tutkijan oma eletty elämä, koulutus,
ammattitaito ja kokemusmaailma sekä niistä saadut tiedot ja taidot. Tutkimukseni
lähtökohtia ja sen keskeistä aineistoa olivat omat kokemukseni laulunopiskelusta ja
keikkailusta, laulun opettamisesta sekä niistä ratkaisumalleista joilla olen saanut oman
äänenkäyttöni kuntoon. Itseni tutkiminen ja reflektointi sekä tekemisieni ymmärtäminen
ovat huomattavasti helpottaneet ja nopeuttaneet omaa oppimistani sekä muiden opettamista.
Toisten ymmärtäminen tulee mahdolliseksi itseni ymmärtämisen kautta (Valkeapää, 2012).
Tutkimuksessani risteytyy tietyllä tavalla useampi asia: Omaelämänkerrallinen tutkimus ja
kokemuksellinen oppiminen, ongelmien kartoittaminen ja ratkaisumallien testaaminen,
kirjallinen tutkimus sekä muiden opetuksen seuraaminen, uusien opetustapojen käyttöönotto
ja metodieni visiointi. Täydensin pakettia vielä aktiivisella toimintatutkimuksella ja lisäsin
viipaleen sekä narratiivista että etnografista tutkimusta.
Laulunopettajana tiedän enemmän kuin osaan lopulta pukea sanoiksi. Ikään kuin tietoni ja
osaamiseni olisi jäävuori, jonka huippu on näkyvissä ja suurin osa pinnan alla piilossa.
Joskus asioiden ilmaisu vain on vaikeaa monestakin syystä ja usein toiminkin erilaisten
tuntemuksien sekä opittujen käytäntöjen, rutiinien ja tapojen ohjaamana. Kaikkea tätä
kutsutaan hiljaiseksi tiedoksi. (Nuutinen, 2016.)
Useilta äänenkäytönopettajilta olen saanut hyvää ja rakentavaa palautetta miten he ovat
ratkaisseet eteensä tulleita ongelmia, mutta ne eivät välttämättä suoraan käy minun tapaani
oppia tai opettaa. Heidän ratkaisujen modifiointi omiin tarkoituksiini sen sijaan on toiminut
erinomaisesti, kuten vaikkapa oopperalaulaja ja laulunopettaja Hannu Ilmolahden (2011)
ajatus Inhalare la voce –metodista. Toisen opettajan käytäntö synnyttää uuden ajatuksen ja
yllättäen siinä saattaa olla ratkaisun avain. Nämä pienet ratkaisut erottavat meidät muista
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opettajista ja saattaa olla että oppilas, joka on käynyt vuosia toisella löytääkin juuri minulta
sen puuttuvan palasen. Onkin tärkeää tehdä jatkuvaa tutkimusta metodeista ja
yksityiskohdista sekä yrittää kirjoittaa auki hiljaista tietoa.
Olen analysoinut tutkimuksessa esiin tulleita ratkaisuja hyvin subjektiivisesti ja soveltanut
niitä omaan tietämys- ja kokemuspohjaani parhaan kykyni mukaan. Tiivistäminen,
fokusoiminen ja itsekriittisyys on autoetnografisen tutkijaminäni jokapäiväistä työtä. Jos
tutkimuksen tulokset tukevat substanssia ja vielä toimivat omalla kohdallani, on oletuksena,
että ne voivat toimia myös jollakin muulla äänenkäyttäjällä. Siitähän tässä on pohjimmiltaan
kysymys: Tutki, löydä, kokeile, fokusoi, karsi, tiivistä, käytä ja opeta. Ja tärkeimpänä
kaikesta; laita itsesi rohkeasti peliin, osaat tämän!
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3

ÄÄNIERGONOMIA

Työterveyslaitoksen mukaan sana ergonomia tulee kreikan kielen sanoista ergo (työ) ja
nomos (luonnonlait). Ergonomialla tarkoitetaan toiminnan ja tekniikan sovittamista
ihmisille. Näillä parannetaan turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien
häiriötöntä ja tehokasta toimintaa. (Työterveyslaitos, 2015.)
Laajasti ymmärrettynä ääniergonomialla tarkoitetaan sekä oman äänen rasittumisen
minimointia, jolloin ennalta ehkäistään äänihäiriöiden syntyä sekä vähennetään kaikenlaisen
melun haittavaikutuksia (Sala, Sihvo ja Laine, 2011). Äänenkäyttö on fysiologisesti
tarkoituksenmukaista eli se tuotetaan mahdollisimman taloudellisesti, välttäen ylimääräistä
rasittamista (Pilbacka-Rönkä, 2003). Lisäksi siinä tutkitaan myös äänenkäytössä
käytettävien tilojen, laitteiden ja työprosessien optimoimista käsilläolevan tehtävän
vaatimusten mukaisiksi. Tässä työssäni keskityn äänenkäyttöön hallintaan osana hyvää ja
toimivaa ääniergonomiaa. Kertaan myös äänenkäytön riskitekijöitä ja tarvittavaa
lihashuoltoa.

3.1 Ääni työvälineenä
”Äänellä on monisäikeiset psykofyysiset ulottuvuudet, sillä ääni heijastaa puhujan
identiteettiä ja psykoemotionaalista tilaa” (Duodecim, 2013). Aika harvassa työssä,
harrastuksessa tai arkipäivän tilanteessa pärjää puhumatta ja yleensä ääntä käytetäänkin sen
kummempaa miettimättä. Kun tarkastelen itseäni, en aina edes huomaa olevani äänessä:
laulan autonratissa radion mukana, lepertelen naapurin lapsille, mutisen itsekseen tai
höpöttelen koiralle niitä näitä. Näin ääni joutuu kuin huomaamattaan rasitukselle päivittäin.
Osa ihmisistä puhuu työkseen useita tunteja päivässä ja osa laulaa saman ajan. Toiset
joutuvat puhumaan lujempaa tai huutamaan saadakseen itsensä kuulluksi kun taas toiset
altistuvat melulle, huonolaatuiselle ilmalle tai muille epäpuhtauksille, puhumattakaan
tupakansavusta. Bakteerit ja virukset väijyvät joka päivä nurkan takana. Ääntä joutuu
käyttämään kaikesta huolimatta. Hyvällä suunnittelulla ja valmistautumisella helpotetaan
työssä ja arjessa pärjäämistä. Ääniergonomiasta on apua useimmille.
Olennaisena osana ääniergonomiaan kuuluu hyvä ja monipuolinen puhetekniikka sekä
äänentuotantoon osallistuvien lihasryhmien tunnistaminen, niiden kunnon aistiminen,
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huoltaminen, harjoituttaminen ja hyödyntäminen. Foniatri Eeva Sala painottaakin kirjassaan
äänenkäytön harjoittelun tärkeyttä ja säännöllisyyttä sekä kehottaa pitämään hyvää huolta
äänielimistöstä (Sala, Sihvo ja Laine, 2011). Tietoisesti ja oikein käytettynä äänielimistö ei
kuormitu vaan toimii moitteettomasti, ilmaisuvoimaisesti, luontevasti, helposti ja jopa
ilmeikkäästi viestittäen äänenkäyttäjän hyvästä valmistautumisesta ja ammattitaidosta.
Terve ääni toimii hyvin kaikissa viestintätilanteissa (Sala, Sihvo ja Laine, 2011). Sellaista
on ilo kuunnella ja katsoa. Huomionarvoista on myös tunteiden ja asenteiden vaikutus
äänenlaatuun.

3.1.1 Äänen lämmittely ja huolto
Äänen ollessa työväline sen tarkkailun, huoltamisen ja kunnossapitämisen täytyy olla
itsestäänselvyys. Lähes ensimmäinen asia aloittaessani lauluopinnot olivat lihasten
lämmittelyt erilaisin konstein ennen suoritusta, aivan vastaavat kuin mitä urheilijat tekevät.
Kasvojen alueen sekä myös koko ylävartalon venyttelyt, /r/-äänteen päristelyt, hyminät ja
hyräilyt, äänen liu'uttamiset, haukottelut ja ääntöväylän etsiminen ovat edelleen arkipäivää
minulle ja oppilailleni.

3.1.2

Tauotus ja puhenopeus

Tärkein ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja viestinnän väline on puhe (Sala, Sihvo &
Laine, 2011). Puheen sisällön merkitystä kannattaa tehostaa tauottamalla, painottamalla ja
jaksottamalla sitä. Samalla tekstin ymmärtäminen ja sisäistäminen helpottuu. Tauoilla on
myös iso merkitys ääniergonomian kannalta. Puhenopeuden kontrolloiminen yleensä
vähentää toiston tarvetta ja kun omasta mielestään puhuu liian hitaasti, se on todennäköisesti
juuri sopivaa kuulijan kannalta. Aivot eivät pysty jäsentämään liian nopeaa puhetta, jolloin
puheen fokus hämärtyy eikä se jää mieleen (Sihvo, 2007). Tämä koskee varsinkin
puhelinkeskusteluita, joissa vastapuolen apuna ei ole näköhavaintoa, mutta yhtälailla myös
koulutus- ja opetustilanteita. Hyvää ääniergonomiaa on saada viesti perille yhdellä
sanomisella. Samalla tulee säästäneeksi myös aika paljon omia hermoja.
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3.1.3

