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TIIVISTELMÄ
Tämä raportti on osa Kristiina Juntun tohtorintutkinnon opinnäytekokonaisuutta.
Opinnäyte käsittelee pianonsoiton alkuopetusta. Sen tavoitteena on (1) tuoda uusia
mahdollisuuksia pianonsoiton alkuopetukseen laajentamalla ohjelmistoa oman
aikamme musiikkiin, (2) tuottaa alalle uusia käytänteitä ei-perinteisten
soittotapojen, improvisaation ja motoristen harjoitusten avulla, sekä (3) perehtyä
alkuopetuksen erityiskysymyksiin kirjallisen raportin avulla. Opinnäytekokonaisuus
jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen. Ne ovat www-sivusto videotallenteineen,
kirjallinen raportti sekä nuorten pianistien kanssa toteutettu konsertti.
Opinnäytekokonaisuuteen voi tutustua verkossa, osoitteessa www.junttu.net.
Tohtorityön keskiössä on unkarilaisen säveltäjän György Kurtágin (synt. 1926)
säveltämä pianoteoskokoelma Játékok (suomeksi Pelit, Leikit). Se on
avantgardistinen, pedagogisesti ja taiteellisesti merkittävä kokoelma
pianokappaleita ja sen erityispiirteenä on lähestyä soittamista keholähtöisesti,
kokemuksellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Játékok-kokoelmassa käytetään perinteisen
pianotekstuurin lisäksi ei-perinteisiä tapoja soittaa pianoa. Niitä ovat
koskettimistolta soitettavat klusterit eli sävelkimput ja glissandot.
Uusia tiedon esittämisen tapoja opinnäytekokonaisuudessa edustaa www-sivusto.
Sen keskeinen tavoite on esitellä Játékok-kokoelmaa, auttaa sen erityislaatuisen
notaation ymmärtämisessä sekä tulkitsemisessa ja madaltaa näin kynnystä tarttua
materiaaliin. Sivuston videoaineisto sisältää kokoelman Játékokin kappaleita, eiperinteisten soittotapojen esittelyn, esimerkkejä alkuopetuksen improvisaatiosta
sekä pianojumppaa eli pianistien motorisia harjoitteita.
Raportissa käsitellään teemoja, jotka liittyvät pianonsoiton alkuopetukseen. Näitä
teemoja ovat Játékok-kokoelman lisäksi lapsen motoriikan kehitys soitonopettajan
näkökulmasta, ei-perinteisten soittotapojen mahdollisuudet
pianonsoitonopetuksessa sekä alkuopetuksen improvisaatio.
Opinnäytekokonaisuuteen kuuluva konsertti pidettiin Sibelius-Akatemian
konserttisarjassa 17.9.2006. Konsertin otsikko oli Juhlat mustilla ja valkeilla
koskettimilla – György Kurtág 80 vuotta. Esiintyjinä oli kirjoittajan lisäksi
pääkaupunkiseudun musiikkiopistojen oppilaita. Myös konsertti on nähtävissä ja
kuultavissa verkossa.
Sibelius-Akatemian DocMus -yksikössä valmisteltu tutkinto on suoritettu
kehittäjäkoulutuslinjalla ja sillä on taiteellis-pedagoginen orientaatio.
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ABSTRACT
This report is part of the portfolio required for the Development Study Programme
for the degree of Doctor of Music and it has an artistic-pedagogical orientation. The
subject of this degree is the early stages of piano teaching. The portfolio aims to: 1)
broaden the ways in which we approach piano teaching in the early stages by using
contemporary music, 2) bring new possibilities to teaching by using non-traditional
piano techniques, improvisation and physical exercises and 3) examine the special
aspects of teaching in the early stages. The portfolio comprises three parts: 1)
internet-sites, 2) this report and 3) a concert with young pianists. The portfolio can
be seen and heard on the web at www.junttu.net.
The main focus of the work is Játékok (“Games”, in English), composed by the
Hungarian György Kurtág. It is an avant-gardist, pedagogically and artistically
remarkable collection of short piano pieces, which have been written for pianists of
all ages. The main pedagogical ideas in Játékok are the use of the piano as a toy as
well as the use of the whole body for playing. Játékok combines the teaching of basic
piano playing technique with the development of musical expression and brings the
body to the centre of playing. In Játékok, Kurtág uses some non-traditional piano
techniques, such as different kinds of clusters (played by both the palm of the hand
and the arm) and glissandi.
New ways of presenting information are introduced in the first part of the portfolio,
the web site. On the web site one can find a large collection of videos which
concentrate on the introduction of the non-traditional playing techniques used in
Játékok and the improvisations played by young pianists. This web site also presents
a collection of physical exercises for pianists. The exercises contain musical
movement preparation which can be done without the instrument.
The second part of the portfolio, this report, deals with teaching piano in the early
stages. The main focus is on Játékok and the pedagogical implications which arise
from it. The report introduces the natural physiological development of children
from the instrumental teacher’s point of view. It also argues that using nontraditional playing techniques can bring about new opportunities in teaching piano.
Non-traditional techniques can be used as a source of improvisation in the early
stages.
The third part of the portfolio was a concert held in the Sibelius-Academy chamber
music hall on 17th September 2006. The title of the concert was: Celebration on the
black and white keys, György Kurtág 80 years. Performers were young pianists from
the Helsinki area music institutes and the writer.
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ESIPUHE
Tohtorin opinnäytteen tekeminen on paljolti yksinäistä puurtamista. Kuitenkaan työ
ei synny vain yhden ihmisen ponnisteluna vaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
Kiitos teille kaikille, jotka olette auttaneet minua projektini eri vaiheissa, jaksaneet
loputonta innostustani aiheesta ja toisaalta tukeneet ja kannustaneet, kun usko työn
valmistumiseen on ollut koetuksella. Lähes kaksi vuosikymmentä on kulunut siitä,
kun tapasin Kurtágin ensimmäistä kertaa ja miltei vuosikymmen siitä, kun aloitin
tämän tohtori-projektini Sibelius-Akatemiassa. Kun otin tämän tohtorityön osaksi
elämääni, en todellakaan tiennyt, minkä suuruusluokan projektiin olin ryhtynyt.
Olen työn aikana kasvanut ja muuttunut ja elänyt rikasta elämää. Ihmeellistä on, että
työ on nyt saamassa päätöksensä.
Opinnäytetyöni valmistumisesta kuuluu ensiksi kiitos ohjaajalleni professori Marcus
Castrénille, joka auttoi minua säilyttämään suhteellisuudentajuani sekä saattamaan
opinnäytetyötäni julkaisukelpoiseen kuntoon. Marcus ja yhteinen näkymätön
ystävämme ”täti Amalia” ovat auttaneet selkeyttämään ajatteluani ja hiomaan
kirjoitusasua jaettavaan muotoon. Kiitän Marcusta myös siitä, että hän on uskonut
minuun ja muistanut toistaa Remun sanoja ”tää me tehdään”. Kiitän myös
ohjausryhmääni, johon kuuluivat Marcuksen lisäksi MuT Annikka Konttori ja
ohjaaja, TeT Ilari Nummi.
Sitten kiitos Esittävän Taiteen tutkijakoulun tohtoriopiskelijoille, joiden kanssa olen
voinut jakaa opinnäyteprojektiini kuuluvia iloja ja suruja. Kiitän heitä yli taide- ja
tiederajojen läikehtineestä opinnäytteeseeni kohdistuneesta innostuksesta ja tuesta.
Erityisesti haluan kiittää professori Anne Sivuoja-Gunaratnamia työprosessiin
ohjauksesta, arvokkaista kommenteista käsikirjoitukseen sekä tuesta niinä hetkinä,
kun oma uskoni työhöni on ollut koetuksella. Kiitän myös professorit Yrjä-Juhani
Renvallia ja Heikki Laitista sekä lehtori Alfonso Padillaa varauksettomasta
kannustuksesta ja uskosta pedagogiseen ajatteluuni (Yrjö-Juhani puhui jopa
evankeliumista) ja sen kehittämiseen. Kiitän myös nippupäivänä arvokkaita
kommentteja antaneita Marjaana Virtasta, Erkki Huovista, Kata Nummi-Kuismaa ja
Markus Manteretta.
Kiitän myös substanssiohjauksesta sekä arvokkaista kommenteista LT Timo
Jaakkolaa, KT Lauri Väkevää sekä KT, erikoistutkija Helena Viholaista ja professori,
PsT Timo Ahosta.
Kiitän Fil.tri Erja Kososta sekä MuT Tuoma Malia kommenteista työni
esitarkastusvaiheessa. Heidän esitarkastuslausuntonsa sekä heidän kanssaan
käymäni sähköiset keskustelut auttoivat minua saamaan työstäni sisällöllisesti
eheämmän. Erja Kosonen auttoi minua loppuvaiheessa sekä artikuloimaan
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ajatuksiani täsmällisemmin että nostamaan omaa kehittäjä-kontribuutiotani
selvemmin esille.
Erityinen kiitos Katalle, kollegalleni Katarina Nummi-Kuismalle, tuesta,
kiinnostuksesta ja dialogista kaiken sen suhteen, mikä kuuluu tutkimukseen ja
elämään. Tämä työ on paljon velkaa sinun innovatiiviselle opetuksellesi, ajattelullesi,
rohkaisullesi ja meidän tuntikausia kestäville keskusteluille musiikista,
pianonsoitosta, tutkimuksesta ja opettamisesta. Olet muistuttanut minua
säännöllisesti työni pedagogisen ajattelun tärkeydestä. Lisäksi haluan kiittää sinua
suuresta tuesta, jonka olet antanut taiteilijuudelleni. Ilman sinua en olisi taitelijana
kasvanut omaksi itsekseni.
Lämpimän kiitoksen ansaitsee myös pienryhmä, jonka jäseniä olivat Kata, Anu
Vehviläinen ja Markus Mantere. Kiitän myös Maisa Varilaa korvaamattomasta avusta
suomen kielen koukeroissa. Hän opetti minulle että kielenhuolto ei ole vain
rakenteita ja pilkkusääntöjä vaan nimenomaan sanomisen tarkkuutta ja
artikulointia. Lisäksi kiitän Johanna Koskimiestä ulkoasun viimeistelystä ja viime
hetkien venymisestä.
Kiitän DocMus-yksikköä, Est-tutkijakoulua, Sibelius Akatemian Innovaatiokeskusta
(nykyinen Kehittämiskeskus), Sibelius-Akatemian testamenttisäätiötä, Kordelinin
rahastoa, Wihurin rahastoa sekä Suomen Kulttuurirahastoa saamistani apurahoista.
Haluan kiittää myös ystäviäni sekä perhettäni, etenkin sisaruksiani Juhaa ja Sanna
tuesta työn tekemisen eri vaiheissa. Kiitos kuuluu myös kehonhuollon ohjaajilleni
Päivi Kiljalalle, Sampo Idstamille ja Minna Schauman-Ekille sekä varsinkin Reposen
Pekalle.
Lopuksi kiitän Juha Puhakkaa, elämäni rakkautta, läsnäolosta, kärsivällisyydestä,
kodin hoidosta, aina läsnä olevasta helpdeskistä, videoiden kuvaamisesta,
editoinnista ja verkkomateriaalin hiomisesta. Ilman sinua tämä työ olisi aivan toisen
näköinen. Osoitit minulle, miten pitää huomio taltan kärjessä ja toisaalta myös miten
täytyy vain uskaltaa antaa itselleen mahdollisuus ajatella innovatiivisesti. Olet
sietänyt hyvin hajamielisyyttäni, turbulensseja, uppoutumistani sekä muistuttanut
levon ja rentoutumisen tärkeydestä sekä jokapäiväisen kohtaamisen tärkeydestä.
Olet minun kotini.
Vielä kiitos oppilailleni, joita ilman tämä työ ei olisi koskaan ollut mahdollinen.
Kiitos myös oppilaiden vanhemmille kärsivällisyydestä, joustavuudesta ja
kannustuksesta työn eri vaiheissa.
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Tämä kirja on omistettu äidilleni pianotaiteilija Hilkka Servo-Juntulle, joka johdatti
minut musiikin maailmaan. Hän näytti esimerkillään, että ihmisen on mahdollista
kasvaa aikuisenakin itsenäiseksi. Lisäksi hän osoitti, että nainen voi olla taiteilija,
intellektuelli ja opettaja, ja että ihmisen aivot ovat eriskummalliset ja lopulta
tärkeintä on läsnäolo, huumori ja rehellisyys.

Kotona, Helsingin Myllypurossa, keittiön pöydän ääressä 2.2.2010.
Kristiina Junttu
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Motto
Pieni lettipäinen tyttö soitti hiljaisia glissandoja oikealla kädellä ja vasemmalla hän
pudotti glissandon sisälle pehmeän, yksinäisen fis-äänen, aivan kuin raskaan
sadepisaran. Tyttö oli pieni, hänen jalkansa eivät ylettyneet pedaalille. Hän oli
keskittynyt soittamiseen. Vaikutelma oli, kuin hän olisi asunut äänessä, sen sisällä.
Soiton jälkeen jäi hiljaisuus. Ei kiusallinen vaan tarpeellinen, luonnollinen. Kysyin
tytöltä: “Mistä tämä kappale kertoo?” Tyttö mietti hetken, kunnes vastasi hiljaisella,
mutta varmalla äänellä: “Ajasta, jolloin en ollut vielä syntynyt”. Hymyilin. Ymmärsin,
että olemme oikealla tiellä.
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JOHDANTO

Käsillä oleva raportti on osa Sibelius-Akatemian DocMus-yksikön kehittäjäkoulutuksessa valmistelemaani musiikin tohtorin tutkintoa. Kehittäjäkoulutuksen
mukainen tutkinto suoritetaan erikoistumalla tiedollisesti ja taidollisesti johonkin
musiikkialan erityiskysymykseen. Kehittämishankkeen tavoite on tuoda uusia
mahdollisuuksia pianonsoiton alkuopetukseen laajentamalla ohjelmistoa oman
aikamme musiikkiin, tuomalla ei-perinteisten soittotapojen, improvisaation ja
motoristen harjoitusten avulla alalle uusia käytänteitä sekä tämän kirjallisen
raportin avulla tietoa alkuopetuksen erityiskysymyksiin. Tällä kehittäjäkoulutusprojektilla on taiteellis-pedagoginen orientaatio ja siinä pääsee esiin kirjoittajan
persoonan eri puolet taiteilija, opettaja ja tutkija.
Tohtorityön keskiössä on unkarilaisen säveltäjän György Kurtágin (synt. 1926)
säveltämä pianoteoskokoelma Játékok (suomeksi Pelit, Leikit). Se on avantgardistinen, pedagogisesti ja taiteellisesti merkittävä kokoelma pianokappaleita, ja se
sisältää uusia tapoja lähestyä pianonsoiton opetusta. Kokoelma koostuu kahdeksasta
kirjasta, joissa on yhteensä useita satoja kappaleita. Sen erityispiirteenä on lähestyä
pianonsoittoa keholähtöisesti, kokemuksellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Kurtág
käyttää Játékok-kokoelmassaan perinteisen pianotekstuurin lisäksi ei-perinteisiä
tapoja soittaa pianoa. Niitä ovat klaviatuurilta soitettavat erilaiset klusterit eli
sävelkimput ja glissandot.
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JOHDANTO

Olen tohtorityössäni kehitellyt Játékokista omaksumaani pedagogiikkaa eteenpäin ja
luonut näin uusia käytänteitä alkuopetukseen.1 Olen soveltanut ei-perinteisiä
soittotapoja improvisaation materiaaliksi ja näin kehittänyt keholähtöistä improvisaatiota, joka soveltuu pianonsoiton alkuopetukseen. Olen myös kerännyt ja
soveltanut eri lähteistä motorisia harjoitteita, jotka auttavat pikkupianisteja
havainnoimaan ja tulemaan tietoisiksi omasta kehostaan ja sen liikkeistä.
Pianojumppaharjoitusten avulla voidaan harjoitella soittamisessa tarvittavia
liikkeitä ilman instrumenttia.
Kehittäjänkoulutuksen mukainen tutkinto eroaa monelta osin tieteellisestä
väitöskirjatyöstä ja myös taiteellisesta tutkinnosta. Kyseessä on uudehko
opiskelumuoto, jossa on mahdollista yhdistää tieteellinen ja käytännönläheinen
materiaalintuotanto sekä taiteellinen työ. Perinteisempää tiedontuotantoa
opinnäytekokonaisuudessani edustaa tämä raportti. Se sisältää osittain tieteellistä
tiedontuotantoa mutta eroaa kuitenkin perinteisestä väitöstutkimuksesta sekä
tavoitteiltaan että kysymyksenasettelultaan. Sen näkökulma on käytännönläheinen
ja se pyrkii tekemään näkyväksi taiteilija- sekä opettajakokemuksesta syntyneitä
ajatuksia. Toiseksi yhden yksittäisen selkeän tutkimuskysymyksen sijaan siinä
nostetaan esiin useampi kysymyksiä, ikään kuin teemoja, jotka kaikki liittyvät
pianonsoiton alkuopetukseen. Näitä teemoja ovat Játékok-kokoelman lisäksi lapsen
motoriikan kehitys soitonopettajan näkökulmasta, ei-perinteisten soittotapojen
mahdollisuudet pianonsoitonopetuksessa, pianistien motoriset harjoitukset sekä
alkuopetuksen improvisaatio. Uutta, käytännönläheisempää tiedon esittämisen
tapaa opinnäytekokonaisuudessa edustaa laaja www-sivusto.
Www-sivusto on suunniteltu muusikoiden ja soitonopettajien käyttöön ja siinä
esitellään runsaan videoaineiston avulla Játékok-kokoelman ei-perinteisiä soittotapoja, Játékokin kappaleita, lasten improvisaatioita ja motorisia harjoitteita

1

Haluan tässä yhteydessä korostaa, että pyrkimykseni ei ole korvata perinteisiä opetusmetodeja vaan

nimenomaan tuoda uusia mahdollisuuksia ja käytänteitä traditionaalisen opetuksen rinnalle. Oma
opetusmetodini on käyttää laaja-alaisesti erilaisia opetusmateriaaleja. Perinteisten pianokoulujen
lisäksi oppilaani soittavat mm. tuttuja lastenlauluja korvakuulolta sekä soinnuttavat niitä. He
harjoittelevat myös transponointia soitonopintojen alkuvaiheesta saakka. Lisäksi oppilaat saavat itse
vaikuttaa soitettavaan ohjelmistoon ja tuoda tunnille omia sävellyksiään tai suosikkisävelmiään.
Tässä raportissa en varsinaisesti esittele omaa opetusmetodiani kattavasti vaan pyrin nostamaan
esiin käytänteitä, jotka voivat täydentää perinteisempää opetusta.
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(pianojumppaa). Sivustolla avataan Kurtágin notaatiota ja havainnollistetaan videoesimerkein ei-perinteisiä soittotapoja, niiden haltuun ottamista harjoittelemalla
sekä miten niitä voi käyttää improvisoinnin materiaalina. Liikkuvan kuvan avulla
pyrin tekemään näkyväksi sitä tietoa, mikä tavallisimmin näkyy konserteissa,
kursseilla ja luokkahuoneissa. Tämä tieto on osittain niin sanottua hiljaista tietoa,
jota on varsin vaikea artikuloida ainoastaan kirjoitetun tekstin avulla.
Opettajat ja soittajat ovat vuosien varrella olleet kiinnostuneita Játékokista, mutta
heillä ei ole ollut välineitä lähestyä materiaalia. Kynnyksenä on ollut juuri Kurtágin
käyttämän notaation poikkeavuus. Tohtoriprojektini eräs keskeinen tavoite on
auttaa Kurtágin notaation ymmärtämisessä, tulkitsemisessa ja ilmaisemisessa ja
madaltaa siten kynnystä tarttua materiaaliin. Videoaineiston avulla musiikin
erityisyys, sen soinnillinen rikkaus ja soittotapojen moninaiset tekniikat avautuvat.
Näin Játékok voi tuoda kallisarvoisen lisän jo olemassa olevaan pedagogiseen
materiaaliin.

1.1

Opinnäyte

Tutkintoni opinnäytekokonaisuus jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen. Ne ovat
käsillä oleva raportti, laaja www-sivusto videotallenteineen sekä oppilaiden kanssa
toteutettu konsertti.

1.1.1 Www-sivusto
Www-sivusto jakautuu kolmeen osakokonaisuuteen. Laajin osakokonaisuus
esittelee Kurtágin Játékok-kokoelmaa. Toinen kokonaisuus esittelee kehittelemääni
improvisaatiota ja kolmas motorisia harjoitteita pianisteille.
Ensimmäisen osakokonaisuuden, eli Játékok-sivuston tärkeimmän annin
muodostavat videotallenteet, jotka koostuvat ei-perinteisten soittotapojen
esittelyistä sekä valikoimasta kappaleita. Soittotapavideoita on yli kaksikymmentä ja
niiden joukossa on myös harjoitteita, jotka valmentavat soittotapojen
omaksumiseen. Soittotapavideoissa esiintyvät itseni lisäksi oppilaani Mikaela
Mitronen ja Emilia Kokko. Myös Játékokin kappaleita esitellään yli kaksikymmentä.
Kappaleet ovat kooste eri kirjoista ja antavat läpileikkauksen kokoelman
sisältämästä musiikista. Samalla ne esittelevät ei-perinteiset soittotavat
käytännössä. Játékok-videoissa esiintyvät kirjoittajan lisäksi opettaja-kollegoideni
oppilaat Elsa ja Rosa Sorvari, Henna Helasvuo ja Emilion Wessman Espoon
musiikkiopistosta, Kare Karjalainen, Aleksi Vartiainen ja Eemil Ritvaniemi Käpylän
Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta
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musiikkiopistosta sekä Oona Mali Länsi-Helsingin musiikkiopistosta ja silloiset omat
oppilaani Noora Ylönen ja Sonja Lehtonen.
Videomateriaalin lisäksi Játékok-sivustolla keskitytään Kurtágin säveltäjähistoriaan
ja Játékok-kokoelman taustaan. Paneudun myös seikkaperäisesti Játékokin notaation
erityslaatuisuuteen ja pyrin selventämään, mitä säveltäjä on tarkoittanut erityisillä
merkintätavoillaan. Soittotapoja koskevat erityismerkinnät on linkitetty vastaaviin
videoesimerkkeihin. Sivustolla esittelen Játékokin eri kirjat. Ensimmäiseen kirjaan
perehdyn tarkasti, koska se on avain muihin kirjoihin. Käyn läpi sen rakenteen ja
kaikki kappaleet yksityiskohtaisesti. Kuvailen kappaleet, niissä käytetyn notaation ja
soittotavat yksityiskohtaisesti sekä poimin esiin ne, jotka soveltuvat ensimmäisiksi
kappaleiksi pianonsoitonopiskelun alussa. Tämän jälkeen esittelen lyhyesti muut
Játékokin kirjat. Sivustolla on myös Kurtágin kirjoittama Játékokin esipuhe, joka
valottaa kokoelman taustalla olevia pedagogisia ajatuksia. Lisäksi sivustolle on
koottu linkkejä muihin aihetta käsitteleviin sivustoihin ja tallenteisiin.
Www-sivuston toinen osakokonaisuus esittelee kehittelemääni alkuopetuksen
improvisaatiota. Materiaalina käytetään Játékokista omaksuttuja ei-perinteisiä
soittotapoja, kuten klustereita ja glissandoja sekä yksittäisiä äänitapahtumia. Myös
pedaalia käytetään alusta saakka. Improvisaation lähtökohta on kehollinen. Lapset
käyttävät omaksumiaan soittoliikkeitä ja äänimaailmoja luovasti yhdistellen.
Sivustolla on videotallenteina esimerkkejä lasten soittamista improvisaatioista.
Niissä esiintyvät oppilaani: Emilia Kokko, Mikaela Mitronen, Alissa ja Milena
Niemivirta, Elsa Uusijärvi ja Wilma Korkeela.
Www-sivuston kolmas osakokonaisuus esittelee pianisteille suunnattuja motorisia
harjoitteita, eli ”pianojumppaa”. Pianojumppasivustolla esiteltävien harjoitusten
tavoitteena on opettaa pianonsoitossa tarvittavia liikkeitä, lisätä soittajan kehon
liikkuvuutta, vakauttaa kehoa sekä vahvistaa oppilaan motoriikan hahmotusta.
Harjoitukset soveltuvat hyvin pianoharjoittelun tueksi, esimerkiksi lämmittelyksi
ennen varsinaisten pianokappaleiden harjoittelua. Harjoitusten avulla kehitetään
liikkeen hallintaa, tasapainoa, asennon säilyttämistä, hieno- ja karkeamotorisia
taitoja sekä koordinaatiota. Lisäksi harjoitukset toimivat piristysruiskeena
soittotunneilla ja harjoittelun välissä tähdäten kehontuntemuksen ja
keskittymiskyvyn parantamiseen. Harjoitukset ovat kuvattu videotallenteina, ja
niihin on liitetty sanalliset ohjeistukset. Pianojumppavideoilla esiintyvät lisäkseni
oppilaani Onni Laukkanen, Emma Vanninen, Emilia Kokko, Mikaela Mitronen, Matias
Pajula sekä Wilma Korkeela.
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1.1.2 Konsertti ja tallenteet
Opinnäytekokonaisuuteeni kuuluu myös konsertti, joka pidettiin Sibelius-Akatemian
konserttisarjassa 17.9.2006. Konsertin otsikko oli Juhlat mustilla ja valkeilla
koskettimilla – György Kurtág 80 vuotta. Konserttiproduktiossa testasin Játékokkokoelman pedagogisia ideoita.2 Konsertin ohjelma sisälsi soolopianokappaleita,
nelikätistä ja kahden pianon musiikkia Játékok-kokoelmasta, Kurtágin sovittamia
J.S.Bachin koraaleja sekä oppilaiden omia kappaleita, jotka ovat syntyneet Kurtágin
inspiroimina. Konsertti toteutettiin kokonaistaideteoksena, jonka työryhmässä oli
kirjoittajan lisäksi ohjaaja Ilari Nummi ja valosuunnittelija Anne Leino. Esiintyjinä oli
kirjoittajan lisäksi pääkaupunkiseudun musiikkiopistojen oppilaita, samat nuoret
pianistit kuin Játékok-kappaleiden tallenteissa.
Konsertista tehtiin DVD-tallenne, joka on ladattavissa sivustolta. Konsertin
yksittäiset esitykset ovat myös erillisinä video-tallenteina Játékok-verkkosivuilla.

1.1.3 Kirjallinen raportti
Tässä raportissa käsittelen kolmea pianonsoiton opetukseen läheisesti liittyvää
teemaa, jotka ovat: Játékok-kokoelma, soittajan kehollisuus sekä improvisaatio.
Kaikki teemat lähestyvät pianonsoiton alkuopetusta kineettisestä, liikelähtöisestä
näkökulmasta. Kaksi jälkimmäistä teemaa ovat nousseet raportin sisällöksi juuri
alkuperäisen aineistoni, Játékokin innoittamina.
Raportti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa keskityn Játékokkokoelmaan. Esittelen ensin György Kurtágin säveltäjähistoriaa ja Játékokin
taustavaikutteita. Seuraavaksi esittelen kääntämäni Kurtágin esipuheen Játékokiin.
Mielestäni se valottaa Játékok-kokoelman taustalla olevia pedagogisia ajatuksia
merkittävällä tavalla. Tämän jälkeen käyn läpi Játékokin kirjat. Ensimmäiseen
kirjaan ja sen rakenteeseen perehdyn yksityiskohtaisesti, koska se toimii avaimena
muihin kirjoihin. Tämän jälkeen esittelen lyhyesti muut Játékokin kirjat. Raportin
ensimmäisen osan lopussa olen tiivistänyt Játékok-kokoelman pedagogiset
mahdollisuudet seitsemäksi pedagogiseksi periaatteeksi. Esittelen periaatteet sekä
arvioin kokoelman erityislaatuisuutta ja pohdin, mitä uutta se voisi mahdollisesti
tuoda pianonsoiton opetukseen. Raportin ensimmäinen osa pohjautuu

2

Vastaavia konsertteja olen tehnyt aiemmin Játékok-kurssien yhteydessä. Ks. tarkemmin alaviite 5.
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lisensiaatintutkintoni kirjalliseen osuuteen. Játékok-kokoelman kohdalla oma
asiantuntijuuteni nojaa opettajuuteeni tuomaan kokemukseen, toimintaani
konserttipianistina sekä pitkään opiskeluuni Kurtágin johdolla (ks. tarkemmin 1.4
Raportin ensimmäisen osan lähteet). Olen esittänyt konserteissani suuren määrän
Játékokin kappaleita ja Kurtágin pianokamarimusiikkiteoksia. Soittaminen on
syventänyt Kurtágin musiikin tuntemustani ja antanut oman näkökulmansa työhön.
Raportin toisessa osassa kehittelen Játékokin innoittamia pedagogisia ajatuksia.
Keholähtöisen lähestymistavan johdattelemana paneudun lapsen motoriseen
kehitykseen. En löytänyt vastauksia kysymyksiin lasten kehityksestä, motorisista ja
psyykkisistä valmiuksista sekä oppimisen ja opettamisen mekanismeista
pianonsoiton oppikirjoista. Löysin vastauksia varhaiskasvatuksen, erityisopetuksen,
liikunnan, psykologian ja opetuksen filosofian kirjallisuudesta. Olen pyrkinyt
soveltamaan löytämiäni tietoja ottamalla huomioon soitonopetuksen erityispiirteet.
Pyrkimykseni on myös pohtia, voisiko lapsen kehityksellisiä valmiuksia entistä
paremmin kehittää ja tukea kappalevalinnoilla ja harjoituksilla.
Motoriikkaa ja kehon toimintaa käsittelevistä luvuista siirryn kuvaamaan käytännön
opetustilanteita ja improvisaatiota alkuopetuksen työvälineenä. Esittelen
kokonaisvaltaista lähestymistä pianonsoiton alkuopetukseen. Käyn ensin läpi
alkeistekniikka ja soittajan kehonhallintaa. Etenen kohti liikelähtöistä soittamista ja
erittelen, mitä hyötyä ei-perinteisistä soittotavoista on ja miten hyöty ilmenee
perinteisen ohjelmiston omaksumisessa. Myöhemmin vielä esittelen kehittelemääni,
alkuopetukseen soveltuvaa liike- ja keholähtöistä improvisaatiota. Myös
improvisaation materiaalina käytetään Játékokista omaksuttuja ei-perinteisiä
soittotapoja. Improvisoimalla lapsi laajentaa musisoimistaan kirjoitetun tekstuurin
ulkopuolelle mielikuvitustaan apuna käyttäen, spontaanisti itse keksien ja
oppimaansa soveltaen. Tämä kehittää oppilaan autonomisuutta ja voi toimia väylänä
säveltämiseen.
Raportissani on paljon käytännön esimerkkejä opetustilanteista ja oppilaista.
Esimerkkitapaukset ovat omilta oppilailtani vuosien varrelta, ja yksityisyyden
suojan takia oppilaiden nimet on muutettu.

1.1.4 Raportin ja www-sivuston päällekkäisyyksistä
Opinnäytetyöni lähtökohtana on ollut, että sen eri osakokonaisuudet – raportti,
www-sivusto ja konserttitallenne – toimisivat itsenäisinä kokonaisuuksina. Tästä
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syystä ne sisältävät jossain määrin päällekkäistä materiaalia. Päällekkäisyydet
keskittyvät työn kirjalliseen Játékok-aineistoon, joka on esillä sekä raportissa että
sivustolla. Näin ollen raportin ensimmäinen osa ja www-sivuston kirjalliset Kurtág
ja Játékok -osuudet sisältävät täysin samaa materiaalia. Kirjalliset osuudet eroavat
toisistaan kuitenkin siinä, että raportissa lähteet on merkitty tarkasti ja sivustolla
suuri osa niistä on jätetty pois lukukokemuksen helpottamiseksi. Sivustolla oleva
Játékok-materiaali laajenee raportin vastaavasta esittelemällä yksityiskohtaisesti
Játékokin notaation ja ei-perinteiset soittotavat sekä kaikki ensimmäisen kirjan
kappaleet. Soittotapojen videoesimerkkejä tukevat sanalliset ohjeistukset, jotka ovat
hyvin yksityiskohtaisia ja omasta opetus- ja soittokokemuksesta nousevia. Myös
ensimmäisen kirjan kappaleiden yksityiskohtaiset kuvaukset, eräänlainen database,
ovat hyvä esimerkki käytännönläheisestä tiedontuotannostani, joka on suunniteltu
palvelemaan kollegoita jokapäiväisessä opetustyössä.
Sivusto on siis suunniteltu pianonsoitonopettajille ja muille musiikin ammattilaisille.
Sen lähtökohta ei ole tieteellinen vaan käytännönläheinen. Lähtökohtanani sivustoa
koostaessani on ollut, että aineistoa täytyy pystyä selaamaan. Tästä syystä myös
sivuston eri osa-alueet saattavat sisältää päällekkäistä materiaalia. Raportin
kohdeyleisö taas laajenee pianonsoitonopettajista ja muusikoista muihin opetuksen
ammattilaisiin, tutkijoihin sekä yleisesti soitosta ja pedagogiikasta kiinnostuneisiin.

1.2

György Kurtág

György Kurtág (s. 1926) on yksi aikamme johtavista säveltäjistä. Hänet tunnetaan
myös pitkän linjan opettajana, erityisalueenaan kamarimusiikki. Hän toimi
Budapestin Liszt-Akatemian kamarimusiikin professorina liki kolme
vuosikymmentä. Säveltäjänä hän ponnahti suuren musiikkiyleisön tietoon vasta
1980-luvulla, vaikka hänen musiikillinen uransa alkoikin vuosikymmeniä
aikaisemmin (Halász 1998, 3). Kurtágin musiikille on tyypillistä äärimmäisen
pelkistetty ja silti räjähdysmäinen ilmaisuvoima. Sen omin ilme on pienissä
muodoissa, välähtävissä hetkissä, joiden voima perustuu siihen, että ne ovat
loppuun saakka hiottuja (Nieminen 1990, 14).
Kurtágin musiikissa kuuluvat omintakeisena sekoituksena uuden musiikin
avantgardismi, hengenheimolaisinaan erityisesti Karlheinz Stockhausen (1928–
2007), John Cage (1912–1992), György Ligeti (1923–2006), Kurtágin unkarilainen
perimä, eritoten Béla Bartók (1881–1945) ja Zoltán Kodály (1882–1967) sekä
monet muut ilmiöt, jotka pohjautuvat länsimaisen taidemusiikin historiaan. Tästä
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yhdistelmästä syntyy musiikillinen kieli, joka on yhtä aikaa ennenkuulumatonta ja
samalla kovin tuttua. (Halász 1998, 3.)
Vetäytyvän, herkän ja aikaisemmin hyvinkin harvakseltaan säveltäneen Kurtágin
ura on ollut kaikkinaista loistoa vailla. Hän on joutunut kohtaamaan vuosikausiakin
kestäneen musiikillisen mykkyyden ja sanookin olevansa kiitollinen, että ylipäänsä
kykenee säveltämään (Varga 2009, 16). Kuitenkin käy koko ajan yhä ilmeisemmäksi,
että Kurtág on yksi vastikään päättyneen vuosisadan suurista säveltäjistä.
Kurtágin useat teokset ovat lukuisien lyhyiden osien muodostamia sarjoja.
Yksittäiset osat muodostavat dramaturgisen kokonaisuuden, jonka osien paikkaa
olisi mahdoton vaihtaa. Kurtág on sävellystyylissään hylännyt miltei kokonaan
perinteiset kehittelyä sisältävät muotoratkaisut. Hänellä on tapana käyttää siellä
täällä myös erittäin vapaita, miltei improvisoituja rytmejä. (Halász 1998, 5–10.)
Viime vuosina Kurtágin hahmo on alkanut saada myyttisiä piirteitä. Hänen
kieltäytymisensä julkisuudesta on kasvattanut häntä kohtaan tunnettua
kiinnostusta. Se, että Kurtág vaikenee itsestään, syventää tarvetta kuunnella, mitä
hänen musiikillaan on sanottavana.

1.3

Játékok on pelejä ja leikkejä

Játékok kääntyy siis suomeksi Pelit ja leikit (unkarin kielen sanakirja antaa Játéksanalle seuraavat merkitykset: leikki, kisa, lelu,[urh] peli, [mus] soitto, näytelmä,
leikkiminen ja pelaaminen, sanan päättävä -ok on monikon pääte).3
Játékok sisältää tällä hetkellä kahdeksan kirjaa, joissa kaikissa on kymmeniä
kappaleita. Kirjat 1–3 ja 5–7 koostuvat pääosin soolopianokappaleista. Osat 4 ja 8 on
omistettu yhteissoitolle, ja ne sisältävät sävellyksiä yhdelle pianolle nelikätisesti tai
kahdelle pianolle. Kirjat jakaantuvat mielestäni kahteen neljän kirjan sarjaan.
Ensimmäisen muodostavat kirjat 1–4 (julkaistu 1979) ja toisen kirjat 5–8 (julkaistu
1997–2003). Tämä jako perustuu siihen, että ensimmäiset sarjan kirjat ovat
syntyneet pedagogisista lähtökohdista ja hyvin lyhyen ajan kuluessa. Jälkimmäisen

Játékok-kokoelmasta on toistaiseksi olemassa yksi yksityiskohtaisempi tutkimus (ks. tarkemmin
Wischmann 1997). Lisäksi on artikkeleita, jotka ovat keskittyneet yhteen tai useampaan yksittäiseen

3

kappaleeseen (ks. mm. Johnson 2002; Beckles Willson, 2000; Cavaye 1998).

Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta

JOHDANTO

21

sarjan kirjat ovat vastaavasti syntyneet pidemmän ajanjakson kuluessa ja ovat
enemmänkin teoskokoelmia.
Játékok on myös päiväkirjamainen pianomusiikin kokoelma, joka on kirjoitettu
kaikenikäisille pianisteille. Kokoelman perusajatuksena on pyrkimys käyttää pianoa
kuin se olisi leikkikalu, ja toisaalta myös käyttää koko kehoa soittamiseen (Beckles
Willson, 2000; Johnson 2002, 19; Cavaye, 1998, 17; Halász 1998, 12). Kurtág
käyttääkin Játékokissa perinteisen pianotekstuurin lisäksi ei-perinteisiä tapoja
soittaa pianoa. Myös pedaali ja koko koskettimisto ovat käytössä heti ensimmäisestä
tutustumisesta soittimeen. Monet kappaleet soveltuvat yhtä hyvin
konserttipianistien repertuaariin kuin aloittelevien pianistien ensimmäisiksi
kappaleiksi. Näin pedagogisuuden käsite saa teoskokoelmassa aivan uuden
ulottuvuuden.
Kappaleiden karaktäärien kirjo sekä sointimaailma ovat hyvin monipuolisia.
Suuressa osassa kappaleita Kurtág nostaa etualalle musiikin kehollisen kokemisen,
liikkeen ja kosketuksen merkityksellisyyden. Hän yrittää välttää musisoinnin ja
oppimisen abstraktia älyllistämistä. Pianonsoittoa lähestytään liikkeen ja kokemisen
kautta, kokien ja kokeillen, toisin kuin perinteisemmässä pedagogisessa
pianomusiikissa. Játékok antaakin soittajalle mahdollisuuden antautua dialogiin
soittimen kanssa. (Beckles Willson 2002, 278; Johnson 2002, 284.) Játékokkokoelman kappaleet avaavat soittajalle mahdollisuuden tutustua kehoonsa
musiikin kautta ja tutustua musiikkiin kehonsa kautta.

1.4

Kurtág ja Játékok –osuuksien lähteistä

Suurin ja tärkein lähteeni on Kurtág itse. Olen opiskellut ja työskennellyt hänen
johdollaan vuosittain viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Yhdessä
työstämämme ohjelmisto on pitänyt sisällään kamarimusiikkia, perinteisen
pianokirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä tietenkin suuren määrän hänen
sävellyksiään. Lisäksi olen kuunnellut ja tallentanut videolle hänen opetustaan.
Satunnaisesti minun saattaa jopa olla vaikeaa erottaa Kurtágilta saamiani ajatuksia
itse kehittelemistäni. Minulle on hyvin selvää, että hän on vaikuttanut soittooni ja
ajatteluuni enemmän kuin kukaan muu opettaja. Hänen lapsenomaisen innokas
asenteensa uuden oppimiseen ja loppumaton totuuden kaipuunsa on toiminut
minulle esikuvana erityisesti muusikkona toimiessani. Toisaalta hänen tapaansa
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opettaa olen joutunut ottamaan etäisyyttä paljonkin. Hänen ehdottomuutensa ja
pedanttisuutensa ei sovi lasten kanssa työskentelemiseen.4
Toivon, että läheinen suhteeni Kurtágiin tuo oman leimansa tähän työhön. Pyrin
käyttämään Kurtág-vaikutteitani voimavarana. Játékok-tietämykseni on karttunut
vuosikymmenen aikana. Pidin ensimmäisen kurssini Játékokista vuonna 1995, kun
olin palannut opiskelemasta Englannista. Sen jälkeen olen oppinut ja ymmärtänyt
paljon, ja olenkin jo kymmenen vuotta käyttänyt Játékokin kappaleita viikoittaisessa
opetustyössäni. Erityisesti olen käyttänyt harjoituksia ensimmäisestä kirjasta ja
kehitellyt niitä eteenpäin. Edistyneemmillä oppilailla olen soitattanut joitakin
kappaleita myös ”terapiamielessä”. Useimmiten nämä kappaleet ovat niitä, joissa eiperinteiset soittotavat ovat käytössä. Niiden vapauttava vaikutus voi olla aivan
häkellyttävä jo pitkään soittaneillakin oppilailla. Uudenlainen tapa lähestyä
instrumenttia ja soittamista saattaa murtaa monia haitallisia tottumuksia.
Murtumakohdasta käsin on helpompi alkaa vapauttaa soittotapahtumaa ja viedä sitä
edelleen uuteen suuntaan. Perinteestä poikkeava ilmaisu saattaa myös rohkaista
soittajaa tutustumaan uudenlaisiin sointimaailmoihin.
Kurtágin lisäksi tärkeitä lähteinä toimineita henkilöitä ovat säveltäjän vaimo Márta
Kurtág sekä unkarilainen pianotaiteilija Valéria Szervánszky. He ovat pianisteja,
jotka ovat omistaneet elämänsä Kurtágin musiikille. Prof. Szervánszky on lisäksi
luonut mittavan uran opettajana ja hän toimiikin Kurtágin assistenttiopettajana
kansainvälisillä kursseilla. Opiskelin hänen johdollaan Lontoossa 1994–1995.
Työlleni tärkeät dokumentit ovat Bálint András Vargan Kurtágista tekemät
haastattelut vuosilta 1982-1985, 1996 ja 2007-2008 (julkaistu 2009 nimellä Three
Interviews and Ligeti Homages) sekä Judit Kelen ohjaama dokumenttielokuva
Kurtágista The Matchstickman. Kurtágin persoonaa käsitteleviä dokumentteja on
olemassa suhteellisen vähän, koska hän antaa haastatteluja tuskin ollenkaan ja
karttaa muutoinkin julkisuutta. Vargan (2009) mukaan hänen haastattelujensa

Olin läsnä Pariisissa, kun Kurtág opetti lapsille Játékokin kappaleita. Säveltäjän vaimon, Mártan oli
pakko pistää opetustilanne poikki, koska Kurtág vaati pikkupianisteilta samaa, kuin aikuisilta

4

huippumuusikoilta . Oppilaana ollut 8-vuotias poika ei päässyt edes soittamaan, koska Kurtág
pysähtyi harjoituttamaan, miten kädet nostetaan koskettimille ennen kappaleen soittoa. Tähän meni
koko puolituntinen soittotunti. Kurtág ei näe eroa opetettavien välillä. Hänelle on aina kyse
absoluuttisesta taiteesta eikä kompromisseja tunneta. Tällainen asenne ei kokemukseni mukaan
toimi pienten lasten kanssa.
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editointivaihe kesti viikkoja ja oli saada haastattelijan hermoromahduksen partaalle,
koska Kurtág halusi editoida tekstiä loputtomiin, jotta ei tulisi väärin ymmärretyksi.
Sekä Vargan haastattelujen että Kelen dokumenttielokuvan sisällöt ovat keskenään
yhdenmukaisia.
Tärkeä lähde on unkarilaisen musiikintutkijan Péter Halászin kirjoittama kirja
Kurtágista. Se kuuluu ”Hungarian Composers” -kirjasarjaan ja on julkaistu vuonna
1998. Kirja sisältää tärkeää tietoa Kurtágin sävelkielen erityislaadusta ja sen
kehitysvaiheista. Työn kannalta olennaisia lähteitä ovat myös Rachel Beckles
Willsonin artikkelit sekä kirja Ligeti, Kurtág, and Hungarian Music during the Cold
War (2007). Beckles Willson on viime vuosien aikana tuonut paljon uutta tietoa
Kurtág -tutkimukseen.

1.5

Opinnäytteen taustaa ja kysymysten asettelua

Pianonsoitonopettajantyön erityinen haaste on, miten saada oppilaat soittamaan
rohkeasti ja ilmaisuvoimaisesti heti alusta asti. Kurtágin erityislaatuisen musiikin
avulla oivalsin, miten tiiviisti musiikki ja liike kietoutuvat yhteen. Oppilaissa
tapahtuvia muutoksia seuratessani ymmärsin, että kun lapset uskaltavat osallistua
soittamiseen koko kehollaan, soittava keho rohkaisee heitä ilmaisuun. Liike ja
ilmaisu sulautuvat toisiinsa. Ilmaisussa pyritään jatkuvasti suurempaan tarkkuuteen
ja sama toistuu soittoliikkeen laadussa. Täytyy vain löytää sellainen soittamisen
tapa, joka vastaa etsittävää ilmaisua.
Játékokista nouseva ei-perinteinen pedagoginen ajattelu on rohkaissut minua
kyseenalaistamaan opetustyössäni itsestäänselvyyksinä pitämiäni ilmiöitä. Olen
esimerkiksi havainnut, kuinka ei-perinteisiä soittotapoja hyödyntävillä kappaleilla
on kehon hallintaa lisäävä sekä käsien liikkeitä vapauttava vaikutus. Lisäksi Kurtágin
musiikilla on ilmaisullisia ulottuvuuksia, joita harvemmin kohtaa alkuopetuksen
perinteisemmässä opetusmateriaalissa. Kokemukseni mukaan ei-perinteiset
soittotavat voivat vahvistaa ajattelun, aistimisen, tuntemisen ja toiminnan välistä
kommunikaatiota. Tämä vaikuttaa soittajan läsnäolemiseen, kuuntelemiseen ja
keskittymiseen. Játékok-kokoelman avulla minulle on avautunut uudenlainen,
entistä kokonaisvaltaisempi tapa lähestyä soiton opetusta, erityisesti alkuopetusta.
Oppilaani omaksuivat Játékokin kappaleiden avulla sellaisia soittamisen tapoja, joita
en ollut saanut heitä aiemmin omaksumaan. Aloin tämän seurauksena pohtia,
olisiko näiden soittotapojen takana jokin suurempi viisaus. Tämän takia päädyin
tarkastelemaan Játékokia juuri pedagogisesta näkökulmasta.
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Opinnäytekokonaisuuden taustalla ovat vaikuttaneet seuraavat kysymykset:
Miksi Játékokin kappaleiden avulla oppilaat omaksuvat sellaisia soittamisen tapoja,
joita muuten on vaikea opettaa? Mitä nämä soittamisen tavat ovat? Entä millä muilla
tavoin näitä taitoja voisi lapsille opettaa?
Pohtiessani edellä esitettyjä kysymyksiä havaitsin, että minun tulee oppia
ymmärtämään oppilaitani heidän kehityksellisessä kontekstissaan. Tähän kuului
myös kysymykset, minkälaisia motorisia kehitysvaiheita lapsella on ja missä
kehitysvaiheessa lapset ovat alkaessaan pianonsoitonopinnot noin 5–8-vuotiaina.

1.6

Alkuopetuksen määrittelyä

Olen kiinnostunut alkuopetuksesta, koska haluan ymmärtää pianonsoittotaidon
perustaa. Olen käytännön työssäni havainnut että lapsena opittu tapa käsitellä
pianoa jää usein olemaan kaiken myöhemmin opitun taustalle, tottumus on toinen
luonto. Myös Liisa Soinne (1984) on esittänyt, että pianonsoiton tekniikka on
alkeisopinnoista ammattitasoon asti perusolemukseltaan sama (Soinne 1984, 9).
Tästä on seurauksena, että mitä luontevammin ja sujuvammin saamme musisoinnin
ja soitonopiskelun alkamaan, sitä parempaa tulevaisuutta se soittajalle ennustaa.
Pianonsoiton perustuksen eli alkuopetuksen pitäisi siis olla mahdollisimman
perusteellinen ja luonnollinen.
Koska tässä raportissa paneudutaan pianonsoiton alkuopetukseen, on hyvä pohtia
mitä soiton perusteet pitävät sisällään. Pianonsoiton alkeisiin liittyviä tavoitteita on
vaikea määritellä täsmällisesti. Tavoitteita määrittävät niin oppilaan ikä kuin hänen
kiinnostuksensakin. Myös se raja, missä soiton alkeet on ohitettu, on liukuva.
Pianokouluissa on usein ensimmäisen osan oppimateriaalina pianonsoiton
ensimmäisen tasosuorituksen vaatimukset käsittävä aineisto. Joidenkin
pianokoulujen osat noudattavat musiikkioppilaitosten kurssitutkintovaatimuksia,
jotkut taas heijastelevat muunlaisia käsityksiä soiton alkeista. Musiikkioppilaitosten
kurssitutkintovaatimuksissa alinta tasoa edustaa pianonsoiton perustaso 1.
Suomen musiikkioppilaitosten liiton julkaisussa (2005) ensimmäisen perustason
yleiset tavoitteet ovat seuraavat:
Oppilas:
− Löytää luontevan soittotavan
− Oppii lukemaan helppoa nuottitekstiä
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− Oppii harjoittelun peruselementtejä
− Saa valmiuksia fraseeraukseen sekä teknisiin ja taiteellisiin perustaitoihin
− Kykenee tuomaan esiin kappaleen luonnetta ja tunnelmaa
− Saa valmiuksia uusien sävellysten oppimisiin
− Saa valmiuksia ulkoa soittamiseen
− Saa valmiuksia yksinkertaisten musiikillisten rakenteiden hahmottamiseen
− Saa ohjausta esiintymiskäyttäytymiseen
− Saa kokemusta esiintymistilanteista
− Saa valmiuksia yhteismusisointiin
− Rohkaistuu improvisoimaan ja säveltämään
− Kiinnostuu musiikin kuuntelemisesta
− Osaa pitää huolta soittimesta
− Suorittaa vapaan säestyksen perustaso 1:n opinnot pianonsoiton perustaso 1
ja 2 opintojen aikana (vapaan säestyksen tavoitteena on, että oppilas hallitsee
perussykkeen, osaa säestää perustehoilla ja astemerkeistä sekä tutustuu
musiikin kuulonvaraiseen tuottamiseen) (Suomen musiikkioppilaitosten
liitto ry. 2005, 4.)
Tässä raportissa pianonsoiton alkeiden ”ylärajana” pidetään pianonsoiton
ensimmäisen perustason vaatimusten omaksumista. Tämä käsittää yksinkertaisten
kappaleiden nuotinluvun hallitsemisen (nuotit ja rytmit), helpoimpien asteikkojen ja
sävellajien osaamisen, vapaan säestyksen ja improvisoinnin perusteet, yleisimmät
musiikkisanat, helppojen kappaleiden yhteissoiton (esimerkiksi nelikätisesti) sekä
pianonsoiton alkeistekniikan hallitsemisen.

1.7

Ihmiskäsitys

Kaikilla opettajilla on, ainakin tiedostamattomasti, käsitys ihmisen
perusolemuksesta. Tätä kutsutaan ihmiskäsitykseksi. Kasvatustieteessä
ihmiskäsityksellä on tärkeä asema opettajan toiminnan pohjana, ja ihmiskäsitys
ymmärretään alati kehittyväksi prosessiksi. Kasvattaja harvoin nojaa vain yhteen
ihmiskäsitykseen, vaan ottaa vaikutteita useista ihmiskäsityksistä – sitä pidetään
jopa suotavana. Oppijan nostaminen keskiöön opetustapahtumassa asettaa
vaatimuksia filosofisten ihmiskäsitysten tunnistamiseen. Niiden avulla opettaja tai
kasvattaja voi selkiyttää syvempää ymmärrystään oppijasta. Oman
ihmiskäsityksensä tunnistaminen lisää myös opettajan omaa itsetuntemusta ja
kykyä reflektointiin eli oman toimintansa pohtimiseen ja arviointiin. (Perttula 1999,
23)
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Opettajan ihmiskäsitys vaikuttaa tiedostamattomasti opettajana toimimiseen, eikä
opettaja muodosta sitä vapaasti vaan sitä on rakentamassa myös yhteiskunnan
arvoperusta. Ihmiskäsitys on kasvatuksessa ja opetuksessa keskeisellä sijalla, sillä se
ilmentää opettajan ymmärrystä ihmisen syvimmästä olemuksesta. Se kertoo myös,
mitkä tekijät säätelevät ihmisen käyttäytymistä ja miten siihen voidaan vaikuttaa
(Brotherus, Helimäki & Hytönen 1994, 12).
Oma ihmiskäsitykseni pohjautuu Lauri Rauhalan jäsentämään holistiseen
ihmiskäsitykseen. Rauhalan luonnehtima kokonaisvaltainen, holistinen ihmiskäsitys
pyrkii muodostamaan ihmisestä kokonaisuuden. Käsitys ottaa huomioon sekä
yksilön kaikkine olemuspuolineen että sen yhteisön ja sosiaalisen kentän, jossa
ihminen toimii. Holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen ymmärretään fyysispsyykkis-henkisenä olentona, joista juuri henkisyys erottaa meidät muista elollisista
olennoista. Rauhala esittää näkemyksensä kolmijakoisena, jossa ihmisen
olemassaolon perusmuodot ovat tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus. Niitä
ei ole mahdollista erottaa toisistaan, mutta ihmisiä voidaan tarkastella niiden avulla
eri näkökulmista. Pyrkimys ymmärtää ihminen kokonaisuutena merkitsee sitä, että
mitään olemispuolen asiaa ei voi nähdä erillisenä, vaan aina suhteessa toisiin ja
kokonaisuuteen ja toisten kanssa tapahtuvana. Jos jokin ihmisen merkityssuhde
maailmaan muuttuu, muuttuu myös hänen toimintansa tai ainakin tuon toiminnan
merkitys hänelle itselleen (Rauhala 2005, 17-19).
Tajunnallisuus käsitetään inhimillisen kokemisen kokonaisuudeksi. Sen
fundamentaalinen struktuuri on mielellisyyttä. Mieli on sitä, jonka avulle me
ymmärrämme, toisin sanoen tiedämme, tunnemme, uskomme, uneksimme jne.
ilmiöt ja asiat joksikin. Mieli ilmenee tai koetaan aina jossain tajunnan tilassa eli
elämyksessä. Rauhalan mukaan siis mieli ja elämys ovat yhdessä. Ihmisen
psyykkiseen ulottuvuuteen, tajunnallisuuteen kuuluvat myös kognitiiviset rakenteet
ja persoonallisuus. Näihin sisältyvät muisti, ajattelu, taito käsitellä tietoa, tahto ja
tunne. Tajunnallisuus ilmentää ihmisen tajunnassaan luomaa inhimillisten
kokemuksien kokonaisuutta, jonka varassa hän toimii ja tekee jokapäiväisiä
toimintojaan ja valintojaan. Kaikki tajunnan sisällöt eivät ole aina tietoisuuden
valokeilassa, vaan osa niistä on tiedostamattomia. Kuitenkin siten, että niillä on
mahdollisuus tulla tietoisiksi. Tajunnan sisältöjen kuvailussa on myös käsitejako
henkinen ja psyykkinen. Henkiselle on ominaista tietäminen, käsitteiden muodostus,
ajattelu, itsetiedostus, arvojen asettaminen, eettisyys ja kyky vastuullisuuteen,
kapasiteetti pyhyyden sekä kauneuden kokemiseen ja merkitysten
intersubjektiivisuus. Psyykkinen vastaavasti on alemman tasoista siten, että siinä ei
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pystytä reflektioon, käsittellisyyteen tai intersubjektiivisuuteen, vaan kokemukset
tällä tasolla ovat ensisijaisesti pyyteitä haluja, tunnevireitä, kuten mielihyvää pelkoa
ja ahdistuneisuutta. (Rauhala 2006, 29-35.)
Kehollisuudessa on kyse ihmisen orgaanisesta ja biologisesta olemassaoloa.
Kehollisen olemassa olon olemus on elämä, missä kaikki organismin osat
muodostavat kokonaisuuden. Ihmisen orgaanisella toiminnalla on olennainen rooli
myös ihmisen tajunnallisessa toiminnassa. Kehossa tapahtuvat prosessit ovat
perusta ns. "korkeammille toiminnoille", kuten ajattelulle. (Rauhala 2005, 38-41.)
Rauhala kuitenkin myös korostaa, että keho on nimenomaan hengen
yhteistyökumppani (Rauhala 2006, 35-36). Soittotaidon kehittymiselle tärkeä kehon
tietoinen kuuntelu kietoo siis ihmisen eri olemusmuotoja toisiinsa. Kososen (2009)
mukaan kehossa koetaan ja siitä välittyy aistimuksia tajuntaamme. Osa niistä
läpäisee tietoisuuden eli ne tulevat osaksi henkistä tajunnallisuutta. Osa taas jää
tiedostamatta, jolloin ne jäävät osaksi psyykkistä tajunnallisuutta. Psyykkisellä
tajunnalla on hyvin läheinen yhteys kehollisuuteen, mutta se on silti suurelta osin
tietoisen tajuntamme ulottumattomissa. (Kosonen 2009, 3-4). Taiteen tekemisessä,
esimerkiksi juuri soittamisessa, keho palvelee luovaa ilmaisua. Kehon muisti ohjaa
harjoittelua ja oppimista. (Rauhala 2006, 38.)
Situationaalisuus taas ilmenee ihmisen tavassa elää osana ympäristöään sekä
suhteessa luontoon, kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Ihmistä tulee siis ymmärtää osana
hänen koko elämisyhteyttään. Lapsen syntyessä maailmaan hän syntyy samalla
osaksi tiettyä ajallispaikallista yhteisöä, joka on jo täällä hänestä riippumattomine
rakenteineen. Kasvaessaan hän elää sekä yksilönä että erilaisten ryhmien ja
yhteisöjen jäsenenä. Ihminen kasvaa ja kehittyy sosiaaliseksi yhdessä toisten
ihmisten kanssa ja omaksuu samalla yhteisönsä käyttäytymissäännöt ja tavat. Hän
elää luovassa, muuttuvassa suhteessa ympäristöönsä ja ilmentää tätä suhdetta
vuorovaikutuksen avulla. Esimerkiksi perhe on ihmiselle tärkeä sosiaalinen ryhmä.
Kun ihmisen kaikki olemassa olevat ja erilaiset situationaalisuuden muodot kootaan
yhteen, ei varmastikaan löydy ketään toista, jonka situationaalisuus olisi täysin
samanlaista. Situationaalisuus onkin käsitettävä aina ainutkertaiseksi. (Rauhala
2005, 41-47.)
Rauhalan mukaan olosuhteiden eri osatekijöiden ja ihmisen tajunnallisen ja
kehollisen kokemisen välillä on välttämättömyyssuhde, jota hän nimittää
esiymmärrykseksi. Tajunta joutuu esimerkiksi kokemaan sitä asiantilaa, joka on
valikoitunut ihmisen elämäntilanteeseen. Situationaalisuuteen sisältyvä
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"esiymmärrys" pääsee vaikuttamaan tajunnassamme ja kehossamme eri tavoin. Osa
elämäntilanteen osatekijöistä vaikuttaa myös yksilöön pääosin tajunnan välityksellä
(esim. normit, arvot), osa taas pääosin kehon välityksellä (esim. lepo, rasitus,
ravinteet). Rauhalan mukaan situaation tärkeys näkyy erityisen selvästi yksilön
identiteetin muodostuksessa. Olemme aina jonkun yhteiskunnan jäseniä ja jossain
roolissa suhteessa ympäristöömme. Suhteessa opettajiimme olemme oppilaita ja
suhteessa oppilaisiimme opettajia, suhteessa vanhempiimme olemme lapsia ja
suhteessa lapsiimme vanhempia. (Rauhala 2005, 41-47.)

1.8

Alkuopetus kiinnostuksen kohteena – taustaa

Minua kiinnostaa ihminen kokonaisuutena ja soittaminen psykomotorisena, luovana
tapahtumana. Erityisenä haasteena pianonsoiton alkuopetukselle näenkin, miten
säilyttää kokonaisvaltainen ja luova asenne oppimiseen sekä miten korostaa
taiteellista ja elämyksellistä oppimista. Haluaisin etsiä soiton opettamiseen sellaisia
lähestymistapoja, joissa lähtökohtana olisi oppilaan oma kokemusmaailma.
Haluaisin myös lisätä oppilaiden tietoisuutta omasta kehostaan sekä rohkaista heitä
hahmottamaan ja ymmärtämään fyysistä ja psyykkistä kokemusmaailmaansa. Tätä
kautta he tulisivat tietoisiksi omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan soittajina ja
oppijina. Pianonsoiton oppiminen on monisäikeinen tapahtuma, jossa neurologiset
ja kognitiiviset toiminnot yhdistyvät yksilön henkilökohtaisiin taustoihin ja
tunteisiin. Eri aistikanavien kautta välittyvien kokemusten rooli oppimisessa on
merkittävä. Erityisesti tunteiden ja motivaation osuus on tärkeä.
Tässä työssä keskityn pianonsoiton alkuopetukseen liikkeen ja motoriikan
näkökulmasta. Olen monen pianonsoiton opettajan tavoin pohtinut, missä
järjestyksessä tekniikan eri alueita kannattaa lapsille opettaa sekä kannattaako
nuotinluku ja soittaminen aloittaa samaan aikaan.5 Olen myös pohtinut, miten lapset
kokevat kehonsa, minkälainen prosessi soiton oppiminen on kehollisena prosessina
sekä mikä on tasapainon merkitys soittamisessa ja nuotinluvussa. Pianonsoiton
opettajien keskuudessa vallalla olevat käsitykset eivät yleensä perustu
tutkimustietoon vaan enemmänkin yhteisöllisesti jaettuun kokemustietoon. Tämä

5

Musiikkipsykologi Sloboda (1978) kritisoi, ettei kenellekään tulisi mieleen opettaa lasta lukemaan,

kun hän vasta opettelee puhumaan. Kuitenkin on enemmänkin normi opettaa lapsille nuotinlukua
heti ensimmäiseltä soittotunnilta lähtien. (Sloboda 1978, 15; ks. myös McPherson & Gabrielsson
2002, 99-115.)
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tieto on toki syntynyt vuosikymmenien ellei vuosisatojen aikana enkä missään
tapauksessa halua sitä väheksyä. Kuitenkin on liian helposti leimattu motorisista
vaikeuksista kärsivä soittaja epämusikaaliseksi ja kömpelöksi, ja hänelle on voitu
suositella harrastuksen lopettamista tai instrumentin vaihtoa. Tutustumiseni
motoriikan kehityksen alueeseen nosti herkkyyttäni havainnoida lasten motorista
lähtötasoa ja muokata opetustani sen mukaan. Näistä lähtökohdista nousi myös
tarve kehitellä motorisia harjoituksia, jotka tukisivat soittamista.
Koen tarpeelliseksi liittää pianopedagogiikkaan yleisiä näkemyksiä ihmisen
kasvusta ja kehittymisestä, koska kaikessa oppimisessa, myös musiikissa ja
soittamisessa, vaikuttavat inhimilliset lainalaisuudet. Tästä syystä olen kirjoittanut
lapsen kehityksestä nimenomaan pianonsoiton opettajan näkökulmasta.
Teoreettinen tietämys on selittänyt minulle useita työssäni vastaan tulleita ilmiöitä,
rohkaissut minua ratkaisuissani sekä tuonut lisää varmuutta päätöksiin.

1.9

Opinnäytetyön ajatusten koettelua

Olen tehnyt kehittäjäkoulutustyötäni Sibelius-Akatemiaan osana sen taiteilija- ja
tutkijayhteisöä.6 Kehittelemieni ajatusten testaaminen on ollut kehämäistä
tarkkailua, joka on toiminut itseään korjaavana syklinä. Opettaessani tein
havaintoja, testasin ja korjasin, palaten yhä uudelleen saman asian ääreen. Tämä
tapahtui ensisijaisesti omassa luokkahuoneessani, joka projektin viime vuosina on
ollut Itä-Helsingin musiikkiopistossa. Jokapäiväinen työskentely omien oppilaiden
kanssa on nostanut esiin tärkeät teemat lapsen motorisesta kehityksestä ja sen
huomioon ottamisesta opetuksessa. Oppilaita varten kehittyi myös ”pianojumppa”,
motoristen harjoitusten kokoelma sekä alkuopetuksen improvisaatio. Testaamista
on tapahtunut myös kurssien ja koulutustilaisuuksien yhteydessä, joita olen vuosien
varrella pitänyt eri musiikkioppilaitoksissa.7

6

Kehittäjäkoulutuksen opinnäytteeni tiedollisiin ja taidollisiin tukiopintoihin sisältyi mm.

opintokokonaisuus ”Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot”, jonka kasvatukselliset ja filosofiset
osiot vaikuttivat suuresti tämän tekstin lopulliseen sisältöön.
Olen pitänyt Játékok-kursseja seuraavissa kotimaisissa musiikkiopistoissa: Rauman, LänsiUudenmaan, Hämeenlinnan, Hyvinkään, Vantaan , Espoon, Keskisen-Uudenmaan, Käpylän, Luoteis7

Helsingin, Itä-Helsingin, Keski-Helsingin, Ala-Keiteleen, Länsi-Helsingin musiikkiopistot. Lisäksi olen
pitänyt luentokonsertteja Oulun ammattikorkeakoulussa (2009), Tallinnassa (Viron pianopedagogien
päivät, 2008), Manchesterissa (Teaching, learning and performing -kongressi, 2006), Reykjavikissa
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Testaamisen kannalta tärkeä projektin osa oli myös Kurtág-juhlakonsertti syksyllä
2006. Sen valmistaminen oli pitkä prosessi ja kesti usean kuukauden ajan. Aloitin
oppilaiden kanssa työskentelyn Raudaskylän Soiva Kesä -musiikkileirillä kesäkuussa,
viiden päivän Játékok-työpajalla. Työskentely jatkui Helsingissä syksyllä. Pianistit
harjoittelivat kappaleita omien opettajiensa kanssa ja lisäksi pidin kurssimuotoisia
tapaamisia viikonloppuisin. Harjoitukset olivat ryhmätunteja, joissa pianistit olivat
jaettuna kahteen ryhmään. Konserttia varten oli neljä yhteisharjoitusta sekä
kenraaliharjoitus konserttipäivänä. Yhteisharjoituksissa oli paikalla ohjaaja Ilari
Nummi ja valosuunnittelija Anne Leino. Niissä tilanteissa keskityttiin musiikin
esittämiseen ja tapahtumiin kappaleiden välissä. Konsertista muodostui
kokonaistaideteos, jossa yhtä tärkeää kuin varsinainen soiva musiikki oli valaistus,
hiljaisuus ja liike kappaleiden välissä. Esiintyjät oli sijoitettu istumaan näyttämölle,
ja heidän liikkumisensa pianon ääreen ja sieltä pois muodostui tunnelman kannalta
merkittäväksi. Liikkuminen muuttui tietoiseksi osaksi yleisön kanssa
kommunikointia, toimien siltana kappaleesta ja tunnelmasta toiseen.8

(Islannin musiikkikorkeakoulu, 2004), Stadia ammattikorkeakoulussa (nykyinen Metropolia, 2003),
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululla (2002) sekä Suomen pianopedagogien vuosipäivillä
Seinäjoella (2003).
8

Vastaavia konserttiprojekteja olen valmistanut useissa musiikkiopistoissa Játékok-kurssien

yhteydessä (ks edellinen alaviite).
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György Kurtágin sävellystaiteen muodostuminen

2.1

Lapsuus ja nuoruus

György Kurtág syntyi 19. helmikuuta 1926 Romaniassa, Lugos -nimisessä
kaupungissa (tunnettu myös romanialaisella nimellä Lugoj) ja kävi koulunsa
Temesvárissa (rom. Timisoara). Säännölliset musiikkiopinnot hän aloitti 14vuotiaana. Kurtágin pianonopettajana toimi tällöin Magda Kardos. Sävellystä hän
opiskeli puolestaan Max Eisikovitsin johdolla Temesvárissa. (Varga 2009, 115.)
Hän kertoo opiskelleensa neljästä kuusivuotiaaksi pianonsoittoa ja rakastaneensa
valtavasti vakavaa musiikkia. Seitsemän vuoden iässä hän koki, ettei edisty enää.
Hän alkoi sabotoida soittotuntejaan ja harjoitteli vain 5–10 minuuttia viikossa.
Lopulta hän lopetti pianotunnit, koska koki, ettei musiikki antanut hänelle enää
elämyksiä. Paluu musiikin pariin tapahtui kevyemmän musiikin kautta. Hän aloitti
tanssikoulun, noin kymmenvuotiaana ja innostui tangoista, valsseista ja marsseista.
Toinen tärkeä asia, joka toi hänet takaisin musiikin maailmaan, oli nelikätinen
pianonsoitto, jota hän harrasti äitinsä kanssa. (Varga 2009, 4.)
11 ja 12 ikävuoden välillä Kurtág koki elämyksen, joka johdatti hänet muusikon
uralle. Hän kuunteli vanhempiensa kanssa radiosta klassista musiikkia. Vanhemmat
kertoivat, että kyseessä on Schubertin Keskeneräinen sinfonia. Kurtág oli
hämmästynyt, että aikuiset pystyivät tunnistamaan klassista musiikkia kuulemisen
perusteella. Myöhemmin hän oli ollut yksin kotona ja kuunnellut musiikkia radiosta.
Hän oli tunnistanut sävellyksen: se oli Schubertin Keskeneräinen. Pyydettyään hän
sai nuotit teokseen ja opiskeli sen pianosovituksen. Hän kertoo, että näin oli
ratkennut se, että musiikki tulisi olemaan jotain erityisen tärkeää hänen elämässään.
(Ibid., 4.)
Bartókin taiteen kohtaaminen oli Kurtágille tärkeä elämys. Hän oli noin 14-vuotias,
kun aloitti tutustumisen Bartokiin soittamalla pianolla Bagatellia nro 2 (1908).
Muistellessaan tutustumistaan Bartókin musiikkiin Kurtág sanoo, ettei pitänyt siitä,
mutta se oli ”jollain tavalla hirveän hyvää”. Samassa yhteydessä hän mainitsee Erich
Kästnerin, joka kirjoittaa lastenkirjassaan 35. toukokuuta naimattomasta isosedästä,
joka kutsui aina torstaisin veljenpoikansa päivälliselle. Ruokalajeina on absurdeja
ruokalajeja kuten lihasalaattia vadelmamehun kera. Syödessään he toistelevat yhä
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uudestaan "hirveän hyvää, eikö vaan? ". ”Bartókin musiikki on samalla tavalla
hirveän hyvää minulle”, Kurtág sanoi. Ja jatkaa, että ”Bartókin musiikki puhutteli
minua omien mieltymysteni ja tietoisuuteni tuolla puolen”. (Ibid., 5.)
Ensimmäinen sävellys, jonka Kurtág itse yhä ottaa vakavasti on Sarja pianolle. Se
syntyi vuoden 1943 tienoilla. Säveltäjä ei muista tarkkaa ajankohtaa, mutta
muistelee olleensa kuusitoista- tai seitsemäntoistavuotias. Teoksen ensimmäinen
osa – ikäänkuin joku tulisi – on sävelletty reaktiona sävellyksenopettajan Max
Eisikovitsin esittelemään Endre Adyn runoon. Sen peruselämystä – odotan eikä
kukaan tule – Kurtág kuvaa tuskallisella tavalla tutuksi. Tästä tematiikasta syntyi
Sarjan pianolle ensimmäinen osa.9 Kurtág kuvaa opiskeluaan Eisekovitsin kanssa
hyvin teoreettiseksi: opiskelu sisälsi lähinnä soinnutusta ja kontrapunktia ja paljon
hikeä ja kyyneleitä. Kurtág toteaa, että hän ei ole koskaan kyennyt hankkimaan
hyvää säveltämisen perustekniikkaa. Jopa hänen instrumentalistiystävänsä,
esimerkiksi viulisti Stefan Romascanu ovat paljon näppärämpiä käsityöläisiä. (Ibid.,
6.)
Syyskuussa 1945 Kurtág pyrki opiskelemaan Ferenc Liszt -Akatemiaan.
Pääsykoematkalla hän tutustui György Ligetiin. Heitä yhdisti kiinnostus
säveltämiseen ja sen lisäksi tausta: he olivat molemmat Romanian unkarilaisia.
Molempien hartaana toiveena oli opiskella sävellystä Bartókin johdolla. Kohtalokas
suru-uutinen tavoitti kuitenkin opiskelijakokelaat pääsykokeiden aikaan. Bartók oli
kuollut Amerikassa juuri ennen kuin hänen piti palata kotimaahansa Unkariin.
(Toop 1999, 24.)
Molemmat kokelaat läpäisivät pääsykokeet ja näin vuonna 1946 Kurtág siirtyi
opiskelemaan Ferenc Liszt -Akatemiaan, Budapestiin. Hän opiskeli pianonsoittoa Pál
Kadosan (1903–1983) sekä sävellystä Sándor Veressin (1907–1992) ja Ferenc
Farkasin (1905-2000) johdolla. Lisäksi hän opiskeli kamarimusiikkia Leó Weinerin
(1885–1960) johdolla. (Varga 2009, 115.)
Kamarimusiikki on aina ollut Kurtágin suuri rakkaus. Tästä syystä Weiner on ollut
Kurtágille tärkeä opettaja ja esikuva. Opettaessaan kamarimusiikkia Kurtág
mainitsee useasti Weinerin ja tämän erityislaatuisen opetuksen. Viulisti Gábor

Kurtágin tuotannossa on usean teoksen ensimmäisellä osalla ohjelmallinen sisältö. Hän ei koe
tärkeäksi seikaksi purkaa asiaa sen enempää esittäjälle. Useasti kyseessä on henkilökohtaisesti tärkeä
9

ohjelma tai elämys.
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Takácsin mukaan Kurtágin tapa opettaa on hyvin samanlainen kuin Weinerin.10
Weiner analysoi opettaessaan kaikki teokset hyvin tarkkaan, ja teoksia opiskeltiin
pitkiä aikoja (esimerkiksi Haydnin jousikvartettoa yksi kokonainen talvi, joka
viikko). Weiner halusi, että soittajat ovat tietoisia teoksen tyylistä ja ymmärtävät
musiikin muodon perusteellisesti. Loppujen lopuksi tärkeintä oli kuitenkin se, että
soittaja on koko persoonallaan läsnä musiikissa ja että hän on koko sielullaan
ymmärtänyt soitettavan teoksen. Näitä samoja asioita painottaa myös Kurtág
omassa opetustyössään.
Kurtágin ajatteluun ovat varmasti vaikuttaneet myös muut opinnot LisztAkatemiassa. Halászin mukaan hän opiskeli kansanmusiikkia Zoltán Kodályn (1882–
1967) ja kuoronjohtoa Jenő Ádámin (1896–1982) johdolla. Lisäksi hän osallistui
Bence Szabolcsin musiikinhistorian ja Ernő Lendvain (1925–1993) Bartók-analyysin
luennoille. Hyvin tärkeäksi hän kuvaa suhteensa opiskelutoveriin, kollegaan ja
ystävään György Ligetiin. Opiskeluvuosina Budapestissa hän tapasi myös pianisti
Márta Kinszkerin, josta tuli hänen vaimonsa. (Halász 1998, 4.) Márta Kurtág on
miehensä teosten valovoimaisin tulkki ja edelleenkin, yli 80-vuotiaana aktiivisesti
esiintyvä taiteilija. Mainittavaa on, että pariskunta esiintyy edelleen pianoduona
soittaen sävellyksiä Játékokista
29-vuotias Kurtág valmistui sävellysluokalta 1955. Seuraavana vuonna hänen tiensä
vei Pariisiin, jonne hän pääsi opiskelemaan apurahan turvin. (Halász 1998, 4.)
Ennen kuin keskityn käänteentekeviin Pariisin vuosiin, on kuitenkin syytä hieman
käsitellä sitä poliittista ilmapiiriä, jonka keskellä nuori Kurtág varttui ja opiskeli;
tällä on oma osansa hänen myöhempään kehitykseensä säveltäjänä. Myös Bartókin
vaikutus Kurtágiin saa oman viitteenomaisen huomionsa.