Puheen ymmärtäminen ja kohdentaminen

Usein puheen ymmärtäminen jää yhden kuuntelukerran varaan, joten käytettävän kielen
tulisi olla kuunneltavaksi tarkoitettua, riittävän yksinkertaista ja kommunikatiivisesti
tarkoituksenmukaista (riittävää vaihtelua) (Jyväskylän yliopisto Kielikeskus, 2009).
Loogisuus, jäsentäminen ja johdonmukaisuus ovat hyvän puheen perusta. Lyhyiden
lauseiden, tuttujen sanojen ja siirtymien (ensiksi – toiseksi – seuraavaksi) käyttäminen
helpottavat

ymmärtämistä

kun

taas

liian

monimutkaiset

lauserakenteet

tai

lauseenvastikkeiden runsas käyttö sotkevat ja vaikeuttavat kokonaisuuden hahmottamista.
(Jyväskylän yliopisto Kielikeskus, 2009.) Puhumalla persoonallisesti saa myös herätettyä
tehokkaasti kuuntelijan huomion (Sihvo, 2007).
Sanoman ymmärtäminen riippuu useista tekijöistä: miten puhuja sanoo ja ilmaisee asian,
mitä kuulija tietää asiasta ennestään, puhekulttuurista, viestijöiden välisestä suhteesta sekä
nonverbaalisesta viestinnästä. Näistä vaikeimmin hallittavissa on usein nonverbaalinen
viestintä, koska puhuja saattaa ilman tarkoitusta viestittää kasvoillaan ja eleillään jotain, joka
kuulijassa herättää ristiriitaisia tunteita ja usein siihen luotetaankin enemmän kuin viestin
varsinaiseen sisältöön (Jyväskylän yliopisto Kielikeskus, 2009)
Puheen havainnollistaminen parantaa usein kuulijan kykyä vastaanottaa, kuunnella ja
ymmärtää sanomaa, varsinkin jos puhuja käyttää paljon abstraktisia, teoreettisia,
käsitteellisiä tai epätäsmällisiä lauseita, termejä tai sanontoja. Oikein käytettynä
havainnollistaminen selkeyttää ja selventää, lisää mielenkiintoa ja elävöittää, vahvistaa
perusteluja ja auttaa muistamaan paremmin sekä helpottaa jäsentämään esitystä. Liika
havainnollistaminen voi myös tuhota hyvän esityksen ja siksi se vaatiikin hyvää suunnittelua
ja tarkkaa harkintaa. (Jyväskylän yliopisto Kielikeskus, 2009.)

3.2

Ääniergonomian riskitekijät ja niiden helpottaminen

Vallitsevat olosuhteet ovat usein suurin riski ääniergonomialle. OAJn (2019) järjestämässä
kyselyssä lähes kaksi kolmasosaa kyselyyn vastaajista kertoo kärsineensä omasta
työtilastansa viimeisen kolmen vuoden aikana ja jopa viidesosan mielestä tilanne on ollut
jopa erittäin huono. Puutteellinen ilmanvaihto sekä sisäilman epäpuhtaudet nimetään
syyllisiksi monenlaisiin oireisiin.
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Työyhteisön ääniergonomian arviointi pitäisi ottaa osaksi normaaleja työpaikkaselvityksiä.
Järjestelmälliset havainnoinnit, mittaukset ja kirjaamiset kuuluvat kaikkien hyvien
työpaikkojen perustoimintoihin ja niiden laiminlyönnillä on usein erittäin kauaskantoiset
vaikutukset

työhyvinvoinnin

ja

viihtyvyyden

kannalta.

Äänen

kuormittamisen

keventämisellä ja hyvällä ääniergonomisella suunnittelulla voidaan ehkäistä tehokkaasti
ongelmien syntyä, helpotetaan toipumista ja samalla ylläpidetään työkykyä (Sala, Sihvo ja
Laine, 2011).
Ilman laatu välittyy nopeasti äänihuuliin suun kautta hengitettäessä. Melu, kuiva tai huono
sisäilma sekä tupakansavu, ilman sekä rakenteiden epäpuhtaudet, huonot työasennot ja veto
ovatkin äänenkäyttäjän pahimmat viholliset. Kuiva ja jähmeä limakalvo vaikeuttaa
äänentuotantoa, koska silloin tarvitaan enemmän painetta ja voimaa. Lisäksi suuri etäisyys
kuulijoihin hankaloittaa ja vaikeuttaa äänenkäyttöä ja ymmärtämistä. Useimmissa
tapauksissa korjauskeinoina toimivat laitteiden sammutus käytön jälkeen, ovien ja
ikkunoiden sulkeminen, työtilan vaihtaminen ja lähemmäs kuulijoita meneminen kuten
myös äänentoiston käyttö. (Sala, 2012) Omilla toimintatavoilla voidaan ehkäistä osa
riskitekijöistä sekä myös vähentää äänen rasittumista ja kuormittumista. Niillä voidaan myös
ylläpitää ja edistää oman äänen toimimista. Taustamelun vaimentaminen helpottaa
välittömästi ja jos se ei ole mahdollista, niin siirtyminen kauemmaksi melua tuottavista
laitteista ajaa saman asian. Toimivan hengitystekniikan opetteleminen on luonnollisesti
tärkeää jatkuvuuden kannalta. (OAJ, 2019)
Kiinnitä huomiota asentoon. Hyvä ryhti, suora selkä, rennot hartiat sekä kuulijaa kohti olevat
kasvot ovat ehkä helpoimmin korjattavat asiat. Perusteluna tälle on että huono asento,
kiertynyt pää ja lysähtänyt ryhti voivat aiheuttaa jännityksiä kehoon ja kurkunpäähän sekä
vaikeuttaa hengittämistä. (OAJ, 2019) Veden juominen kostuttaa äänihuulia, ehkäisee ja
vähentää yskimisen tarvetta sekä kurkun selvittämistä. ”Äänihuulten limakalvoa suojaa
vedestä ja ionipumpuista (Na, K, Ca ja Cl) koostuva mekanismi. Sen tehtävänä on ylläpitää
äänihuulten pinnan ja levyepiteelin kosteutta, joka on tärkeää äänihuulten limakalvon
kimmoisuuden ja toiminnan taloudellisuuden kannalta.” (Leydon, 2009, Duodecim, 2013).
Äänen avaaminen ja lämmittäminen erilaisin ääntein, venytyksin ja liikkein sekä
kurkunpään rentouttaminen vaikkapa haukottelemalla ennen esiintymistä ovat erittäin hyviä
ja suositeltavia tapoja valmistautua. Ilmeet ja eleet tukevat ilmaisua sekä säästävät ääntä.
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Puhumisen ymmärtämistä helpottaa taukojen pitäminen ja riittävän hitaasti puhuminen eikä
levon merkitystä saa unohtaa. (Siunsote, 2019)

3.3

Äänihäiriöt

Ihmisääni on lihasten, hengityksen sekä suun liikkeiden yhteistyötä ja sen toimintaan tai
vajaatoimintaan vaikuttavat monet tekijät iästä, fyysisestä kunnosta ja sukupuolesta alkaen.
Niihin kuuluvat myös fyysinen ja henkinen kunto, mielialat sekä ympäröivä kulttuuri.
Äänihäiriöille voi olla myös elimellisiä syitä, kuten äänihuulihalvaus tai kurkunpään
kasvaimet, sekä lisäksi ääni voi häiriintyä ääntä tuottavien lihasten poikkeavasta
toiminnasta, vaurioitumisesta tai niissä tapahtuneiden muutosten, kuten myös erilaisten
sairauksien, esimerkiksi Parkinsonin taudin seurauksena. (Siunsote, 2019)
Äänihäiriöiden takana on useita eri tekijöitä, esimerkiksi äänenkäyttö huonossa asennossa,
hetkittäinen tai pitkäaikainen tarve äänen voimistamiseen, tupakointi ja runsas alkoholin
käyttö, unen puute ja väsymys, yskiminen ja kurkun selvittäminen, runsas puhuminen,
refluksi sekä sisäilmaongelmat (Siunsote, 2019). Työterveyslaitoksen (2015) tutkimuksen
mukaan naispuoliset opettajat ovat tyypillisin ääniongelmista kärsivä ja ryhmä.
Luokkahuoneet ja päiväkodit saattavat olla meluisia sekä huonosti akustoituja ja äänen
voimistamiselle on jatkuva tarve. Äänihuulia säätelevät lihakset altistuvat toistuvalle
jännittämiselle sekä toistuvalle limakalvopintojen törmäämiselle naisopettajien äänihuulien
värähdellessä noin miljoona kertaa työpäivän aikana. Se on täysin verrattavissa muihin
rasitussairauksiin, kuten esimerkiksi tenniskyynärpäähän (Duodecim, 2013). Miesäänen
värähtelytaajuus on keskimäärin 100 Hz, kun taas naisilla se on 200 Hz (Vehka-Aho, 2015).

Tärkein ääneen kohdistuva vaatimus on äänen kestävyys, ainakin useimmiten, mutta myös
se miltä kuulostaa eli äänen laatu on lähes yhtä tärkeä ominaisuus (Sala, 2004).
Ääniongelmien syyt ja oireet ovat moninaiset: ääntä on vaikeaa saada kuuluviin, kurkussa
tuntuu olevan palanen tai se on kipeä, on tarvetta yskiä tai selvittää kurkkua puheen aikana
tai sen jälkeen, ääni vain katoaa tai se kuulostaa hiljaiselta, vuotoiselta, käheältä tai tuntuu
puristeiselta tai puhuminen on ylipäätään työlästä ja vaikeaa. (Siusote, 2019) Yleensä lepo
on paras lääke (Laato, 2011). Kleemola ja Sala (2013) kertovat arvioivansa puheergonomiaa havainnoimalla selkärangan, pään ja leuan asentoa äänenkäytön aikana.
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3.3.1

Työympäristö ja melu

Sala ja Rantalan (2012) mukaan kannattaa panostaa työympäristön ja työprosessien
huolelliseen kartoittamiseen ja tilan suunnitteluun hyvän ääniergonomian vaatimusten
mukaisiksi sekä oikeiden materiaalien ja riittävän hiljaisten koneiden ja laitteiden valintaan.
He korostavat myös kuinka hyvin akustoitu tila vaimentaa haittaääniä eli melua ja vahvistaa
hyötyääniä eli puhetta. Huoneakustiikan parantaminen tapahtuu helposti tämän päivän
ratkaisuilla vaihtamalla tai lisäämällä äänenvaimennusmateriaaleja. Ympäristöstä ja
laitteista tuleva melu tai puutteellinen akustiikka eivät saisi tuottaa häiriöitä puhujalle tai
kuulijalle (Sala, Sihvo ja Laine, 2011). Lämpö, vesi, ilmastointi ja sähkölaitteiden (eli LVISlaitteiden) toimintaääniä voidaan pienentää äänenvaimentimin tai säätämällä (Sala ja
Rantala, 2012).
Hyvin suunnitellussa ja toteutetussa tilassa ei ole kuulumisen varmistamiseksi tarvetta äänen
korottamiselle tai muulle äänen kannalta epäterveelle toiminnalle. Jo 40 desibelin
voimakkuudella olevaa taustamelua pidetäänkin haittaavana puheviestinnälle, joten
pienetkin muutoksen huoneiden akustiikassa saattavat saada aikaan aika dramaattisia
muutoksia, jotka heijastuvat työhyvinvointina ja työssä jaksamisena (Sala, Hellgren, Ketola,
Laine, Olkinuora, Rantala ja Sihvo, 2009).
Meluksi lasketaan kaikki haitalliset ja häiritsevät äänet, niin puhe, musiikki kuin laitteiden
ja koneiden äänet, jotka vaikeuttavat kuulemista, äänentuottamista ja ymmärtämistä. Melulla
voi olla kielteisiä kognitiivisia ja fysiologisia vaikutuksia, muun muassa sisäkorvaan ja
sydämen toimintaan. Lisäksi äänen käyttäminen melussa saattaa aiheuttaa äänihuuliin
muutoksia. (Sala ym. 2009). Suurin osa viranomaisille tulleista yhteydenotoista ja
valituksista koskee melua ja sitä pidetäänkin yleisimpänä ympäristön laatua heikentävänä ja
terveyshaittoja aiheuttavana tekijänä (Jauhiainen, Vuorinen ja Heinonen-Guzejev, 2007).
Kun puhutaan tilan tai huoneen taustamelusta tarkoitetaan sillä usein ilmastoinnista
aiheutuneita ääniä. Muutkin laitteet kuin ilmastointi (esimerkiksi sähköiset lämmittimet,
tulostimet, tietokoneet ja piirtoheittimet) tuottavat melua ja johtavat näin puheäänen turhaan
voimistamiseen. Uutta laitetta hankittaessa olisikin ääniergonomian kannalta syytä kiinnittää
huomiota sen pitämään meluun ja valita hiljaisin malli (alle 40dB). Laitteiden melutasoja ei
yleensä ilmoiteta ja siksi ne kannattaa koekäyttää melutason ja melun laadun
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tiedostamiseksi, siis onko melu häiritsevää vai siedettävää. (Sala, Sihvo ja Laine, 2011).
Nyrkkisääntönä on, että melutaso todennäköisesti ylittää normit, jos se kuuluu selkeästi vielä
kahden metrin päähän. Tarvittaessa laite voidaan eristää tai sen ympärille voidaan sijoittaa
ääntä vaimentavia materiaaleja. Isommat ja äänekkäämmät laitteet kannattaa yleensä eristää
huoneen tai tilan rungosta erikoisratkaisuin. (Sala, Sihvo ja Laine, 2011)

3.3.2 Jatkuva altistus melulle
Monien kansainvälisten tutkimusten mukaan melu on yksi häiritsevimmistä ja laajimmista
työympäristöongelmista. Työympäristön viihtyvyyttä ja työtehoa voidaan parantaa
vaimentamalla melulle altistumista. (Työsuojeluhallinto, 2010.) Jatkuva altistus melulle (yli
55dB esimerkiksi luokkahuoneessa, yli 75dB julkisissa kulkuvälineissä tai autonratissa)
sekä iän myötä kuulon heikkeneminen ja äänentuottoelimistön muutoksen saattavat johtaa
puheviestinnän edellytyksien heikkenemiseen (Sala, Sihvo ja Laine, 2011). Elimistö on
hälytystilassa jatkuvan melualtistuksen seurauksena ja sillä taas voi usein olla suoranaisia
vaikutuksia stressihormoneihin ja verenkiertoelimistön toimintaan.
Unen ja rentoutumisen laatu sekä verenpaine heikentyvät melun vaikutuksesta samoin kuin
kognitiiviset toiminnot kuten oppiminen, muisti, suoritustarkkuus, keskittymiskyky ja
tarkkaavaisuus. Jatkuva altistus melulle on selkeä riskitekijä myös sydän- ja
verisuonitaudeissa. (Haahla ja Heinonen-Guzejev, 2012) Lapsilla melun aiheuttamat häiriöt
nuoruusiässä voivat johtaa koko loppuelämän vaikuttaviin haittoihin (Jauhiainen, Vuorinen
ja Heinonen-Guzejev, 2007).

3.3.3

Äänihäiriöiden ennaltaehkäiseminen

Äänihäiriöiden ennaltaehkäisemiseksi kannattaa tutustua äänentuottamisen perusteisiin ja
opetella soveltamaan niitä omiin tarkoituksiin. Hyvä puhuja hallitsee äänensä kaikissa
tilanteissa. Hän tietää oman äänensä vahvuudet ja mahdollisuudet sekä osaa hyödyntää niitä
aina tilaisuuden tullen eikä ota riskiä äänensä heikkouksilla. (Sala, Sihvo ja Laine, 2011)
Opettaessani äänenkäyttöä vuosien aikana eri ryhmille palaute on usein ollut, että heidän
olisi kannattanut panostaa näihin tunteihin jo aikaa sitten, koska niistä on säännönmukaisesti
poikinut välitöntä hyötyä sekä tuloksia, jotka vaikuttavat vielä pitkän ajan kuluttua.
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Oppilaitteni kanssa olemme tutkineet ääntä rasittavia tapoja ja tottumuksia sekä miten
välttää niitä tai korjata asia:
1. Yrittäessämme tarkoituksella madaltaa ääntä lihaksistomme jännittyy tutusta
lihastyöstä poikkeavaan asentoon ja voi olla rasittavaa äänihuulille. Korjausehdotus:
yritä puhua omana itsenäsi, täysin rentoutuneena ja tavoitella aina sitä ääntä myös
normaalioloissa.
2. Äänen rasittuessa suusta kuuluu usein vain pihinää, joten sorrumme kuiskaamaan.
Se kuitenkin rasittaa äänihuulia vielä entisestään. (TTL, 2015) Kuiskatessa
jännitämme kurkunpään ja voimakas ilmavirta kulkee äänihuulten läpi.
Korjausehdotus: se ei ole lepoa äänihuulille vaan voimakas suoritus jota kannattaa
välttää. Kannattaa mieluummin olla hiljaa tai viestiä muilla tavoin.
3. Ei ole sama missä asennossa työskentelee. Työasento ja ryhti vaikuttavat suuresti
äänen tuottamiseen. Ylävartalon jännittyessä äänentuotanto vaikeutuu ja kurkunpään
lihakset ovat kovilla. Korjausehdotus: liikkuva (nouseva) työpöytä suoristaa selkää
jolloin pää nousee niskan jatkeeksi ja leuka tulee luonnolliseen asentoon kuten myös
hartiat. (TTL, 2015) Esiintyessä kannattaa pyytää langatonta mikrofonia tai head
settiä käyttöön jolloin vartalo pysyy paremmin suorana.
4. ”Yskä ei ole itsenäinen sairaus vaan oire jostakin sairaudesta” (Mustajoki, 2018).
Vaikka yskiminen ja rykiminen ovat osa hengityselinjärjestelmämme toimintaa, ne
eivät tee hyvää äänelle. Yskiessä äänihuulet puristuvat napakasti yhteen aktivoiden
samalla uloshengityslihaksia ja äänihuulten alapuolelle kerääntyy painetta. Kun sitten
yhtäkkiä yskäistään, äänihuulet aukeavat työntyen ensin kauas toisistaan ja sitten
törmäytyen yhteen kovalla paineella. Äänihuulten herkät kudokset rasittuvat sekä
yhteenpuristumisesta että törmäyspaineesta. (Suurpalo, 2017) Korjausehdotus:
saunominen, höyryn hengittäminen ja nesteiden runsas nauttiminen ovat tehokkaita
keinoja hillitä yskimistä kuten myös yskänärsytystä rauhoittavien yskänlääkkeiden
käyttö (YTHS, 2013).

3.4

Työasennot ja työtä helpottavat laitteet

Hyvät työasennot ovat ääniergonomian kannalta tärkeitä. Seistessä ergonomialtaan hyvä
asento on pieni haara-asento ja kädet rentoina. Ryhtiin kannattaa kiinnittää huomiota, jolloin
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selkä on suorassa ja paino molemmilla jaloilla polvet rentoina ja kasvot suunnattuina suoraan
kohti kuulijaa. Kiertoliikkeet ja kumarrukset heikentävät ergonomiaa, myöskään leukaa ei
kannata painaa rintalastaan eikä toisaalta myöskään nostaa liian ylös. (Sala, Sihvo ja Laine
2011) Hyvässä istuma-asennossa selkä on pitkänä ja niska on suoraan ylöspäin selän jatkona.
Mainio paikka harjoitella oikeaa asentoa on satulatuoli, jossa vartalo lähes automaattisesti
menee oikeaan asentoon minimoiden istumatyön rasitusta. Hyvään satulaan kannattaa
panostaa. Istuessaankin suunnataan huomio suoraan kuulijaan ja vältetään turhia
kiertoliikkeitä. (Työterveyslaitos, 2009.)
Itse käytän puhelintyössäni molempiin korviin asennettavaa handsfree-kuuloketta, koska
äänen tullessa molempiin korviin voidaan äänenpainetta laskea huomattavasti ja näin
vähennetään kuulon kuormitusta. Samalla se on huomattavasti luonnollisempi tapa kuulla ja
myös ympäristöstä tulevan melun määrä vähenee olennaisesti kun molemmat korvat ovat
peitettyinä. Laadukkaasta handsfree-laitteesta saa varautua maksamaan paljon, mutta
investointi yleensä maksaa itsensä takaisin vuosien käytössä. Halvin laite ei yleensä koskaan
ole hankinnan arvoinen. Hetken paneutuminen asiaan säästää yleensä monelta ongelmalta
jatkossa. Silmälasit lasketaan myös työtä helpottaviin laitteisiin. Sopivilla laseilla pään
asento on luonteva eikä päätä tarvitse taivuttaa taakse, jolloin taas kurkunpään seudun
kudokset kiristyvät ja sen liikkuvuus huononee (Sala, 2012).
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4