2.2

Nuoret säveltäjät ideologian puristuksessa

Kurtágin ja Ligetin opiskeluvuosien Budapest oli toisenlainen kuin nykyään. Koko
Unkarin poliittinen tilanne oli tulenarka, mikä omalta osaltaan vaikutti myös
kulttuuripoliittiseen ilmastoon. Toinen maailmansota (1939–1945) muutti
maailmanpoliittisen tilanteen ja myös Unkari huomasi olevansa uudenlaisessa
poliittisessa asemassa. Itäisen ”isoveljen”, Neuvostoliiton, hegemonia jätti jälkensä

10

Gábor Takács on Kurtágin oppilas sekä kuuluisan Takács-kvartetin entinen primas. Kirjoittaja

haastatteli häntä Englannissa 4.4.2004.

Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta

FRAGMENTTEJA SÄVELTÄJÄN ELÄMÄSTÄ JA TYÖSTÄ

35

taide-elämään. Musiikkielämä joutui eristyksiin eivätkä kansainväliset vaikutukset
läpäisseet Unkarin valtion rajoja kuten ennen. Tätä eristyneisyyden aikakautta kesti
miltei suorana jatkumona viisikymmentäluvulle asti, eikä avantgardismi, joka
muualla Euroopassa oli voimissaan, saavuttanut samassa mittakaavassa Unkarin
musiikkielämää. Edelläkävijyys ei ollut muodissa, vaan kaikessa taiteessa piti kuulua
yhtenäisen kansan ääni. (András 1998)
Tässä henkisessä ilmapiirissä esimerkiksi Unkarin musiikin suuren nimen, Béla
Bartókin (1881–1945) tuotanto jaettiin kahtia, niin sanottuihin positiivisiin ja
negatiivisiin teoksiin. Lienee sanomattakin selvää, että ensimmäisiin luettiin kaikki
Bartókin kansanmusiikkiin suoraan pohjautuvat teokset. Negatiivisiin teoksiin
luettiin koko Bartókin tuotannon varsinainen kivijalka. Kiellettyjen teosten
joukkoon kuuluivat mm. balettipantomiimi Ihmeellinen Mandariini, 1. ja 2.
pianokonsertto, sonaatit viululle ja pianolle sekä 4. ja 5. jousikvartetto. Syynä
kieltoon oli, että kyseisten teosten maailma oli liian samankaltainen eurooppalaisen
nk. rappiomusiikin kanssa. Rappiomusiikiksi laskettiin esimerkiksi miltei koko
Wienin toisen koulukunnan tuotanto, lukuun ottamatta sen varhaisia,
myöhäisromanttisia teoksia. Moraalisiin ominaisuuksiin perustuva musiikillinen
jako oli epäterve, suorastaan järjetön, ja kokonainen sukupolvi joutui siitä
kärsimään. Nuoren säveltäjäpolven piti kehittyä tilanteessa, jossa taantumista
tunnuttiin pidettävän edistyksenä. (Ibid.)
Tilanne synnytti opiskelijoiden keskuuteen pieniä underground-piirejä, jotka
yrittivät laittomasti pitää yhteyttä ulkomaailmaan. Ligeti omisti pienen
transistoriradion, jolla oli mahdollista kuunnella joitakin ulkomaisia radiotaajuuksia.
Näin he Kurtágin kanssa onnistuivat kuulemaan joitakin Stockhausenin teoksia sekä
luentoja Saksan radion kautta. Ligeti oli myös jotenkin saanut käsiinsä Karl Orffin
Carmina Buranan pianopartituurin. Heillä oli tapana soittaa sitä nelikätisesti. (Ibid.)
Nuorten säveltäjien esikuvaksi oli siis noussut Bartók ja olosuhteiden pakosta hänen
positiivinen musiikkinsa. Uusi sukupolvi yritti paineiden puristuksessa kuitenkin
luoda oman tiensä ja oman kielensä, joka ei seurannut folklorismia, ei käyttänyt
kansanmelodioita eikä tonaalista maailmaa. 1950-luvulla kehitti edellä mainittu
teoreetikko Ernő Lendvai uuden tavan analysoida ja lähestyä Bartókin musiikkia.
Tämä analyysimenetelmä sai suuren suosion nuorten säveltäjien keskuudessa.
Kurtág ja Ligeti ottivat nämä teoriat osaksi uutta ajatteluaan. Bartók oli siis esikuva
mutta Lendvain teorioiden kautta. Kurtágilta on tältä ajalta säilynyt kuorokappale
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Josef Attilan tekstiin, pianokappaleita sekä konsertto alttoviululle ja orkesterille.
(Ibid.)

2.3

Vuodet Pariisissa

Kun Kurtág matkusti Pariisiin, ei hänen päämääränään ollut yksin jatko-opiskella:
hän oli ajatellut seurata ystävänsä Ligetin jalanjälkiä ja loikata länteen. Ligeti oli
loikannut vuotta aikaisemmin, 1955. (Halász 1998, 4.)
Pariisin-vuosista muodostui Kurtágin elämässä tietynlainen vedenjakaja, joka
muokkasi yhtä hyvin hänen tapaansa säveltää kuin ajatellakin. Lukuvuoden 1957–
58 Kurtág vietti opiskellen Darius Milhaudin (1892–1974) ja Olivier Messiaenin
(1908–1992) luokilla. Kurtágille näistä suuremmaksi elämykseksi nousi Milhaudin
opetus. Milhaudin liberaali ja käytännönläheinen lähestymistapa merkitsi
tervetullutta muutosta Budapestin tiukan ja traditionaalisen opiskeluilmapiirin
jälkeen. Messiaenin kohdalla tärkeäksi nousivat hänen metodinsa rytmisessä
organisoinnissa ja hänen analyysimenetelmänsä.
Kaikkein tärkeimmäksi ”opettajakseen” hän kuitenkin mainitsee Marianne Steinin.
Stein oli psykologi, joka työskenteli useiden taiteilijoiden kanssa. (András 1998;
Halász 1998, 4.)
1956 luhistui maailmani todellakin kasaan, ei ainoastaan ulkoinen mutta myös sisäinen maailmani.
Elin silloin Pariisissa sellaista kriisiä, etten pystynyt säveltämään. Marianne Steinin johdolla
opiskellessani lukemattomat moraaliset kysymykset sukelsivat esiin. Koko asemani ihmisenä
kyseenalaistui ja vajosin tuolloin varsin alas. Aikaisemmin olin aina työntänyt vastuuni muiden
niskoille, ja nyt minun täytyi tunnustaa, että olin arvioinut oman luonteeni aivan väärin. Saatoin
säveltää vain silloin, kun olin edes jonkinmoisessa sovussa itseni kanssa, silloin kun hyväksyin itseni
– kun olin varmistanut identiteettini. Pariisissa minusta tuntui epätoivoon asti siltä, että maailmassa
ei ollut mitään aitoa, enkä saanut otetta todellisuudesta. (Kurtág, sit. Varga 2009, 6-7.)11

Pariisiin tullessaan Kurtág oli säveltänyt pianokappaleen, jonka hän esitteli Steinille.
Teos oli valtavan laaja ja Kurtág itse kutsui sitä hirviöksi. Se oli täynnä aivan
mahdotonta materiaalia ja Kurtágin mukaan se on sävellyksenä ”epäsikiö”. Kurtágin
tulevaisuuden kannalta teos oli kuitenkin erittäin merkittävä. Hän ammensi sen

Beckles Willson (2007) esittelee kirjassaan ajatuksen, että vasta Pariisissa Kurtág havahtui
näkemään Unkarin kansannousun (1956) traagisuuden sekä Neuvostoliiton todellisen luonteen ja
11

tämä oli yksi syy hänen hermoromahdukseensa (Beckles Willson 2007, 85).
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materiaalia tuleviin teoksiin kymmenen vuoden ajan. Sitä ei ole koskaan julkaistu
eikä esitetty ja hän toivookin, että näin on myös tulevaisuudessa. (Halász 1996, 14.)
Stein ehdotti teokseen tutustuttuaan Kurtágille uudenlaista työtapaa. Tarkoituksena
oli paneutua sekä Kurtágin persoonallisuuden että sävellystyön perusteisiin. Stein
antoi Kurtágille tehtäväksi hyvin yksinkertaisia harjoituksia. Hänen piti aluksi vain
yrittää liittää kaksi ääntä toisiinsa. Hänen piti myös uskaltautua säveltämään pieniä
muotoja ja hyväksyä oman sävellysprosessinsa hitaus. Steinin avulla Kurtág selvisi
ahdingostaan. Hän löysi tiensä säveltämisensä lähteille. Näin hän tuli luoneeksi
uudenlaisen, aforistisen sävelkielen, josta tuli vuosien saatossa hänen
tavaramerkkinsä. (Halász 1998, 5.)
Toinen tärkeä Pariisin-ajan kokemus oli tutustuminen Wienin toisen koulukunnan
musiikkiin. Musiikkipoliittisista syistä johtuen tätä musiikkia ei ollut Unkarissa
saatavilla. Erityisesti Anton Webernin (1883–1945) musiikki avasi Kurtágille uusia
maailmoja ja mahdollisuuksia. Hän jopa kopioi osan Webernin teoksista käsin
tutkien niitä ahkerasti. (András 1998.)
Nämä Pariisin-kokemukset tukivat Kurtágia hänen uudella tiellään kohti
mahdollisimman kiteytynyttä ilmaisua. Kehitys johdatti hänet vähitellen toivottuun
tulokseen, uuteen tapaan ajatella ja säveltää. (Halász 1998, 5.)
Keväällä 1958 Kurtág palasi henkilökohtaisista syistä takaisin Unkariin. Matkalla
hän pysähtyi Ligetin luokse Kölniin. Siellä hän kuuli levytyksen Karlheinz
Stockhausenin teoksesta Gruppen sekä Ligetin vastikään säveltämän teoksen
Articulation. Nämä kaksi teosta auttoivat häntä kiteyttämään lisää tärkeitä
esteettisiä periaatteitaan. Kurtág kuvasi kokemuksiaan seuraavasti:
Ilmaisun intensiteetti ja suoruus, huumorin ja tragiikan sekoittuminen…aloitin
uuden luvun säveltämisessäni uudella Jousikvartetolla op.1 … Toivoin että voisin
punoa (sävelkieltäni) omalla tavallani ja ottaa mukaani jotain, mitä koin Kölnissa
kuunnellessani Articulationia. (Kurtág, sit. Halász 1998, 5.)

2.4

Paluu Unkariin, vuodet 1959–1968

Seuraavat kymmenisen vuotta olivat oman äänen ja sävellystyylin vakiinnuttamisen
aikaa. Kurtág asui Unkarissa, opetti pianonsoittoa ja kamarimusiikkia sekä sävelsi.
Hän on aina ollut hyvin hidas työskennellessään ja säveltäminen on ollut hänelle
hyvin vaikeata. Hänellä on ollut pitkiä raskaita jaksoja, joiden aikana hän ei ole
kyennyt säveltämään lainkaan. (Halász 1998, 5.)
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Kotiinpaluun jälkeen syntyi Jousikvartetto op. 1 ja joitakin instrumenttiteoksia, mm
Kahdeksan Pianokappaletta op. 3. Tärkeä teos tältä kaudelta on Konsertto
sopraanolle ja pianolle: Bornemisza Péter mondásai (Péter Bornemiszan sanomiset)
op. 7. (Halász 1998, 5.) Se on sävelletty 1600-luvulla eläneen saarnaajan Péter
Bornemiszan teksteihin ja siinä on neljä osaa: Synti, Tunnustus, Kuolema ja Kevät.
Teos on Kurtágin tuotannossa merkittävä jo laajuutensa vuoksi; sen kesto on yli 40
minuuttia. Lisäksi se on musiikillinen virstanpylväs, johon säveltäjä viittaa useasti
myöhemmässä tuotannossaan. (Halász 1998, 5–10.)
Péter Halászin mielestä Bornemisza linkittyy merkittävällä tavalla musiikin
historiaan: alun suurimuotoisessa tekstuurissa tulevat mieleen Beethoven ja
Monteverdi, Bach piano-osuuden polyfonisessa tekstuurissa; lauluosuudesta
saksalainen lied-traditio, Bachin kantaatit sekä muinaiset valituslaulut (unkariksi
Sirató). Ja luonnollisesti oman pilkahduksensa tuovat Kurtágille tärkeät säveltäjät:
Béla Bartók ja Anton Webern. Tämä kudelma, jossa kuitenkin on vahvana Kurtágin
oma, tunnistettava ääni, on eräs 1900-luvun merkkiteoksia. (Halász 1998, 5–10.)
Kurtág on omaksunut musiikinhistoriasta tärkeitä vaikutteita omaan
ilmaisukieleensä. Bartókiin viittaa runsas symmetrian käyttö, Wienin toiseen
koulukuntaan ilmaisun tiiviys ja ytimekkyys, venäläisiin säveltäjiin sonoriteetin
rikkaus ja runsaus. Nämä piirteet Kurtág on sulauttanut omintakeiseksi
sävelkieleksi, jonka keskeinen ominaisuus on kamarimusiikillisuus. Teokset
koostuvat lyhyistä tai hyvin lyhyistä osista, jotka muodostavat kokonaisuuden jonka
osien paikkaa olisi mahdoton vaihtaa. Kurtág on sävellystyylissään hylännyt miltei
kokonaan perinteiset kehittelyä sisältävät muotoratkaisut. Hänellä on tapana
käyttää siellä täällä myös erittäin vapaita, miltei improvisoituja rytmejä. Hänen
musiikkinsa sisältää niin voimakkaan persoonallisen leiman, että sitä on vaikea olla
tunnistamatta. (Halász 1998, 5–10.)
Tämän ensimmäisen sävellyskauden aikana Kurtág toimi opettajana Bartókkonservatoriossa, ja ohella musiikillisena neuvonantajana eräässä
konserttitoimistossa. Vuodesta 1968 lähtien hän toimi Liszt-Akatemiassa
pianonsoiton ja kamarimusiikin professorina. Nämä opetustyöt pitivät häntä kiinni
musiikin historian mestariteoksissa. Hän sanookin oppineensa säveltämään
opettamalla kamarimusiikkia. (András 1998)
Vähitellen Kurtágin notaatio alkoi muuttua vapaampaan suuntaan. Hän ryhtyi
käyttämään erikoismerkintöjä, jotka juontavat kansanmusiikin tutkimuksen
notaatioon. Näiden uudenlaisien merkintöjen avulla hän halusi löytää tavan käyttää
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ilmaisussaan ihmiselle luontaista, orgaanista rytmiä.12 Notaatio muuttui
vapaammaksi nimenomaan rytmiikan suhteen ja rytminkäsittelyyn alkoi ilmestyä
improvisatorisia elementtejä. Tosin Kurtág on aina käyttänyt vapaan notaation
rinnalla myös perinteistä, tarkkaa rytminotaatiota.
Bornemiszan jälkeinen aika vei Kurtágin kriisiin. Péter Halászin (1998) mukaan
Kurtágin pahimmat kriisit ovat aina johtaneet hänen sävelkielensä vahvistumiseen
ja syventymiseen (Halász 1998, 11). Seuraavan kahden vuoden (1967–69) aikana
Kurtág sai valmiiksi vain kaksi vokaaliteosta.
Näiden teosten jälkeen hän ei kyennyt säveltämään mitään kolmeen vuoteen. Hän
kertoo, että kriisin loppuaikoina hän piirsi. Hän ikään kuin yritti jättää jälkiä
itsestään, itselleen. On kuin jotain näistä piirroksista olisi siirtynyt Játékokiin, josta
tuli hänen tiensä ulos kriisistä. (Varga 2009, 7.)

2.5

Játékok ja muutosten vuodet 1969–1978

Játékok-kokoelma sai alkunsa vuonna 1973, kun pianopedagogi Marianne Teöke
tilasi Kurtágilta pianokappaleita toimittamaansa uuden musiikin kokoelmaan.
Teöke on unkarilainen pianopedagogi, joka laajensi pedagogista piano-ohjelmistoa
tilaamalla pianokappaleita useilta aikansa unkarilaisilta säveltäjiltä. Hän toimitti
pianomusiikin kokoelman Tarka-Barka (suom. Riemunkirjava), jossa on siis mukana
myös Kurtágin pianokappaleita. Teöken ajatuksena oli monipuolistaa tapaa, jolla
pianonsoittoa opetetaan lapsille. Teöken idea oli käyttää pianoa leluna ja ottaa koko
koskettimisto käyttöön heti ensi hetkestä alkaen. Niin ikään tarkoitus oli käyttää
soittamisessa koko vartaloa, toisin sanoen lapselle luontaisia laajoja
perusliikeratoja. (Beckles Willson, 2007, 46; Halasz 1998, 12.)
Teöken tilauksen saapuessa Kurtágilla oli takanaan kolmen vuoden jakso, jolloin hän
ei ollut kyennyt säveltämään laisinkaan. Kurtágille ajatus uudenlaisesta
kehollisuudesta ja säveltämisestä ”ilman vaatimuksia ja opusnumeroita” oli uusi
aloitus. Ajatus leikinomaisuudesta ja mielikuvituksellisuudesta tuli hänen
säveltämiselleen käänteentekeväksi. Hän koki, ettei lapsille säveltäminen ole
”oikeaa” säveltämistä, ja näin hän tuli antaneeksi itselleen luvan jonkin uuden

12

Márta Kurtág ilmaisi asian juuri näillä sanoilla (human organic rhythm) keskustellessamme

Pariisissa maaliskuussa 2002.
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kokemiseen ja kokeilemiseen.13 Kurtág kirjoitti lyhyessä ajassa yli 200 kappaletta.
Näistä vain hyvin pieni osa päätyi Teöken kokoelmaan Tarka Barka. Teöken kirjassa
oleva kappale valikoima sai nimen Elö-Játék (suom. Alkusoitto), ja se koostuu 19
pienestä kappaleesta. Lopuista Kurtágin kappaleista syntyivät Játékokin kirjat 1–4.
(Beckles Willson, 2007, 46; Halasz 1998, 12.)
Játékok-kokoelman taustasta Kurtág sanoo esipuheessaan seuraavaa:
Játékok syntyi lasten spontaanista tavasta suhtautua soittamiseen. Heille piano on
vielä lelu. He leikkivät pianolla, hyväilevät sitä, tarttuvat siihen ja antavat sormiensa
hypellä ja juosta koskettimistolla. He poimivat toisiinsa liittymättömiä ääniä, ja jos
tämä herättää heidän musiikilliset vaistonsa, he etsivät tietoisesti harmonioita, jotka
löytyvät sattumalta ja toistavat niitä. (Kurtág 1973.)
Pianolle säveltäminen on Játékok-kokoelman myötä saanut entistä vahvemman
erityisaseman Kurtágin tuotannossa. Hän sanookin, että pianolle kirjoittaminen on
hänen päiväkirjansa, jokapäiväinen tapa olla ja elää. Otsikoiden kirjo on valtava ja
täynnä henkilökohtaisia viittauksia. Kappaleiden otsikoista löytyy
päiväkirjamerkintöjä, rakkaiden ihmisten puhelinnumeroita, kunnianosoituksia ja
muistoja. Játékok on Kurtágille myös laboratorio ja tutkimuskenttä, jossa hän tutkii
ja testaa musiikillisia ideoitaan. Monet kappaleista näkevätkin päivänvalon ensin
Játékokissa, ennen kuin päätyvät ”lopullisina versioina” muihin teoksiin. Kurtágilla
onkin tapana myös kierrättää materiaalia ja säveltää sama teos useampaan kertaan,
usein soitinnettuna eri tavoin.14 (Halasz 1998, 12–13.)
Alkuperäinen pedagoginen ajatus on eniten läsnä juuri Játékokin ensimmäisessä
kirjassa. Siinä ilmenevät uudet ajatukset, tekniikat, notaatio ja metodi, jota säveltäjä
itse ei koe metodiksi. Ensimmäinen kirja on avain Kurtágin musiikilliseen ajatteluun.
Se sisältää säveltäjän ilmaisukielen pienoiskoossa ja sitä kautta pääsee käsiksi myös
Kurtágin persoonalliseen tapaan jäsentää maailmaa. (Halász 1998, 12–13.)

Tämä ajatus uuden kokemisesta ja kokeilemisesta on saanut johtoajatuksen aseman myös Kurtágin
Játékokiin kirjoittamassa esipuheessa, joka on kokonaisuudessaan luettavissa tämän työn luvussa 3.3.

13

Tästä esimerkkinä orkesterikappale Stele (1994), jonka koraalin pianoversio löytyy Játékokin
kirjasta VI (teos on Mihály András emlékére 50-51/VI [suom. András Mihályn muistolle]). (Kurtág
14

2002)
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Játékokin synnyttämän henkilökohtaisen vallankumouksen jälkeen Kurtág sovitti
keskeneräiseksi jäänyttä kitarateostaan cimbalomille. Lisäksi hän sävelsi teokseen
kaksi uutta osaa. Kokonaisuus sai nimen Szálkák (suom. Tikkuja) op. 6. Hän sovitti
teoksen vielä myöhemmin pianolle (op. 6/d). Nimi Szálkák on lainattu unkarilaiselta
runoilijalta János Pilinszkyltä. Kurtágin seuraava vokaaliteos oli Neljä laulua János
Pilinszkyn teksteihin. Teos on eräs synkimmistä Kurtágin tuotannossa. Tekstit
kuvaavat ihmisen yksinäisyyden ja vieraantumisen täyttämää matkaa ja kipuilua
kohti lunastusta. Laulaja resitoi tekstiä yhdellä ainoalla säveltasolla ja säestys
soittimena on sitra.15 Teos on minimalistinen, ei repetitiivisessä mielessä, vaan
tavassa jolla Kurtág käyttää yhden äänen kaikki mahdollisuudet hyväkseen.
Jokaisella vokaalilla on oma yläsävelsarjansa, ja Kurtág hyödyntää tätä seikkaa
teoksessaan (Stockhausen käyttää samaa ideaa teoksessaan Stimmung). Toinen
tärkeä taustavaikutin teoksessa on gregoriaaninen laulu. Kurtág käyttää perinteistä
resitatiivitekniikkaa, jossa teksti on ainakin yhtä tärkeää kuin musiikki. Tämä
ilmaisukeino on tärkeä myös myöhemmässä tuotannossa. Usein Kurtágin
instrumentaaliteoksissa resitatiivinomaisia osia kutsutaan valituslauluiksi
(unkariksi Sirató). Valituslauluissa rytmiikka on vapaata, resitoivaa (unkarilaisessa
musiikissa käytetään termiä parlando-rubato). Musiikki on puheenomaista, mutta
ilman sanoja. (Halász 1998, 13.)
S.K. Remembrance Noise op. 12 jatkaa samassa ilmapiirissä kuin Pilinszkyn tekstit,
mutta lähestyy aihettaan itseironian keinoin. Eräs avain teokseen on ”objet trouvé”
(löytötavara) -käsite. Kurtág on saanut idean unkarilaiselta runoilijalta, Dezső
Tandorilta. Yksi sana tai Kurtágin tapauksessa yksinkertainen musiikillinen ele on
riittävä: glissando, intervalli, sointu, rytmi. Olennaista on, että arkipäiväinen seikka
siirretään näyttämön keskipisteeseen ja ilmaistaan odottamattomalla kvaliteetilla ja
intensiteetillä. Ele merkityksellistyy uudella tavalla. Játékokissa on useita tämän
kategorian kappaleita. (Halász 1998, 14.)
Erään toinen teoskategorian muodostavat mikroludit. Niitä löytyy Játékokin lisäksi
itsenäisenä teoksena jousikvartetille: Hommage á András Mihály op. 13 (1977–78).
Mikroludit sisältävät yhden kappaleen nousevan kromaattisen asteikon jokaiselle
kahdelletoista sävelelle, samaan tapaan kuin Bachin Das Wohltemperierte Klavier

Sitra on unkarilainen kielisoitin, jossa osa kielistä on melodian soittoa varten ja osa säestykseen.
Sitrassa vasemmalla kädellä painetaan kieliä, joilla muodostetaan melodia, ja oikealla kädellä

15

soitetaan kaikkia kieliä yhtä aikaa.
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sisältää kappaleen kullekin duuri- ja mollisävellajille. Mikroludeissa sävellajisen
perussävelisyyden sijasta kunkin osan strateginen sävel esiintyy vaihtelevin tavoin
keskisävelenä. (Pohjannoro 1995, 8.)
Játékokin synnyttämä ajattelu ilmeni myös muissa teoksissa, varsinkin pienissä
teoksissa op. 14 ja 15 (Herdecker Eurythmie op. 14a–c, Kuusi Bagatellia op. 14d,
(Pieces for guitar op. 15), A kis csáva op. 15b, Grabstein für Stephan op. 15c, Hommage
á Robert Schumann op. 15d). Teokset ovat kamarimusiikki- tai sooloteoksia, ja ne
sisältävät monia lyhyitä osia. Osa Bagatelleista op.14/d (trio huilulle, kontrabassolle
ja pianolle) on julkaistu ensimmäisenä versionaan Játékokissa.16 Osat ovat järjestetty
ja sovitettu uudelleen tälle erikoiselle kokoonpanolle.

2.6

Vokaaliteosten aikakausi, 1979–1987

Seuraavan ajanjakson aikana syntyi useita tärkeitä vokaaliteoksia. Ensimmäinen
näistä oli Messages of the Late Miss R.V.Troussova op.17 (1981) sopraanolle ja
kamariorkesterille. Sen kantaesitys tapahtui Pariisissa. Teos tilaajina olivat Pierre
Boulezin ja Ensemble Intercontemporain. Troussova oli Kurtágin siihen astisen
tuotannon laajin teos ja herätti laajaa kansainvälistä huomiota. Kurtág löysi
teokselleen myös erinomaisen tulkin: laulajatar Adrianne Csengeryn. Seuraavan
vuosikymmenen kaikki vokaaliteokset on kirjoitettu hänelle. Toinen tärkeä löytö
Kurtágille oli runoilija Rimma Dalos. Dalos on venäläissyntyinen runoilija, joka asuu
vakituisesti Unkarissa. Hänen runoutensa muoto ja rytmi, joka on läheistä sukua
japanilaiselle haiku-perinteelle, sopii hyvin Kurtágin tarkoitusperiin. Runojen
subjekti on usein nainen. Tämä avasi Kurtágille uuden näköalan. (Halász: 1998, 16.)
Troussovaa on vaikea kategorisoida sävellyksenä. Jotkut näkevät sen 1900-luvun
vastauksena Schumannin Frauenliebe und -leben -teokselle. Teoksen voi nähdä myös
etäännytettynä oopperateoksena tai eräänlaisena melodraamana. Orkestrointi on
hyvin kamarimusiikillista, teksti päiväkirjanomainen ja motiivien käsittely erittäin
hallittua. Kurtág ei harrasta tekstin maalausta, vaan musiikissa manifestoituu
subjektin sisäinen kokemusmaailma ja psykologinen uskottavuus. (Halász 1998, 16.)
Psykologinen uskottavuus on voimakkaasti läsnä kaikissa Kurtágin vokaaliteoksissa.
Teemat ovat joko yleisinhimillisiä yksilön eksistentiaalisia taisteluita tai pyristelyä

16

Kurtágilla saattaa olla samasta teoksesta erilaisia versioita. Nämä hän erottelee toisistaan

käyttämällä kirjaimia a,b,c,d... teoksen opusnumeroa täydentämässä.
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rakkaudessa ja rakkaudettomuudessa. Troussova kertoo rakkaustarinaa joka on
koottu muistin fragmenteista. Teoksessa ovat läsnä yhtäältä hauraus, läpikuultavuus
ja toisaalta elämän traagisuus, raadollisuus ja viiltävyys, ironiaa ja huumoriakaan
unohtamatta.
Lähes koko 1980-luku kului Kurtágilta vokaaliteosten parissa. Dalosin tekstien
lisäksi hän sävelsi myös maanmiestensä Josef Attilan ja Dezső Tandorin tekstejä.
Näin vuosina syntyi myös Kafka-fragmentit op. 24 (1985–87), eräs Kurtágin
tuotannon tärkeimmistä teoksista. Se on laaja, lähes 40 minuuttia kestävä teos
sopraanolle ja viululle, joka koostuu neljästäkymmenestä yksittäisestä laulusta.
Niiden tekstit säveltäjä on vapaasti valinnut Kafkan tuotannosta. (Komsi 2001, 3.)
Viime vuosikymmenet, vuodet 1988–1980-luvun lopussa Kurtág alkoi olla eräs
parhaiten tunnetuista eurooppalaisista säveltäjistä. Hänen teoksiaan esitettiin
suurilla kansainvälisillä festivaaleilla, mm. Berliinissä (1988), Salzburgissa (1993),
Pariisissa (1995), Lontossa (2002 ja 2006), Budapest (2006) Hän on saanut myös
monia kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia.17 Kurtág muutti pysyvästi
ulkomaille vuonna1993, jäädessään eläkkeelle Liszt-Akatemian kamarimusiikin
professorin virasta. Nykyään Kurtágit asuvat Ranskassa.
1980-luvun lopun ja 1990-luvun teokset ovat suurelta osaltaan orkesteriteoksia.
Vokaaliteosten säveltämisen jälkeen tuli instrumentaaliteosten aika, jolloin syntyi
mm. teospari Quasi una fantasia pianolle ja kamariorkesterille op.27 nro 1 (1987–
88) ja Double Concerto sellolle, pianolle ja kahdelle kamariorkesterille op.27 nro 2
(1989–90). Näissä teoksissa orkesteri on järjestetty pieniin ryhmiin ja sijoitettu eri
puolille konserttisalia. Näin saatu ”monikanavainen” efekti ei tosin ollut uusi
keksintö, mutta Kurtág käytti sitä omalla persoonallisella tavallaan. . (Halász 1998,
20-21).
Merkittävä teos tältä kaudelta on What is the Word? op. 31(1991) Samuel Beckettin
tekstiin. Teos on alunperin sävelletty resitoijalle ja pystypianolle, mutta se on tullut
tunnetuksi myöhäisempänä versiona resitoijalle, isolle orkesterille ja kuorolle.
Teoksessa on käytetty Beckettin tekstin unkarinkielistä käännöstä. Tämä luultavasti
siksi, että se on sävelletty entiselle pop-laulajalle Ildiko Monyskille, joka menetti

UNESCO’s International Rostrum of Composers (1983), Prix de Composition Musicale (1993;
Monaco), Foundation for Contemporary Arts Grants to Artists Award (2000), Sonning Award (2003;
17

Tanska), Kossuth Price (1998; Unkari) ja Grawemeyer Award (2006; Yhdysvallat).
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puhekykynsä onnettomuuden seurauksena. Kovan työn ja pitkäaikaisen terapian
jälkeen hän pystyi jälleen puhumaan. Kurtág sävelsi hänelle tämän teoksen
todennäköisesti inspiroituneena siitä suuresta sisäisestä taistelusta, jonka laulaja oli
käynyt läpi tiellään takaisin verbaalisen ilmaisun maailmaan. Teksti itsessään viittaa
ilmaisun turhuuteen ja liittyy ehkä myös säveltäjän tuskallisiin kausiin luovuuden
menetyksen pelko seuranaan. (Halász 1998, 22).
Vasta vuonna 1994 Kurtág sävelsi ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan teoksensa
suurelle orkesterille. Stele (suom. Hautapaasi) syntyi Berliinin Filharmonikkojen ja
Claudio Abbadon tilauksesta. (Halász 1998, 22).
1990-luvulle saavuttaessa Kurtágin sävellyksiin ilmaantui uudenlainen piirre,
useiden erilaisten materiaalien työstäminen samassa teoksessa. Tästä on hyvä
esimerkki kolmas jousikvartetto Officium breve in memoriam Andreae Szervánsky
(1988–89). Teos sisältää kolmenlaista materiaalia. Ensimmäinen materiaali on
sitaatti Endre Szervánszky Serenadista jousiorkesterille (1947). Toinen materiaali
sisältää ensinnäkin sitaatteja Kurtágin opiskeluaikojen omista teoksista sovitettuna
jousikvartetille sekä lisäksi kaksi uutta "hommage à" -kappaletta, toinen
Szervánszkylle, toinen Szervánszkyn jousiserenadille. Kolmas materiaali on sitaatti
Anton Webernin Toisen kantaatin viimeisestä osasta. Teoksessa käytetyt sitaatit
ovat syntyneet parin vuoden sisällä Kurtágin opiskeluaikana mutta kuuluvat
kahteen eri todellisuuteen. Kurtágin opiskeluaikana Webern oli kiellettyä musiikkia,
Szervánszky yleisesti hyväksyttyä. Tässä teoksessa eri maailmat kohtaavat toisensa.
Sävellys on siis kollaasi, jossa säveltäjä käyttää vanhoja materiaaleja siten, että
konteksti on uusi. Sävellystyyli on hyvin monikerroksinen. Se, että tunnistaa sitaatin,
on vain lähtökohta, ja toisaalta musiikki toimii vaikka kuulija ei olisi näistä
materiaaleista tietoinen. (Halász 1998, 23).