SMILE

Metodin tavoitteena on yksinkertaistetusti saada hengitys ja sitä myöten myös
resonanssitilana toimiva vartalo aktivoitumaan aina samalla tavalla, jolloin äänenkäyttäjän
fysiologinen toiminta ankkuroidaan tiettyjen vartalon pisteiden kautta automaatioksi ja
helposti toistettavaksi kokonaisuudeksi, jossa ääni kulkee luontevasti, pakottamattomasti ja
omia vahvuuksiaan hyödyntäväksi. Smile on kaikkea sitä mitä tapahtuu ennen kun
ensimmäinen ääni pääsee suusta eli se on lauluun valmistava osuus. Sitä voidaankin hyvin
verrata kuoron ja orkesterinjohtajan valmistavaan lyöntiin – nyt ollaan valmiina. Vähän
enemmän avattuna Smile tarkoittaa sisäänhengitystä, sen tuomaa ryhtiä ja tukea,
resonanssia, avaavuutta ja sen myötä ilmeikkyyttä. Jos joku näistä jää pois, sen kuulee
välittömästi lopputuloksessa. Toinen osa Smileä on näiden hymyjen hyötykäyttö ulospäin
laulettaessa ja sitä kutsun nimellä inhalare la voce –metodi. Siitä lisää luvussa numero 5.
Kehollisuus ja toiminnallisuus: koska mielikuvat ovat lähes kaikilla ihmisillä subjektiivisia
eivätkä välttämättä toimi halutulla tavalla, tein Smilestä liikkeen tai paremminkin
liikesarjan, joka varmistaa ylävartalon avautumiseen äänenkäytön kannalta oikein ja
toisteisesti. Keskeinen elementti on lantion työntyminen eteenpäin, jolloin hartiat kääntyvät
automaattisesti aavistuksen taaksepäin venyttäen ja tehden tilaa rintakehään sekä
vatsaonteloon ja parantavat näin olemassa olevaa resonanssitilaa. Hengitettäessä rintakehään
keuhkot täyttyvät alas asti ja ne avaavat alueen lihaksistoa sekä edelleen parantavat
mahdollisuuksia onnistuneeseen äänentuottamiseen. Ajatus kaikkien liikkeiden takana on,
että jokainen ihminen tekee ne aina samalla tavalla (toisteisuus) ja mahdollisuus
tulkintavirheisiin minimoidaan kun ei tarvitse miettiä asiaa mielikuvan kautta. Mitä
vähemmän käytetään mielikuvia, sen varmemmin suoritus onnistuu.

Tietoisuus ja sisäistäminen: sekä hengitys- että äänenkäytön harjoitusten tarkoitus on saada
liikeradat ja suoritukset automatisoitua osaksi jokapäiväistä elämää ja parhaimman
lopputuloksen varmistamiseksi. Jatkuvalla säännöllisellä ja tietoisella harjoittelulla aluksi
opetellaan liikkeet ja myöhemmässä vaiheessa sisäistetään sekä automatisoidaan metodiin
liittyvän tapa hengittää. Automatisoinnin etu on, ettei sitä suorituksen aikana tarvitse enää
miettiä jolloin jää enemmän aikaa ja resursseja varsinaiseen äänenkäyttöön. Hengitys on ja
pysyy tietoisena ja kontrolloituna.
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Smilellä tarkoitan eräänlaista virtuaalista hymyä, jonka voi piirtää kahden pisteen välille.
Niitä on vartalossa kaikkiaan kuusi paria. Itse koen, että Smilet ovat tavallaan kartta
hengittämiseen, joihin fokus keskitetään. Hengittämällä juuri siihen kohtaan jossa hymy on,
saadaan alueen lihakset täydellisesti aktivoitua. Tarvittaessa siis piirrän sormella hymyn
siihen kohtaan jossa haluan sen vaikuttavan.

4.1

Smilen syntyhistoria

Hoitaessaan minua Voice massagen kehittäjä Leena Koskinen totesi lauluni tuen olevan liian
ylhäällä. Se aloitti prosessin, jonka ratkaisu löytyi vasta vuosia myöhemmin lauluopettajani
Hannu Ilmolahden opettaessa minulle Inhalare la voce –metodia. Sen avulla löysin nopeasti
ensimmäisen ajatuksen Smilestä eli sisäisestä hymystä. Se tuntui helpolta sekä luonnolliselta
tavalta ja mikä tärkeintä, se oli aina samassa paikassa ja toistui identtisesti. Aika moni
muukin yksittäinen laulamiseen liittyvä asia, joita olin harjoitellut jo vuosia, löysi paikkansa
tämän seurauksena. Metodin avulla lähes kaikki pään alueen lihastoiminnot rauhoittuvat
oleellisesti ja laulun tarvitsema tila pysyy helposti avoinna koko suorituksen ajan. Huulten
irrotessa ylähampaista tekstiin tulee ilmavuutta eikä se enää karkaile paikaltaan. Suu aukeaa
moitteettomasti ja tuntuu, että se on avoinna aina niskaan asti. Myös vahvat poskilihakset eli
massetterit pääsevät helpommalla, kun artikulaation tarve poistuu lähes kokonaan. Lisäksi
laululle löytyy uusi resonanssipiste niskasta. Yritin hakea internetistä vastaavuuksia
löydöilleni, mutta ainoa minkä löysin oli laulunopettaja Larra Browning Hendersonin (1979)
”Try to find your inner smile” ˗kommentti. Smile on siis minun tapani hengittää ja fokusoida
äänenkäyttöä.
Löydöstä rohkaistuneena lähdin kokeilemaan vastaavaa hymyä eri puolille vartaloa.
Ensimmäiseksi hain sitä puuttuvaa tukea (eli toisin sanoen pohjaa mihin ”ääni voi nojata”,
toiset opettajat puhuvat myös laulun juurista) lantionseudulta, ja joka löytyikin hetken
hakemisen jälkeen ja näin laulu oli saanut tukensa. Edelleen löydän tuen liikkeen kautta ja
aina samasta paikassa. Löysin kaikkiaan kuusi paikkaa, johon hymyn eli Smilen voi
kohdistaa ja edelleen avata vartalo hengityksellä. Nykyään ne toimivat molempiin suuntiin
eli hengitettäessä ja laulaessa niillä on oma funktionsa.
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4.2

Smile käytännössä

Fysiologia ja akustiikka: kaiken äänenkäytön perusta on onnistunut hengitys. Mitä enemmän
hengitys avaa vartaloa, sitä vaivattomampaa äänentuotanto on ja juuri sen vuoksi täytyy
ensimmäiseksi perehdyttää kaikki ääntään käyttävät hengittämään oikein. Omassa työssäni
sekä opettaessani olen huomannut, että hengityksen vajavaisuus aiheuttaa suurimmat
ongelmat äänentuotannossa. Smilen avulla saadaan kaikki hengityksen kannalta tärkeimmät
lihasryhmät aktivoitua sekä resonanssitilat avattua. Smilet rakennetaan aina samalla tavalla,
alhaalta ylöspäin ja osittain myös päällekkäin ja yhtäaikaisesti.

4.2.1 Hengitys
Kun puhutaan normihengittämisestä, yleensä tarkoitetaan niin sanottua lepohengitystä
(Aalto & Parviainen, 1985). Se on suurelta osin tiedostamatonta toimintaa, äänetöntä ja mitä
luonnollisinta. Hengittäessämme sisään uloimmat kylkivälilihakset venyvät ja pallea
laskeutuu alas, työntäen sisäelimiä alas ja ulospäin. Keskivartalon laajentuessa rintakehän
alaosat kohoavat lihastoiminnon ansiosta ja ihminen ikään kuin pyöristyy (Aalto ja
Parviainen, 1985).
Hengitys tapahtuu aina kehon omien tarpeiden mukaisesti. Sen varsinainen perustehtävä on
hapen tuominen elimistöön sekä aineenvaihdunnassa syntyneen hiilidioksidin poistaminen
verestä. Niiden tasapaino onkin jatkuvassa tarkkailussa ja keho tekee tarvittavia lihastoimia
niiden balansoimiseksi. (Nienstedt, Hänninen, Arstila ja Björkqvist, 1999) Näiden lisäksi
meille äänenkäyttäjille hengityksen tarkoitus on täyttää keuhkot sekä mahdollistaa tasainen
ja sujuva ilman virtaus puhe- tai laulusuorituksen ajaksi.
Hengityskeskus toimii monen eri aivoalueen vaikutuksen alaisena, jolloin aistimukset,
tunnetilat ja psyykkinen olo vaikuttavat hengitykseemme ja tämä toimii myös toisinpäin:
hengittäminen vaikuttaa aistimuksiin, tunnetiloihin ja psyykkiseen oloon. Niihin voidaan
vaikuttaa esimerkiksi hengityskierron (tarkoitetaan sisään- ja uloshengittämistä sekä taukoja
niiden välillä) rytmillä ja säätelemällä ulospuhalluksen voimakkuutta ja sisäänhengityksen
määrää. (Nienstedt, Hänninen, Arstila ja Björkqvist, 1999)
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4.2.2 Ääntöhengitys
Puheen ja laulun eli ääntöhengityksen aikana hengitys on erilaista kuin lepohengityksessä.
Se on nopeampaa, kontrolloidumpaa ja tarkoituksenmukaisempaa ja se tapahtuu enemmän
tietoisesti. Se mitä ollaan sanomassa tai laulamassa määrittää tarvittavan ilman määrän,
hengityksen pituuden ja voimakkuuden (Aalto ja Parviainen, 1985). Laulaessa pidennetään
ulospuhallusta tarvittaessa ja sen hallinta vaatii hyvää lihaskontrollia (Miller, 1996).
Uloshengityksessä alavatsa kontrolloi päästettävän ilman määrää, tasaisuutta ja
voimakkuutta. Sitä voi harjoitella vaikka puhaltamalla ilmapalloon tai käyttämällä erityistä
puhallinputkea ja vesipulloa. Varsinkin laulusuorituksen kannalta alavatsan kontrolloitavuus
on välttämätöntä. Ääni muodostuu uloshengityksen aikana äänihuulissa ja kehon onteloissa.
Ne antavat jokaisen äänenkäyttäjälle omanlaisen persoonallisen ja helposti tunnistettavan
sävyn. Mitä tasaisempi on puhallus sen tasaisemmin äänihuulet värisevät ja sitä
laadukkaampaa on äänentuottaminen.
Kehon ontelot, esimerkiksi keuhkot, vatsaontelo, suu ja poskiontelot, vahvistavat
äänihuulten värinän kuultavaksi ääneksi aivan samoin kuin vaikkapa akustisen kitaran ääni
vahvistuu ääniaaltojen osuessa kitaran kaikukopan seiniin. Ilmiöstä käytetään nimitystä
resonanssi. Mitä paremmin hallitsemme äänen ohjaamisen näihin onteloihin ja mitä
pidempään ne pysyvät avoinna, sitä enemmän pystymme hyödyntämään niitä ja sitä
persoonallisempi ja monipuolisempi äänemme on. Resonanssi toimii ikään kuin
äänenvahvistimena ja äänen rikastuttajana. (Clipman, 2005)

4.2.3 Erilaisia hengitystapoja
Aallon ja Parviaisen (1985) mukaan hengittäminen voidaan jakaa neljään eli tapaan:
1. Solisluuhengitys, jossa sisäänhengityksen aikana liikkuu vain rintakehän yläosa ja hartiat,
jotka kuormittuvatkin huomattavasti enemmän kuin niiden pitäisi hengitettäessä kuormittua.
Ennen vanhaan korsettia käyttävät naiset hengittivät juuri näin. Tässä hengitystavassa
keuhkojen ilmanvaihto ja pallean lasku ovat minimaalisia - lienee selvää, ettei tämä ole
kovin suositeltava tapa hengittää.
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2. Rintahengitys, jossa sisään hengittämiseen käytetään vain rintakehän ylä- ja alaosia. Usein
myös hartiat ovat liikaa mukana tässä hengitystavassa. Aamuisin herätessä vartalon ollessa
vielä uninen, tulee korostetusti hengitettyä näin.
3. Vatsahengitys, jossa pallea laskeutuu, mutta rintakehä jää täyttymättä on yleisempi
miehillä. Tämä on aika harvinainen tapa hengittää, mutta joillakin käytössä.
4. Syvähengitys, jossa koko vartalo on mukana hengitysprosessissa. Rintakehä, pallea ja
vatsa yhdessä tasapainoisesti tekevät työn ja hengittäminen on luontevaa. Pienet lapset
osaavat tämän syntyessään mutta jossain vaiheessa siitä opitaan pois. Syvähengityksessä
sisäänhengitys laskee pallean alas, liikuttaa kylkiluita koko kylkikaaren alueella ja mobilisoi
lisäksi rintarangan nikamia pitäen rintakehän joustavana. Liikkeen täytyy olla rauhallinen ja
näin yhdellä hengityksellä saadaan vietyä paljon tuoretta happea elimistöön. Samalla
kasvatetaan hapen varastointikapasiteettia. Koko vartalon elastinen hengitys vaikuttaa myös
olemukseen itsevarmuutena ja laulaminen on vaivatonta. Verenkierto ja hapenottokyky
lisääntyvät jännityksen katoamisen myötä. (Hapuoja, 2015)

4.2.4

Syvähengityksen oppiminen

Syvähengitystä tai niin sanottua luonnollista hengittämistä on aika haasteellista opettaa
saatikka oppia. Yksinkertaisimmillaan siihen tarvitaan suoria vatsalihaksia ja kykyä
jännittää alavatsaa ulospuhalluksen yhteydessä. Yleensä syvähengitystä opetetaan
mielikuvien perusteella ja usein oppilailla voi olla hankala tunnistaa tarvittavia yksittäisiä
lihaksia tai lihasryhmiä vartalon sisältä. Niitä yritetäänkin mitä mielikuvituksellisimmin
mielikuvin korostaa: Sellainen tunne kuin puhaltaisit ilmapalloa, kuin pidättäisit hätää, kuin
olisit synnyttämässä ja niin edelleen.
Helppo sekä mahdollisimman automatisoitu tapa hengittää sisään ja siten avata vartalo on
avainasemassa laulusuorituksen ja puheen onnistumiselle. Se on myös avain rennolle,
paineettomalle suorittamiselle. Empiirisessä tutkimuksessani pro gradu ˗työssäni keskityn
erityyppisiin laulajiin ja puhujiin, myös heidän ongelmiinsa ja niiden ratkaisuihin.
Opettamalla Smileä opetan heitä syvähengittämään, rentoutumaan, avautumaan ja
resonoimaan, olemaan yhtä puheen ja laulun kanssa, helposti hymyilemällä.
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Miten sitten syvähengitetään oikein, tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti? Hengitys rakentuu
mahdollisimman alas, käytännössä lähes nivusiin. Hetken harjoittelun jälkeen he (lähes
kaikki) ovat oppineet tämän tavan hengittää, mutta jos jossain kohtaa opetuksessani joudun
turvautumaan mielikuvaan (jota yritän myös välttää viimeiseen asti), niin tämä on se paikka.
Ilma voidaan ohjata alavatsaan (eli ensimmäiseen Smileen). Kun hengittää sisään tällä
tavalla, alavatsa pullistuu luonnollisesti ilman että muut lihakset jännittyvät tarpeettomasti.
Sisäänhengityksen voi suorittaa myös osissa pienin nuuhkaisuin. Siitä voisi käyttää nimeä
viipalehengitys. Keuhkoissa oleva ilma puhalletaan pois vaikkapa huokaisemalla. Odotetaan
hetki ja aloitetaan hengittäminen ihan vähän kerrallaan. Hengitys kohdennetaan uudelleen
ensimmäiseen Smileen ja aletaan täyttää torsoa viipale kerrallaan.

4.3.

Ensimmäinen ja toinen Smile

KUVA 1. Ensimmäinen Smile (oma piirros)
Etsin vartalosta suoliluun harjanteet ja hahmotan niiden ympärille ympyrät (käytän myös
sanaa hymykuopat), joiden väliin rakennan ensimmäisen Smilen. Suoliluusta suoliluuhun,
hymykuopasta hymykuoppaan ja Smilen suu mahdollisimman alas. Hengittämällä riittävän
alas saan tämän Smilen ikään kuin hymyilemään. Hengityksen vaikutus tuntuu myös
pakaralihaksissa, jotka eivät saa mennä liian tiukoiksi. Lantionseutu työntyy lievästi
eteenpäin ja koko vartalo lepää sen päällä. Tunne on kuin vartalo olisi aavistuksen kaarella
ja niin sanotusti rinta rottingilla. Hengitys toimii helposti ja luontevasti ja ylävartalo on
täysin rento. Tämän voi varmistaa liikuttelemalla sormia tai kevyesti huojumalla. Missään
ei saa tuntua jännityksiä, paitsi alavatsassa ja pakaroissa, jotka nyt ovat aktivoituna.

27
Käytännössä hengittäminen pullistaa koko alavatsaa ulospäin ja fyysinen tunne on, että
hengitys oikeasti liikuttaa suoria vatsalihaksia. Samoja lihaksia tiukentamalla määrätään
myös ulostulevan ilman voimakkuuden. Tätä voi harjoittaa esimerkiksi ilmapallon
puhalluksella, sihinällä tai pitkällä yksittäisellä mahdollisimman tasaisella äänteellä. Koko
ajan on pidettävä huolta, että vatsalihakset ovat aktivoituja uloshengittämiselle. Myös
kevyesti yskimällä voi tunnistaa hengittämisessä tarvittavat lihakset. Paina sormilla
alavatsaa ja tunnustele minkälaisen liikkeen yskiminen saa aikaan. Ei heti uskoisi kuinka
alas hengitys vaikuttaa. Laita sormi alimpaan kohtaan jossa tunsit yskäisyn ja koeta hengittää
siihen. Muista olla jännittämättä pakaralihaksia tarpeettomasti, koska se syö voimia
laulamiselta.

KUVA 2. Toinen Smile
Toisen ja huomattavasti pienemmän Smilen rakennan alaselkään. Tämän leveys on
maksimissaan noin 5-6 senttiä. Kun alavatsa alkaa täyttyä ilmalla, nostan huomion
alaselkään ja hengitän molempiin Smileihin yhtä aikaa. Tämä Smile avaa kylkikaaren aina
kainaloon asti. Kylkikaarien liikettä kannattaa tunnustella kädellä sisäänhengityksen aikana
ja varmistaa, että se todella tuntuu lähes kainalossa.
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4.4

Kolmas ja neljäs Smile

KUVA 3. Kolmas Smile
Kun kaksi edellistä Smileä täyttyy alan ohjata ilmaa myös rintakehään, jonne muodostuu
kolmas Smile olkapäästä olkapäähän ja sen suu menee rintojen päältä. Hartiat liikkuvat
aavistuksen taaksepäin avaten ja venyttäen rintarankaa. Tätä voi harjoitella istumalla
nojatuolissa ja työntämällä hartiat kiinni tuolin selkämykseen. Vielä kun kallistaa päätä
taaksepäin,

tuntee pienen venytyksen juuri oikeissa paikoissa rintakehässä ja

hartianseudulla. Ehdottomasti kiellettyä on nostaa olkapäitä ylöspäin, koska silloin
yläkroppa yleensä jännittyy ja juuri siitä yritetään päästä eroon. Koko sisäänhengityksen ajan
voi liikutella kevyesti sormia ja näin välttää tuo turha jännittäminen.