2.7

Composed program ja Rückblick

Viime vuosina Kurtág on ollut yhä enenevässä määrin kiinnostunut konserteista
tapahtumana. Tämän kiinnostuksen seurauksena on syntynyt käsite
”seremoniallinen konsertti”. Näissä tilaisuuksissa Kurtág korostaa
konserttitapahtuman rituaalinomaisuutta. Hänen musiikkiaan esitetäänkin usein
kokoillan konserteissa, joiden otsikkona on ”Composed program” (”sävelletty
ohjelma”). Näissä konserteissa hän järjestää kappaleet niin, että eri kappaleiden
yhteiset piirteet tai eroavaisuudet korostuvat. Joskus hän laittaa peräkkäin
alkuperäisen ja revisoidun version samasta teoksesta, näin tuoden yleisön nähtäville
prosesseja, jotka yleensä ovat vain säveltäjän lähiympäristön tai tutkijoiden
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tiedossa. Toisinaan hän voi sijoittaa ohjelmaan myös muiden säveltäjien teoksia,
jotka ovat hänen itsensä tai esitettävien teosten kannalta merkityksellisiä. (Halász
1998, 24).
Rűckblick eli retrospektiivi on teos, jossa Kurtág on järjestänyt uudelleen omia
teoksiaan kolmelta viimeiseltä vuosikymmeneltä. Esittävä ryhmä koostuu neljästä
muusikosta. Kaksi heistä soittaa erityyppisiä melodiainstrumentteja (trumpetti ja
kontrabasso) ja kaksi kosketinsoittimia (flyygeli, pystypiano, celesta ja cembalo).
Teos on omistettu Karlheinz Stockhausenille. Teoksen kantaesittivät Berliinissä
Stockhausenin lapset ja heidän puolisonsa, jotka soittavat juuri edellä mainittuja
instrumentteja. Tämä selittää erikoisen kokoonpanon. (Halász 1998, 24).
Teos sisältää yli viisikymmentä lyhyttä osaa eri teoksista. Osat on koottu aivan
uuden tyyppiseksi dramaturgiseksi kokonaisuudeksi, eikä niitä esitetä
kronologisessa järjestyksessä. Vanhojen kappaleiden joukossa on myös uutta
materiaalia, joka on sävelletty Rűckblick Ensemblelle. (Halász 1998, 24.) Kurtág
sanoo että Rückblick oli hänen yrityksensä säveltää suurimuotoinen, pitkäkestoinen
teos (Varga 2009, 35).
Viimeisen vuosikymmenen aikana Kurtág on jatkanut Játékokin päiväkirjamaista
teemaa otsikolla ”Games and messages”. Tällä otsikkoparilla hän on säveltänyt
yksittäisiä soolokappaleita, duoja, sekä yksittäisiä teoksia perinteisille tai vähemmän
perinteisille kamariyhtyekokoonpanoille (kuten oli jo edellä mainittu Rückblickensemble). Tällä hetkellä, yli 80-vuotiaana Kurtág on luomistyönsä huipulla,
säveltäen enemmän kuin koskaan. Myös yli kolmekymmenvuotinen Játékok-projekti
jatkuu yhä.
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3

JÁTÉKOK

3.1

Kurtág opettajana – omakohtainen kokemus

Tapasin säveltäjä György Kurtágin ensimmäisen kerran vuonna 1993 ollessani hänen
oppilaanaan Kuhmon kamarimusiikin mestarikurssilla. Hänen omintakeiseen
musiikkiinsa olin tutustunut jo aiemmin, opiskelujeni alkuvuosina. Tapaamisestamme
muodostui muusikon urani käänteentekevä hetki. Kurtágin intohimoinen
suhtautuminen sekä soittamiseen että opettamiseen järisytti musiikillista
maailmankuvaani. Erityisen mieleenpainuvana muistan konsertin, jossa Kurtág
esiintyi duona vaimonsa Mártan kanssa. He soittivat nelikätisiä ja soolokappaleita
Játékok-teoskokoelmasta sekä Kurtágin tekemiä sovituksia Bachin koraaleista.
Konsertin tunnelma oli rituaalinomainen.18 Lukuisat lyhyet kappaleet muodostivat
yhden dramaturgisesti eheän kokonaisteoksen, jossa yksityiskohdat olivat tarkasti
punnittuja. Soolokappaleiden välissä soittaessaan pianoduona pariskunta sulautui
yhdeksi kuin orgaaniseksi olennoksi. Musiikki hengitti luonnollisesti, mutta pakotti
kuulijan miltei pidättelemään hengitystään. Soitto oli riisuttua ja puhuttelevaa ja
samalla pelottavan yksinkertaista.
Muistan Kurtágin soittaneen ainoastaan glissandoista muodostuvan kappaleen
Örökmozgó (talált tárgy).19 Kappale on yksinkertainen, jopa meditatiivinen. Sen
sointimaailma ja rytmi assosioituvat luonnon ääniin: meren aaltojen kohinaan tai
tuulen ääneen puiden latvoissa. Kappaleen huippukohta on, kun pitkähkön alun
jälkeen, jossa soitetaan vain valkoisilta koskettimilta, glissando siirtyy mustille
koskettimille. Hetki oli taianomainen, aivan kuin mustavalkoelokuva olisi tullut
hetkeksi värilliseksi. Kurtágin sävelkielelle on ominaista operointi hyvin pienillä eleillä,
jopa yhdellä äänellä.(Ks. luku 2.6.) Juuri tämä äärimmilleen riisuttu yksinkertaisuus on
Kurtágin musiikin koskettavimpia piirteitä. Näennäisesti ”kuka tahansa” pystyy
soittamaan hänen teoksiaan. Kuitenkin vasta esityksen keskittyneisyys ja kvaliteetti
paljastavat teosten todellisen syvyyden ja luonteen.

18

Ks. tarkemmin luku 2.8. Composed program ja Rückblick

19

Kappale on suomenkieliseltä nimeltään Ikiliikkuja (löytötavara) Játékokin ensimmäisestä kirjasta

aukeamalta 1A.
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Kurtág puhuu opettaessaan paljon kuulemisesta ja kuuntelemisesta. Hän painottaa
musiikin resonoinnin tärkeyttä, sen tuntemista koko kehossa ja ympäröivässä tilassa.
Tämä on mahdollista kokea hiljentymällä kuuntelemaan musiikin lisäksi myös omaa
itseä kokonaisuutena. Kurtág puhuu tietoisen läsnäolon merkitystä. Ilmaisua ei saa
pakottaa, vaan sen täytyisi antaa syntyä luonnollisesti, ajan kanssa. Tämä vaatii
soittajalta tietoista läsnäolemista ja sisäistä virittyneisyyden tilaa. Kurtág viittaa
opettaessaan useasti englanninkieliseen termiin ’to undo’. Ajatus pohjannee
itämaiseen zen-filosofiaan, jonka mukaan mitään ei ”tehdä” vaan asiat ”tapahtuvat”.
Musiikkia ei esitetä, se tapahtuu. Soittaja antautuu vastaanottamaan tapahtumassa,
joka usein mielletään päinvastaiseksi. Tällöin hänen minänsä katoaa ja tapahtumasta
poistuu läsnäolemista häiritsevä minätietoisuus.20 Tässä vaiheessa alamme kuulla
aidosti ja voimme seurata musiikin virtaa ja reagoida musiikillisiin tapahtumiin nythetkessä.
Kurtág on opettaessaan äärimmäisyyteen saakka tarkka ja vaativa. Hän ottaa
yksityiskohtia tarkastelun kohteeksi yhä uudelleen eikä tyydy puolittaiseen ilmaisuun
ja ymmärtämiseen. Toisaalta hänellä riittää kärsivällisyyttä, jos hän kokee oppilaalla
olevan kompetenssia sekä aitoa kiinnostusta ja oppimisen halua. Hän valaisee
kappaleiden karaktäärejä, tekstuureja ja muotoja: kadensseja, harmonioita,
polyfoniaa ja rakennetta. Hän ei hyväksy yhtään hetkeä, jossa soittaja ei ole läsnä tai
suhtautuu välinpitämättömästi tärkeisiin musiikillisiin tapahtumiin. Hän saattaa
jatkaa loputtomiin yhden yksityiskohdan parissa. Eikä ole lainkaan
tavanomaisuudesta poikkeavaa viettää kokonaista oppituntia parin tahdin äärellä.
Kuhmon tapaaminen muutti koko musiikillista ajatteluani. Myöhemmin Kurtágista
tuli tärkein opettajani: opiskelin hänen johdollaan sekä perinteistä soolopianorepertuaaria että merkittävän osan hänen laajasta pianotuotannostaan.

3.2

Játékokin taustavaikuttajia

Unkarissa on vahva pedagogisen säveltämisen perinne. Lisztin ajoista saakka ovat
monet pianistit säveltäneet myös pedagogista materiaalia. Játékok liittyykin vahvasti
unkarilaisen pedagogisen säveltämisen perinteeseen. Erityisesti Béla Bartókin

Tämä ”asenne”, niin sanottu soittajan vire, on noussut tärkeäksi teemaksi Katarina NummiKuisman pianistin harjoitteluprosessia käsittelevässä väitöskirjatyössä, jossa itse olen ollut mukana

20

haastateltavan ominaisuudessa.
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(1881–1945) Mikrokosmos on Kurtágille ohittamaton esikuva. (Beckles Willson
2007, 149.) Vaikka kokoelmilla on monia yhteisiä piirteitä, on niillä myös
eroavuuksia.
Sekä Mikrokosmoksessa että Játékokissa on pianistinen perinne vahvasti läsnä. Sekä
Kurtág että Bartók ovat säveltäneet mm. vanhoja tansseja (esim. Gavotti, Sarabande,
Bourree), kunnianosoituksia edesmenneille säveltäjämestareille, koraaleja ja
kaanoneja. Kurtágin otsikoiden maailma erottuu kuitenkin Bartókin vastaavasta
olemalla hyvin henkilökohtainen ja monitasoinen. Yhteinen piirre on, että
molempiin kokoelmiin on kappaleiden lomaan siroteltu harjoituksia.
Näillä kahdella kokoelmalla on paljon myös eroavuuksia. Mikrokosmos etenee
järjestelmällisesti, muuttuen asteittain haastavammaksi. Játékok on kuitenkin
ensisijaisesti vapaa kokoelma kappaleita. Pedagoginen ajatus on läsnä lähinnä
ensimmäisessä kirjassa. Muut kirjat vaikeutuvat vähitellen, mutta tämä tapahtuu
suhteellisen intuitiivisesti. Kurtág painottaa leikinomaisuutta ja vapautta
musisoinnissa, kun taas Bartók on hyvin systemaattinen opettaessaan musiikillisia
ja pianoteknisiä taitoja. Játékok on enemmänkin aarreaitta ja seikkailukartta. Sitä voi
käyttää myös työpajanomaisena mahdollisuutena säveltäjän sävelkieleen
tutustumisessa.
Toinen, harvemmin mainittu esikuva Játékokille on Sandor Veressin (1907–1992)
didaktinen pianomusiikin kokoelma Billegető muzsika (Fingerlarks ) (1948, suom.
Vilkas soittoniekka [Sormimerkkejä]). Myös sen tarkoitus on stimuloida lapsia
leikkimään nuoteilla ja musiikilla mekaanisen lukemisen sijaan. Veressin halusi
rohkaista lapsia ilottelemaan soittimen kanssa, kokeilemaan ja kokemaan,
vaihtamalla esimerkiksi käsien paikkoja koskettimistolla. Hän myös rohkaisee lapsia
soittamaan ”opettajien ja vanhempien selän takana ja kielletyillä tavoilla”. (Beckles
Willson 2007, 43, ks. myös Walsh 1982.) Veressin ideat ovat varmasti vaikuttaneet
myös Kurtágin ajatteluun, niin paljon samankaltaisuuksia näiden kahden, eri
ikäpolvia edustavan säveltäjän ajattelusta on löydettävissä.
Kurtág kertoo käyttävänsä vapaasti monenlaisia ideoita, joita on keräillyt muilta
säveltäjiltä, jo edesmenneiltä tai aikalaisiltaan:
Olen tuskin koskaan hylännyt yhtään ideaa. Joskus idea on teos, joka muistuttaa tyyliltään jotain
muuta säveltäjää, esimerkiksi Ferenc Szabóa. Tällöin minulla ei ole vaikeuksia jatkaa ja venyttää
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ideaa edelleen. 21 Lopputulos saattaa silloin olla vaikka Hommage à Ferenc Szabó ...tai idea voi
kunnianosoituksen sijaan olla myös tuokiokuva, eräänlainen musiikillinen päiväkirja, jossa laitan
muistiin, mitä mieleen juolahtaa. (Kurtág, sit. Halász 1998, 13.)

Ehkä juuri sävellysprosessin vaikeus on johdattanut Kurtágin näkemään
monenlaiset ajatukset arvokkaina ja uusina mahdollisuuksina. Avoimuus näkyy
myös hänen opetuksessaan. Jos hän tuntee oppineensa jotain uutta oppilailtaan, hän
ei arkaile sanoa sitä.
Päiväkirjamaisuus ilmenee Játékokin kappaleiden otsikoinnissa. Edellä mainittujen
tervehdysten ja kunnianosoitusten lisäksi siellä on muistoja ja muistokirjoituksia jo
edesmenneille ystäville. Lisäksi on musiikilliseen asuun puettuja rakkaiden ihmisten
puhelinnumeroita ja teoksia, jotka on sävelletty häihin, hautajaisiin tai näyttelyn
avajaisiin. Siellä on tuokiokuvia ja humoristisia välkähdyksiä vaikkapa unkarin
kielen oppitunnilta. Usein toistuvia otsikoita ovat Sirató (valituslaulu), Koraali,
Valssi, Virág az ember ... -teemaiset (Ihminen on kukka...) kappaleet, Yläsävelleikit,
Mikroludit (pienet preludit), vanhat tanssit ja erilaiset intervallitutkielmat. Lista
toistuvista otsikoiden aiheista on hyvin laaja.22 Samannimiset kappaleet
muodostavat eräänlaisia teoskategorioita.
Kurtág mainitsee Játékokin tärkeänä taustavaikuttajana olleen (erityisesti
kokoelman säveltämisen alkuvaiheessa) kollegat Uj Zenei Stúdió’sta (Uuden
musiikin studiosta). Studion perusti vuonna 1970 Budapestissa ryhmä, joka koostui
säveltäjistä, musikologista ja kapellimestarista. Ryhmän järjestämissä konserteissa
ja workshopeissa kuultiin mm. Stockhausenin, Cagen, Wolffin, Feldmanin, Kagelin ja
Reichin teosten Unkarin-kantaesityksiä. Lisäksi ryhmän jäsenet sävelsivät uusia
teoksia ja pyrkivät edistämään improvisaatiota ja interaktiivisuutta säveltämisen ja
esittämisen välille.
Játékokissa näkyy myös Kurtágin kiinnostus gregoriaaniseen lauluperinteeseen.
Kiinnostus pohjautuu vuosiin, jotka hän lauloi László Dobszayn johtamassa Schola
Hungarica -kuorossa. Myös unkarilainen parlando–rubato-ajatus on syvällä Kurtágin
musiikillisessa ajattelussa. Parlando–rubato-musiikki nojaa voimallisesti

21

Szabó (1902 - 1969) oli vanhemman polven unkarilainen säveltäjä, joka edustaa Kurtágille

suhteellisen konservatiivista sävellystapaa.
22

Olisi mielenkiintoista paneutua otsikoiden maailmaan syvällisemmin, sillä kirjalliset ja

omaelämäkerralliset viitteet ovat hyvin kiehtovia.
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unkarilaiseen kansanmusiikkiin. Bartók ja Kodály ovat viljelleet tätä perinnettä
teoksissaan. Kurtágin parlando–rubato-kappaleissa on harvoja tahtiviivoja, ja niiden
poljento on puheen poljennon kanssa samankaltainen. Rytmin merkintätapa on
vapaa. Soittotapa on improvisatorista, ja sisäinen pulssi löytyy suuremmista
kokonaisuuksista, enemmänkin kokonaisista fraaseista kuin iskujen välisestä
metrisestä ajattelusta. Myös tahtiviivat hahmottavat enemmänkin fraaseja kuin
iskutusta.

3.3

Játékokin esipuhe

Esipuheessaan Játékokiin Kurtág tulee kirjoittaneeksi samalla omaa käsitystään niin
muusikkoudesta kuin pedagogiikastakin. Esipuhe on kokoelman teosten liitteenä,
johdantona nuottitekstiä selventävään osuuteen. Olen kääntänyt esipuheen
englannista. Käännöksessäni olen pyrkinyt välittämään Kurtágin ajatukset
mahdollisimman selkeästi ja säilyttämään käännöksessä sen aforistisen kielen, jota
hän käyttää.23
Játékok syntyi lasten spontaanista tavasta suhtautua soittamiseen. Heille piano on vielä lelu. He
leikkivät pianolla, hyväilevät sitä, tarttuvat siihen ja antavat sormiensa hypellä ja juosta
koskettimistolla. He poimivat toisiinsa liittymättömiä ääniä, ja jos tämä herättää heidän musiikilliset
vaistonsa, he etsivät tietoisesti harmonioita, jotka löytyvät sattumalta, ja toistavat niitä.
Tämä kokoelma ei toimi opettajana, eikä se myöskään ole pelkkä kokoelma kappaleita. Se on
mahdollisuus kokeiluun ja kokemiseen, ei varsinaiseen pianonsoiton opetteluun.
Soittaminen on nautinto. Liikkeestä syntyy mielihyvää. Uskalluksesta kasvaa rohkeutta ja
huimapäisyyttä. Sen sijaan, että haparoiden etsisi oikeita koskettimia ja laskisi rytmejä, täytyy
tarpeen vaatiessa olla nopea ja valloittaa koko koskettimisto heti ensi kohtaamisesta lähtien. Kaikki
nämä hieman summittaiset ideat ovat olleet osallisia kokoelman syntyyn.
Soittaminen on vain peliä ja leikkiä. Se vaatii soittajalta paljon vapautta ja aloitekykyä. Kirjoitettuun ei
pidä missään tapauksessa suhtautua vakavasti, paitsi että siihen on suhtauduttava erittäin vakavasti,
kun on kyse musiikillisesta prosessista sekä äänen ja hiljaisuuden laadusta. Meidän on luotettava
nuottikuvaan ja annettava sen vaikuttaa meihin. Graafinen kuva ilmaisee ajallisia suhteita jopa silloin,
kun kyseessä on erittäin vapaa teos.
Meidän on pyrittävä soveltamaan kaikki, mitä tiedämme vapaasta lausutusta puheesta,
kansanmusiikin parlando–rubatosta, gregoriaanisesta kirkkolaulusta ja kaikesta siitä, mitä
improvisaatio on tuonut mukanaan musiikkiin.

23

Joistakin painoksista puuttuu virheellisesti esipuheen ensimmäiset kuusi riviä.
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Tarttukaamme rohkeasti vaativimpiinkin tehtäviin ilman epäonnistumisen pelkoa. Yrittäkäämme
luoda lyhyistä ja pitkistä aika-arvoista jatkuvuutta ja löytää niille kelpo kokonaisuus, iloiten ja
nauttien! (Kurtág 1973 suom. Junttu.)

3.4

Notaatiosta

Kirjoitan tässä luvussa Kurtágin notaatiosta yleisellä tasolla. Notaation tarkat
selitykset soittotapavideoineen löytyvät Játékok www-sivustolta, osoitteesta
www.junttu.net.
Jo ennen Játékokia Kurtágin notaatio alkoi muuttua vapaampaan suuntaan. Hän
ryhtyi käyttämään erikoismerkintöjä, jotka oli lainattu kansanmusiikin tutkimuksen
notaatiosta. Tämä kehityssuunnan takana oli halu löytää ilmaisu ihmisen
luontaiselle, orgaaniselle rytmille. Notaatio muuttui vapaammaksi nimenomaan
rytmiikan suhteen, ja rytminkäsittelyyn alkoi ilmestyä improvisatorisia elementtejä.
Tosin Kurtág on aina käyttänyt rinnalla myös perinteistä, tarkkaa rytminotaatiota.24
Moderneja soittotapoja varten Kurtág kehitti notaatiotaan edelleen, graafisempaan
suuntaan. Tarkkojen aika-arvojen ja äänten sijasta hän alkoi käyttää summittaista
notaatiota. Summittaisessa notaatiossa Kurtág pyrkii visualisoimaan soittamisen
tapaa. Visuaalisemman notaation tarkoitus on ohjata soittajaa aistimaan soittamisen
tapa ja rohkaista spontaaniin kokemiseen ja kokeilemiseen. Esimerkiksi erilaisia
klustereita varten Kurtágilla on lähes kymmenen erilaista merkintää, jotka
kuvaavat, millä osalla kättä soitetaan. Lisäksi ne määrittelevät, soitetaanko klusteri
mustilta, valkoisilta vai kromaattisesti ja onko sen paikka koskettimistolla tarkasti
vai summittaisesti määritelty.
Ei-perinteisiä soittotapoja kuvaavien merkintöjen ohella Kurtág on toisaalta myös
yksinkertaistanut perinteistä notaatiota. Kestoja määritellessään hän käyttää usein
nuotteja ilman varsia ja määrittää näin äänet vain pitkiksi tai lyhyiksi (katso
esimerkki 3.1 kappaleesta Virág az ember...).

Viime vuosien aikana Kurtág on palannut yhä perinteisempään notaatioon. Hän mielestään se on
kuitenkin ilmaisussaan tarkin. (Kirjoittajan keskustelu Kurtágin kanssa soittotunnilla Prussia Covessa
24

2005.)
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Esimerkki 3.1. Kuvassa ylhäällä summittaisesti (1a) ja alhaalla tarkasti notatoitu (1b) versio
kappaleesta Virág az ember... (Ihminen on kukka...). Pallukat tarkoittavat kämmenillä soitettavia
klustereita. Valkoiset pallukat ovat kestoiltaan pitkiä ja mustat lyhyitä. Kurtág käyttää tahtiviivoja
(katkoviivoin), ei jaksottaakseen samanmittaisia kokonaisuuksia vaan strukturoidakseen. Kohotahdit
johtavat aina kohti painokasta iskua. Niiden fraseerauksellinen merkitys korostuu, kun notaatiosta
puuttuvat normaalit tahtiviivat.
©Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.

Esimerkissä 3.1. näyttäytyy Játékokin ensimmäisessä kirjassa ilmenevä pedagoginen
idea. Kurtág on sivunumeroiden sijasta numeroinut aukeamat. Aukeama sisältää
samankaltaisen musiikillisen idean kaksi versiota. A-sivu sisältää summittaisesti

Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta

JÁTÉKOK

53

notatoidun ja B-sivu tarkasti notatoidun version. Toisinaan versiot ovat hyvinkin
samankaltaisia ja toisinaan täysin erilaisia, tuskin tunnistettavia. Tämä idea jatkuu
väljästi läpi ensimmäisen kirjan. Esimerkissä 3.1. kappaleesta Virág az ember... (
Ihminen on kukka…) A-versio on klusteriversio, jossa isot nuotin näköiset pallukat
kuvaavat aina yhtä kämmenklusteria. B-versio on siis tarkasti notatoitu.
Molemmissa esimerkeissä valkoiset ”nuotit” ovat pitkiä ja mustat lyhyitä.
Summittaisuus on läsnä myös klusterien notaatiossa. Tarkoitus ei ole laskea tarkasti,
mille korkeudelle viivastolla klusteri asettuu, vaan etäisyydet hahmotetaan
suurpiirteisesti.
Summittaisessa notaatiossa on soittamista koskeva laadullinen informaatio merkitty
hyvinkin tarkasti: äänen voimakkuus ja artikulaatiotapa, klusterien tai glissandojen
soittotavat ja se soitetaanko ne mustilta, valkoisilta vai kromaattisesti. Paikka
koskettimistolla taas on useasti merkitty summittaisesti. Näin soittajalle jää vapaus
etsiä itselleen luonnollinen tapa soittaa. Suunnat koskettimistolla nousevat
tärkeämmiksi kuin tarkat paikat. Tämä vapauttaa soittajaa, kun hänen ei tarvitse
osua tarkasti yhdelle nuotille. Suurpiirteinen merkintätapa on joustava erityisesti
silloin, kun soittaja on lapsi ja etäisyydet koskettimistolla pitkiä. Esimerkiksi
viisivuotias soittaja ei yletä helposti aivan koskettimiston ääripäihin. Soitettava
kappale ”mukautuu” soittajan kokoon ja kykyihin.
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Esimerkki 3.2. Tenyeres Kämmenillä. Tässä kappaleessa näkyy erilaisten fermaattien kirjo.
©Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.

Esimerkin 3.2. Tenyeres-kappaleen peruselementti on klusteri. Kappale on lyhyt,
ytimekäs ja räjähdysaltis. Sen fermaatti-taukojen väliset repliikit argumentoivat
puolesta ja vastaan. Pienten pianistien soitossa äärimmäiset tehot ilmenevät eri
tavoin kuin ammattipianistilla. Hyvin kaukaa ja hyvin kovaa kuin myös nopeasti ovat
suhteellisia käsitteitä. Kurtág esittää hyvin harvoin varsinaisia tempomerkintöjä.
Niiden sijaan hän viljelee laajalti laadullisia esitysohjeita. Tässä esimerkissä on
esitysohjeena con moto eli liikkuvasti.25
Kokemukseni on, että lapset ottavat nuottikuvan hyvin vastaan. Lukeminen
kannattaa toteuttaa “suuremmasta pienempään”. Ensin tutkitaan soitettavat eleet,
niiden soittotavat ja muoto. Tarkemmin lukiessa huomaa, että suurelle osalle eleitä
on annettu ohjeet siitä, miten ne pitää soittaa. Kun vielä tarkentaa, voi kuvasta
visualisoida, miten eleet on aseteltu suhteessa toisiinsa. Näin avautuvat sekä ajalliset
suhteet että kappaleen muoto. Musiikillisten tapahtumien suhteet ovat Kurtágin
graafisessa notaatiossa hyvin punnittuja.26

25

Ks. yksityiskohtainen kuvaus Tenyeres-kappaleesta luku 8.3.1. Játékokin Tenyeres-kappale ja

oppimisen portaat.
26

Ks. tarkemmin kappaleiden hahmottamisesta ja harjoittelemisesta luku 8.3. Ei-perinteisten

soittotapojen oppimisen portaat.
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Kurtág luottaa vahvasti lasten ilmaisukykyyn. Hänen käyttämänsä notaatio on
erityislaatuinen juuri siinä mielessä, että se kertoo enemmänkin musiikillisten
tapahtumien suhteesta kuin tarkasti siitä, mitä pitäisi soittaa. Tästä seuraa, että on
heti kiinnitettävä paljon huomiota musiikin jatkuvuuteen, karakteristiikkaan ja
muotoilemiseen sekä äänen ja hiljaisuuden laatuun.
Soittajalle, jolla on paljon kokemusta perinteisen nuottikuvan kanssa, saattaa tulla
vaikeuksia tämän notaation kanssa, koska se antaa niin paljon näennäisiä vapauksia.
Mutta kun nuottikuvaan tutustuu huolellisesti huomaa, ettei siinä ole mitään
mielivaltaista, vaan se on omassa ilmaisussaan tarkka. Tällä notaatiolla ei ole vielä
sukupolvien mittaisen tradition tuomaa tulkitsemismallia. Sitä tulee lähestyä
avoimesti ja luottaa itseensä, omiin korviinsa ja emootioihinsa. Tämä on tietenkin
haaste, mutta opettaa toisenlaista lähestymistapaa ja vapauden lisäksi vastuuta,
josta voi olla hyötyä myös vanhemman musiikin tulkitsemisessa.

3.4.1 Kappaleiden sivunumerointi
Játékokin ensimmäisen kirjan sivut on siis numeroitu aukeamittain:
vasemmanpuoleinen sivu on A-sivu ja oikeanpuoleinen B-sivu. Esimerkiksi
ensimmäinen aukeama sisältää sivut IA ja IB. Lisäksi kirjan alkupuolella säveltäjä
käyttää aukeamista roomalaisia numeroita ja loppupuolella arabialaisia.
Roomalaisia numeroita käytetään siinä osassa kirjaa, jossa esitellään soittotapoja ja
harjoituksia. Varsinaisten kappaleiden alkaessa muuttuu sivunumerointi
arabialaisiksi numeroiksi mutta numerointi jatkuu edelleen aukeamittain
(esimerkiksi 2A ja 2B).
Muiden kirjojen sivut on numeroitu normaalisti, arabialaisin numeroin numero
sivua kohti.27

27

Sivunumeroinnin lisäksi ilmoitan kappaleista puhuessani, mistä kirjasta kyseinen teos löytyy. Kirja

ilmoitetaan roomalaisilla numeroilla. Jos siis kysymyksessä on esimerkiksi kappale Preludi ja valssi
C:stä ja se sijaitsee ensimmäisen kirjan 1. aukeaman B-sivulla, merkitsen kappaleen tiedot
seuraavasti: Preludi ja valssi C:stä (1B/I). Tai jos kyseessä on kappale sivulta 15, kirjasta 3, se
merkitään 15/III.
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3.5

Ensimmäinen kirja

Seuraavaksi esittelen Játékokin kirjat. Tarkimmin paneudun ensimmäiseen kirjaan,
koska se toimii ikään kuin avaimena muihin kirjoihin. Käyn läpi kirjan sisällön ja
rakenteen. Tämän jälkeen esittelen lyhyesti vielä muut kirjat. Ensimmäisen kirjan
kappaleet esittelen verkkomateriaalissa, joka löytyy sivustolta www.junttu.net.

3.5.1 Alussa on motto

Esimerkki 3.3. Motto ensimmäisen kirjan ensimmäiseltä aukeamalta.
©Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.

Játékokin ensimmäisen kirjan motto on kahdeksan äänen fraasi, jonka teksti on
Virág, virág az ember (Ihminen on kukka…).28 Tämä motto muistuttaa ajatuksesta,
joka on voimakkaasti läsnä Kurtágin tuotannossa. Ihmisen elämä on hauras ja
katoava. Samanlaista on musiikki, se syntyy hetkessä ja on läsnä ainoastaan
ohikiitävän hetken. Kokemuksesta jää vain muistijälki ihmisen mieleen. Se tosin
saattaa olla niin väkevä, että sitä kantaa mukanaan vuosikymmeniä.

3.5.2 Kartta ja peruselementit
Kirjan ensimmäisen aukeaman vasemmanpuoleinen sivu sisältää moton lisäksi
“kartan”, jossa nuottiviivastolla on tavallisten viivastojen lisäksi ylimääräisiä viivoja
kvintin välein (Katso Esimerkki 3.4)

28

Motto on laina Kurtágin omasta teoksesta Bornemisza Peter Mondatsai (Peter Bornemiszan

sanomiset), Konsertto sopraanolle ja orkesterille (sävelletty 1963-68, revisoitu 1976). Teos on
merkkipaalu Kurtágin sävellystuotannossa, ja sen aihepiiriin ja materiaaliin säveltäjä itsekin palaa
yhä uudestaan. Tämä fraasi on laajamuotoisen teoksen kolmannesta osasta nimeltään Kuolema.
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Esimerkki 3.4. Játékokin kartta pyrkii ylimääräisten viivojen avulla visualisoimaan etäisyyksiä myös
normaalin nuottiviivaston ulkopuolella. ©Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.

Ylimääräisten viivojen tarkoitus on auttaa soittajaa etäisyyksien hahmottamisessa
koskettimistolla. Säveltäjä käyttää tätä merkintätapaa vain ensimmäisessä kirjassa,
myöhemmin hän luopui ajatuksesta.
Kartan jälkeen 1. kirjassa esitellään ne musiikilliset materiaalit ja soittotavat, joita
säveltäjä käyttää kappaleissaan. Materiaaliesittelyiden jälkeen kirja sisältää laajalti
harjoituksia näistä uudenlaisista soittotavoista ja musiikillisista soluista.
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Esimerkki 3.5. Peruselementtien esittely. ©Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.

Peruselementtejä säveltäjä on valinnut tähän yhteyteen viisi:
A) glissandot
B) kyynärvarsiklusterit
C) kämmenklusterit
D) äänet ilman tarkasti määriteltyä sävelkorkeutta
E) kaikki koskettimiston C-äänet (esimerkkinä tarkasti määritellystä
sävelkorkeudesta).
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Alaviitteessä säveltäjä neuvoo harjoittelemaan peruselementtejä seuraavasti:
1) seisoaltaan ja kävellen29
2) istuen, soittaen koskettimistolta ilman ääntä (kuin pantomiimina)
3) istuen ja soittaen siten, että tulee ääni
Lisäksi säveltäjä neuvoo soittamaan:
4) samalla kädellä kaikki [elementit peräkkäin]
5) vaihtelemalla käsiä parin kolmen äänen/elementin välein
6) vaihtamalla käsiä joka äänen/elementin välissä

3.5.3 Harjoitukset
Aukeamalta II eteenpäin säveltäjä esittelee soittotapoja tarkemmin. Hän esittelee
myös harjoituksia, jotka auttavat omaksumaan näitä ei-perinteisiä tapoja käsitellä
instrumenttia. Harjoitukset ovat hauskoja ja hyödyllisiä, ja niitä voi tarpeen tullen
muunnella omiin tarkoituksiin sopiviksi. Harjoituksien avulla tehdään koko
koskettimisto tutuksi monesta näkökulmasta. Näistä harjoituksista voi saada hyviä
ideoita myös improvisoinnin pohjaksi. Harjoituksissa Kurtág esittelee ne perussolut,
joista kaikki kappaleet rakentuvat.

29

Seisaaltaan soittaminen on tärkeä oivallus pienten lasten soittamista ajatellen. Seisaaltaan

soittaessa pienet oppilaat pystyvät käsittelemään pianoa helpommin. Käsivarsi on luontevassa
kulmassa koskettimistoon nähden, ja isojen liikkeiden tekeminen helpottuu, kun jalat ovat tukevasti
kiinni maassa. Aikuisen kannattaa kokeilla niin, että on polvillaan maassa. Kurtág kehotti
harjoittelemaan näin, jotta ei unohtuisi, miltä tuntuu olla lapsi.
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Esimerkki 3.6. Kaksi kyynärvarsiklusteriharjoitusta. ©Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan
luvalla.

Aukeamilla III–IX harjoitukset jatkuvat siten, että A-sivu sisältää aiheesta
klusteriversion ja B-sivu tarkasti notatoidun version. Tämä idea jatkuu väljästi läpi
ensimmäisen kirjan. Esimerkeissä 3.7 ja 3.8 on esitelty tätä ideaa.

Esimerkki 3.7. Klusteriversio harjoituksesta, jossa pyritään hahmottamaan koskettimiston
oktaavialoja. ©Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.
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Esimerkki 3.8. Tarkasti notatoitu versio edellisen esimerkin harjoituksesta.
©Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.

3.5.4 Ensimmäisen kirjan kappaleet
Ensimmäisen kirjan kaikki kappaleet esitellään yksityiskohtaisesti
verkkomateriaalissa. Materiaalista käy ilmi notaatio, soittotekniikat ja kappaleiden
erityishaasteet. Olen myös kääntänyt kappaleiden nimet suomeksi. Kappaleita ei ole
luokiteltu vaikeusasteiden mukaan. Olen kuitenkin poiminut esiin kappaleet, jotka
soveltuvat aivan ensimmäisiksi kappaleiksi pianonsoitonopiskelun alussa. Olen
merkinnyt ne asteriskilla (*). Nämä kappaleet löytyvät siis ensimmäisen kirjan
aukeamien vasemmanpuolisilta (A) sivuilta.
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Toinen kirja

Játékokin toinen kirja on kappale kokoelma, joka koostuu 41 yksittäisestä
kappaleesta sekä kahdesta sarjasta Mikroludeja.30
Toisessa kirjassa pedagoginen ajatus on läsnä paljon löyhemmin kuin
ensimmäisessä. Sen ensimmäinen kappale on Hommage á Bálint Endre. Kappaleen
notaatio on erikoisempi kuin missään muussa toisen kirjan kappaleessa. Se tuo
mieleen ”piirtämisterapian”, josta Kurtág kertoi Játékokia edeltävää kriisiä
kuvatessaan.

Esimerkki 3.9. Hommage á Bàlint Endre (1/II). Notaatio lähenee piirtämistä.
©Editio Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.

Piirtämisellä oli ollut Kurtágille myös erityinen merkitys. Pariisin vuonna, mutta
myös Játékok-sävellystä edeltävänä lamaannuksen loppuaikana hän teki
kuukausikaupalla vain piirroksia. Hän "antoi merkkejä itsestään". "Pariisissa tein

30Mikroludeja

on Kurtág kirjoittanut Játékokin lisäksi itsenäisinä teokseia jousikvartetille, ks. esim.

:Hommage à Andras Mihaily op 13 (1977-78).
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ensin piirroksia tulitikkutöistäni – huone täyttyi tulitikuista, ja kun halusin siivota,
minun täytyi ensin noukkia ne pois. Piirtäminen oli siis tarkoitettu muistiavuksi,
mutta tuloksena oli täysin järjettömiä harakanvarpaita. Tämän jälkeen piirsin
jotakin – reunoilla oli tähtiä ja keskellä jotakin ylöspäin pyrkivää. Kuva on edelleen
tallella. Yritin säveltää sen seitsemännessä pianokappaleessa.31 Vuoden 1973
tienoilla käytin muistikirjoja – piirsin joka sivulle merkin siten, että painoin paperia
lyijykynällä tai sulalla ja tärisytin kättäni. Merkkien välillä tuskin oli suuria
eroavuuksia, mutta on ikään kuin jotain niistä olisi siirtynyt Játékokiin." (Varga 1990,
16.)
Toisen kirjan kappaleiden nimet ovat henkilökohtaisempia kuin ensimmäisen kirjan
vastaavien. Muuan otsikko on esimerkiksi (Kedveseink hívószámai) (Rakkaitten
ihmisten puhelinnumeroita). Useat otsikot viittaavat teosten karaktääreihin:
Keservesen (Katkerasti), (Dühösen) (Vihaisesti), Veszekedés (Riidellen), (Ráncigálós)
(Riuhtova), Szeszélyesen (Oikullisesti), joitakin mainitakseni.
Harjoituksia kokoelmassa on vain yksi: Tölcsér Játékok (Tötteröleikki). Se koostuu
symmetrisistä eleistä, jotka avautuvat ja sulkeutuvat. Harjoituksessa Kurtág
harjoituttaa kappaleen eri elementtejä vaihtamalla intervallien suuntaa ja
artikulaatiota sekä käsien paikkaa viemällä niitä ristiin ja muuttamalla samaa
tekstuuria eri oktaavialoihin.
Kokoelmassa on myös useita Hommage à –kappaleita (kunnianosoitus). Säveltäjistä
kunnianosoituksen ovat saaneet Kodály, Šostakovitš, Kabalevski ja Kadosa
(ensimmäiset Mikroludit). Lisäksi kunnianosoituksia on kirjoitettu myös muille, mm
László Pappille, joka on nyt jo edesmennyt, maailmanmestaruuksia saavuttanut
unkarilainen nyrkkeilijä.32 Hommage à Papp Laci on humoristinen kappale, jossa
pianoa soitetaan nyrkeillä. Pianistisesti siinä tarvitaan keveyttä, voimaa, notkeutta ja
nopeutta, aivan kuten nyrkkeilyssäkin.

Säveltäjä tarkoittaa tässä todennäköisesti kahdeksaa pianokappaletta op 3. ja sen 7. kappaletta,
kirjoittajan huom.