KUVA 4. Ruotsalainen huipputenori Jussi Björling laulaa selkä aavistuksen kaarella
ja rinta komeasti rottingilla (photo Copyright Dagens Bild).
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Tämä on äänentuotannon kannalta tärkein Smile, koska suurin osa ihmisen äänestä tulee
juuri rintaontelosta, tarkemmin sanottuna keuhkoista ja palleasta. Rintaontelo toimii kuin
pianon tai akustisen kitaran kaikukoppa, jossa äänet resonoivat tyhjässä tilassa. Jyrki
Niskanen, yksi Suomen menestyneimmistä huipputenoreista puhuu paljon tästä ja käyttää
vertausta oman konserttisalin käyttöönottamisesta. Tämä Smile on myös ryhdin tyyssija ja
hyvä ryhti on äänenkäyttäjän tärkeimpiä apureita.

KUVA 5. Neljäs Smile
Neljäs Smile rakentuu niskan ja kallon yhtymäkohtaan. Se on rakenteeltaan pieni ja sen
tehtävä on nostaa pää oikeaan asentoon. Sillä on myös toinen tehtävä sitten kun on aika
päästää ääntä ilmoille. Se lähtee aukeamaan lähes samanaikaisesti kolmannen Smilen
kanssa. Tätä Smileä on hankalin tuntea, mutta sen poissaolon huomaa varmasti.
Puhuessa pystyy toteuttamaan kaikkia Smilejä erinomaisesti, mutta varsinaisen
laulusuorituksen aikana ei kuitenkaan läheskään aina ole aikaa avata kaikkia Smilejä näin
perusteellisesti mitä tässä olen läpi käynyt, koska hengitykselle varattu aika fraasien välillä
on yleensä todella minimaalinen, joten olen päätynyt avaamaan vain niska Smilen, koska
sen myötä saan avautumaan myös muut Smilet riittävästi. Riittävästi siksi, että erittäin
harvoin tarvitsen kokonaisen 100 prosenttisen hengityksen, kun 70 - 80 prosenttiakin riittää
hyvin fraasien lähes täydelliseen laulamiseen.
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4.5

Viides ja kuudes Smile

KUVA 6. Viides Smile
Viides Smile rakentuu poskipäästä poskipäähän ja sen suu aukeaa nenän alle. Sen tehtävä
on tuoda ilmavuutta tekstiin samoin kuin tuoda tekstiä huulille. Sekin aukeaa samoihin
aikoihin kuin kolmas ja neljäs Smile. Tässä poskipäät liikkuvat aavistuksen sivusuuntaan ja
mahdollistavat huulten irtoamisen hampaiden päältä. Tämän Smilen käyttäminen tuo myös
huomattavan paljon nonverbaalista viestintää eli ilmeitä ja eleitä lauluun sekä puheeseen ja
monelle äänenkäyttäjälle ne ovatkin erittäin vitaali osa tulkintaa. Usein nonverbaalinen
viestintä kertoo kuulijalle enemmän kuin pelkkä tekstin sisältö, paljastaen ne kaikkein
salaisimmat tunteet ja piilotetut merkitykset. Ilmeikkyys äänenkäytössä on paljon muutakin
kuin vain ilon ja surun ilmaisemista.
Tämä Smile tapahtuu enemmänkin ihon alla kuin varsinaisesti kasvoissa. Huulet eivät leviä
hymyyn vaan pikemminkin kasvolihakset ja silmien ympärillä olevat lihakset liikkuvat ja
hymy jää tavallaan sisäiseksi. Laulaja näyttää samaan aikaan sekä onnelliselta, seesteiseltä
että arvoitukselliselta ja olo on kuin olisi lievästi positiivisesti hämmästynyt. Huulet irtoavat
hampaista ja kulmahampaiden välissä oleva kova kitalaki aktivoituu. Laulunopettaja Larra
Browning Henderson (1979) kirjassaan How to train singers puhuu sisäisestä hymystä
ilmaisun rikastajana, tekstin selkeyttäjänä ja resonanssin parantajana.
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KUVA 7. Kuudes Smile
Kuudes Smile rakentuu otsasta takaraivolle alkaen juuri silmien yläpuolelta ja se ottaa lopun
hyödyntämättömän tilan eli pään onkalot käyttöön. Kooltaan tämä Smile on aika pieni, mutta
vaikutus onnistuessaan suuri. Se nostaa silmiä ylöspäin ja tuo ison hämmästyksen kasvoille.
Vaikka silmien takainen tila tuntuu pieneltä, sen vaikutus varsinkin lauluun on massiivinen.
Se tuntuu myös korvien päällä olevissa pienissä lihaksissa aina takaraivoon ja niskaan asti.

4.6

Smile summarum

Nyt kun vartalo on saatu täydellisesti avattua äänentuotantoa varten, kaikki Smilet pidetään
koko ajan avattuina ja hyödynnetään niistä tullut resonanssi, avoimuus sekä ilmeikkyys
äänentuotannossa. Smilet avataan uudelleen aina jokaisen fraasin jälkeen ja tähän on
aikamoinen tottuminen aluksi. Hengitys ei saa jäädä vajaaksi missään vaiheessa, vaan siihen
on kiinnitettävä huomiota jatkuvasti. Smilet rakennetaan rauhallisesti hengittäen ja ennen
kuin päästää ääntä ilmoille, kannattaa varmistaa nopeasti, että kaikki kuusi kohtaa on
aktivoitu. Ei kannata yrittää laulaa samaan aikaan, vaan molemmille (hengitykselle ja
laululle) pitää antaa oma aikansa. Smilet auki, varmistus ja sitten vasta laulu.
Smilejä voi harjoitella vaikkapa lysähtämällä kasaan ja antamalla hengityksen nostaa vartalo
oikeaan asentoon. Silloin huomaa konkreettisesti hengityksen vaikutuksen vartalon eri osiin
ja hengitystuntuma pysyy koko suorituksen ajan oikeana. Harjoitutan usein oppilaita myös
pöydän ääressä. Lysähdetään makaamaan pöydän päälle ja siitä kysyvästi hämmästyen
Smile kerrallaan noustaan oikeaan asentoon. Tämä on nopeampi tapa testata onko hengitys
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ja hämmästys eli resonanssitilojen avaaminen hallinnassa. Kun Smileja käyttää aktiivisesti,
huomaa nopeasti, ettei niistä pidä luopua fraasien välilläkään. Suorittaminen (laulaminen ja
puhuminen) luonnollisesti pienentää niitä ilman poistuessa vartalosta ja fraasien jälkeen ne
päivitetään hengittämällä alkuperäiseen asentoon ja muotoonsa. Laulaminen on siis jatkuvaa
lihastyötä ja sen vuoksi lihasten ja rangan hyvä kontrolloitavuus ja elastisuus ovat
avainasemassa.
Koska Smile ei ole mielikuva vaan liike tai liikesarja, sen on tai sen pitäisi aina olla
standardi. Kaikilla on samat suorat vatsalihakset, joka pitää aktivoida, kaikki vetävät
hartioita taaksepäin avatessaan rintakehän, kaikki hämmästyvät (iloisesti) nostamalla silmiä
ylöspäin, kaikki osaavat nuuhkaista, kaikki nostavat niskan pystyyn samalla tavalla jne.
Huipputasolla Smile on kaikkea tätä. Kaikkien opittavissa, kaikkien tutkittavissa, kaikkien
käytettävissä ja kaikkien nautittavissa.
Miksi sitten nämä kuusi Smileä? Miksei enemmän tai vähemmän? Määrä ei ole itsetarkoitus,
vaan tutkimuksen ja testaamisen, yrityksen ja erehdyksen kautta olen löytänyt metodiini
helposti ja ilman mielikuvia löytyvät 6 osa-aluetta tai kiintopistettä jotka osaltaan helpottavat
suorittamaan täydellisen hengityksen. Hengityksen epäonnistuessa on helppo huomata mikä
osa jäi aktivoitumatta ja korjata se seuraavalla kerralla. Millainen on Smilen näkökulmasta
onnistunut laulusuoritus? Ilma riittää fraasin viimeiseen äänteeseen asti, teksti on edessä ja
laulun sanoman vaatima ilmeikkyys on helposti toteutettavissa ja toistettavissa hengityksestä
ja fraasista toiseen, resonanssi on aktivoitu ja teksti tuntuu ympäri vartaloa sekä kuulostat
parhaalta itseltäsi etkä jonkun toisen kopiolta. Smilessä ei ole varsinaista ääni-ihannetta,
vaan laulajasta pyritään saamaan ulos paras ääni, joka sinussa on. Seuraavassa luvussa käyn
läpi miten vartaloa hyödynnetään äänen tuottamisessa ja resonoinnissa.
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5