31

László Papp (1926–2003) oli unkarilainen nyrkkeilijä ja kolminkertainen olympiavoittaja. Häntä
pidetään yhtenä kaikkien aikojen parhaista nyrkkeilyn olympiavoittajista. László Papp voitti
32

olympiakultaa kolmissa peräkkäisissä kisoissa: 1948–1956.
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Toisessa kirjassa on useita suuria hyppyjä sisältäviä kappaleita. Näitä ovat Odavissza (Meno paluu), (settenkedés-rajtaütés) (hiipiminen ja odottamaton hyökkäys),
Forte–piano Játékok (Forte–piano-leikki), Ugróiskola (Ruutuhyppely), Keringő
(Valssi), Ugráló kvintek (Hyppivät kvintit), Ördögugrás (Paholaisen hyppy), (nyuszi
ül a fűben…) (pupu istuu ruohikossa...) Keringő(2) (Valssi (2)) ja Csomók (Solmuja).
Lisäksi kokoelma sisältää useita intervallitutkielmia kvinteistä.
Kirjoittaessaan eri versioita samoista kappaleista Kurtág tuntuu ikään kuin hakevan
tarkkaa ilmaisua pitkän aikaa eikä useinkaan loppujen lopuksi osaa valita eri
versioiden välillä. Näin vastuu ikään kuin siirtyy soittajalle. Minusta on soittajana
ollut mielenkiintoista harjoitella rinnakkain eri versioita ja miettiä niiden
eroavuuksia ja yhteneväisyyksiä sekä sitä, miten erilainen merkintätapa vaikuttaa
omaan tapaani lukea musiikkia ja toteuttaa nuottikuvaa. Esimerkiksi kappaleesta
(Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem…) (Rakkaus, rakkaus, kirottu kärsimys...) on
olemassa kaksi versiota. Ensimmäinen on toisessa ja toinen kolmannessa kirjassa.
Kyseessä on kansanlaulunomainen kappale, jossa kertovat ja tanssilliset (Parlando ja
Giusto) jaksot vuorottelevat. Toisen kirjan versio on luonnosmaisempi, ja siitä
puuttuvat sävelmän eri sävellajeissa olevat versiot. Eheämpi versio on kolmannessa
kirjassa. Kurtág ei itse pidä kappaleesta, koska hän sanoo sen muistuttavan liikaa
Bartókin kappaletta Este a Szekelyeknél (Ilta Itä-Transilvanialaisten luona).33
Mikroludit ovat puolestaan sarjoja, jotka sisältävät kappaleen nousevan
kromaattisen asteikon jokaiselle kahdelletoista sävelelle samaan tapaan kuin Bachin
Das Wohltemperierte Klavier. Mikroludeissa sävellajisen perussävelisyyden sijasta
kunkin osan strateginen sävel esiintyy vaihtelevin tavoin keskisävelenä.
(Pohjannoro 1995, 8.)
Lisäksi kokoelmassa on kappale Antifona fisben (Antifoni fisistä), jossa säveltäjä
tutkii yhtä ääntä (fis), siihen saapumista ja siitä irtautumista sekä sen yläsävelikköä.
Kappale on sukua Mikroludien maailmalle, ja se sijaitsee kokoelmassa juuri ennen
niitä.

33

Bartók 1961, 20–21.
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Kolmas kirja

Kolmannessa kirjassa on neljäkymmentäkaksi yksittäistä kappaletta sekä yksi uusi
sarja Mikroludeja. Kolmas kirja on ensimmäisestä Játékokin sarjasta taiteellisesti
vahvin.34 Se sisältää suuren määrän mielenkiintoisia ja painokkaita kappaleita, joista
löytyy hienoa materiaalia konserttiohjelmiin.
Hommage à -kappaleita kolmannessa kirjassa on runsaasti. Omansa saavat useiden
säveltäjien lisäksi monet läheiset ihmiset. Upeita matkoja muiden säveltäjien
ilmaisumaailmaan ovat Hommage à Schubert, Musorgski, Scarlatti, Varese sekä useat
Farkas Ferenc -kappaleet.35 Nämä kappaleet kertovat enemmänkin siitä, miten
kyseisten säveltäjien maailma vaikuttaa Kurtágiin tai mitä mielikuvia heidän
musiikkinsa hänen mielessään herättää.
Ilman tarkkaa rytmistä notaatiota olevat kappaleet lisääntyvät kolmannessa
kirjassa. Näistä hyvä esimerkki on Az elme szabad állat…(Mieli on vapaa eläin …).
Tässä kappaleessa manifestoituu Kurtágin yritys vapauttaa rytminkäsittelyä
improvisatoriseen suuntaan. Tavoitteena on, että jokainen soittaja voisi löytää
oman, orgaanisen rytminsä. Näihin rytmisesti avoimiin kappaleisiin sisältyy myös
soittajalle suunnattu vaatimus kestää hiljaisuutta. Jokainen ele ja liike saavat suuren
merkityksen, kun häly ja touhu suljetaan pois.
Kokoelmassa on useita yksiäänisiä ja yhdellä kädellä soitettavia kappaleita. Näissä
terästäytyy soinnillinen ajattelu, koska soittaja ei voi piiloutua usean äänen taakse.
Lisäksi fraseeraus ja horisontaalinen ajattelu tulevat ensisijaisiksi.
Joistakin kappaleista on jälleen annettu useita versioita. Teoksesta Hommage à
Schubert on esimerkiksi kaksi varianttia. Näissä on täsmälleen samat äänet ja rytmit,
mutta äänet on sovitettu käsien välille eri tavoin. Tämä tarjoaa mahdollisuuden
tutkiskella, miten sointi muuttuu eri sovituksissa. Ja toisaalta on mahdollista
harjoitella soittamaan samalla kvaliteetilla riippumatta kummalla kädellä soittaa.

34

Kuten aiemmin jo mainitsin, kirjat jakaantuvat mielestäni kahteen neljän kirjan sarjaan.

Ensimmäinen sarja on kirjat 1–4 (julkaistu 1979) ja toinen sarja kirjat 5–8 (julkaistu 1997–2003).
35

Ferenc Farkas oli Kurtágin sävellysopettaja Liszt-Akatemiassa, Budapestissa 1948–55.
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Harjoituksia kolmannessa kirjassa on kaksi. Ensimmäinen on kromaattinen viiden
sormen harjoitus. Siinä nopeat viiden äänen (ja viiden sormen) kuviot on limitetty
hitaamman kromaattisen asteikon lomaan. Harjoituksen variaatiossa harjoitellaan
kromaattisesti kulkevia pieniä sekunteja sekä kolmen ja neljän äänen ryppäitä.
Harjoituksen rinnalla on scherzo, jossa on myös kromatiikkaa, mutta klustereina.
Toisen harjoituksen aiheena ovat pariäänet. Se on tehty lisäykseksi Bartókin
Mikrokosmoksen kappaleeseen numero 66 ja sen harjoituksiin (Bartók 1961, 134–
135).
Kurtág palaa samojen teemojen äärelle yhä uudestaan. Eräs tällainen teema on
Sirató (suom. Valituslaulu). Sirató on yleisnimitys unkarilaiseen kansanmusiikkiin
pohjautuvalle sävellystyylille, jota myös Bartók käytti musiikissaan.36 Se on
karaktääriltään hyvin ekspressiivinen ja väreiltään voimakas ja valittava. Kurtágin
valituslaulut (Sirató 1 ja 2, s. 10 ja 38/III) sisältävät molemmat runsaasti
kromatiikkaa. Ne on maalattu voimakkain värein, ja musiikki etenee niissä
kouristuksenomaisen tuskaisesti. Sirató (2) on myös nelikätisenä (Játékok 10/VIII)
ja kahden pianon versiona (13/IV).
Kolmannen kirjan päättää sarja Mikroludeja: 12 új mikrolúdium (12 uutta
mikroludia). Sarja on aavistuksen laajempi kuin toisen kirjan vastaavat sarjat.
Kappaleet ovat pidempiä, jotkut jopa kokonaisen aukeaman laajuisia. Osilla on omia
otsikoita (mm. Hommage à Bach ja Hommage à Stockhausen), ja ne ovat
itsenäisempiä kuin toisen kirjan mikroludien osat.

3.8

Neljäs ja kahdeksas kirja

Sekä neljäs että kahdeksas kirja on omistettu yhteissoitolle. Molemmat sisältävät
ainoastaan nelikätisiä tai kahden pianon kappaleita.
Neljäs kirja on ensimmäisen sarjan (kirjat 1–4) päätös ja taiteellisesti omaa
luokkaansa. Kirjassa on miltei mahdotonta nähdä enää pedagogista lähestymistapaa,
niin vaativia teokset ovat. Ehkäpä tästä kokoelmasta voi löytää repertuaaria
opettajan ja edistyneen oppilaan yhteismusisointiin.
Neljännessä kirjassa kappaleita on neljätoista, joista kymmenen on nelikätisiä ja
neljä kahdelle pianolle.

36

Ks. mm Bartók, Neljä Valituslaulua op. 9a (1910), pianolle.
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Nelikätiset pianokappaleet ovat
− Köd-kánon (Sumukaanon)
− Dühös korál (Hurjistunut koraali)
− Kéz a kézben (Käsi kädessä)
− Harangok ; Hommage à Stravinsky (Kellot; Kunninosoitus Stravinskylle)
− Hommage à Sáry László (Pöttyön pötty) (Kunnianosoitus László Sarylle:
Pilkku täplässä)
− Hommage à Halmágyi Mihály (Kunnianosoitus Mihály Halmányille
− Hommage à Soproni (Kunnianosoitus Sopronille)
− Kyrie
− Prelúdium és valcer F-ben (Preludi ja valssi F:ssä)
− Tanulmány a ”Hölderlin”-hez (Harjoitus Hölderliniin)*
Kahden pianon kappaleet ovat
− Sirató (Valituslaulu) *37
− Verés (Selkäsauna)*
− Sarabande
− Hommage à Paganini (Kunnianosoitus Paganinille)
Kurtágille nelikätinen ja kahden pianon musiikki on hyvin lähellä sydäntä. Hän on
soittanut vaimonsa kanssa yhdessä vuosikymmeniä. Kurtágin nelikätiselle
pianomusiikille on tyypillistä, että siinä on luovuttu perinteisestä primo–secondoajattelusta. Useimmiten soitettava teksti on jaettu siten, että primon vasen käsi ja
secondon oikea käsi ovat lomittain. Kamarimusiikillinen tekstuuri on ikään kuin
sovitettu neljälle kädelle. Eniten erottuva tai tärkein melodinen taso vaihtelee, ja
näin tekstuuri usein muistuttaakin enemmän jousikvartetille kuin pianisteille
kirjoitettua.

37

Asteriskilla (*) -merkityistä kappaleista on nelikätinen versio kahdeksannessa kirjassa.
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Esimerkki 3.10. Nelikätinen kappale Kéz a kézben (Käsi kädessä) (3/IV). ©Editio Musica Budapest.
Julkaistu kustantajan luvalla.

Joissakin teoksissa on myös tempollinen ajattelu saanut uuden suunnan.
Ajateltakoon vaikkapa kappaletta Kéz a kézben (ks.esimerkki 3.10). Siinä on eri
tempoissa kulkevia asteikkoja ja ostinatomaisia toistuvia melodianpätkiä.
Esitysohjeissa painotetaan, että kaikkien neljän stemman pitäisi olla itsenäisiä
toisistaan sekä tempollisesti että fraseeraukseltaan.38 Lopputulos muodostuu
itsenäisesti soivista aiheista. Molemmilla pianisteilla on yksi korkealla oleva ja yksi
matalalla oleva stemma. Kaksi alinta eli pianistien vasemmat kädet aloittavat vain
puolisävelaskeleen päässä toisistaan, ja ylimmätkin ovat saman oktaavin alueella.
Soittajat ovat hyvin lähellä toisiaan fyysisesti, miltei sananmukaisesti käsi kädessä.
Pianistien vasemmat kädet soittavat asteikkoja, toinen mustilta, toinen valkoisilta
koskettimilta. He soittavat samasta oktaavista mutta eivät koskaan kohtaa eivätkä
soita samaa ääntä. Oikeat kädet eivät nekään kohtaa. Ne soittavat melodianomaisia,
katkelmallisia pätkiä, ikään kuin ne yrittäisivät muistaa kadotettua melodiaa.
Pedaaliohje on Ped al fine (pedaali alusta loppuun saakka), joten äänet sotkeutuvat
toisiinsa ja kuulokuva sisältää paljon yläsävelsointeja. Soittajien asetelma on

38

The entry, continuation and cessation of the four voices are entirely independent of each other. For the

beginning and conclusion the two lower voices are more suitable, but even here we should not insist on
simultaneity. (Jokaisen neljän äänen tulisi käyttäytyä täysin itsenäisesti koko kappaleen ajan. Sekä
teoksen aloittamisen ja lopettamisen ajoittaminen on helpointa suhteuttamalla kahta alimmaista
ääntä toisiinsa, mutta näissäkin tapauksissa tulisi välttää samanaikaisuutta.) (Játékok 3/IV; suom.
kirjoittajan)
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mielenkiintoinen. Moni perinteinen ratkaisu joutuu siinä uudelleenarvioinnin
kohteeksi. Visuaalisesti on hankala hahmottaa, mikä on kenenkin käsi, ja
kuulokuvakin on varsin hämärretty.
Neljännessä kirjassa on kahden pianon versioita myös useista
soolopianokappaleista. Näitä ovat mm Sirató(2) 38/III (Valituslaulu 2), Verés
(Selkäsauna) 20/I, Sarabande 15B/1 ja Hommage à Paganini (Kunnianosoitus
Paganinille) 23/I.
Kahdeksas kirja on toistaiseksi ilmestynyt vasta käsikirjoituskopiona. Se sisältää siis
ainoastaan nelikätisiä pianokappaleita, mm. nelikätisiä versioita useista kahden
pianon kappaleista. Yhdessä kappaleessa on nelikätisen piano-osuuden lisäksi
lauluosuus ad libitum.39
Kappaleet ovat
− Virág az ember (Ihminen on kukka)
− Még egy hang a távolban (Vielä yksi ääni kaukaisuudessa)
− Respónsorium
− Hommage à J.S.Bach (Kunnianosoitus J.S.Bachille)
− Sirató (Valituslaulu)
− Vázlat a Hölderlinhez (Luonnos Hölderliniin)
− Veréz-… (Selkäsauna)
− Pilinszky János. Keringő (János Pilinszky. Valssi)
− Halk búcsú Székely Endrétöl (Hiljaiset jäähyväiset Endre Székelylle)
− Botladozva (Kompastellen)

3.9

Viides, kuudes ja seitsemäs kirja

Viides, kuudes ja seitsemäs kirja sisältävät taiteellisesti merkittäviä kappaleita. En
käsittele niitä tässä työssäni, koska ne eivät ole näkökulmani kannalta samalla

Kyseessä on kappale Még egy hang a távolban (Vielä yksi ääni kaukaisuudesta). Laulustemman voi
laulaa joko jompikumpi pianisteista tai sitten aivan ulkopuolinen henkilö. Esitimme kappaleen Kurtág
39

80-vuotta juhlakonsertissa pianisti Eero Mannisen ja sopraano Piia Komsin kanssa. Komsi ei ollut
lavalla, vaan lauloi näkymättömissä lavan takaosassa, verhon takana. Efekti oli maaginen, ääni tuli
yleisölle yllätyksenä, kuin ”kaukaisuudesta”.
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tavalla pedagogisesti kiinnostavia kuin varhaisemmat kirjat. Ne osoittavat Kurtágin
olevan luomisvoimainen ja alati uudistuva säveltäjä.
Viides ja kuudes kirja ilmestyivät vuonna 1997. Viides kirja sisältää
neljäkymmentäneljä kappaletta. Kolme viimeistä kappaletta muodostavat
kokonaisuuden 3 in memoriam. Kirjan kappaleet ovat syntyneet vuosien 1975 ja
1993 välisenä aikana. Kuudes kirja sisältää 43 kappaletta. Ne ovat puolestaan
syntyneet vuosina 1987–1993. Seitsemäs kirja on kirjasarjan tuorein. Se ilmestyi
vuonna 2003. Siinä on 34 kappaletta, jotka ovat syntyneet vuosina 1994–2002.
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JÁTÉKOKIN ERITYISYYS PIANOPEDAGOGISENA
KOKOELMANA

György Kurtágin Játékok-kokoelman tärkeimpinä ominaisuuksina pidän oppimisen
kokemuksellista lähtökohtaa ja kokonaisvaltaista pianistista näkemystä. Lasten
maailma on kinesteettinen, näin ollen heille on luontevaa lähestyä soittamista
liikkeen avulla. Monet tutkijat ovat korostaneet lasten musiikin kokemisen
kinesteettistä perustaa (Burnard 1999; Cohen 1980; Davies 1992; Marsh 1995;
Campbell 1998; Littleton 1998; Young 1999). Lapset kokevat soittamisen
kokonaisvaltaisesti, moniaistisena toimintana. Heidän musisoidessaan ääni, ilmaisu
ja liikkeet integroituvat yhdeksi kokonaisvaltaiseksi tekemisen tavaksi.40
Varhain omaksuttu luonteva ja kuunteleva soittotapa luovat vankan perustan
luontevalle instrumentin hallinnalle. Játékokin kappaleissa musiikillinen ilmaisu ja
soittajan fyysiset liikeradat kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat kuulemisen ja
kuuntelemisen tapaan. Kurtág venyttää kahden sävelen välissä olevan jännitteen
äärimmilleen siirtämällä äänet kauaksi toisistaan, koskettimiston eri päihin. Samaan
fraasiin liittyvät äänet yhdistetään toisiinsa kietoutuvalla kaarella. Kaari houkuttelee
soittamaan pehmeillä, laajoilla liikkeillä, kaartuvien viivojen assosioimalla tavalla.
Äänten yhteyden löydyttyä keho alkaa kuunnella, äänet ja soittotapa sulautuvat.
Kuulemisesta Kurtág puhuu seuraavassa lainauksessa:
Itse asiassa minulla on sellainen tunne, etten välttämättä kuule pelkästään korvillani
enkä näe ainoastaan silmilläni. Lukiolaisvuosina sota-aikana, itsestään–tietoiseksi–
tulemisen–kautena, luin Luzelerin taidehistoriasta, että arkkitehtuuri on oikeastaan
tilaelämys. Siis sellaista, mikä ympäröi ihmistä, täsmälleen samalla tavalla kuin
musiikki tekee. Tämän ajatuksen palautti mieleeni Reimsin ja Chartresin katedraalien
kokeminen. Chartresin tuomiokirkko on mittakaavaltaan fantastisella tavalla
inhimillinen, tarkalleen niin suuri, että ihminen voi sen vielä tajuta; siellä koin
elämyksen, että kun suljin silmäni, saatoin tuntea koko tilan ihollani, jopa selässäni.
Musiikin kanssa käy minulle hyvin usein samalla tavalla. Kun musiikki siis sanoakseni

40

Pianonsoiton opetusta käsittelevässä kirjallisuudessa elämyksellinen ja kokemuksellinen keho ja

kehollinen tietotaito on jäänyt vähemmälle käsittelylle.
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saavuttaa minut herkkyydestä herkkyyteen, niin kuulen samassa määrin, kuin jätän
kuulematta. (Kurtág, sit. Varga 1990, 16)

4.1

Seitsemän pedagogista periaatetta

Játékokin kappalevalikoima on hyvin monipuolinen. Kokoelmassa on aivan
perinteisiä ja toisaalta hyvinkin radikaaleja kappaleita. Olen tiivistänyt Játékokkokoelmasta nousevat pedagogiset erityispiirteet seitsemäksi pedagogiseksi
periaatteeksi. Ne nousevat kokoelman musiikillisesta materiaalista ja
mahdollisuuksista ja ovat osoittautuneet tärkeiksi nimenomaan käytännön
opetustyössä. Kaikki pedagogiset periaatteet eivät luonnollisestikaan toteudu
kokoelman jokaisen kappaleen kohdalla, vaan ne toteutuvat enemmänkin
laajemmalla, kokoelman tasolla.
Pedagogiset periaatteet ovat seuraavat:
1.

Laajojen liikeratojen käyttö. Ihmisen motorinen oppiminen etenee

karkeamotorisesta hienomotoriseen.41 Játékokin kappaleissa käytetään paljon
klustereita, glissandoja sekä melodioita, joissa äänet on sijoitettu kauaksi toisistaan.
Tällainen laajoja liikkeitä vaativa soitto on aloittelevalle pianistille helpompaa kuin
hienomotorinen työskentely. Hienomotorisella työskentelyllä tarkoitan ranteen ja
sormien eriytynyttä käyttöä. Játékokin aloitteleville pianisteille suunnatuissa
kappaleissa soitetaan karkeamotorisilla, koko käsivarren liikkeillä.
2.

Musiikin monipuolisuus. Kurtág laajentaa Játékokin kappaleilla perinteistä

alkeisohjelmistoa juuri uudemman musiikin suuntaan. Soittaja rohkaistuu heti
soittamaan monenlaista musiikkia sekä tuomaan soitossaan esiin mahdollisimman
monenlaisia karaktäärejä.
3.

Kehon keskiviivan ylittäminen heti opintojen alussa (käsien ristiin vienti).

Tämä vahvistaa soittajan asentokontrollia, eriyttää kehon eri puoliskojen
havainnoimista sekä vaikuttaa vakauttavasti tasapainoaistiin. Sekä hienomotorinen
että karkeamotorinen työskentely vaativat oikein toteutuakseen hyvää
asennonhallintaa. Asennonhallinnan taustalla ovat sekä tasapainotekijät että
lihaskuntotekijät.

41

Ks tarkemmin luku 6.5 Motorisen kehityksen suunnat.
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Koko koskettimiston haltuunotto heti soittoharrastuksen alusta saakka.

Soittaja pääsee soittamaan äärimmäisiä rekistereitä heti ensi tutustumisesta
instrumenttiin. Pelkoa hyppyjä ja mustia koskettimia kohtaan ei ehdi syntyä.
Myöskään kädet eivät ehdi omaksua ”omia alueita” koskettimistolla.
5.

Ajallisuuden yksilöllinen kokeminen heti alusta. Kurtágin kappaleille on

tyypillistä hyvin avoin ajallinen ajattelu, joka ei useinkaan ole sidoksissa
perinteiseen metriseen pulssiin. Vapaa ajallinen työskentely houkuttelee soittajaa
vahvistamaan omakohtaista suhdettaan soitettavaan musiikkiin ja yksityiskohtien
tasolla äänten välisiin jännitteisiin. Aloittelevan soittajan musiikillinen kokemus on
luonnollisesti hyvin sitoutunut opettajan tapaan välittää näitä kokemuksia.
Omakohtaisen suhteen rakentaminen tulisi kuitenkin aloittaa niin varhaisessa
vaiheessa kuin mahdollista. Omakohtaisuus vahvistaa oppilaan kokemusta
autonomiasta, jolla taas on merkittävä rooli motivaation muodostumisessa ja
ylläpitämisessä.
6.

Äänten välisten jännitteiden luominen ja kokeminen. Musiikillinen

ilmaisu ja soittamiseen vaadittavat liikkeet kietoutuvat toisiinsa. Kurtág kirjoittaa
paljon yksiäänisiä kappaleita, joissa melodian äänet on ripoteltu kauas toisistaan, eri
rekistereihin ja eri kohtiin koskettimistolla. Kun soittaja pyrkii yhdistämään
plastisilla liikkeillä äänet toisiinsa, musiikillinen jännite ja soittamiseen vaadittava
liike kietoutuvat yhteen. Soittaja ”kuuntelee koko kehollaan” ja pyrkii löytämään
musiikille vastaavan liikkumisen tavan.
7.

Tulkinnan prosessin omaksuminen osaksi kappaleen harjoitusprosessia.

Soittajan on alusta saakka mietittävä myös miten soitetaan, ei ainoastaan, mitä
soitetaan. Tulkinnalliseen prosessiin osallistuminen lisää soittajan autonomian
tunnetta ja sitä tietä vahvistaa hänen sisäistä motivaatiotaan.

4.2

Kehollinen lähestymistapa

Tutkiessani Játékokin kappaleita oppilaitteni kanssa koin, että tämä musiikki ja sen
edellyttämät ei-perinteiset soittotavat vahvistivat lapsille luontevaa kehollista
läsnäoloa ja sitä myöten kannustivat heidät kohti rohkeaa musisoimista. Heidän
uskalluksensa ja riskinottokykynsä kasvoi, eikä pelkoja vääriä ääniä kohtaan ehtinyt
syntyä. Myös kehollinen kuuntelu heräsi, kun soittamisessa käytettävät liikkeet
olivat suuria ja plastisia.
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Játékokin ei-perinteiset soittotavat mahdollistavat perinteistä
kokonaisvaltaisemman, lapsille luontevamman tavan soittaa pianoa. Soittamisessa
vaadittavat liikkeet opetellaan suuresta pienempään. Kun laajat liikkeet hallitaan,
edetään vähitellen hienomotorisempaan soittamisen tapaan. Játékokin
alkeiskappaleissa pianoa soitetaan laajoin liikkein, eikä sormia aluksi käytetä
eriytyneesti: kädet liitävät glissandoissa, loikkivat ja pomppivat klustereita
soitettaessa koskettimiston päästä päähän. Keskittyminen fokusoituu äänien,
eleiden ja äänimaailmojen toteuttamiseen enemmänkin kuin siihen, tehdäänkö jokin
oikein. Tämä on mahdollista, koska osa kappaleista on kirjoitettu summittaisella
notaatiolla, jossa varsinaisia oikeita ja vääriä ääniä ei edes ole. Kappaleiden tarkoitus
on vapauttaa lasta leikkimään soittimella, kokeilemaan rohkeasti soittamisen tapoja
ja etsimään erilaisia sointeja.
Kokonaisvaltainen kehonkäyttö on pienille lapsille luontevaa, koska heidän
hienomotoriikkansa on vasta kehittymässä. Yleensä tämä hienomotoriikan
puuttminen rajoittaa alkuvaiheen ohjelmistoa. Klustereiden ja glissandojen soitto
antaa lapselle kokemuksen liikkeestä ja vauhdista. Hänen tekniikkansa ei rajaakaan
ohjelmistoa yksinkertaisiin lastenkappaleisiin, vaan hän voi tutustua koko
koskettimistoon heti. Ei-perinteisten soittotapojen avulla on myös mahdollista
kasvattaa koskettimiston hahmotusta. Esimerkiksi harjoituksissa 3.7 ja 3.8 (ks. luku
3.5) soitetaan sama musiikillinen ele kaikista pianon oktaavialoista. Ensin ne
soitetaan klustereina ja sitten C-ääninä. Tämä parantaa sekä koskettimiston
topografian hallintaa että soittajan kehonhallintaa. Saman eleen soittaminen koko
koskettimiston alueelta haastaa soittajan tasapainoa ja käsivarsien hallintaa
muuttamalla jatkuvasti kehon tasapainopistettä. Tämä lisää kehonhallintaa ja
vakauttaa näin soittoasentoa.
Lapset rakastavat soittimen ylimpien ja alimpien äänien soittamista. Oppiminen
tapahtuu kokeilemalla. Korkeat ja matalat, voimakkaat ja hiljaiset ja kaikki erilaiset
äänet ja sävyt poimitaan soittimesta ennen kuin varsinaisesti ”tiedetään”, mistä on
kyse.42 Piano on maaginen soitin, jota valloitetaan leikin avulla.

42

Myös Èmile Jaques-Dalcroizen mukaan lapselle ei pitäisi opettaa sääntöjä, ennen kuin hänellä

on kokemusta opetettavista asioista. Lasten opetuksen tavoitteena pitäisi olla kokemuksien
tuottaminen niin,
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Ajallinen horisontti

Kehollisen lähestymistavan lisäksi Kurtágin pianokappaleet avaavat erityisen
ajallisen horisontin. Játékokin kappaleissa hiljaisuus on merkittävässä asemassa.
Taukoja on paljon ja ne on merkitty monin eri tavoin: erilaisina kesuuroina
(pilkkuina) ja fermaatteina.43 Useat kappaleet on kirjoitettu ajallisesti vapaasti,
ilman tahtiviivoja, useimmiten myös ilman merkittyä, jatkuvaa pulssia. Musiikki
koostuu eleistä, joille rakentuu oma sisäinen hierarkiansa. Eleet ovat olemassa
suhteessa toisiinsa, ja soittajan päätettäväksi jää, paljonko aikaa ne vaativat ja
toisaalta myös paljonko aikaa jää eleiden väliin. Tämä avoin ajallinen ajattelu vaatii
rohkeaa heittäytymistä ja tuo mukanaan myös vastuuta. Soittajan on itse päätettävä,
miten nuottikuva saadaan soivaksi parhaalla mahdollisella tavalla ja miten äänten
väliset jännitteet toteutuvat.44
Játékok-kokoelmassa on myös useita yksiäänisiä kappaleita, joissa melodian äänet
on ripoteltu eri kohtiin koskettimistolla. Näissä kappaleissa musiikillinen jännite,
eleisiin käytetty aika sekä liike kietoutuvat samaksi soittamisen tavaksi. Soittajan
tehtävä on ”herättää henkiin” musiikki eikä vain toistaa jotain jo koettua. Myös keho
on osa musiikkia: se kantaa musiikillista ilmaisua ja soittaja ikään kuin sulautuu
osaksi musiikkia, jota hän soittaa.

4.4

Aikuisuuden taakka ja ansa

Varhaislapsuuden tutkimus on osoittanut, että puhe ja musiikki ovat osa samaa
vuorovaikutusprosessia, joka juontaa juurensa lapsen kanssa harjoitettuihin

että he voivat sanoa ”minä koin” sen sijaan, että he sanoisivat ”minä tiedän”. (Jaques- Dalcroze 1967,
63.)
43

Kurtág käyttää fermaattia sekä perinteiseen tapaan että tauon asemasta (ks. tarkemmin

www.junttu.net/erityismerkinnät).
44

Toki soittajan henkilökohtaista panosta tarvitaan kaikessa musisoinnissa. Kurtágin musiikki vaatii

soittajalta erityisen voimakasta henkilökohtaista läsnäoloa musiikin tuottamisessa. Läsnäolo
tarkoittaa osallistumista soittamiseen fyysisenä tapahtumana, kuuntelemiseen ja musiikillisten
asioiden tulkitsemiseen. Musiikilliset tapahtumat jokainen soittaja ymmärtää omasta
näkökulmastaan käsin. Niiden logiikka toimii vain yksityisellä, henkilökohtaisella tasolla. Vaikka
opettaja opettaisi musiikin toteuttamista pianistisin keinoin, ei se muutu puhuttelevaksi, ellei soittaja
pysty luomaan henkilökohtaista suhdetta musiikkiin.
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leikkeihin. Vauvan jokelteluharjoitukset ja lapsen myöhemmät laulut ja loruilut ovat
sekä musiikin että kielen oppimista. Oppimisen edellytys on että lapsen kanssa
harrastetaan vuorovaikutuksellisia leikkejä. Kasvaessaan lapset alkavat tavata muita
ikätovereitaan ja harjoittaa musiikkia heidän kanssaan. Lasten keskinäinen
musisointi on perusluonteeltaan kokeilevaa leikkimistä. Aikuisten perspektiivistä
leikit saattavat vaikuttaa hallitsemattomalta kaaokselta. Lasten musiikin oppimisen
nälkä saattaa olla pohjaton ja omaksumiskyvyt huikeat, koska he eivät harjoita
musiikkia esiintyäkseen vaan elämän pakottamina. Kouluiän lähestyessä lasten
keskinäisissä musiikkileikeissä on kyseessä enemmänkin vuorovaikutuksen jatkumo
kuin selvästi eriteltävät musiikkitaidot. Ylipäänsä lasten keskinäisissä leikeissä laulu,
liikunta ja soitto nivoutuvat yhteen. (Tuovila 2003, 42; ks. myös Paananen 2002, 32.)
Musiikin, leikkimisen ja elämisen yhteen kietoutunutta kokemusta selittää sekin,
että varhaiset havaintomme ovat poikkimodaalisia, eli eri aistien alueelle
eriytymättömiä (Stern 1991, 65; Ruokonen 2000, 77; Rechardt 1994, 226–230).
Aloittaessaan soittotunnit lapsilla on siis jo musiikillinen menneisyys. He osaavat
improvisoivan vastavuoroisen musiikilla leikkimisen, koska ovat sitä pienestä pitäen
harjoitelleet (Tuovila 2003, 43; Hallam 2005, 71). Musiikin harjoittaminen ei
myöskään esittäydy lapsille selvärajaisina musiikkitaitoina tai musiikkiteoksiin
syventymisenä, vaan on osa sitä kokeilevaa orientaatiota, jolla elämää voi tutkia ja
ottaa haltuun (Tuovila 2003, 43). Tutkimus on osoittanut, että lapsilla ja nuorilla on
huomattavan paljon musiikillista kokemusta ja osaamista, joka tulvahtaa esiin, jos
sille annetaan opetustilanteissa tilaa ja aikaa (ks. lähemmin Wiggins, 1995 ja 1999).
Viikoittaisessa opetustyössä käy kuitenkin usein niin, että improvisointi ja muu niin
sanottu vapaa soittaminen määritellään ja arvotetaan aikuisen perspektiivistä. Eli
leikitään ja seikkaillaan mutta aikuisen määrittelemällä ja osoittamalla tavalla.
Esimerkkinä voisivat olla pienet, alle kouluikäiset lapset. He saattavat lumoutua
pianosta ja uppoutua soittamiseen, usein pitkäksikin ajaksi. Soittamisella ei ole vielä
mallia ja lapset kokeilevat, usein rajustikin, soittimen mahdollisuuksia. Kuitenkin,
sen sijaan että aikuiset kannustaisivat lasta leikkimään soittimella tai jopa
osallistuisivat soittamiseen, he pyytävät lasta lopettamaan ”rämpyttämisen”.
Kieltämällä oma-aloitteisen soittamisen osoitamme lapselle, että on olemassa
”oikeaa” ja ”väärää” (arvokasta ja vähemmän arvokasta) soittamista. Jos tämän
sijaan pyrkisimme kannustamaan lasta, saattaisi se lisätä hänen
soittohalukkuuttaan.

Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta

JÁTÉKOKIN ERITYISYYS PIANOPEDAGOGISENA KOKOELMANA

77

”Leikkimisen leikkiminen” on ansa, johon opettaja lasten kanssa työskennellessä
helposti ajautuu. Halutessaan kontrolloida, ja samalla auttaa, lapsen oppimisen
prosessia, opettaja tulee asettaneeksi leikkimiselle säännöt. Lasten tapa oppia ja
leikkiä on kuitenkin erilainen kuin aikuisten. Lasten toiminnassa on aikuisten
näkökulmasta katsottuna aimo annos kaaosta ja jopa anarkiaa. Musiikki on kuten
peli ja leikki, monipuolinen elämän ilmentymä. Soittaminen on leikkiä, jossa
olemassaolomme aspektien pitäisi ilmentyä mahdollisimman monipuolisesti
(Kurkela 1993, 57). Leikkiessä pitäisi soitinta voida käyttää rohkeasti. Onko lasten
mahdollista säilyttää avoin ja vapaa suhde soittamiseen, saavatko he pitää
annoksensa lapsenmielisyyttä vai täytyykö heidän kasvaa pieniksi aikuisiksi? Olisiko
meidän opettajien annettava oppilaiden soittaa välillä vähän rosoisemmin ja
rohkeammin? Onko niin, että loppuun asti hiominen saattaa joissakin tapauksissa
kaventaa musiikin ilmaisuvapautta ja -voimaa?
Kun kyseessä on ohjattu opastus musiikkiin, kuten pianonsoitonopetus, musiikki,
elämykset ja taidot syntyvät lasten ja aikuisten yhteistyön tuloksena. Opetuksessa
on tällöin olennaista, että siinä annetaan tilaa ja aikaa ennen määrittelemättömälle
musiikilliselle vuorovaikutukselle. Mikäli musiikin opiskelu ei nivelly lapsen
aiempiin musiikkikokemuksiin eikä tuo mukanaan lasta puhuttelevia taideelämyksiä, hänen voi olla vaikeaa arvostaa opiskelemista, opetusta ja itseään
musiikin oppijana. Parhaimmillaan yhdessä musisointi voi olla kokemus, joka sitoo
yhteen minän, leikin ja musiikin. Jos rajaamme opetustilanteen ulkopuolelle lapsille
merkityksellisen leikin ja musiikin, pirstoutuu rikki jotain syvän inhimillistä ja
arvokasta, jota ilman opiskelusta ja opetuksesta tulee merkityksistä köyhtynyt
prosessi. (Tuovila 2003, 47.) Jos ymmärrämme aikuisuuden ansan, saatamme
musiikin johdattamina pystyä herkistymään niille uusille merkityksille, joihin lapset
meitä päivittäin johdattavat.
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4.5

JÁTÉKOKIN ERITYISYYS PIANOPEDAGOGISENA KOKOELMANA

Yhteenvetoa Játékokista

Játékokin erityispiirteet voi tiivistää seitsemäksi perusperiaatteiksi, jotka ovat
1. Laajojen liikeratojen käyttö
2. Musiikin monipuolisuus
3. Kehon keskiviivan ylittäminen
4. Koko koskettimiston haltuunotto
5. Ajallisuuden yksilöllinen kokeminen.
6. Äänten välisten jännitteiden luominen ja kokeminen
7. Tulkinnallisen prosessin omaksuminen
Laajoilla liikeradoilla soitettaessa käytetään koko koskettimistoa. Käsivarren liikkeet
ylittävät kehon keskilinjan, eivätkä kädet omaksu ”omia” alueita koskettimistolla.
Oikea käsi voi soittaa myös bassorekisteristä ja vasen hyvin korkealta.
Keskilinjan ylitys vahvistaa soittajan kehontuntemusta, eriyttää kehon puoliskojen
havainnoimista eli lateraalisuuden kokemusta sekä vaikuttaa vakauttavasti
istumiseen ja tasapainoon. Istuminen vakautuu, koska laajoja liikeratoja
hyödyntäviä kappaleita soitettaessa lapsi ei voi nojata soittimeen, vaan hänen täytyy
kyetä kannattelemaan kehonsa ilman tukeutumista. Ei-perinteisissä soittotavoissa
kättä käytetään kokonaisvaltaisesti, sormet usein yhdessä. Tällöin kämmen toimii
ikään kuin suurikokoisena siveltimenä tai ”jättiläissormena”. Nämä soittotavat
voidaan nähdä valmistavina harjoituksina kappaleisiin, joissa sormia aloitetaan
käyttää eriytyneesti. Puhun soittotapojen vaikutuksesta tulevaisuuden pianistin
taitojen kehittymiseen tarkemmin luvussa 8.2.
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OSA II
PIANONSOITTO JA LIIKE
Játékokin inspiroima liikkeellinen näkökulma
pianonsoitonopetukseen
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I understand music really only if I teach it. (György Kurtág)45
Aloitin pianonsoitonopettajan työn musiikkiopistossa heti ammattiopintojeni alussa.
Aluksi se oli tapa ansaita taskurahaa. Suhtauduin työhön innostuneesti mutta kevyesti:
opetin oppilaat ja päivän loputtua lähdin kotiin. Sitten unohdin oppilaat viikoksi. Toki
olin kiinnostunut ja innostunutkin, mutta ensisijainen ambitioni oli soittaa itse. Ajan
kuluessa oppilaani ja opetustyöni alkoivat muuttua yhä tärkeämmäksi osaksi
elämääni. Silti kymmenisen vuotta vierähti siinä, että ajattelin ensisijaisesti omaa
soittoani. Jos oppilaani ei ollut harjoitellut, ajattelin kiukkuisena, kuinka tämänkin
ajan olisin voinut viettää harjoitellen omia kappaleitani. Ei ollut tullut mieleenikään,
että minussa voisi olla mitään vikaa, tai että itseäni ja asennoitumistani muuttamalla
saisin ehkä oppilaani innostumaan enemmän.
Jossain vaiheessa havahduin omaan tyytymättömyyteeni: toivoin aina olevani jossain
toisaalla. Kun olin oppilaitteni kanssa, toivoin olevani harjoittelemassa, ja kun olin
harjoittelemassa huono omatunto kolkutti: olisi pitänyt tutustua oppilaiden
ohjelmistoon, ”kaivaa Markukselle etydi, jossa olisi pariääniä, miettiä, miten opettaisin
Maijalle Chopinin erityistä värimaailmaa”. Vähitellen ymmärsin, että ensimmäinen
askel tyytyväisempään elämään syntyisi siitä, että olisin todellisesti läsnä siellä, missä
olen. Eli kun opetan, niin vain opettaisin ja kun harjoittelen, niin vain harjoittelisin.
Tyytymättömyyteni tiedostaminen aiheutti muutoksia opetustyöhöni. Hiljalleen aloin
reflektoida omaa opetustani ja keskittää huomioni aidosti oppilaisiini ja heidän
erityispiirteisiinsä ja -tarpeisiinsa. Aloin kysellä heidän kuulumisiaan, mielipiteitään
musiikista ja soitettavasta ohjelmistosta sekä pyrin saamaan selville heidän
kehontuntemuksiaan. Ryhdyin myös tarkistamaan toimintatapojani ja muuttamaan
opetustani oppilaskeskeisemmäksi opettajakeskeisyyden sijaan. Ymmärsin, että olin
opettanut niin kuin minua oli opetettu eikä se tapa ollut läheskään aina
tarkoituksenmukainen.
Kiinnostuin vähitellen opetuksen filosofiasta ja suuntasin kohti keskustelevampaa
opetuksen tapaa. Keskustelujen avulla myös oppilaani tulivat tietoisemmiksi
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Beckles Willson, 2000, 1.
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tavoistaan oppia ja toimia. Vuorovaikutus nousi aiempaa tärkeämpään asemaan
opetustilanteissa. Käytännössä oma työni ja toimintamallieni reflektointi ei ollut aina
mukavaa, mutta muutos vei parempaan suuntaan, ja oppilailta saamani välitön
palaute kertoi, että olin oikealla tiellä. Toki näin ja kuulin sen myös luokkahuoneessani
ja konserteissamme.
Yhdessä toimiminen on parhaassa tapauksessa antoisaa ja elämyksellistä yhdessä
kasvamista. Jokainen kokee musiikin henkilökohtaisesti ja jokaisella soittajalla on
erilaiset tavoitteet. Opetuksen olisi siis lähdettävä liikkeelle oppilaan, ei opettajan
tarpeista. Vaikka oppiaines olisi kaikille kuta kuinkin sama, aiheuttaa oppilaiden
erilaisuus sen, että lähestymistapa oppiainekseen muuttuu. Pianonsoitonopetuksessa
opettaja–oppilas-suhde on hyvin erityinen, ja siksi vuorovaikutus nouseekin
olennaiseksi tekijäksi oppimistapahtumassa.46
Oman opettajuuteni muodostumiseen ovat suuresti vaikuttaneet myös omat
kokemukseni oppilaana. Erityisesti myöhemmällä iällä soittotunneilla käymiseni on
saanut uudenlaisia muotoja ja merkityksiä. Tunti ei enää ole tapahtuma, jossa
asiantuntija, opettaja, kertoo minulle, oppilaalle, kuinka soittoa voi parantaa. Tunti on
enemmänkin kollegiaalinen tapahtuma, jossa kokoonnutaan yhteisen asian äärelle.
Tapahtuma on vuorovaikutuksellinen, dialoginen, siinä molempien osapuolten äänet
ovat merkityksellisiä. Dialogisesta suhteesta kasvaa suuri luottamus ja kunnioitus
toista kohtaan. Siinä mahtuu olemaan kokonaisena, ainutlaatuisena yksilönä.
Opiskeltava asia muodostuu tärkeämmäksi kuin se, onko riittävän hyvä jossakin.
Näin dialogisuus on astunut vähitellen myös omaan opetusluokkaani. Merkitykselliset
kohtaamiset omien oppilaitteni kanssa ovat hiljalleen muuttaneet opetustani.
Prosessin myötä olen pyrkinyt saamaan oppilaitani mukaan dialogiin. Haluaisin, että
he uskaltaisivat keskustella musiikista ja soittamisesta, oppisivat ratkaisemaan
ongelmia, uskaltaisivat ottaa vastaan haasteita. Tavoitteenani on, että heistä kasvaisi
oman itsensä asiantuntijoita, jotka tietävät, kuinka oppivat, ja joilla on mielipiteitä.
Tämä kasvun mahdollisuus edellyttää, että opettajana osaan ja haluan kuunnella
oppilasta ja että hänen mielipiteellään on merkitystä.

46

Juuri kahdenkeskinen vuorovaikutus, joka tapahtuu samassa paikassa saman asian äärellä erottaa

soitonopetuksen muista lapsen elämän opetustilanteista. Ks. enemmän luku 5.2.
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Erityisen avaavia ovat olleet niin sanotut aistihaastattelut, joissa olen pyrkinyt
selvittämään, miltä soittaminen ja harjoitteleminen oppilaasta tuntuu.47
Haastattelemalla olen saanut paljon arvokasta tietoa siitä, miten eri oppilaat aistivat
soittotapahtumaa. Haastatteluista saamani tiedon avulla olen paremmin pystynyt
ottamaan huomioon oppilaiden erityislaatuisuuden ja yksilöllistämään heidän
opintosuunnitelmiaan. Olen siis vähitellen tullut tietoiseksi opetuksen
vuorovaikutuksellisuuden merkityksestä oppimisessa.

5.1

Praktisen tiedon käsite

”Tietoisesti me opetamme, mitä me tiedämme, alitajuisesti me opetamme, mitä me
olemme" (Hamacheck 1999, 192).
Olen käytännössä huomannut, kuinka opettajan työssä ammatillinen ja
persoonallinen identiteetti ovat kietoutuneet yhteen. Oman elämän kokemukset ja
henkilökohtaiset arvoni vaikuttavat tapaani tehdä työtä. Arkipäivän eri roolini, siis
opettajan ja tutkijan sekä luonnollisesti myös aktiivisesti esiintyvän taiteilijan, ovat
työssäni yhdistyneet toisiinsa.
Soitonopettajan ammattia on väitöskirjatyössään tarkastellut Eeva-Kaisa Hyry
(2007, 2008).48 Hyry (2007) esittää, että jokaisella opettajalla, myös
soitonopettajalla, on oma henkilökohtainen praktinen ”teoriansa”, jonka avulla työn
konteksti ja tarkoitus ymmärretään (Hyry 2007, 35). Tätä tietoa kutsutaan tässä
työssä opettajan praktiseksi tiedoksi.49 Anneli Laurialan (2004) mukaan opettajan
praktinen tieto ilmenee käytännön tietona, joka ohjaa hänen työskentelyään
(Lauriala, 2004, 26). Praktinen tieto on kokemuksellista tietoa, joka ilmenee

47

Aistihaastattelut perustuvat NLP:stä (Neuro Lingvistic Programming) omaksumiini työtapoihin.

Olen tutustunut NLP-tekniikkaan ollessani tutkimuskohteena Katarina Nummi-Kuisman
väitöskirjatutkimuksessa. NLP: ks. tarkemmin esimerkiksi Toivonen ja Harpe 1994; Dilts 1998.
48

Hyry 2007 sisältää kattavan kuvan pianonsoitonopetuksesta tehdystä tutkimuksesta ja

kirjallisuudesta. Vastaavasti pianonsoittoa koskevasta kirjallisuudesta saa kattavan kuvan
tutustumalla Matti Raekallion (1996) tekemään taiteellisen tohtorintutkinnon kirjalliseen työhön
”Sormitusten strategiat”.
Opettajan tiedosta ja ajattelusta puhuttaessa tutkijat käyttävät monia eri käsitteitä, kuten
esimerkiksi opettajan praktinen tieto (Hyry 2008; Lauriala 2004), pedagoginen tietoa
49

(Gudmunsdottir 1995), pedagoginen ajattelu (Kansanen 1996).
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käytännön opetustilanteissa opettajan ja oppilaiden välisessä vuorovaikutuksessa.
Tieto ohjaa opettajan työtä, ja siihen kuuluvat hänen käsityksensä ihmisestä,
oppimisesta ja tiedosta. (Hyry 2007, 7.) Opettajan praktinen tieto on kietoutunut
hänen persoonaansa ja luonteenpiirteisiinsä (Moilanen 1998, 73). Sen
henkilökohtaisuus ei ole sellaisenaan siirrettävissä toiseen tilanteeseen tai
esimerkiksi toisen opettajan toimintaan (Hyry 2007, 36).
Oma praktinen tietoni on kehittynyt käytännön opetustyössä. Se on edellyttänyt
pedagogista ajattelua, työn reflektointia ja toiminnan perustelemista. Praktisen
tiedon ymmärtäminen on edellyttänyt monenlaisen tiedon ja taidon erittelyä sekä
käytännön toiminnan tiedostamista. Koen, että opettajan praktisen tiedon
karttuminen edellyttää elinikäisen oppimisen asennetta. Osa praktisesta tiedosta on
niin kutsuttua hiljaista tietoa (tacit knowledge), joka näkyy toiminnassa, mutta jota
opettaja ei ole välttämättä ennen tiedostanut tai sanallistanut.
Hiljaisen tiedon (tacit knowledge) käsite pohjaa Michael Polanyin tietoteoriaan.
Polanyin hiljainen tieto ("tiedämme enemmän kuin osaamme kertoa") tarkoittaa
sellaista tietoa, jota ei voi ilmaista sanoina. Polanyin tietokäsitys nojaa kolmeen
pääteesiin. Ensimmäinen niistä on, että todelliseksi tiedoksi ei riitä pelkkä sääntöjen
tai algoritmien joukko, vaikka ne olisivat kuinka loogisia ja virheettömiä. Toiseksi
tieto on mitä suurimmassa määrin henkilökohtaista eli jokaiselle omalla
ainutlaatuisella tavallaan jäsentynyttä. Se on myös kokonaisvaltaista, jolloin siinä on
mukana tunne ja halu. Kolmanneksi käsitteellisen tiedon takana tai alla sijaitseva
hiljainen tieto on perustavaa laatua olevaa ja jopa monin tavoin vielä tärkeämpää
kuin eksplisiittinen tieto. Polanyin mukaan hiljaisen tietämisen rakenne kuuluu
kaikkiin inhimillisiin taitoihin, kuten kielellisiin taitoihin tai päättelytaitoon, eikä
vain kehollisiin taitoihin. (Polanyi 1967,4; 1969, 141–142.)
Soittamisen taiteessa ja taidossa on perinteisesti hiljaisen tietämisen osuus vahva. Jo
opettajan ja oppilaan välinen kommunikointi soittotuntitilanteessa saattaa näyttää
ulkopuolisen silmin omituiselta ele- ja koodikieleltä, joka taas asianosaisille on
hyvinkin selkeää ja jaettua. Opetuksen kieli on usein niin fragmentaarista ja
metaforista, että se voi saada aivan vääriä merkityksiä, kun se poistetaan
alkuperäisestä kontekstistaan, opetustilanteesta. Tästä syystä tämänkin raportin
kirjoittaminen on ollut haastava tehtävä.
Soitonopetuksessa on ollut ja edelleen on vallalla mestari–kisälli-suhteeseen
perustuva opetusmalli (Hyry 2007 129; Kemp 1996, 231). Sen on nähty olevan
yhteydessä käsityöläisperinteeseen ja siihen, miten ammatillinen osaaminen siirtyi
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isältä pojalle. Näissä näkemyksissä soitonopetus on saanut vahvasti
mallintamiskulttuurin leiman: oppilaat opettavat ja soittavat, niin kuin heitä on
opetettu (Kemp 1996, 231). Soittajan soitosta voi siis päätellä opettajan, ja
opetustraditiot periytyvät opettajalta oppilaalle.
Soitonopettajan työskentely soittotunneilla voidaan nähdä jatkuvana
päätöksentekona, jossa opettaja antaa oppilaalle soiton perusteella neuvoja ja
ohjeita soivien mielikuvien toteuttamiseksi ja soiton parantamiseksi (Hyry 2007,
35). Käytännössä tämä tarkoittaa musiikillisten ideoiden työstämistä soiviksi sekä
soittotunnin ulkopuoliseen harjoitteluun ohjaamista, sen varmistamista, että työ
kotona sujuu mahdollisimman hyvin ja antoisasti. Tästä syystä opettajan yksi
tärkeimpiä tehtäviä on opettaa soittotaidon lisäksi niin sanottuja metakognitiivisia
taitoja. Metakognitiivisen tiedon ja taidon perusteella yksilö pystyy tietoisesti
säätelemään omaa oppimis- ja ajattelutoimintaansa (Hakkarainen, Lonka &
Lipponen 2004, 238–239). Metakognitiiviset taidot ovat erittäin tärkeitä oppimisen
kannalta etenkin soitonopiskelun kaltaisissa oppimistilanteissa, joissa oppija itse
ohjaa etenemistään pääosin yksin harjoittelemalla.
Opettajan toiminnassa voivat painottua erilaiset seikat, kuten musiikillisen
suorituksen valmistaminen, harjoitteluun ohjaaminen, oppilaan rohkaiseminen tai
psyykkisesti turvallisen tilan luominen. Kokenut opettaja voi havainnoida oppilaan
fyysisen tilan ohella myös hänen psyykkistä tilaansa, kuten pelkoa, itseluottamusta
ja torjuntaa (Richter 1993, 490–493). Tällaisissa tilanteissa opettajan valintoja ja
päätöksentekoa ohjaavat hänen omaksumansa kasvatusfilosofia sekä hänen
käsityksensä ihmisestä, oppimisesta ja tiedosta. Tässä prosessissa merkityksellinen
rooli on myös arvoilla, jotka suuntaavat valintaa. (Hyry 2007, 35; Ojanen 1996, 57.)
Opettajan työ on kasvattamista, joka taas on aina arvosidonnaista toimintaa
(Brotherus, Hytönen & Krokfors 1999, 139) ja suuntautuu näin ollen myös
praktiikan ulkopuolelle – se on myös moraalisia käytäntöjä (Husu 2002, 23–24). Kun
korostetaan kasvun ja oppimisen yksilöllisyyttä sekä opetustilanteen
ainutkertaisuutta, opetuksen suunnittelu muuttuu haastavaksi ja intuitiivisten
päätösten merkitys kasvaa.
Kuten luvun alussa olevasta oman työni kuvauksesta käy ilmi, olen tullut tietoiseksi
omasta praktisesta tiedostani vähitellen sen jälkeen, kun olen oppinut jäljittämään
opetus- ja soittomallieni juuria. Olen ymmärtänyt, että liityn osaltani sukupolvien
ketjuun ja että tällä perinteellä on voimansa ja ansansa. Jos otan opetuksen ja
soittamisen mallit ainoastaan annettuina, en koskaan pääse kasvamaan taiteilijana
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tai opettajana omaksi itsekseni. Siksi olenkin ryhtynyt tietoisesti jäljittämään
toimintamallejani. Tämän jälkeen olen pyrkinyt selvittämään, haluanko todellakin
toimia kuten toimin vai onko minulle tai oppilaalleni kenties jokin muu tapa
parempi. Praktinen tietoni on noussut tietoisuuteen ja muotoutunut vähitellen
yrityksen ja erehdyksen tietä. Ja juuri praktisen tiedon ohjaamana olen huomannut,
että oppilaiden ainutlaatuisuuden takia minun tulee myös opettaa heitä eri tavoin.
Heidän musiikillinen taustansa (situaationsa) sekä fyysiset ja psyykkiset
lähtökohtansa määräävät opetuksen suunnan.
Musiikinopetuksessa, johon pianonsoiton opetuskin kuuluu, on perinteisesti
korostettu taitojen opettamista (Vikman 2001, 37). Tutustuessani oppimisen
psykologiaan, opettamisen didaktiikkaan ja niiden tarjoamiin eri mahdollisuuksiin
olen todennut, kuinka valitettavan vähän olemassa olevaa tutkimustietoa sekä
oppimisesta että soittamisesta hyödynnetään käytännön instrumenttiopettajan
työssä. Soitonopettajan didaktinen peruskoulutus on hyvin pinnallinen:
instrumenttiopettajan opinnot eivät välttämättä sisällä edes perustietoja
kehityspsykologiasta, fysiologiasta, taidepedagogiikasta tai taide- ja
opetusfilosofiasta. Koulutuksen keskiössä on taidon opettelu, joka toki on
opiskelijoiden tulevan opetustyön perusta.
Musiikinopetus on kohdannut viime aikoina voimakkaita haasteita, jotka ovat
johtaneet sen muutoksen tilaan (Tuovila, 2003, 75). Tähän ovat vaikuttaneet
musiikkioppilaitosten opetussuunnitelmien muuttuminen, sähköisen median ja
erilaisten viestimien käytön kasvu sekä tutkimuksen tuottama tieto oppimisesta
yleensä ja musiikinoppimisesta erityisesti (Vikman 2001, 37). Ainedidaktiikan
kehitykseen ovat perinteisten kehityspsykologisten teorioiden lisäksi vaikuttaneet
lapsuuden tutkimuksen uudet tuulet ja niiden taustafilosofiat (Tuovila 2003, 75).
Mutta onko tämä uusi tutkimustieto haastanut soitonopettajan praktista tietoa?

5.2

Oppilas–opettaja-suhde

Pianonsoiton opettaja, tai muun instrumentin opettaja on monen lapsen lapsuuden
tärkeä henkilö. Tapaamiset ovat viikoittaisia ja kahdenkeskisiä. Lapsi itse ja hänen
soittamisensa ovat pääosassa. Pianonsoitonopiskelu on pitkäaikainen, vaativa,
monimutkainen, usein turhauttava, välillä jopa pitkästyttävä harrastus. Mutta se on
myös itsensä voittamista, musiikkiin tutustumista, soittimen valloittamista vähän
kerrallaan, ja ennen kaikkea se on antoisaa ja saattaa olla yllättävillä hetkillä
tulvillaan odottamatonta iloa ja riemua sekä onnistumisen kokemusta.

Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta

86

OPPIMISEN JA OPETTAMISEN TAUSTAA

Pianotunneissa ei ole kuitenkaan kyse vain musiikista. Kyse on myös luottamuksesta
kahden ihmisen välillä ja itseluottamuksesta, kaaoksesta ja järjestyksestä,
kurinalaisuudesta ja spontaaniudesta, rohkeudesta kohdata oma keskeneräisyytensä,
kärsivällisyydestä ja jopa rakkaudesta. Kyse on siitä, että oppii kestämään, ettei vielä
osaa, oppii yrittämään sinnikkäästi, oppii ratkaisemaan ongelmia ja tutustumaan
itseensä ja kehoonsa. Ja tietenkin on kyse myös musiikista – siitä, miten musiikki
vaikuttaa meihin, valloittaa meidät, tempaa mukaansa, jopa ärsyttää ja saa raivon
partaalle. Musiikki vaikuttaa ihmisen mielessä syvällä, alueilla, jonne sanat eivät yllä.
Musiikki puhuttelee meitä tavalla, joka kirjaimellisesti käy yli ymmärryksen. Musiikissa
kyse on myös tunteista ja niiden kohtaamisesta, sietämisestä, niistä nauttimisesta ja
niiden kokemisesta. Toisaalta musiikin herättämät tunteet ovat turvallisia.
Musiikkiteoksen voi kokea kerta toisensa jälkeen ilman, että se muuttuu. Me voimme
muuttua ja suhteemme musiikkiin voi muuttua: voimme etääntyä, kyllästyä tai
avautua sille yllättäen. Mutta musiikki, toisin kuin ihmiset, on luotettavaa. Tämä
tietynlainen pysyvyys ja luotettavuus tekee musiikista ja sen kokemisesta hyvin
erityistä.
Kuusivuotiaalle soittaminen voi olla leikkiä. Oppinen on nopeata ja tapahtuu usein
melkein huomaamatta. Mutta pianotunti saattaa olla myös vakava paikka. Huolia
täynnä. Onkohan opettaja pelottava? Onko opettaja hyvällä vai huonolla tuulella?
Tuleeko hän paikalle? Olenko oikeassa paikassa? Uskallanko sanoa, etten ymmärrä
mitään läksyvihkosta, koska opettaja kirjoittaa niin kummallisesti. Muistanko, mitä
minulla oli läksynä? Mitä jos en löydä pianosta keski-C:tä?
Soitonopiskelun alussa, 5–8-vuotiaana, lapsi on altis ihannoimaan aikuisia ja
ottamaan heiltä vastaan monenlaisia vaikutteita (Sinkkonen 1997, 50).50 Tässä iässä
lapsi samastuu hänelle merkittäviin ihmisiin ja omaksuu itselleen heidän
ajatuksiaan, ihanteitaan ja käyttäytymismallejaan. Hän haluaa kokea itsensä
samanlaiseksi kuin ihailemansa aikuiset. Mahdollisuus samaistua lähellä oleviin
voimakkaisiin ihmisiin, jotka osaavat ja taitavat asioita ja samanaikaisesti osoittavat
hyväksyvänsä lapsen, on tärkeää lapsen identiteetin ja hyvän itsetunnon
muodostumisen kannalta. Kun lapsi jäljittelee osaavaa ja voimakasta aikuista, hän
kokee itsensä osaavaksi ja voimakkaaksi. Vähitellen kehitys kulkee sitä kohti, että
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hänen ei enää tarvitse samastua, vaan hän on itse osaava ja voimakas. Samastuminen
on siis eräs lapsen kasvun väline ja voimanlähde. (Keltikangas-Järvinen 1996, 112.)
Soitonopettaja voi siis olla lapselle tärkeä samastumisen kohde. Opettajan
auktoriteettiasema on samastumisen kannalta olennainen. Keltikangas-Järvisen
mukaan keskustelu auktoriteettiasemasta herättää helposti ristiriitaisia tunteita ja
kriittistä keskustelua. Auktoriteetti ja autoritaarisuus olisi kuitenkin nähtävä eri
asioina. Auktoriteetin ensimmäinen merkitys monissa muissa kielissä on ”pätevä
henkilö, asiantuntija”. Hän on tiedoissaan ja taidoissaan muita parempi, niin että
muut voivat kohdistaa häneen ihailua. Auktoriteetti voi edustaa lapselle turvallista ja
luotettavaa aikuista. (Keltikangas-Järvinen 1996, 203.) Mielestäni erityisesti
nykyajan lapset tarvitsevat kipeästi tällaisia aikuisia ympärilleen arkipäivänsä
tueksi.
Soitonopiskelu tapahtuu tiiviissä kahdenkeskisessä vuorovaikutuksessa opettajan ja
oppilaan välillä. Sinkkonen korostaa, että intensiivisyydessään suhteen voi nähdä
lähestyvän terapeutin ja asiakkaan suhdetta: tapaaminen on säännöllistä, kerran tai
kaksi viikossa, se tapahtuu samassa tilassa ja samana aikana, ja vuorovaikutus on
kahdenkeskistä. Myös tapaamisen aiheena on aina vain toinen osapuoli, hänen
taitonsa ja tunteensa sekä niiden mahdollisimman monipuolinen ilmaiseminen,
vieläpä siten, että ne välittyisivät mahdollisimman selkeästi kolmannelle
osapuolelle, yleisölle. Opettajan huomio on siis täysin oppilaassa ja hänen
soittamisessaan. (Sinkkonen 1997, 51–52.) Tämänkaltainen asetelma saattaa olla
lapsen elämässä hyvinkin ainutlaatuinen. Lapsilla on hyvin harvoin elämässään
tilannetta, jossa perheen ulkopuolinen aikuinen olisi näin kiinnostunut hänen
tekemisistään ja tunteistaan.
Soitonopetuksen yksilöllisen luonteen takia opettajan ja oppilaan välinen
myönteinen vuorovaikutus on erittäin tärkeä opetuksen onnistumisessa (Hirvonen
2003, 81). Soittotuntien tunneilmapiiri on siis ilmeisen tärkeä. Suomessa tämän alan
tuoreinta tutkimusta edustanee Heikinheimon tutkimus (2009), joka keskittyy
vuorovaikutuksen intensiteettiin soitto- ja laulutunneilla. Tutkimuksessa korostuu
opettajan ja oppilaan musiikillisen ja pedagogisen yhteistyön herkkyys.
Heikinheimon mukaan vuorovaikutuksen intensiteetillä on käytännöllistä arvoa
opettajien ja oppilaiden työn kehittämisessä. Tämä tarkoittanee vuorovaikutuksen
intensiteetin käyttöä soitonopettajan koulutuksessa, oman työn havainnoinnissa ja
sekä keskustelevamman viitekehyksen luomista instrumenttipedagogiikkaan.
(Heikinheimo 2009, 6.)
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Tunneilmapiiriä käsittelevät omissa tutkimuksissaan myös Hirvonen (2003) ja
Anttila (2000). Anttilan (2000) mukaan myönteisessä ilmapiirissä motivaatio
todettiin merkittävästi paremmaksi kuin kielteisessä. Myönteinen soittotunnin
ilmapiiri näytti olevan mielekkään opiskelun välttämätön ehto. (Anttila 2000, 163.)
Myös Gembrisin ja Davidsonin (2002) mukaan tuntien tunneilmapiiri vaikuttaa
lasten kokemukseen soittamisesta. Tutkimuksissa on myös ilmennyt lapsen
ensimmäisen soitonopettajan merkitys innostuksen sytyttäjänä. Innostunut,
kannustava ja energinen opettaja saa lapset mukaansa ja on tärkeä motivaation
lähde. Opettajan ammatillisen osaamisen lisäksi interpersoonalliset ja sosiaaliset
taidot osoittautuivat tärkeiksi. Kun lapset kasvavat ja edistyvät, opettajan
ammatillinen osaaminen alkaa painottua persoonallisuutta enemmän. (Gembris &
Davidson 2002, 23; katso myös Hallam 2006, 176.)
Keskeinen tekijä hyvän oppilas–opettaja-suhteen syntymisessä on opettajan kyky
havaita oppilaiden erilaisuus. Toiset oppilaat ovat rohkeita, kun taas toiset
tarvitsevat luonnostaan enemmän kannustusta. (Hirvonen 2003, 84; ks myös
Kosonen 2001, 121-122.) Kurkela (1986) korostaakin, että soittotuntien pitäisi olla
lapselle myönteinen kokemus eikä läksyjen kuulustelutilaisuus. Oppilaan tulisi voida
rohkeasti esittää opettajalle tulkintojaan ja mielipiteitään (Kurkela 1986, 77).
Soitonopetuksen oppilas–opettaja-suhde toimii parhaiten, kun oppilaalla on halua
työskennellä ja kehittyä, toisin sanoen kun hän on motivoitunut (Hirvonen 2003,
82). Kurkelan mukaan (1994) oppilaan oma sisäinen motivaatio on keskeistä
menestyksellisen opettaja–oppilas-suhteen luomisessa. Tällöin oppilas voi kokea
opettajan auttajana, jolta hän saa opastusta ja tukea pyrkimyksissään. Oppilaan ja
opettajan välillä vallitsee silloin mielekäs työnjako. Motivaation ylläpitämiseksi
oppilaan tulisi saada opettajalta palautetta ja kannustusta sekä lisäohjeita. (Kurkela
1994, 336, 343.)
Opettajan myötäelämisen kyky on suuri etu opetustyössä (Gembris & Davidson
2002, 23; Hirvonen 2003, 84). Uusikylä (1998) pitää empaattisuutta
välttämättömänä. Empaattisella opettajalla on kyky havaita omat sekä muiden
tunteet, ja hän kykenee ottamaan ne huomioon opetustilanteessa. (Uusikylä 1998,
197.)
Opettajan tulisi mielestäni pyrkiä olemaan tietoinen oppilaiden fyysisen ja henkisen
kasvuprosessin vaiheesta. Erityisesti lapsen kehityksellisissä murroskausissa eli
silloin, kun lapsi on ”vaikea”, opettaja voi omilla valinnoillaan tukea nuoren
muutosta tai asettua sitä vastaan. Kun lapsi lähestyy puberteettia,
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ohjelmistosuunnittelu muuttuu erittäin merkitykselliseksi. Juuri puberteetin
kriittisessä vaiheessa saattaa ”sonatiinien ja etydien” soitto muuttua pakkopullaksi.
Tällöin olisikin hyvä ottaa ohjelmistoon teoksia, jotka puhuttelevat nuorta. Tällaiset
kappaleet saattavat erota opettajan suunnittelemasta perusohjelmistosta. Ne voivat
olla hyvin voimakkaita, emotionaalisia ja jopa aggressiivisia tai vastaavasti
motorisia, ”kylmiä” ja haastavia. Eri oppilaita puhuttelevat hyvinkin erilaiset
kappaleet. Tärkeää kuitenkin on, että ne koskettavat oppilasta ja hän saa itse
vaikuttaa ohjelmistovalintaan. Kun oppilas saa soitettavakseen häneen vetoavaa
ohjelmistoa, on mahdollista, että se houkuttelee häntä harjoittelemaan myös muita,
vähemmän motivoivia teoksia tai jopa harjoituksia. Puberteettivaiheessa voi myös
improvisoinnilla olla suuri merkitys. Improvisoimalla lapsi tai nuori saattaa kyetä
luomaan itselleen erityisellä tavalla merkityksellisiä kappaleita. Jos improvisointi on
jo osa soittamista, sen välinearvo voi korostua juuri ongelmatilanteiden ratkaisussa.
Sinkkosen mukaan hyvä opettaja pystyy muuntelemaan opetustaan lapsen kasvun
rinnalla. Hän pystyy esimerkiksi suhtautumaan arvostavasti nuoren omiin
tulkinnallisiin ideoihin, vaikka ne eivät aina olisikaan kypsiä. Jos opettaja kykenee
riittävän sensitiiviseen vuorovaikutukseen, hänelle saattaa tarjoutua ikimuistoinen
mahdollisuus olla toisena osapuolena kiintymyssuhteessa, joka sisältää parhaat
puolet lapsen ja vanhemman välisestä kommunikaatiosta. (Sinkkonen 1997, 51.)

5.3

Kehitystason huomioon ottaminen ja lähikehityksen vyöhyke

Venäläinen psykologi ja lingvisti Lev Vygotsky (1896–1934) on tuonut oppimisen
teoriaan käsitteen lähikehityksen vyöhykkeestä (Zone of Proximal Development).
Lähikehityksen vyöhyke on etäisyys lapsen todellisen kehitystason ja potentiaalisen
kehitystason välillä (Vygotsky 1982, 184–186). Jo pienen lapsen toiminta on usein
tavoitteisiin suuntautuvaa ja ongelman ratkaisuun pyrkivää. Pienillä lapsilla on
kuitenkin harvoin käsitys siitä, että he pystyisivät itse säätelemään omaa
toimintaansa. Sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla lapsi oppii vähitellen
säätelemään omaa toimintaansa ja omaksumaan uusia toimintamalleja ja arvoja.
Lapsi pystyy ulkoisten tukirakenteiden [opettajien, vanhempien, sisarusten] avulla
suorittamaan monimutkaisempia toimintoja kuin pelkän itsenäisen toiminnan
varassa. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 209.)
Lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan siis tiedollisen toiminnan aluetta tai tasoa,
jolla oppija pystyy toimimaan pätevän ohjaajan tuen avulla mutta ei itsenäisesti.
Vygotskyn mukaan opetuksen olisi suuntauduttava juuri lähikehityksen
vyöhykkeelle. Tällä vyöhykkeellä piilevät ohjaamisen ja sen mukanaan tuoman
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uuden kehityksen mahdollisuudet. Opetuksen tehtävänä on antaa tukea, etsiä ja
kehittää jo syntymässä olevia, ei vielä valmiita kehityksen aihioita. Lähikehityksen
vyöhyke sisältää kaikki oppimisen ulottuvuudet, kuten järjen, tunteet ja toiminnan.
Sekä lapset että aikuiset oppivat siis toisten ihmisten kanssa. He voivat kehitellä
yhdessä oppimisen muotoja ja käsitteellisiä välineitä, jotka vähitellen muuttuvat
yksilön opiskelusta omaksi toiminnaksi. (Vygotsky 1982, 183–186; Hakkarainen,
Lonka & Lipponen 2004, 209.)
Vygotskyn mukaan ihmisen kaikkien kognitiivisten toimintojen, kuten oman
toiminnan säätelyn ja käsitteiden muodostuksen alkuperä on sosiaalinen. Lapsen
kulttuurisessa kehityksessä jokainen toiminnan muoto esiintyy kahdesti ja kahdella
tasolla: ensin sosiaalisella tasolla ihmisten välillä ja sitten psykologisella tasolla
lapsen sisäisenä tapahtumana. Oppimisen kannalta on siis olennaista, että opettajat
ja oppilaat kykenevät tukemaan ja kannustamaan toisiaan oppimisessa. (Vygotsky
1982, 183–186; Hakkarainen, Lonka &Lipponen 2004, 208–209.)
Valaisevana esimerkkinä on oppilaani Nelli. Sen vaiheen aikana, mitä nyt kuvaan, hän
oli 12-vuotias ja ikäisekseen varsin pitkällä pianonsoitossa. Hän pystyi soittamaan
vaativia teoksia, kuten J.S.Bachin preludeita ja fuugia tai Aram Hatšaturjanin
Toccatan. Nellille monimutkaisten nuottien opiskeleminen ilman opettajan tai
osaavaan aikuisen tukea oli miltei mahdotonta. Kuitenkin opettajan avustamana hän
pystyi omaksumaan hyvinkin vaativia kappaleita. Nuottien lukeminen tapahtui
opettajan ja oppilaan välisenä yhteisyönä, vuorovaikutuksessa, jossa yhdessä etsimme
nuottitekstistä visuaalisia ja soivia samankaltaisuuksia ja eriävyyksiä. Tuen avulla
Nelli pystyy jatkamaan lukemista myös kotona. Nuottien lukeminen ja struktuurin
ymmärtäminen vain oman taidon varassa olisi ollut hänelle liian vaativaa. Jos hän
yritti selviytyä yksin, vaativa työ aiheutti ahdistuksen ja turhauman.
Nuori ei useinkaan pysty kokemaan vuorovaikutusta suoraan nuotteihin merkityn
sävellyksen kanssa, vaan hän tarvitsee avukseen ulkopuolisen, inhimillisen
kontaktin. Nellin tapauksessa ymmärrän asian niin, että kirjoitettu nuottikuva ei
kommunikoi hänelle riittävästi. Hän ei löydä nuotista kommunikaation vastinetta.
Useinhan lapsella ei ole kokemusperäistä tietoa soitettavasta teoksesta. Aikuinen
toimii silloin tämän kokemuksen vuorovaikutuksellisena vastineena. Kun nuorta
auttaa tämän nuotinlukuvaiheen yli, hän pystyy harjoittelemaan kappaletta
itsenäisesti pitkiäkin aikoja.
Nuotinluku on pianistille useasti työläs prosessi. Pianoteokset sisältävät paljon
monimutkaista informaatiota. Alkuvaiheessa uusi kappale ei vielä kommunikoi, se ei
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tunnu tutulta, eikä se herätä tunnistettavia kulkuja tai harmonioita eikä
emotionaalisia vasteita. Kun kappale muuttuu ”tutuksi,” se muuttuu ikään kuin
osaksi soittajaa. Kyseinen kommunikaation vajavuus saattaa tulla vastaan
ammattilaisellekin, kun hän harjoittelee uuden, itselleen tuntemattoman säveltäjän
teoksia. Musiikillinen ”kieliasu” kuulostaa oudolta eikä hän tiedä, milloin teos menee
”oikein” ja milloin ”väärin”. Vähitellen, tekstuurin tullessa tutuksi, harjoittelu
muuttuu kommunikoivammaksi. Usein ammattilaisella tämän vaiheen yli auttaa
levyjen kuuntelu. Levyjen ja muiden soittajien kuuntelu ja aktiivinen konserteissa
käynti on tärkeää myös oppilaille, jotta heidän repertuaarin tuntemuksensa
lisääntyisi. Erityisesti taitavien ikätovereiden kuunteleminen on motivoivaa.
Tutkimusten mukaan aikuisten kanssa tapahtuvat oppimisprosessit ovat vain osa
lasten oppimista. Lapset oppivat paljon toisiltaan, eikä oppiminen rajoitu virallisiin
opetustilanteisiin. (Tuovila 2003, 27; Cambell 1998, 179.) Toisiltaan oppiminen on
suuri voimavara, jota hyödynnetään liian vähän soitonopiskelussa. Olen useasti
kesäleireillä huomannut, millä intensiteetillä ja vauhdilla lapset omaksuvat uusia
taitoja, kun he motivoituvat tarpeeksi. Motivoituminen tapahtuu usein juuri
ikätovereiden avulla. Esimerkiksi 11-vuotias pikkupianisti on kahdessa päivässä
opetellut monisivuisen uuden kappaleen ikätoverinsa avustuksella ja innostamana.
Lasten harjoitteluohjeet toisilleen tuottavat usein myös paremman lopputuloksen,
kuin aikuisten antamat. Lapset ymmärtävät toistensa ajatuksenjuoksua aikuisia
paremmin ja osaavat auttaa ja tukea toisiaan oppimisprosesseissaan.
Oppilaallani Ellillä oli ongelmia oppia konserttikappaletta ulkoa. Viikkokausia kappale
junnasi paikallaan, se meni ”melkein”. Olin käyttänyt monenlaisia keinoja,
yksityiskohtaisista harjoitteluohjeista eri väreillä väritettyihin harmonioihin ja
kappaleen jaksottamiseen. Eräällä ryhmätunnilla pyysin muita ryhmäläisiä antamaan
Ellille ohjeita, joiden avulla hän oppisi kappaleen niin, että sen voisi esittää
konsertissa. Eräs oppilaista sanoi: ”ensin oikealla ja sitten vasemmalla ja sitten yhteen
monta kertaa”. Toisen ohje oli, että ”sitä pitää vain soittaa niin paljon että muistaa”. Ja
kolmas: ”toista, toista, toista ja toista!”. Näillä ohjeilla Elli sai kappaleen kuntoon
seuraavan viikon aikana.
Vygotskyn (1982) mielestä tiedollisen kehityksen päämääränä on yhteisöön
sosiaalistuminen. Lapsi tarvitsee opiskeluunsa sosiaalista vuorovaikutusta.
Vygotskyn mielestä lapsen sosiaalisuus on synnynnäistä, ja juuri sosiaalisen
vuorovaikutuksen avulla yksilön ajatustoiminta itsenäistyy ja kognitiiviset prosessit
kehittyvät. (Vygotsky 1982, 177–179.)
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Vygotsky toi oppimiseen myös tunteet. Hän esitteli myös tunnehavaintokokemuksen
käsitteen. Tunnehavaintokokemus viittaa siihen, kuinka ihmiset havaitsevat,
kokevat ja käsittelevät sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä tunteita.
Lähikehityksen vyöhykkeellä, tietojensa, taitojensa ja ymmärryksensä äärirajoilla
toimiessaan, ihminen on erityisen haavoittuva. Tunteisiin perustuva kannustus luo
lapselle tietynlaisen turvallisuusvyöhykkeen (engl. safety zone), jonka puitteissa hän
voi kehittyä älyllisesti ja taidollisesti sekä kasvaa ihmisenä. Tällaisessa
tunnehavaintokokemuksessa voi aikuinen antaa lapselle itseluottamuksen lahjan.
Tämä tarkoittaa sellaisen itseluottamuksen välittämistä, jota lapsi ei yksin pysty
luomaan. Itseluottamuksen lahja voi syntyä läheisessä yhteistyössä ja jaetussa
oppimisessa. Sen avulla yksilö saa voimavaroja, joita tarvitaan oman itsensä
ylittämisessä ja sosioemotionaalisesti kuormittavien rajojen rikkomisessa.
(Hakkarainen, Lonka, Lipponen 2004, 207–209.) Sekä itseluottamuksen lahja että
turvallisuusvyöhyke auttavat lasta sietämään haavoittuvuuttaan ja
osaamattomuuttaan. Tämä sietämisen taito on usein soittamisen opiskelun
keskiössä, koska harjoitteluprosessit ovat pitkiä ja opiskeltavat teokset oppijoille
”vieraita”, uusia kokemuksia.

5.4

Metakognitiiviset taidot ja itseohjautuminen

Metakognitiiviset taidot sisältävät tietoa omista älyllisistä voimavaroistamme,
ajattelutavoistamme ja strategioistamme sekä tietoa erilaisista
ongelmanratkaisutilanteista ja tehtävistä (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004,
233). Toisin sanoen metakognitiiviset taidot ovat oppimaan oppimisen taitoja.
Metakognitio on oppimisprosessissa oman opiskelun ja siihen kohdistuvien
ajatusmallien ja tunteiden välisen suhteen tutkimista, oppimisstrategioiden tietoista
tarkastelua ja valintaa, oppimistyylien tiedostamista, ymmärtämisen tarkkailua,
tavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamisen arvioimista, oppimisen arvioimista
ja havaitsemista, tarkkaavaisuutta, oppimisen ja muistamisen strategioita ja niiden
tiedostamista (Peltomäki 1996). Metakognitiolla on merkittävä rooli kaiken taitavan
toiminnan kehittymisessä. Tutkimus on osoittanut sen olevan tärkeä tekijä uusien
käsitteiden oppimisessa ja käsitteiden muutoksessa, omien havainto-, muisti- ja
kielenkäyttöprosessien säätelyssä ja asiantuntijoiden ongelmanratkaisuissa
(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 166) sekä oppimaan oppimisessa (von
Wright 1996a; 1996b).
Myös soittajien olisi hyvä harjoittaa metakognitiivisia taitoja pienestä pitäen. Tällöin
opettaja ei aina antaisikaan oppilaalle valmiita ratkaisuja ja harjoitteluohjeita, vaan
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hän ohjaisi oppilasta vähitellen analysoimaan itse suoritustaan ja osallistumaan
aktiivisesti myös palautteen antoon ja harjoittelun suunnitteluun. Oppilaan olisi siis
opittava tiedostamaan ja analysoimaan sekä musiikkia että soittotapahtumaa eli
oltava aktiivinen (Hyry 2007, 76–77). Kun oppilas oppii tiedostamaan ja
analysoimaan omaa toimintaansa, hänestä tulee vähitellen oman soittamisensa
asiantuntija. Hän oppii ymmärtämään omia vahvuuksiaan soittajana ja oppijana. Hän
oppii myös havainnoimaan omia kehollisia tuntemuksiaan, joita analysoimalla
soittotaitoa voi kehittää. Hän oppii tunnistamaan oman yksilöllisyytensä,
arvostamaan sitä ja ymmärtämään oppimisen yksilöllisen luonteen. Tällöin
vertaaminen muihin ei enää ole relevanttia vaan pyrkimyksenä on kehittää omaa
taitoa.
Opettajan tehtävä on tukea oppilasta tiellä autonomiseksi, itseensä luottavaksi
soittajaksi, jolla on realistinen käsitys siitä, mitä hän osaa, ja myös siitä, miten hän
oppii uusia asioita ja teoksia. Usein jo hieman edistyneempien oppilaiden kanssa
nousee esiin harjoittelun ongelmat: harjoittelua ei koeta tarpeeksi tulokselliseksi tai
esimerkiksi ajan jakaminen eri tehtävien kesken on hankalaa. Juuri tämänkaltaiset
ongelmat johtuvat kehittymättömistä metakognitiivisista taidoista. Käytännön
työssä tämä näkyy siinä, etteivät kappaleet ”valmistu” , oppilaan motivaatio laskee ja
opetteluprosessi alkaa polkea paikallaan. Tällöin harjoittelu kannattaa ottaa tarkan
suunnittelun ja reflektoinnin kohteeksi.51

5.5

Motivaatiosta

Miksi jotkut oppilaat tarttuvat haasteisiin innokkaasti, kun taas toiset pyrkivät miltei
välttämään niitä ja menemään aina sieltä, mistä aita on matalin? Erään 20 vuotta
kestäneen, ihmisen älykästä toimintaa käsitelleen tutkimuksen loppupäätelmä oli,
että älyllisyyteen ja tunne-elämään liittyvät tekijät ovat monimutkaisessa
vuorovaikutuksessa keskenään (Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 199).
Motivaatiolla on merkitystä oppimisen kannalta, ja siihen vaikuttavat sekä oppijan
käsitys itsestään oppijana ja oppimiseen liittyvät arvolataukset että
oppimistilanteisiin liittyvät seikat. Oppimista ei voi ymmärtää vain yhtä toimijaa

51

Käytännön apu löytyy esimerkiksi harjoittelupäiväkirjasta tai oppilaan kanssa yhdessä tehdystä

viikon harjoittelusuunnitelmasta.
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tarkastelemalla, vaan siihen liittyy monipuolisia verkostoitumisen ja sosiaalisissa
yhteisöissä toimimisen prosesseja. (Salavaara 2004; O’Neill & McPherson 2002, 31;
Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004, 101–103, 167).
Peruslähtökohta musiikkiharrastuksille eri muodoissaan on ihmisen omakohtainen
kiinnostus musiikkiin ja sen tekemiseen (Kosonen 2009, 2-3). Motivaation kannalta
on ilmiselvää, että innostunut oppimisilmapiiri ja nautinto lisäävät lapsien
opiskelumotivaatiota. Tutkimusten mukaan heidän motivaationsa harjoitella nousee
myös silloin, jos he saavat itse vaikuttaa harjoiteltavaan ohjelmistoon (O’Neill&
McPherson 2002, 41; Hallam 2006, 177–178).
Kososen (2009) mukaan uskomus siitä, että vanhemmat lahjovat lapset soittamaan
ja suorittamaan tutkintoja on virheellinen. Se, että lapsi saattaa saada tutkinnon
jälkeen uuden tietokonepelin, kiitokseksi hyvin tehdystä työstä, voi toki olla yksi,
ulkoinen motiivi soitonopiskeluun, mutta vain yksi monista. Jos soittaminen ja
soitettava musiikki ei millään muulla tavalla kiinnosta, ei ulkoinen palkkio riitä
kimmokkeeksi vuosien uurastukseen. (Kosonen 2009, 3.)
Kososen mukaan soittamisen ilo ja elämykset ovat yksi suuri soittamisen
motivaatiota lisäävä tekijä. Myös omaa pystyvyyttä ilmentävät hallintamotiivit ja
yhteissoitossa ilmenevät sosiaaliset seikat, ns. kontaktimotiivit ovat osoittautuneet
tärkeiksi. Varsinaisen soittotapahtuman ulkopuolelta nousee tärkeimmin
motivoiviksi seikoiksi ulkopuolisten, nimenomaan oman perheen jäsenien,
erityisesti vanhempien, tuki ja kannustus. (Kosonen 2009, 3.)
Oppilaiden motivaatiota voi tukea ohjaamalla heitä tuettuun itsenäiseen
työskentelyyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Autonomian tunne auttaa
oppilasta sitoutumaan tehtäväänsä ja kokemaan, että hän on itse vastuussa omasta
soittamisestaan. Oppilaita tulee rohkaista myös arvioimaan omaa työskentelyään ja
soittamistaan ja auttaa heitä kehittämään metakognitiivisia taitojaan.
Mielestäni opettajan tulisi ehdottomasti muistaa korostaa, että vääriä ääniä saa
soittaa ja virheitä saa tehdä. Virheet opastavat meitä eteenpäin. Jos oppilas vain
keskittyy virheettömään soittoon, hän saattaa kokonaan jäädä paitsi elämyksellistä,
omaehtoisesta luovaa prosessia, joka tukee motivaation ylläpitoa. Oppilaiden kanssa
tulisi säännöllisin väliajoin tarkastella oppimissuunnitelmaa ja päämääriä sekä
strategioita niiden saavuttamiseksi. Oppilaan kanssa voi yhdessä suunnitella
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ajankäyttöä ja harjoittelua sekä varmistaa, että hänen oppimisympäristönsä tukee
prosessia mahdollisimman hyvin.52

5.6

Pianonsoitonopiskelun tavoitteidenasettelusta
ja dialogisesta asenteesta

Kokemukseni mukaan tasaveroinen vuorovaikutus ei ole perinteisesti kuulunut
suomalaiseen soitonopetukseen, vaan sitä on leimannut auktoriteettien kunnioitus
ja arkuus omien mielipiteiden esittämiseen. Vastavuoroinen ja tasavertainen
työskentelyote soitonopetuksessa on tapa olla vuorovaikutuksessa, luoda dialogia,
jossa molemmat osapuolet voivat ilmaista itseään vapaastï.
Varton (2006) mukaan tavallinen yhteydenpito, joka ei ole dialogia, tapahtuu
yleensä monologina, yhden puheena, jota vuorotellen vaihdetaan. Monologi ei
muutu dialogiksi useastakaan syystä: monologi on vallan ottamista ja oman
näkökulman nostamista ylitse muiden, monologissa ei välttämättä kukaan kuuntele.
Dialoginen tilanne perustuu luottamukseen, antautumiseen ja yhteiseen
päämäärään. Tärkein edellytys on halu ja rohkeus jakaa toisen kanssa kokemaansa
ja vilpitön yritys puhua siitä tavalla, joka ei ole kliseinen. Dialogiin kuuluu
luottamuksen lisäksi usko koetun voimaan: kokemustaan jakava ihminen uskoo, että
juuri yhteisessä, jaetussa maailmassa ovat ne merkitykset, jotka ovat jaettavia.
Dialogiseen suhteeseen opetuksessa kuuluu olennaisesti erilaisuuden ja toiseuden
hyväksyminen. (Varto 2006, 62.)
Martti
Luokalleni musiikkiopistoon tuli uusi oppilas, 13-vuotias Martti. Hän oli soittanut
pianoa joitakin vuosia. En tuntenut häntä entuudestaan, koska olin itse uusi opettaja
talossa. Pyysin häntä soittamaan minulle jotain ensimmäisellä tunnilla. Hän istui
pianon ääreen. Näytti siltä, kuin piano olisi hänelle täysin vieras esine: hän istui
hartiat lysyssä, eleet olivat kömpelöt. Hän soitti niin hiljaa, etten erottanut edes, mitä
sävelmää hän yritti soittaa. Olin hämmennyksissä. En nähnyt soitossa mitään, mihin
tarttua kiinni. Koin itseni turhautuneeksi enkä tiennyt, miten edetä.

52

Hyvin tyypillinen ympäristöön liittyvä ongelma on, että oppilaan kotona piano ja televisio on

sijoitettu samaan tilaan. Muiden perheenjäsenien vapaa-ajanvietto ja oppilaan
pianonsoitonharjoittelu kilpailevat, ja tilanteen painostavuus saattaa muuttua aivan kohtuuttomaksi
nuorelle soittajalle.
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Sitten kuitenkin, juuri kun olin aikeissa alkaa kommentoida hänen soittoaan
kriittisesti, jokin pysäytti minut. Tajusin, etten tiedä edessäni olevasta nuoresta
ihmisestä mitään ja kuitenkin olen tuomitsemassa häntä. Niinpä peräännyin hiukan ja
aloin haastatella häntä. Kysyin, haluaako hän soittaa. Hän vastasi empimättä
myöntävästi. Kysyin häneltä, mitä hän haluaa oppia. Hän vastasi: ”Soittamaan hyviä
kappaleita ja blueskaavan.” Minusta tuntui sillä hetkellä, että blueskaava taitaa olla
valovuoden päässä hänestä. Päätin kuitenkin siirtää kriittisen egoni syrjään ja niinpä
ehdotin hänelle sopimusta. Minä yritän opettaa hänelle pianonsoittoa niin hyvin kuin
kykenen, ja vastavuoroisesti hän lupaa harjoitella joka päivä ja tehdä näin oman
osuutensa. Hän lupasi. Aloitimme yhteistyön valitsemalla hänelle yksinkertaisia
tehtäviä kotiläksyiksi.
Ymmärsin olevani törmäyskurssilla itseni kanssa. Oli vaikeaa tunnustaa itselleen, että
olin ollut tuomitsemassa Marttia heikoin perustein. Eihän minulla todellisuudessa ollut
aavistustakaan, kuka tämä ihminen edessäni oli ja mihin hän mahdollisesti kykeni.
Enkä myöskään tiennyt mitään hänen menneisyydestään, entisistä opettajistaan tai
yleensä hänen tilanteestaan maailmassa. Seuraavalla viikolla Martti saapui sovitusti
tunnille. Hän oli harjoitellut antamani tehtävät. Viikoittainen työskentelymme jatkui
säännöllisenä. Ajan kuluessa ilmeni, että hän hoiti oman osuutensa mallikkaasti.
Vähitellen, ensin välähdyksenomaisesti ja myöhemmin jo pidempään, hänen
soitossansa alkoi ilmetä uusia kvaliteetteja. Hän valmistautui tunteihin
harjoittelemalla hyvin ja, mikä tärkeintä, pani soittamiseen koko sydämensä. Se kuului
tuloksista. Näin alkoi hedelmällinen yhteistyömme, joka ylsi blueskaavaan jo
seuraavana keväänä. Sittemmin Martti on jatkanut soittamista, edistynyt jatkuvasti ja
ottaa vastuun omasta soitostaan. Yhteistuumin etsimme hänelle mielekästä
soitettavaa. Hän suhtautuu kriittisesti ohjelmiston valintaan mutta on hyvin
motivoitunut. Hän kuuntelee tarkkaan, mitä sanon, ja jos hän ei ymmärrä, hän
ilmaisee sen välittömästi. Hän ei erityisesti välitä muille soittamisesta, enkä ole
pakottanut häntä esiintymään. Pari kertaa vuodessa hän ilmaisee halunsa soittaa
konsertissa tietyn, itse valitsemansa kappaleen. Sitten valmistamme sen
konserttikuntoon.
Martin tapauksesta huomaa, kuinka lähellä monologia opettaja, ainakin minä,
helposti liikkuu. Monologien todellisuudessa ihmiset eivät paljon ajattele toisiaan,
koska tärkeämpää on julistaa sitä, mitä itse luulee ajattelevansa (Varto 2006, 64).
Martti osoitti minulle konkreettisesti, kuinka arveluttavaa on päättää etukäteen,
minkälainen oppilas on, ja kohdella häntä ennakkokäsityksen mukaisesti.
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Pianonsoitonopetus – kuten taiteen opettaminen yleensäkin – on eettisesti herkän
toiminnan alue. Taide ja taiteen oppiminen on paljolti aisti- ja tunneherkkyyden
kehittymistä (Sava 1996, 15–16). Opettajan on oltava vaativa, ja musiikillisiin ja
teknisiin yksityiskohtiin on paneuduttava tosissaan. Oppilaalta soittaminen
edellyttää keskeneräisyyden sietämistä, pitkäjänteistä harjoittelua, keskittymistä ja
kärsivällisyyttä. Nuoret oppilaat reagoivat oppimisilmapiiriin nopeasti ja herkästi.
Tämä vaatii edellisessä luvussa esitellyn turvallisuusvyöhykkeen luomista ja sen
vaalimista (ks. luku 5.3). Kasvattajan eettisenä ohjenuorana voidaan pitää
pedagogisen kunnioituksen periaatetta, joka edellyttää kasvatettavan ihmisyyden
ehdotonta kunnioitusta (Värri 2004, 151).
Oppilaan ja opettajan keskinäinen vuorovaikutus, dialogi, on opettaja–oppilassuhteen perusta. Puhun mielelläni dialogisuuteen pyrkimisestä, koska täydellinen
dialoginen suhde lienee mahdoton rooliperusteisessa kasvatussuhteessa (ks. myös
Värri 2004, 17, 155). Käsitykseni mukaan on olemassa eriasteista dialogisuutta.
Dialogisuuden mahdollisuus lisääntyy, kun oppilaan ja opettajan välinen luottamus
kasvaa. Opettajan tärkeä tehtävä on tehdä itsensä vähitellen tarpeettomaksi (Värri
2004, 159). Se ei onnistu, jos oppilas ei pysty kasvamaan vastuulliseen
itsenäisyyteen.
Opettajalta pyrkimys dialogisuuteen vaatii itsereflektiota, tietoiseksi tulemista
omista kokemuksistaan oppilaana, sekä hyvistä että huonoista. Toimintamalleja,
ajatuksia ja motiiveita voi ja täytyy kyseenalaistaa yhä uudelleen. Tärkeää on
pyrkimys lähestyä oppilasta aina uusin silmin.53 Dialogi on aina myös harjoitusta
eettisyyteen, siihen, että sallii tilan ja itsemääräämisoikeuden toiselle (Varto 2006,
64). Dialogissa on sekä opettajalle että oppilaalle tilaa olla oma, ainutlaatuinen
itsensä.
Pianonsoitonopetus on parhaimmillaan silloin, kun se ottaa huomioon oppilaan
yksilölliset tarpeet ja asettaa tavoitteet sen mukaan. Silloin se on myös yksilöä
kunnioittavaa, omaehtoisuuteen, omatoimisuuteen ja valinnan mahdollisuuksiin
pyrkivää. Yksilöinti on oppilaan erojen tunnistamista, hyväksymistä ja huomioon
ottamista opetustilanteessa. Kun opettaja on kykenevä kunnioittamaan oppilasta,

53 Käytännön opetustilanteessa halu pyrkiä yhteiseen päämäärään ja valmius muuttaa mielipiteitään
voi olla erityisen vaikeaa juuri opettajalle, koska hän saattaa pelätä auktoriteettinsa menettämistä.

Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta

98

OPPIMISEN JA OPETTAMISEN TAUSTAA

ottamaan huomioon hänen yksilöllisyytensä ja kehitysvaiheensa, oppilas motivoituu
ja hänen itsetuntonsa saa myönteistä vahvistusta. Positiivinen kehä saadaan
liikkeelle (ks. tarkemmin luku 8.8). Marttia opettaessani ymmärsin, kuinka tärkeää
on, että oppilas pääsee itse vaikuttamaan tavoitteiden asetteluun ja
oppimisprosessin suunnitteluun. Silloin oppiminen lähtee oppilaan omasta halusta.

5.7

Pianonsoittotaidon moniulotteisuudesta

Musiikinopiskelun haastavuus ja toisaalta myös palkitsevuus johtunee siitä, että
ihmisen emotionaalinen ja kognitiivinen puoli näyttävät kietoutuvan tiivisti yhteen
musiikin parissa toimiessa (Vikman 2001, 36). Tästä syystä, jos tarkastelee
soitonopiskelua elämänikäisenä, tai edes oppilaan kouluajan kestävänä
harrastuksena, kietoutuu siihen ihmisen kasvaminen ja kehittyminen. Hallamin
(2006) mukaan on useissa tutkimuksissa viime aikoina osoitettu, kuinka
monenlaisista taidoista soittamisen taito konstruoituu. Nämä taidot ovat
monimutkaisessa vuorovaikutussuhteissa toisiinsa. (Hallam 2006, 48).
Mervi Kianto (1998) pohtii pianonsoitossa tarvittavia taitoja ja pianon
ominaispiirteitä soittimena. Hänen mukaansa hallittavien yksiköiden määrän
kasvaessa tarvitaan hahmotus-, ryhmittely- ja koordinaatiokykyä. (Kianto 1998, 62.)
Tämä tarkoittanee sitä, että mitä pidemmälle harrastus etenee, sitä vaativammaksi
soitettava ohjelmisto ja näin ollen myös opiskelu muuttuu. Kiannon mielestä
soitonopiskelijan on hallittava muistin ankkuroituminen, aivopuoliskojen työnjako
ja tieto, missä vaiheessa kannattaa soveltaa motorisen oppimisen
säännönmukaisuuksia ja vastaavasti missä taas hitaampi kognitiivinen oppiminen
tuottaa kokonaisvaltaisempaa ja muuntelukykyisempää osaamista. Kiannon mukaan
soivaa mielikuvaa on usein helpompi suojella eriyttämällä alkuvaiheessa lukeminen,
motoriikka ja varsinainen pianonsoitto. (Kianto 1998, 62.)
Olen Kiannon kanssa samaa mieltä eriyttämisen merkityksellisyydestä, erityisesti
alkuopetuksessa. Pohdin kuitenkin sitä, mitä hän mahtaa tarkoittaa motoriikan
opettamisen ja varsinaisen pianonsoiton erolla. Minusta pianonsoiton tekniikka ja
esittäminen ovat yhteen kietoutuneita, eikä toista ole olemassa ilman toista.
Toisaalta Kianto voi tarkoittaa motoriikan harjoittamista erilaisten motoristen
harjoitusten avulla. Lukemisen eriyttäminen soittamisesta on mielestäni hyvä idea.
Tällöin soiton oppiminen ei ole sidottu lukemisen vauhtiin. Kiannon
soitonoppimisen ominaispiirteiden erittelyn voi tulkita myös vaatimuksena
opettajalle. Toisin sanoen juuri opettajalla tulisi olla käsitys siitä, minkälaisia taitoja
oppilaalle tulee missäkin vaiheessa opettaa. Seikkoja, joihin Kianto ei kiinnitä
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huomiota ovat oppilaiden ikä ja toisaalta myös yksilöllisyys, esimerkiksi erilaiset
oppimistyylit. Tietyt, opetuksessa käytetyt olosuhteet ja menetelmät saadaan
tehokkaasti käyttöön tunnistamalla jokaiselle yksilölle ominaiset tavat oppia.54
Vikman (2001) tarkastelee pianonsoiton opetusta kiinnostavasti Howard Gardnerin
monilahjakkuusteorian valossa. Gardnerin (1993, 1999) moniälykkyysteoriassa
esitellään seitsemän eri lahjakkuutta tai kykyä, joita ovat lingvistinen, loogismatemaattinen, spatiaalinen, kehollis-kinesteettinen, musikaalinen,
intrapersoonallinen ja interpersoonallinen.55 Gardner näkee eri älyt
jalostamattomina, biologisina potentiaaleina, jotka voidaan nähdä puhtaassa
muodossa vain harvoilla yksilöillä. Yleensä intelligenssit toimivat yhdessä ongelmien
ratkaisemiseksi, tuottaakseen erilaisia kulttuurisia päämääriä. Tapoja, joilla
intelligenssit yhdistyvät ja sekoittuvat on yhtä monta kuin yksilöjä ja heidän
kasvojaan. Opetuksen olisi siis löydettävä lähestymistavat jotka palvelevat useiden
eri intelligenssien käyttöönottoa. (Vikman 2001, 50.)
Vikmanin mielestä soittotaito ei näyttäisi olevan sidoksissa ainoastaan yhteen
intelligenssin tekijään, vaan se koostuu useista osatekijöistä. Esimerkiksi rytmien ja
nuottien hallinta on vaativa kognitiivinen prosessi ja hyvin läheisessä yhteydessä
matemaattisiin taitoihin. Nuotinluku vastaavasti on läheisessä yhteydessä lukemaan
oppimiseen, mutta sen lisäksi pitää ymmärtää sen erityinen symbolijärjestelmä, joka
musiikin jaettavuuden kannalta on tärkeää. Musiikin muotojen hahmottaminen taas
vaatii toisenlaisia kykyjä. Vikman esittelee työssään mielenkiintoisen ”pianonsoiton

Oppimistyyli on biologisten ja opittujen yksilöllisten ominaisuuksien järjestelmä, joka tekee tietyt
opetuksessa käytetyt olosuhteet ja menetelmät toisille tehokkaammiksi kuin toisille. Oppimistyylin

54

osa-alueita ovat tavat, joilla henkilö vastaanottaa ja käsittelee tietoa, ja olosuhteet, joissa tiedon
vastaanotto ja tallennus sujuvat parhaiten. Oppimistyylit määrittävät yksilön tiedon
vastanottokanavia. Ne perustuvat eri aistien (visuaaliseen, auditiiviseen ja taktiilis-kinesteettiseen)
vahvuuteen oppimistilanteissa. Vahvimman aistikanavan välityksellä tullutta tietoa on helpointa
omaksua ja ymmärtää. Mitä voimakkaampi mieltymys tiettyyn oppimistapaan, sitä tärkeämpää on
ottaa se huomioon suunniteltaessa opiskelustrategiaa. (Huisman, Nissinen 2005, 28–44.)
Vikmanin käyttämä versio Gardenerin teoriasta on vuodelta 1991. Tässä versiossa kykyjä on
seitsemän. Myöhemmin Garder on laajentanut kykyjen määrän yhdeksään, lisättyään joukkoon
55

naturalistisen, ja spirituaalis-ontologisen (Garder 1999). Hallam käyttää tätä yhdeksän intelligenssin
versiota. Gardnerin moniälykkyysteoriaa pianonsoiton oppimisen valossa tarkastelee myös Markku
Pöyhönen työn alla olevassa väitöskirjatutkimuksessaan Jyväskylän yliopistossa.
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opetuksen monidimensioisen mallin”, johon hän kokoaa pianonsoiton opetuksen eri
puolia Howard Gardnerin lahjakkuusteoriaa soveltaen. (Vikman 2001, 63–72.)
Gardnerin monilahjakkuusteoriaa on soveltanut soitonopiskeluun myös Hallam
(2006) (ks. alaviite 54). Hän yhdistää Gardnerin teoriaa itse erittelemiinsä muusikon
taitoihin. Muusikon vaatimia erityistaitoja ovat Hallamin mielestä auraalinen
(kuulemisen erottelukyvyn kehittäminen), kognitiivinen, (soitto-)tekninen,
muusikkoustaidot (esittämiseen liittyvät taidot), oppimisen taidot
(metakognitiiviset taidot) ja elämisen taidot. Näihin taitoihin Hallam sisällyttää
Gardnerin älykkyydet. Hallam kritisoi Gardnerin teoriaa, koska se sulkee
ulkopuolelleen motivaation sekä oppilaan henkilökohtaisen sitoutumisen
merkityksen oppimiseen. (Hallam 2006, 50–51). Mielestäni motivaation ja
sitoutumisen voi kuitenkin ymmärtää osana muusikon metakognitiivisia taitoja (ks.
luvut 5.4 ja 5.5).
Niin Hallamin esittämät muusikon taidot kuin Gardnerin eri älykkyyden lajit voidaan
nähdä myös soitonopetuksen eri osa-alueina. Ne molemmat muistuttavat, kuinka
moniuloitteinen ja monimutkainen soittotaidon omaksumisprosessi on. Seuraavaksi
tarkastelenkin pianonsoitonopetuksen prosessuaalisuutta kappaleen oppimisen
näkökulmasta.

5.8

Pianonsoitonoppimisen prosessuaalisuudesta

Soittotaidon kehittäminen on läpi elämän jatkuva prosessi. Jokaisen soittotaito on
myös yksilöllisesti konstruoitunut ja painottunut. Pianonsoittotaito koostuu
monenlaisista osataidoista, ja se rakennetaan pitkän ajan kuluessa, mahdollisimman
monipuolisen ohjelmiston avulla. Taito muotoutuu tietynlaiseksi sen mukaan, mitä
taidon puolia painotetaan tai minkälaista ohjelmistoa harjoitellaan. Yksittäisen
opettajan merkitys on tässä suuri. Menestyksellinen soitonopiskelu onkin monen
asian summa. Hallamin (2006) mukaan menestykselliseen soitonopiskeluun
vaikuttavia tekijöitä ovat harjoittelu, vanhempien tuki, motivaatio, persoonallisuus,
edeltävät taidot, kyky ymmärtää ohjeita ja asenne oppimiseen (Hallam 2006, 92–
93).
Pianonsoiton opiskelun alussa lapsi oppii taitoja ensin yksi kerrallaan. Vähitellen
liikkeiden rytmitys ja koordinaatio paranevat ja lapsi pystyy hallitsemaan
musiikillisia kokonaisuuksia ja yhdistelemään ja ketjuttamaan soittamiseen
tarvittavia liikkeitä. Kypsymiselle täytyy antaa aikaa pianonsoittotaidon
omaksumisessa, mutta luonnollisesti harjoittelun määrällä ja säännöllisyydellä on
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merkitys. Kappaleen oppimisen eri vaiheet seuraavat toisiaan spiraalimaisesti ja
ovat siis osittain päällekkäisiä. Opettajan onkin aluksi hyväksyttävä lapsen kömpelö
tapa soittaa ja pyrittävä vähitellen kehittämään liikkeiden laatua paremmaksi.56
Taidon kehittyessä ja opiskeltavien musiikkiteoksien muuttuessa yhä vaativimmiksi
harjoittelu edellyttää oppilaalta yhä parempaa itseohjautumisen kykyä.
Instrumentin harjoittelustrategioiden omaksuminen on soitonopiskelun haastavin
prosessi. Harjoitellessaan muusikko ei harjoittele vain motorista tarkkuutta ja
sujuvuutta, vaan myös musiikillista ilmaisuaan (Hallam 2006, 119).
Harjoittelustrategioiden kehittyessä myös harjoittelu itsessään muuttuu
tulokselliseksi, haastavaksi ja mielekkääksi (Hallam 2006, 140). Harjoittelun määrä
ja laatu sekä soittajan motivoituneisuus ovat soittajan taitojen kehittymiseen
vaikuttavia tekijöitä. Harjoittelun määrä ei tosin välttämättä takaa sen
tuloksellisuutta, vaan kyse on ensinnäkin motivoituneisuudesta ja se lisäksi pitkälle
kehitetyistä harjoittelustrategioista ja metakognitiivisista taidoista. (Hallam 2006,
118–119.)
Koska pianonsoiton opiskelu aloitetaan varhain ja oppilaat ovat useimmiten pieniä
lapsia, on harjoitteluun ohjaaminen haastavaa. Lapsilla ei useinkaan ole
aavistustakaan siitä, mitä harjoittelu on. Jo ikänsä takia heillä on vielä kehittymätön
kyky arvioida omaa tekemistään: he eivät välttämättä edes huomaa kun soittavat
väärin. Lapsilla on myös usein vaikeuksia tunnistaa ja erotella vaikeita jaksoja, toisin
sanoen niitä, joiden kanssa heidän pitäisi työskennellä enemmän. Lapset käsittävät
harjoittelun usein vain kappaleiden läpisoittamisena. Jos he huomaavat virheen he
usein juuttuvat tankkaamaan yhtä ääntä, sen sijaan että harjoittelisivat lyhyissä,
esimerkiksi tahdin mittaisissa jaksoissa.
Tutkimusten mukaan monet lapset kokevat harjoittelun tylsänä ja rasittavana.
Monet lapset kokevat tarvitsevansa vanhempien tukea harjoitteluunsa, tosin
harjoitteluun puuttuminen voi aiheuttaa myös perheen sisäisiä jännitteitä.
Päämäärätietoinen harjoittelu ja lyhyen- ja pitkän tähtäimen tavoitteet lisäävät
harjoittelumotivaatiota. Harjoittelumotivaatiota lisäävät myös toisten kanssa
soittaminen, esiintymiset, suosikkikappaleiden opettelu, opettajien miellyttämisen
halu sekä joskus myös rakkaus omaa soitinta ja soittamista kohtaan. Toisaalta
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harjoittelumotivaatiota laskee häiriöt harjoittelutilanteessa (esimerkiksi
pikkusisaren häirintä), epäkiinnostavien kappaleiden soitto sekä muut vapaa-ajan
harrastukset ja jopa huono sää. (Hallam 2006, 136).
Hallamin toteaa, että oppilaan kanssa tehdyt sopimukset, kuten henkilökohtainen
opintosuunnitelma sekä oppilaiden pitämät harjoittelupäiväkirjat lisäsivät
tutkimusten mukaan harjoittelun efektiivisyyttä. Harjoittelupäiväkirjan pitäminen
lisäsi oppilaiden harjoittelumääriä, mutta ei toisaalta parantanut heidän soittoaan
esiintymistilanteissa. Tämä kertonee siitä, kuinka monimutkaisesta prosessista on
kyse ja kuinka suuri tekijä oma motivaatio on. Suurimmaksi harjoittelua ohjaavaksi
tekijäksi nousikin kaikissa tutkimuksissa yksilön itseohjautuvuus.
Harjoittelumotivaatio nousi, kun opiskelijat olivat itse kykeneviä vaikuttamaan
omaan opiskeluunsa, asettamaan päämääriä ja valitsemaan soitettavaa ohjelmistoa.
Autonomian kasvaessa oppilaiden henkilökohtainen sitoutuminen omaan
oppimisprosessiin kasvaa. (Hallam 2006, 137.)
Harjoittelua motivoivat sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Sisäisiä tekijöitä ovat
esimerkiksi halu oppia soittamaan jokin tietty teos ja ulkoisia halu oppia teos, jotta
sen voi soittaa konsertissa. (Hallam, 2005, 136.) Mielestäni harjoittelua motivoivat
useimmissa tapauksissa molemmat, sekä sisäiset että ulkoiset motivaation lähteet.
Tasosuoritusten ja konserttien lähestyessä harjoittelun määrä useimmiten nousee.
Tästä syystä pyrinkin pitämään oppilailla yllä positiivista opiskelun kehää niin, että
heillä on riittävästi tavoitteita ja mahdollisuuksia esiintyä. (Ks. positiivinen kehä
tarkemmin tämän työn luku 8.6.)
Yleensä esimerkiksi uusi tekninen suoritus kannattaa opettaa kappaleen avulla, joka
on itsessään helppo. Vastaavasti olen opettaessani huomannut, että oppilaan
soinnilliset ja musiikilliset taidot kehittyvät erityisesti silloin, kun ”lämmitellään”
vanhoja kappaleita esimerkiksi tasosuoritusta varten. Huomio siirtyy kappaleen
teknisestä toteuttamisesta musiikilliseen ja taiteelliseen toteuttamiseen. Tämä on
usein oppilaalle hyvin antoisaa. Kten jo aikaisemmin mainitsin, oppilasta voi auttaa
myös se, että hänelle asetetaan lähi-, väli- ja pitkän tähtäimen tavoitteita (Hallam
2006, 94). Lähitavoite voi olla esimerkiksi opetella soittamaan uusi teos sujuvasti
nuoteista. Välitavoite olisi pyrkiä soittamaan sama teos ulkoa. Vastaavasti pitkän
tähtäimen tavoite olisi taas soittaa teos konsertissa. Hallam jatkaa vielä, että
motivaation ylläpitämiseksi on jokaisen tavoitteen saavuttaminen tai saavuttamatta
jättäminen otettava huomioon. Oppilas tarvitsee palautetta, tunnustusta ja kiitosta.
(Hallam 2006, 94.)
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Kappaleen opiskelun eri vaiheista