INHALARE LA VOCE

Inhalare la voce on italiaa (englanniksi Inhale the voice tai Breathing of voice) ja
sananmukaisesti tarkoittaa äänen hengittämistä (Kähkönen, 2009). Suomeksi sitä voisi
kuvata myös termillä ”imun tunne vartalossa”. Sen avulla voin ohjata sen ulos lähes mistä
kohdasta haluan. Tässä hyödynnän hengityksen aktivoimia Smileja.
Yksi metodini perusajatuksista on, että olemassa olisi yksi ainoa äänenkäyttötekniikka, joka
toimisi loistavasti sekä puheessa että laulussa. Täsmälleen samat lainalaisuudet pätevät
molempiin ja kumpaakin työstää sama koneisto, täsmälleen samat lihakset ja aivojen alueet
(Deutsch, 1995). Miksi täytyisi olla erikseen tekniikka puheelle ja laululle? Suurin ongelma
yleensä onkin siinä, ettei tulla ajatelleeksi sitä, että myös puhumiseen tarvitaan tekniikkaa.
Puhutaan niin kuin on aina puhuttu ja keskitytään vain parantamaan laulutekniikkaa kun
oikeasti pitäisi parantaa äänenkäyttötekniikkaa, josta sitten hyötyisivät molemmat puolet.
Usein laulajalle tuleekin ongelmia kun oma puhetekniikka on niin kaukana halutusta
laulutekniikasta, jolloin pitää käyttää useita minuutteja tunnin alusta päästäkseen
laulumoodiin. Helpompi on opetella puhumaan samoin kuin laulaa ja päästä eroon koko
ongelmasta.
Ensimmäinen työni uuden oppilaan kanssa onkin opettaa hänet puhumaan oikein. Sen
jälkeen aloitamme laulamisen. Taistelemme alussa kovasti lihasmuistia vastaan. Usein
kestääkin viikkoja ellei jopa kuukausia ennen kuin Smilet avautuvat automaattisesti tai
Inhalare la vocen imu toimii heti tunnin alusta alkaen. Inhalare la vocen opettelussa
äänenkäytön perusajatus muuttuu yleensä totaalisesti, sillä kaikki alkaa toimia sisäänpäin.
Tarvittava informaatio imetään sisään, ei puhuta eikä lauleta suusta. Tekstiä ei tarvitse enää
muodostaa huulilla, äänen kaikenlainen puskeminen jää pois ja äänenkäytön fokus tiivistyy.
Klassisessa musiikissa parhaat oopperalaulajat ovat perinteisesti käyttäneet Inhalare la vocea
jo vuosisatoja. Se tekee äänentuoton helpoksi, vivahteikkaaksi ja monipuoliseksi sekä äänen
miellyttävän pyöreäksi, kuten parhailla Bel Canto -tekniikkaa käyttävillä laulajilla on (Stark,
1999, s. 17). Muille laulajille (ja eritoten puhetyöntekijöille) ajatus on jäänyt vieraaksi, koska
yleensä äänenkäytönopettajat eivät osaa opettaa sitä eivätkä tunne ajatusta.
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5.1

Miten ääntä hengitetään?

Äänen ja myös tekstin voi hengittää, imeä tai ohjata sisään vaikkapa poskipäiden, otsan,
keskipään, kaulakuopan tai rintalastan kautta ja halutusta paikasta ulos. Kuulostaa alkuun
varmasti oudolta, mutta oikeasti toimii. Itse opettelin sen naputtamalla sormilla vuorotellen
noihin viiteen kohtaan ja sanomalla A-E-I-O-U tai RA-RE-RI-RO-RU useita satoja kertoja.
Tuntuu että ääni oikeasti kulkeutuu naputtamastani paikasta sisään.
Seuraavaksi laitoin kirjainten tilalle sanoja ja jatkoin naputtelua. Kun sain imun tunteen
toimimaan koko lauseella, tiesin olevani voiton puolella. Voin kertoa, että muutos uuteen
ajatukseen ei ollut helppo, mutta vaikutus kolossaalinen. Ajatus laulamista ja puhumisesta
muuttui kertaheitolla päinvastaiseksi entisestä. Nykyään imen (käytän tätä ilmaisua Inhalare
la vocesta) tekstin, melodian, vibraton, crescendot, diminuendot ja ehkä tärkeimpänä
asenteen. Pyrin muistuttamaan itseäni sekä oppilaitani, että jokainen laulu vaatii oman
asenteensa. Kuolemasta tai surusta ei voi laulaa samalla asenteella kuin rakkaudesta tai
juomingeista.

5.1.1 Naputus
On mielenkiintoista kuinka useat ihmiset reagoivat naputuksen tapaiseen kosketukseen
paremmin ja luontevammin kuin mielikuviin ja siksi itse suosin fyysistä kosketusta. Inhalare
la voce –metodissa naputus symboloi tekstin ja äänen reittiä halutusta sisääntulokohdasta
haluttuun ulostulokohtaan. Oma laulunopettajani Hannu Ilmolahti käyttää mielikuvaa, jossa
”lusikoidaan” teksti ja ääni sisään pienillä virtuaalilusikoilla poskipäiden kohdalta. Tämä ei
onnistunut minulta ja muutaman sormenheilutuksen jälkeen aivan vahingossa kokeilin
naputtelua, joka alkoikin toimia alusta alkaen. Pidän naputtelua erittäin tärkeänä osana
kokonaisvaltaista äänenkäyttöä, koska se avaa imulle ja sitä myöten tekstille ja äänelle
vaivattoman reitin vartalon resonanssitiloihin.
Aluksi harjoitan imua oppilaiden kanssa imemällä pillillä ilmaa. Imu tuntuu voimakkaasti
poskissa ja niskassa, rintakehässä ja yläselässä sekä alavartalossa, ihan samoissa paikoissa
kun äänen resonanssinkin pitää tuntua. Näin siis opetellaan ja aktivoidaan imun reitti. Tämän
jälkeen kokeillaan äänteellä, vaikkapa /r/ crescendolla. Pelkkä crescendo, ei vielä muuta.
Aivan kuin imettäisiin edelleen pillillä ilmaa rintakehään, mutta imun kohteena onkin äänne.
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Jos /r/ ei onnistu, niin jaa, joo, jii tai oikeastaan ihan mikä tahansa äänne kelpaa. Suomalaisen
täry /r/ paras ominaisuus on, että se resonoi kunnolla vartalossa. Kun äänteet alkavat
toimimaan, niihin voi lisätä melodian. Aluksi helppoja sekuntiliikkeitä c-d-c-d-c-d-c-d-c ja
siitä koko ajan vaikeuttaen sekä lopulta kokonainen laulu tekstin ja melodian kanssa. Ei
kannata haukata liian isoa palaa tässäkään, vaan ihan vaikka mitä yksinkertaisin lastenlaulu
alkuun. Naputus voi olla koko ajan mukana.

5.1.2 Smile ja Inhalare la voce yhdessä
Tyypillisin tapa hyödyntää Inhalare la vocea ja Smileä yhdessä on joko puhua tai laulaa ulos
kaulakuopasta, joka sijaitsee välittömästi kurkunpään alapuolella. Sormilla tunnustellessa
sen tuntee pehmeänä kohtana rintakehän yläosassa. Se värähtelee aktiivisesti vaikkapa /r/˗
tai /m/ ˗äänteillä. Siitä yhdestä pisteestä lähdetään levittämään ääntä kohti hartioita niin, että
se lopulta resonoi koko kolmannen Smilen alueella eli hartiasta hartiaan. Smilen suu aukeaa
rintojen yläpuolelle aktivoiden koko rintakehän. Kun rintakehä resonoi oikealla tavalla,
ääneen tulee muhkeutta, baritonaalisuutta sekä lisää vivahteita. Lisäksi tämä tapa rasittaa
erittäin vähän kurkunpäätä ja on näin oleellinen osa äänenkäyttäjän ergonomiaa. Tällä
tekniikalla esitän suurimman osan lauluistani.
Kun opettelen uutta laulua, otan usein sormet avukseni ja naputtelen erikseen jokaisen tavun
etusormilla sisään vaikkapa otsasta. Ensiksi pelkät sanat ja myöhemmin myös melodian.
Näin saan tuntuman, missä tekstin pitää resonoida ja mistä sen pitää tulla ulos. Minulle
otsasta naputtelu tuo tekstin automaattisesti huulille, hyvän tuntuman niskaan ja rintakehään.
Tässä vaiheessa pitää muistuttaa, että kaikki Smilet ovat luonnollisesti aktivoituna koko ajan
ja voin hyödyntää niitä myös ilmaisussa ja resonoinnissa. Minulle toimivimpia imupaikkoja
käytännössä ovat olleet joko poskipäät tai otsa, riippuen materiaalista jota esitän. Keskipään
imu tekee minun äänestäni liian massiivisen poppiin ja rokkiin, mutta se sopii aivan
loistavasti dramaattisempaan oopperaan. Kaulakuopan imua käytän vain kun haluan näyttää
sen vaikutuksen ääneen.
Tässä vaiheessa ei voi riittävästi korostaa neljännen Smilen (eli niskan ja kallon
yhtymäkohdan) vaikutusta ääneen. Aloittaessaan naputtelun on erittäin tärkeää tehdä aina
ensimmäiseksi nuuhkaisu tai hämmästys, jolloin rintakehä, poskipäät, kitalaki ja eritoten
niska aktivoituvat. Kaikki äänteet pitäisi tuntua näissä kaikissa paikoissa. Tätä voi harjoitella
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yhtymäkohdassa sekä poskipäissä ja /j/ taas tuo tekstin huulille, ihan etuhampaiden taakse
ja kulmahampaiden väliin kovaan kitalakeen. Se on tekstini tähtäyspaikka, jossa tunnen
ulostulevan ilmavirtauksen. Tähtääminen myös rauhoittaa suoritusta, antaa resonanssia ja
tuo kauniin legaton tekstiin. Ja tietenkin Smilet pitää olla aktivoituina ennen kuin tämä
onnistuu. Kun äänteessä on myös syvyysperspektiivi (rintakehän ja vatsaontelon sointia)
niin se alkaa olla kohdillaan. On sitten makuasia sekä myös kappalekohtainen asia kuinka
paljon ääntä tanakoittavaa baritonaalista rintakehän sointia siihen haluaa. Ja aivan samoin
tämä toimii myös puheessa.

5.2

Inhalare la voce käytännössä

Jo pieni kosketus poskipäihin, otsaan, keskipäähän tai kaulakuoppaan aktivoi vartalon
ottamaan vastaan informaatiota ihan eri tavalla. Jokainen noista naputtelukohdista muuttaa
ääntä omalla tavallaan. Poskipäät tuovat lisää ilmavuutta ja erittäin selkeän tekstin.
Kannattaa kuitenkin varoa, ettei teksti ole liioitellun selkeä laulun sisältöön nähden. Rajat
ovat usein hienon hienot ja toki myös tapauskohtaiset. Otsaan naputtelu taas tuo syvyyttä
aktivoimalla rintakehää, mutta myös poskipäitä ja niskaa. Tämä on minulle normaali ja
luonteva tapa laulaa ja puhua. Keskipäähän naputtelu vie äänen syvemmälle vartaloon ja tuo
siihen uutisankkurimaista sävyä, kun taas kaulakuoppaa naputtamalla aktivoidaan vain
rintakehä.
Myös vatsaonteloa voi hyödyntää äänenkäytössä. Sen aktivointi tekee äänestä erittäin
muhkean ja on varsinkin tietyn äänifakin oopperalaulajille tärkeä työkalu. Vatsaontelon
käyttö vaatii yleensä pitkän harjoittelun eikä sitä kannata tuhlata jokaiseen fraasiin. Kun
lasken äänen vatsaonteloon, pyrin käytännössä laulamaan ensimmäisestä Smilestä läpi.
Suoliluun harjanteiden välissä on siis paikka, josta ääni tulee ulos. Tämä on nimenomaan
Inhalare la vocen ydinajatus. Äänen voi siis ohjata ulos vaikka mistä paikasta.
Jotkut oopperalaulunopettajat suosivat äänen ohjaamista kantapäihin. Silloin sen vaikutus
tuntuu koko kehossa eikä mikään ontelo jää resonoimatta. Luonnollisestikaan tämä ajatus ei
sovi kaikkiin lauluihin. Jokainen laulu pitäisi laulaa tyylilleen uskollisesti. Oopperaääni ei
sovi iskelmään ja myös toisinpäin. Tiettyjen laulujen tulkinta vaatii kuiskaamisen kaltaista
pianissimoa ja se lienee useimmille laulajille kaikkein hankalin tapa laulaa. Tekstin,
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melodian ja asenteen pitäisi kuulua, mutta perinteinen kuiskaus menee niin pieneksi, ettei
sen laulaminen onnistu normaalikonstein. On siis opeteltava uusi tapa kuiskata.
Se tapahtuu kuten perussuorituksessa, avataan Smilet yksi kerrallaan. Imetään melodia,
teksti, oikea asenne ja tulkintaan tarvittava vibraatto sisään sekä ohjataan ääni viidennestä
Smilestä (poskipäästä poskipäähän, suu aukeaa nenän alle) ulos. Rintarekisteriä on koko ajan
vähäisesti mukana tuoden syvyyttä ja muhkeuttaen pianissimoa, mutta ääni kulkee tietoisesti
ja hallitusti kovaan kitalakeen, poskipäihin ja niskaan. Teksti on kuulas, selkeä, kaunis,
erittäin edessä ja tulkinta on todella herkkä pianissimo. Kuiskauksenomainen, mutta silti
kuuluva myös isossa tilassa. Toinen haastava tai jopa erittäin vaikea asia laulamisessa on
trillien eli nopeiden kuvioiden laulaminen. Imun avulla tämäkin on ratkaistavissa. Smilet
auki, reitti kuntoon ja imu käyntiin. Aluksi kannattaa tehdä ihan yksinkertaista
sekuntiliikettä ja taidon karttuessa voi lisätä vaikeusastetta.

5.3

Inhalare la voce jokapäiväisessä elämässä

Kun Smilejä ja Inhalare la vocea oppii käyttämään, suosittelen hyödyntämään niitä ihan
koko ajan ja joka paikassa. Kokemuksesta voin sanoa, että ääni rasittuu huomattavasti
vähemmän kuin ns. normaalikäytössä ja ilmaisusta tulee selkeä sekä helposti kuunneltavaa.
Hymyilevä ilme kasvoilla on myös pelkkää plussaa yleisölle.
Tutustuttuani muihin laulukouluihin viime vuosien aikana, olen entistä vakuuttuneempi tästä
terveellisestä tavasta tuottaa ääntä. Pro gradu –työtäni varten olen tekemässä empiiristä
tutkimusta Smilen vaikutuksista äänenkäyttäjiin. Jokainen oppilaani on oppinut perusteet
aika nopeasti ja suorastaan hämmästynyt omasta etenemistahdista. Smilen liikkeet ovat
yksinkertaisia ja toimivia, jolloin voi rauhassa keskittyä tekemään taidetta tai viihdyttämään
yleisöä.
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6

POHDINTA

Mitä uutta tämä tutkimus antoi ja minkälaisiin johtopäätöksiin tulin? Ensimmäisenä tulee
mieleen se, että vihdoin sain paperille kaiken sen mitä olen kokenut, löytänyt, oppinut ja
tuntenut prosessin aikana. Uuden löytäminen on kannustanut etsimään enemmän ja tuntuu,
että koko ajan löytyykin uutta tietoa tai kokeilemisenarvoisia vinkkejä. Jotkut parhaat opit
ovat tulleet yllättävistä paikoista: Voice massage –hieroja sekä kaustislaista jäsenkorjausta
opettava ja harjoittava Jouni Virkkunen Oulusta on ollut iso apu anatomian ja fysiologian
opettajana. Olenkin vuosien aikana käynyt lukemattomia keskusteluita hänen kanssaan
hengittämisestä, äänen muodostuksesta ja luontaisesta vahvistamisesta sekä siitä, miltä
äänen pitäisi tuntua kropassa sekä miten Smilen avaava vaikutus ja Inhalare la voce –
metodin mukainen äänen kuljettaminen voi helpottaa ääniongelmien kanssa painivia.
Koin vähän hankalana aluksi määritellä minkälaista on hyvä tutkimus. Eettisyys on kaiken
tutkimuksen lähtökohta sekä lisäksi tutkimussuunnitelman laatiminen huolellisesti, hyvin
mietitty tutkimusasetelma sekä raportoinnin laadukkuus. Luotettavuus- ja arviointikriteerit
kuuluvat eettisiin kysymyksiin läheisesti. (Tuomi ja Sarajärvi, 2018)
Tutkimuksen tuloksena summaisin, että Smilen suurin voima piilee sen kokonaisvaltaisessa
tavassa avata vartalo hengittämällä äänenkäyttöä varten, oli se sitten laulua tai puhetta ja
edelleen hyödyntää avautuvia resonanssitiloja ulostulevassa äänessä. Empiirinen
tutkimukseni pro gradu –työtäni varten on käynnissä ja sen tuloksia perkataan sitten
myöhemmin. Myöskin tämän tutkimuksen tuloksena tulleet opetusmetodit ja -harjoitteet
ovat tarkoituksellisen yksinkertaisia ja helppoja oppia jolloin nykyiset oppilaani ovatkin
edistyneet mielestäni uskomattoman nopeasti. Ääniharjoituksia teen (ainakin alkuun) todella
yksinkertaisilla harjoitteilla, koska fokuksen täytyy olla ja pysyä tekniikan ylläpitämisessä
eikä harjoituksen vaativuudessa. Lisätietoa ja oppia tarvitsen oppilaista joilla ei ole
käytössään äänteistössään luontaista /r/ äännettä, koska metodini harjoitukset perustuvat
pitkälti juuri sen käyttämiseen.
Minulle tutkimisesta ja tutkimuksesta on tullut tärkeä osa elinikäistä oppimista ja siksi lähes
säännöllisesti löydän uusia asioita, joka voivat vaikuttavat äänentuotantoon. Testaan ne
yleensä välittömästi ja jos ne tukevat minun tapaani käyttää ääntä, integroin ne osaksi
tutkimustani ja opetustani. Laulaja, laulunopettaja eikä tutkija tule koskaan valmiiksi, vaan
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tutkimusmatka jatkuu aina. Tutkimuksen aikana löysin itsestäni pienen tutkijan joka lienee
uinunut ruususen unta kaikki nämä vuodet. Nälkäni kasvoi syödessä ja se hämmästytti
oikeasti. Äkkiä halusinkin tutkimuksesta mahdollisimman hyvän ja panostin tähän lähes
kaiken aikani. Oli yllättävän helppoa ilmaista itseään ja saada ajatukset paperille niin, että
muutkin ymmärsivät mitä ajan takaa. Onneksi opetan äänenkäyttöä koko ajan ja pääsen
testaamaan rutiinit ja opettamisessa tarvitsemani kielen ja sanonnat oppilaideni kanssa.
Tiedän nyt mikä toimii ja mikä ei. Ja kun omaksuin oikean viittauskäytännön, niin nekin
kävivät helposti.
En ole koskaan ennen ajatellut tieteellistä tutkimusta urana, mutta nyt täytyy tunnustaa, että
se on alkanut kiinnostamaan kovasti. Olen itse löytänyt tutkimusaiheen ja sen kehittäminen
ja vieminen eteenpäin tuntuu voimauttavalta, mielenkiintoiselta, tavoitteelliselta ja
loogiselta. Kunnianhimoahan minulta ei ole koskaan puuttunut, ainoastaan kohde sen
toteuttamiseksi. Taitaa nyt olla sekin asia kohdillaan. Autoetnografinen tutkimus valikoitui
oikeastaan vahingossa tutkimustavaksi. Toisaalta olenhan itse iso osa omaa tutkimustani,
armoton testilaboratorio ja suurin itsekritiikin kohde. Ei todellakaan ole helppoa tutkia omaa
työtä kriittisesti ja karsia rönsyjä, jotka kirjoitusvaiheessa tuntuivat äärimmäisen
olennaisilta. Haluaisin katsoa kuinka pitkälle tämä polku johtaa. Graduni työstämisen aloitan
heti kun olen saanut tämän päätökseen. Empiirinen tutkimukseni alkoi jo pari vuotta sitten
ja jatkan sitä edelleen uusien ja vanhojen oppilaiden kanssa. Tämä on hyvä pohja jatkaa
tutkimusta!
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