Pianonsoitossa uusia taitoja opetellaan jatkuvasti ja ne sulautetaan aiemmin
opittuun.57 Useasti ollaan siis tilanteessa, että menossa on useita eri vaiheessa olevia
oppimisprosesseja rinnakkain. Opettajan tehtävä on pitää huolta, ettei vaativia
prosesseja ole liian monta samanaikaisesti. Tämä saattaisi kuormittaa oppilasta niin,
ettei oppiminen tuntuisi enää mielekkäältä. (Hallam 2006, 94.)
Kappaleen opettelun alkuvaiheeseen otetaan selvää minkälainen kappale on, luetaan
nuotit ja rytmit ja opetellaan soittamaan kappale. Opettaja näyttää esimerkillään,
miten soitetaan ja purkaa tehtävää osiksi, jotka harjoitellaan yksi kerrallaan. Tämän
jälkeen osat pyritään yhdistämään ja konstruoimaan kappaleesta järkevä
kokonaisuus. Opettajan tulisikin, erityisesti kappaleen opettelemisen alkuvaiheessa,
näyttää tai soittaa oppilaalle mahdollisimman paljon, jotta oppilas saisi sekä
auraalisen että visuaalisen mallin siitä, miten kappale etenee. Opettajan olisi myös
rohkaistava oppilasta itse havainnoimaan soittotapahtumaa ja vähitellen keksimään
ja oivaltamaan, miten soittaminen tapahtuu. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että pieni
oppilas huomaa, milloin soittaa ”oikein” ja milloin ei.
Kappaleen opettelun alkuvaiheessa saattaa tapahtua vielä paljon virheitä,
soittotapahtuma ei ole sujuva ja usein oppilas pysähtelee, koska hänen täytyy ”koota
itsensä”, jotta hän kykenee jatkamaan. Oppilas saa vaiheen aikana siis tiedon miten
pitäisi tehdä, mutta ei vielä kykene sujuvasti niin tekemään. Opettajan tehtävä on
auttaa, tukea ja antaa välitöntä palautetta.
Kun nuotit on opiskeltu jatkuu kappaleen omaksuminen. Sujuvuuden löytymisen
edellytyksenä on riittävä toistojen määrä. Hallamin (2006) mukaan harjoittelu
aktivoi ne hermostolliset toiminnat, jotka ovat edellytyksenä kappaleen sujuvalle
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Taidon oppimista valotetaan usein taidon oppimisen teorioiden avulla. Tunnetuin näistä on Fittsin

ja Postnerin kolmivaiheteoria, jossa oppiminen on jaettu kolmeen eri vaiheeseen: varhainen eli
kognitiivinen vaihe, väli- eli assosiatiivinen vaihe ja lopullinen eli autonominen vaihe. Teorian
mukaan tieto opitaan aiemmin opittujen tietorakenteiden avulla. Oppiminen on moninainen
tapahtumaketju, jonka eri vaiheet yhdentyvät harjoituksen ja kokemuksen avulla sisäisiksi malleiksi.
Näiden mallien avulla pystytään ohjaamaan ulkoista toimintaa tarkoituksenmukaisesti, taloudellisesti
ja tarkasti. (Hallam 2006, 93 ks. myös Gallahue & Ozmun 2006, 325; Numminen 1999, 98–102;
Numminen & Laakso 2001, 16; Uszler 1991, 53.) Kirjoittaessani kappaleen opettelun eri vaiheista,
olen väljästä käyttänyt taustalla Fittsin ja Postnerin teoriaa, koska se on tarjonnut käytännön
pohdinnoille oivan keskustelukumppanin.
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omaksumiselle. Soittamisessa saattaa aluksi olla pieniä katkoksia, jolloin opettajan
tulee antaa lapselle aikaa miettiä, mitä seuraavaksi piti tehdä. Miettiessään lapsi
rakentaa sisäistä mallia. Opettajan palaute tukee sisäisen mallin rakentumista. Lasta
pitäisi vähitellen ohjata havainnoimaan ja käyttämään eri aistien välityksellä
saatavaa palautetta. Sisäisen mallin konstruoiduttua oppilas ei ole enää riippuvainen
ulkoisesta palautteesta. Toistojen [eli harjoittelun] avulla hermostolliset yhteydet
järjestäytyvät ajallisesti oikein, jolloin soittaminen helpottuu ja nopeutuu. (Hallam
2006, 93: ks. myös Gallahue 2006, 325 ja Numminen 1999, 101–102.)
Opettaja siis auttaa oppilasta kiinnittämään huomionsa oppimisen kannalta
tärkeisiin asioihin. Soittaminen hioutuu vähitellen jouhevaksi, eikä katkoksia
kappaleiden keskellä enää tapahdu. Oppilas oppii itse antamaan palautetta itselleen
omasta soitostaan. Tämä tekee harjoittelusta tehokkaampaa, ja samalla oppilaan
metakognitiiviset taidot kehittyvät.
Kappaleen omaksuminen niin, että se voidaan esittää yleisölle edellyttää, että
soittamisen eri osat yhdistyvät saumattomaksi kokonaisuudeksi. Tällöin kappaleen
läpisoittaminen onnistuu ilman hidastavaa kognitiivista ajattelua, ja soitto muuttuu
kerta kerralta sujuvammaksi. Kappaleen soitto saavuttaa eräänlaisen autonomisen
vaiheen, jossa taito tekee mahdolliseksi ennakoinnin ja huomion kiinnittämisen
ilmaisuun. (Hallam 2006, 93–94; ks. myös Gallahue 2006, 325; Karvinen, Hiltunen &
Jääskeläinen 1991, 59 ja Numminen 1999, 102.) Ääneen tai itsekseen puhuminen ei
enää tässä vaiheessa välttämättä säätele ja auta toimintaa vaan saattaa
ennemminkin haitata sitä.
Tässä vaiheessa oppilas ei soita enää tietoisella tasolla vaan soittotapahtuma
muuttuu automaation kaltaiseksi. Suoritus ei ole automaatio siinä mielessä, että
oppilas vain aina toistaisi oppimansa sillä tavalla kuin hän sen on opetellut.
Automaatio soitettaessa tarkoittaa mielestäni sitä, että jokaista liikettä ja soitettavaa
ääntä ei mielletä tietoisesti vaan kappaleet muuttuvat ikään kuin musiikillisiksi
tarinoiksi, joita kerrotaan.58
Tässä vaiheessa kappaleen soittamisen taito muuttuu aina vain tarkemmaksi sekä
henkilökohtaisemmaksi. Opettajan tehtävä on auttaa oppilasta löytämään

Soittamisessa käytössä olevaa muistia ja suhdetta mahdolliseen automaatioon ovat
tutkimuksissaan käsitelleet mm. Chaffin, Imreh & Crawford 2002; ja Miklaszewski 1989. Aihetta
58

lähestyy myös Katarina Nummi-Kuisma tulevassa väitöskirjassaan Pianistin vire.
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mahdollisimman taloudellinen ja yksilöllinen tapa soittaa. Esitykseen
valmistautumisen vaiheessa ei ole varsinaista päätöspistettä, vaan jokainen soittaja
oppii jo varhain, että esitystään voi hioa loputtomiin.
Seuraavassa oppilasesimerkissä kuvataan 8-vuotiaan oppilaani Villen erääseen
kappaleeseen liittyvää opetteluprosessia.

5.9.1 Ville ja ääneen laskemisen taika
Ville on hyvä esimerkki ääneen puhumisen ohjaavasta vaikutuksesta
oppimisprosessissa.
Ville sai opeteltavakseen Intiaanitanssin Aaronin pianokoulusta. Hän oli kovin
innostunut kappaleesta ja harjoitteli sitä ahkerasti. Parin viikon aikana hän pystyikin
soittamaan sen jo molemmilla käsillä suhteellisen mallikkaasti. Kappale tuli ajan
kuluessa varmemmaksi, mutta kokonaisuus ei ollut vielä sujuva. Ville soitti
rytmikkäästi, kappaleen karaktäärin mukaisesti, mutta ei pystynyt soittaessaan
hahmottamaan, montako iskua vasen käsi soitti tahdissa. Iskuja tahdissa oli neljä, ja
hän saattoi soittaa kolme, neljä tai viisi. Jos laskin Villelle rytmikkäästi ääneen, hän
soitti oikean määrän. Mutta seuraavalla tunnilla olimme taas takaisin lähtöpisteessä.
Ville ei osannut ohjata itse itseään kotiharjoittelussa vaan ajautui aina samanlaiseen
soittoon takaisin. Ratkaisu olikin, että hän alkoi itse laskea ääneen soittaessaan. Näin
hän soitti viikon ajan, minkä jälkeen hän pystyi soittamaan rytmisesti ja oikean
määrän sointuja jokaiseen tahtiin. Uuden taidon vakiinnuttua pyysin häntä jatkamaan
laskemista mutta nyt hiljaa mielessään. Hän pystyi säilyttämään taidon, vaikka ei enää
ohjannut itseään äänellä. Jotta taito edelleen varmistui, pyysin häntä harjoittelemaan
kappaletta kotona myös ääneen laskemalla. Parin viikon sisäisen laskemisen jälkeen
Ville soitti kappaleen konsertissa. Hän soitti sen virheettömästi alusta loppuun, mutta
mikä parasta, esitys oli hyvin mukaansa tempaava.
Esimerkin alussa Ville on opetellut kappaleen nuotit ja hänen harjoittelunsa
tavoitteena on parantaa sujuvuutta, tarkkuutta ja ajoitusta. Tämä onnistuu opettajan
tukemana (scaffolding), toisin sanoen kun opettaja laskee ääneen.59 Opettajan tuesta
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Termi scaffolding liittyy läheisesti oppimisen ohjaukseen. Siinä korostetaan esim. ohjaajan roolia

oppijan omien ajattelu- ja oppimisprosessien tukijana. Scaffolding voidaan suomentaa oppimisen
oikea-aikaiseksi tukemiseksi. Oppija etenee omien taitojensa äärirajoilla, ja häntä neuvotaan vain
silloin, kun hänen omat taitonsa eivät riitä tehtävän suorittamiseen täysin itsenäisesti. Scaffolding eli
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kehitetään Villelle apuväline, jonka avulla hän harjoittelee kotona. Ensin hän toimii
itse opettajan korvikkeena laskemalla ääneen. Hän kuulee soittaessaan omassa
äänessään opettajan äänen. Kun tämä sujuu, hän muuttaa puheen sisäiseksi. Nyt
opettajan tuki ei ole enää välttämätön, vaan Ville pystyy soittamaan itsenäisesti. Kun
taitoa vielä kehitetään entisestään, Villen ei tarvitse enää ajatella laskemista, vaan
rytmin hallinta ja tapahtuu automaattisesti. Tämä mahdollistaa kappaleen rytmisesti
sujuvan soittamisen ilman opettajaa. Niin kauan, kuin kappaletta harjoitellaan,
sujuvuus ja tarkkuus kehittyvät.

5.10 Yhteenvetoa
Soitonopettajan työssä ammatillinen ja persoonallinen identiteetti ovat vahvasti
yhteenkietoutuneita. Oman elämän kokemukset ja henkilökohtaiset arvot
vaikuttavat työn tekemisen tapaan. Pianonsoitonopettaja on monen soittavan
nuoren lapsuuden tärkeä henkilö. Soitonopetuksen yksilöllisen luonteen takia
opettajan ja oppilaan välinen myönteinen vuorovaikutus ja tunnin tunneilmapiiri
ovat tärkeitä tekijöitä opetuksen onnistumisen kannalta.
Venäläinen psykologi ja lingvisti Lev Vygotsky on tuonut oppimisen teoriaan
lähikehityksen vyöhykkeen, tunnehavaintokokemuksen sekä turvallisuusvyöhykkeen
käsitteet. Lähikehityksen vyöhykkeellä tarkoitetaan siis tätä tiedollisen toiminnan
aluetta tai tasoa, jolla oppija pystyy toimimaan pätevän ohjaajan tuen avulla mutta ei
itsenäisesti. Vygotskyn mukaan opetuksen olisi suuntauduttava juuri lähikehityksen
vyöhykkeelle. Tunnehavaintokokemus viittaa siihen, kuinka ihmiset havaitsevat,
kokevat ja käsittelevät sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä tunteita.
Lähikehityksen vyöhykkeellä, tietojensa ja taitojensa ja ymmärryksensä äärirajoilla
toimiessaan ihminen on erityisen haavoittuva. Tunteisiin perustuva kannustus luo
lapselle tietynlaisen turvallisuusvyöhykkeen, jonka puitteissa hän voi kehittyä
älyllisesti ja taidollisesti sekä kasvaa ihmisenä. Tällaisessa
tunnehavaintokokemuksessa voi aikuinen antaa lapselle itseluottamuksen lahjan.
Pianonsoiton lisäksi opettajan tärkeitä tehtäviä on toimia oppilaan oppimisen
tukijana sekä opettaa oppilaalle metakognitiivisia taitoja. Metakognitiiviset taidot

oppimisen oikea-aikainen tukeminen perustuu Vygotskyn käsitteeseen lähikehityksen vyöhykkeestä
(zone of proximal development, ZPD). (Salovaara 2004)
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ovat oppimisstrategioiden taitoja. Ne ovat erityisen tärkeitä pianonsoiton
opiskelussa, koska se sisältää paljon omakohtaista harjoittelua jo lapsuuden
ikävuosista saakka. Myös motivaatiolla on merkitystä oppimisen kannalta, ja
motivaatioon vaikuttavat sekä oppijan itsensä sisäiset tekijät, kuten käsitys itsestä
oppijana ja oppimiseen liittyvät arvolataukset, että oppimistilanteisiin liittyvät
seikat.
Oppiminen on sosiaalista ja verkottunutta toimintaa (Hakkarainen, Lonka &
Lipponen 2004, 17). Lapsi tarvitsee paljon tukea ympäristöstään. Kannustavien
vanhempien, soittotovereiden ja osaavan opettajan avustamana oppimisen
mahdollisuudet ovat hyvin laajat. Lapsen lähtötaso ja ikä tulee ottaa huomioon
opetuksessa ja pyrkiä tukemaan häntä parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsi operoi
elämässään ja soittamisessaan aina omaa kehitystasoaan vastaavalla tavalla. Hän
omaksuu tietyt taidot vasta sitten, kun tarvittava kapasiteetti niiden haltuun
ottamiseksi on tarpeeksi kehittynyt. Lapsi, jonka kotona kukaan ei soita eikä käy
konserteissa, on helposti kovin yksin harrastuksensa kanssa. Jos vanhemmat eivät
osaa auttaa soittoläksyissä, lapsi on aivan oman ymmärryksensä varassa. Myös
opettajien tulisi enemmän ottaa huomioon lasten erilaiset lähtökohdat.60
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Tuovilan (2003) tutkimuksessa ilmenee, että lapset, jotka kokevat soittoharrastuksen liian

vaativaksi, tulevat usein kodeista, joissa vanhemmat eivät osaa soittaa eivätkä näin ollen osaa auttaa
lasta vaativassa harrastuksessa. Tällaiset lapset usein turhautuvat ja lopettavat harrastuksen parin
kolmen vuoden soittamisen jälkeen. (Tuovila 2003, 247.) Tämä kertoo mielestäni metodien
jäykkyydestä ja osoittaa, ettei opettaja useinkaan tiedä oppilaasta riittävästi eikä näin ollen pysty
yksilöimään opetustaan ja antamaan oppilaalle riittävää tukea.
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Soiton opettamisen sosiaalisesta kontekstista puhutaan vähän. Yleisesti vain
todetaan, että pianonsoittaminen on yksinäinen harrastus. Tästä syystä näenkin, että
metodit, joissa yksilöopetuksen lisäksi on mahdollisimman paljon
ryhmätyöskentelyä ja yhteisprojekteja, ovat ensiarvoisen tärkeitä lapsille.61
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Minulla on kokemusta lasten kanssa yhdessä tuottamien projektien yhteisöllisyyttä vahvistavasta

vaikutuksesta. Näitä projekteja olen tehnyt lasten kanssa vuosittain eri teemojen ympärille.
Projekteja varten on yhteisiä harjoituksia, joissa lapset kuulevat ja näkevät myös toisten lasten
soittavan. Lapset ovat eri-ikäisiä ja soittoharrastuksensa eri vaiheissa. Projekteja tehtäessä
ryhmähenki kasvaa ja lapset oppivat toisiltaan. He oppivat instrumenttiin ja esiintymiseen liittyviä
asioita sekä alkavat kunnioittaa ja tukea toisiaan. Projekteissa olemme keskittyneet esittämiseen.
Useasti esityksen dramatisointi on auttanut lapsia voittamaan mahdollisen esiintymispelkonsa. Heillä
ei ole ollut aikaa keskittyä siihen, ovatko he riittävän hyviä, vaan he ovat keskittyneet tekemiseen.
Projektit syntyivät aluksi Játékokin kappaleiden ympärille ja sittemmin ovat laajentuneet
monenlaisen ohjelmiston, improvisoinnin, säveltämisen tai vaikka kamarimusiikin soittamiseen.
Projektityöskentelyn avulla voi tutustua eri aikakausien musiikkiin tai vaikka opetella soittoteknisiä
taitoja, soinnuttamista tai asteikkoja.
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Tässä luvussa puhun soittajan kehosta, kehollisuudesta ja lapsen motorisesta
kehityksestä sekä teoriassa että käytännössä. Motorinen kehitys on olennainen osa
lapsen kokonaiskehitystä ja tärkeä osa-alue jo siitäkin syystä, että hyvä motoriikan
hallinta avaa lapselle mahdollisuuksia oppia monia uusia taitoja (Rintala 2005, 5).
Soittaminen on eräs tällainen taito. Motoriikan kehitys ja sen lainalaisuuksien
ymmärtäminen on jäänyt vähemmälle käsittelylle pianonsoittoa koskevassa
kirjallisuudessa. Tästä syystä koenkin, että tehtäväni on pyrkiä valottamaan asiaa
laajemmin. Motorisen kehitykseen tutustuminen on auttanut minua ymmärtämään
oppilaitani paremmin. Se on myös rohkaissut minua ottamaan lasten yksilölliset erot
huomioon opetuksessani.
6-vuotias Maija on reipas ja rohkea, säteilevän positiivinen lapsi ja todella innostunut
soittamisesta. Hänen aloittaessaan pianonsoiton ilmeni, että hän oli motorisesti
kömpelö: hänen kehon hahmotuksensa oli heikko verrattuna samanikäisiin tai muihin
samaan aikaan aloittaneisiin oppilaisiini. Tämä näkyi tunneilla niin, että Maija istui
aluksi aivan kippurassa, kompensoi epämukavuuttaan jännittämällä jalkojaan ja
vatsalihaksiaan. Lisäksi hän pyrki ohjaamaan sormien toimintaa käsivarresta saakka,
pakottamalla ja painamalla. Hän jännitti niin paljon käsiään, että kosketin ei tahtonut
mennä pohjaan laisinkaan. Maijan sormet, kuten hän asian ilmaisi, eivät ”totelleet”
hänen käskyjään. Hän pystyi soittamaan vain kahdella sormella eriytyneesti. Nämä
sormet olivat ”pupunkorvat”, eli 2. ja 3. sormi. Niillä hän pystyi soittamaan sekä
samaan aikaan että vuorotellen. Käden uloimmat sormet eivät toimineet. Maija ei
osannut rentouttaa lihaksiaan eikä tiennyt, mistä eri kohdista kättä voidaan liikuttaa.
Hän ei hahmottanut käsivarsiensa eri osia. Maijaa seuratessani ymmärsin, että ensin
minun täytyi auttaa häntä kehittämään luonteva suhde pianoon ja opettaa häntä
käyttämään soittamiseen sellaisia liikkeitä, joissa kädet ja käsivarret toimisivat
mahdollisimman luonnollisesti ja vapautuneesti. Tällaisia liikkeitä olivat
karkeamotoriset, laajat liikkeet, joissa käsivarsi toimii yhtenä kokonaisuutena. Tämän
lisäksi koin, että velvollisuuteni oli etsiä vastauksia Maijan herättämiin kysymyksiin
motoriikasta ja sen kehittymisestä.
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Tämän luvun tavoitteet

Ajatuksenani on siis ensisijaisesti pyrkiä selventämään, minkälaisia motorisia
kehitysvaiheita lapsi käy kehittyessään läpi.62 Soiton opiskelua on harvoin käsitelty
motorisen kehityksen näkökulmasta. Tästä syystä suurin osa tietoani on
liikuntatieteen tutkimuksesta sovellettua. Soittamisessa ja liikunnassa on paljon
yhteneväisyyksiä, vaikka soittamista harvoin määritellään liikunnalliseksi taidoksi.
Hyvät motoriset perustaidot heijastuvat lapsen itsetuntoon ja pätevyyden
kokemiseen (Rintala 2005, 5).
Tavoitteenani on siis pyrkiä kohtaamaan lapsia yksilöinä ja ymmärtämään heidän
erityispiirteitään juuri psykomotorisesta lähtökohdasta käsin. Sovellan
liikuntatieteen, varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen tutkimustietoa pianonsoiton
opetukseen. Kattavimman ja selkeimmän yleiskatsauksen motoriseen kehitykseen
ovat kirjoittaneet Ahonen ja Viholainen kirjassa Mieli ja Aivot, Kognitiivisen
neurotieteen oppikirja. Gallahue ja Ozmun ovat vastaavasti paneutuneet
nimenomaan karkeamotorisen liikkumisen tutkimiseen (ks. mm. Gallahue 1987;
Gallahue & Ozmun 1987, 2006). Varhaiskasvatuksen kirjallisuus (Karvonen 2000;
Koljonen 2000; Numminen 1999) on avannut minulle näkökulmia siihen, miten
suuri on liikkumisen merkitys kokonaiskehityksessä ja elinikäisten
oppimisvalmiuksien rakentumisessa. Varhaiskasvatus myös selittää motorisen
kehityksen prosesseja suhteessa kokonaiskehitykseen ja siten yhteyttä muuhun
oppimiseen.
Erityisopetuksen piirissä on puolestaan tutkittu motorisia häiriöitä sekä niiden
vaikutuksia oppimiseen. Erityisopetuksen tutkimus on pyrkinyt selventämään myös
hienomotoriikan ja tasapainon suhdetta, joka on kiinnostava, mutta toistaiseksi
hyvin vähän tutkittu aihe soittamisen motoriikan tutkimuksessa. Erityisopetuksen
puolella on kehitetty myös psykomotoriikkaan perustuvia kuntouttavia
kehotekniikoita, joista olen saanut ideoita, miten kehittää soittajien
kokonaisvaltaista motoriikkaa. (Ks. mm. Ahonen 1990; Ahonen ym. 2000; Ikonen
ym. 1993, 2001; Viholainen 2006; Rintala ym. 2005.)
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Lapset aloittavat pianonsoitto-opintonsa yleensä 5–8-vuotiaina. Tässä iässä saattaa motorisissa
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Lapsen kehitys on kokonaisvaltaista

Lapsuudessa saavutettu psyykkisen ja somaattisen alueen terve kehitys luo pohjan
ihmisen myöhäisemmälle kehitykselle. Tästä pohjasta riippuu se, miten ihminen kestää
elämässään tapahtuvia onnistumisia ja epäonnistumisia. (Arajärvi 1989, 33–34.)
Lapsen kehitys on kokonaisvaltaista. Fyysinen kasvu ja motorinen, kognitiivinen ja
sosio-emotionaalinen kehitys ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. (Numminen
1999, 11–12.) Liikunnallisten taitojen oppiminen on aina yhteydessä sekä
tunnealueeseen eli sosio-emotionaaliseen (affektiiviseen) alueeseen että tiedolliseen
eli kognitiiviseen alueeseen. Sosio-emotionaalisella kehityksellä tarkoitetaan sitä,
että lapsi opettelee tulemaan toimeen itsensä ja muiden ihmisten kanssa. (Autio
1997, 34, 36; Numminen 1999, 13.)
Liikkumisella ja siis myös soittamisella voi olla suuri merkitys sille, minkälaiseksi
ihmiseksi lapsi kokee itsensä ja miten hän suhtautuu tovereihinsa. Myös tunteiden
ilmaisussa ja ylimääräisen energian purkamisessa mielekkäällä tavalla voi
liikkumisesta ja musisoinnista olla suurta hyötyä. Tärkeitä asioita sosioemotionaalisessa kehityksessä ovat minän kehittyminen ja yhteistyö toisten kanssa.
Psykologisen minän kehittymistä alkaa tapahtua jo heti syntymän jälkeen
vuorovaikutuksessa lapsen ja vanhempien välillä. Tätä kehittymistä tapahtuu koko
lapsuuden ajan, ja se jatkuu aina läpi koko elämän. (Numminen 1999, 13.)
Kognitiivinen kehitys etenee vaiheittain siten, että seuraavaan vaiheeseen
siirtyminen vaatii edellisen vaiheen sisäistämistä. Vaiheiden omaksumisnopeudessa
ja lopullisen hallinnan tasolla esiintyy usein esimerkiksi kasvuympäristöstä johtuvia
eroja lasten välillä. Kognitiivisessa kehityksessä lapsi ottaa uutta tietoa vastaan,
valikoi, muokkaa ja arvioi sitä, yhdistelee aiemmin opittuun, soveltaa ja luo sen
avulla myös aivan uutta tietoa. Lapsi oppii näin jäsentämään ympäristöään,
järjestelemään sitä uudella tavalla ja suhteuttamaan omat toimintonsa ympäristön
asettamiin vaatimuksiin. (Numminen 1999, 64; Takala & Takala 1992, 116.)
Koulunsa aloittava lapsi on minän kehityksessä yleensä siinä vaiheessa, että hän
huomaa kuuluvansa erilaisiin sosiaalisiin yhteisöihin, esimerkiksi perheeseen ja
kouluun, ja samalla hän huomaa kuuluvansa kavereiden joukkoon. Tässä vaiheessa
lapsi pystyy havainnoimaan asioita myös muiden näkökulmasta, kertomaan
itsestään jo monia asioita ja keskustelemaan, mitä viime aikoina on tapahtunut.
(Aho & Laine 1997, 142–143; Numminen 1999, 81–84.)
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Soittaminen voidaan nähdä merkittävänä apuvälineenä koko persoonallisuuden
kehittämisessä, koska soittaessaan ihminen ilmaisee itseään kokonaisvaltaisesti
sekä kehollaan että tunteillaan.

6.3

Liikunta, motoriset haasteet ja soittaminen

Suomalaiset kouluikäiset lapset liikkuvat liian vähän, ja tästä on alettu kantaa yhä
enemmän huolta. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että viime vuosien aikana
lasten harrastukset ovat muuttuneet aiempaa passiivisemmiksi (Kalaja, Jaakkola,
Liukkonen 2009, 37). Tästä on luonnollisena seurauksena, että lasten motoriset
valmiudet ovat heikommat. Useissa maissa tehtyjen tutkimusten perusteella
jonkinasteista motorista suoritusheikkoutta arvioidaan esiintyvän noin 6–8
prosentilla lapsista ja selvästi toimintaa rajoittavia häiriöitä on 2–5 prosentilla
(Rintala ym. 2005, 13).
Lasten elämän muuttuminen liikunnallisesti aiempaa passiivisemmaksi näkyy
luonnollisesti myös soitonopettajan työssä. Siksi olisikin tärkeää, että myös
soitonopettajat pystyisivät hahmottamaan lapsen motorisia valmiuksia ja
kehityksen poikkeamia. Soitonopettajan olisikin hyvä oppia erottamaan, milloin on
kyse luonnollisesta kehityksellisestä viivästymästä ja milloin todellisista
kehityshäiriöistä, joihin tulee puuttua. Jos kyse on kehityksen viivästymästä,
opettajan olisi hyvä tietää, miten tukea tällaista lasta ja mihin keskittää opetus.
Rintalan (2005, 12–13) mukaan motoriikan kehityshäiriöille on tyypillistä
1. motorisen ja visuomotorisen63 toiminnan hitaus ja/tai epätarkkuus
2. liikkeiden ajoittamisen ja [liikkeen] rytmisyyden vaikeudet
3. vaikeudet monivaiheisten toimintojen suorittamisessa (soittaminen)
4. lihasvoiman säätelyn vaikeudet
5. motoristen suoritusten tavallista suurempi vaihtelu tilanteesta toiseen
6. tukeutuminen muita enemmän näköaistiin ja keskikehon lihasten käyttöön
tasapainon säilyttämiseksi
Pianonsoiton opetuksen näkökulmasta edellä esitetty lista on hyvin valaiseva. Sen
tarjoamien näkökulmien avulla voi jo analysoida lasten motorista suoritusta.
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Visuomotoriikka on taitoa yhdistää visuaalinen informaatio motoriseen toimintaa: esimerkiksi

silmä–käsi-koordinaatio on visuomotorinen taito.
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Pianonsoitto ei toki ole ainoastaan motoriikkaa, vaan kokonaisvaltaista ilmaisua.
Joskus kuitenkin saattaa lapsen motorinen valmius olla musisoimisen esteenä.
Tällöin opettajalla tulisi olla valmiuksia havainnoida ja ymmärtää lasta ja pyrkiä
auttamaan häntä parhaalla mahdollisella tavalla. Soitonopettajan olisi tärkeää myös
tuntea tietyt motoriset perusvalmiudet ja pyrkiä hahmottamaan, missä motorisen
kehityksen vaiheessa lapsi on.
Liikkuminen on lapselle luontainen tapa olla olemassa ja hän hahmottaa maailmaa
kehollaan. Monipuolisen liikunnan avulla lapselle on mahdollista saada runsaasti
kehon tuntemusta, oppia tuntemaan kehonsa osat ja niiden käyttötarkoitus
luonnollisessa toiminnassa leikin, soittamisen ja muun tekemisen avulla. Lasten
liikkumisen tulisi olla säännöllistä ja jokapäiväistä, mieluimmin usein toistuvaa ja
yhteensä useita tunteja päivässä kestävää. (Karvonen 2000, 25.)
Soittoharrastuksen aloittavalle lapselle kaikki liikunnallinen osaaminen on eduksi.
Soittaminen vaatii äärimmäisen tarkkaa kehon hallintaa, jossa karkeamotoriikka,
hienomotoriikka ja tasapaino ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Mitä
paremmin lapsi hallitsee kehonsa arkipäivän tilanteissa, sitä helpompaa myös
soittaminen luonnollisesti on. Suunnan, ajan ja tilan hahmottaminen tapahtuukin
useimmiten luonnollisesti leikkien ja liikunnan avulla. Jo tavallinen perusliikunta
vahvistaa havaintomotorisia taitoja, jotka ovat kehonhallinnan ja soittamisen
kannalta suureksi eduksi.64

6.4

Ekologinen teoria ja dynaamiset selitysmallit

Motorisella kehityksellä tarkoitetaan toiminnallisia muutoksia vartalossa ja sen
osissa. Kehitys jatkuu koko ihmisen elinkaaren ajan. Voimakkaimmillaan se on 0–7
vuoden iässä. Perinteisesti motorinen kehitys on nähty ensisijaisesti hermoston
kypsymisen tuloksena, mutta nykytutkimus painottaa entistä selkeämmin
hermoston joustavuutta toiminnan säätelyssä sekä myös ympäristön tarjoamia
mahdollisuuksia. (Ahonen & Viholainen 2006, 268-269; Gallahue & Ozmun 2006,
59.)
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Havaintomotoriikka on hyvin kokonaisvaltainen käsite. Sillä tarkoitetaan ihmisen käsitystä

itsestään, kehostaan, sen eri puolista ja suhteesta ympäristöön (Karvonen ym. 2003, 44; Karvonen
2002, 19–20; Numminen 1999,12). Käsittelen aihetta tarkemmin tämän raportin luvussa 6.8.
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Gibsonien Ekologinen teoria ja sen pohjana oleva havaitsemisen tutkimus on luonut
uusia näkökulmia paitsi motoristen taitojen kehitykseen, myös koko
kehityspsykologiseen ajatteluun. Oppiminen ja kasvaminen nähdään ekologisessa
ajattelussa lasten ja aikuisten välisen sekä lasten keskinäisen yhteistoiminnan
tuloksena. Toiminnan ja havaintojen suhde onkin tämän näkemyksen mukaan
korostuneen vastavuoroinen: lapsi liikkuu saadakseen uutta tietoa ympäristöstään
ja saadessaan uutta tietoa ja kokemuksia lapsi kykenee liikkumaan entistä
taitavammin. Kiinnostuksen kohteena on se, miten kehittyvät motoriset toiminnat
muuttavat havaintotoimintoja. Kullakin hetkellä hallitut motoriset taidot säätelevät
tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ympäristöön tutustumista. Tarkkaavaisuuden
suuntaaminen ja ympäristöön tutustuminen alkaa katseen suuntaamisesta ja pään
kääntämisestä mielenkiintoista ärsykettä kohti. Käsien motoriikan kehittyminen
mahdollistaa ympäristöön tutustumisen koskettelemalla ja käsittelemällä erilaisia
esineitä ja liikkeelle lähteminen ryömimällä, konttaamalla ja kävelemällä laajentaa
lasten tilahavaintoja ratkaisevalla tavalla. Kehityksen alkuvaiheessa
havaintotoimintaketjut ovat herkkiä omia asentoja ja liikkeitä koskevalle
informaatiolle. (Ahonen & Viholainen 2006, 268-269; Gallahue & Ozmun 2006, 32–
33)
Gibsonien tapa tutkia havaintomotoriikkaa ja heidän tutkimushavaintonsa ovat
vahvistaneet käsitystä pienistä lapsista aktiivisina toimijoina, joiden kyky oman
toiminnan kontrollointiin ja tarkoituksenmukaiseen toimintaan kehittyy jo hyvin
varhain. Jo pienet vauvat näyttävät ymmärtävän, että he voivat säädellä omaa
toimintaansa, ja että heidän toimintansa on erillistä muista ja vaikuttaa myös
ympäristöön. Tämä oivallus liittyy toiminnan kehittymiseen tarkoituksenmukaiseksi, ennakoivaksi, suunnitelmalliseksi ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi.
(Ahonen & Viholainen 2006, 269.) Ekologinen liikkuvuustutkimus pitää oppimisen
lähtökohtana ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Ympäristö voi myös rajoittaa
oppimista, mikäli se ei anna riittävästi toimintamahdollisuuksia. (Gallahue & Ozmun
2006, 29, 32–33; Sirén-Tiusanen 2001, 94–95.) Ympäristön vaikutus voi liittyä
esimerkiksi perheen harrastuneisuuteen: kotona soittaviin sisaruksiin, vanhempiin
tai kuunneltavaan musiikkiin.
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Myös Dynaamiset selitysmallit mukaan motoriset suoritukset ovat tulosta moninaisista oppimiskokemuksista sekä ympäristöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista.65
Motorinen kehitys nähdään siinä vuorovaikutuksellisena, eikä se pelkästään
määräydy perimästä ja siihen liittyvästä kypsymisestä.66 Teoria pyrkii siis
selittämään kehityksellisiä siirtymiä (esimerkiksi liikkumisen muutos: ryömiminen–
konttaaminen–käveleminen), jotka rakentuvat lapsen aikaisempien liikemallien
perustalle. Perusajatuksena on, että käyttäytyminen syntyy itsestään järjestäytyvien
osien välisestä vuorovaikutuksesta. Tarmodynaamisten tasapainon periaatteiden
mukaisesti on olemassa tietty ajallinen ja avaruudellinen järjestys, joka on energian
kulutukseltaan taloudellisin ja siksi todennäköisin suorittaa toiminta. Mikäli jokin
toimintaan osallistuvista osista muuttuu, horjuttaa se tasapainoa ja saa aikaan
epävakautta toimintamallin suorittamisessa. Kun kriittinen piste muutoksen
suuruudessa ylittyy, toimintaan vaikuttavien osien keskinäinen järjestys eli
toimintamalli muuttuu, mikä havaitaan käyttäytymisessä uuden taidon oppimisena.
Oppimisen alkuvaiheelle on tyypillistä mallien vakiintumattomuus eli liikemallit
voivat vaihdella. Vähitellen toistojen kautta löytyy taloudellisin ja vähiten energiaa
kuluttava tapa toimia ja malli vakiintuu. Motorisessa kehityksessä on siis kyse
monimutkaisesta useiden eri dynaamisten mallien vuorovaikutuksesta. (Ahonen &
Viholainen 2006, 269-270.)
Dynaamisten järjestelmien selitystapa ei hylkää geneettisten tekijöiden yhteyttä eikä
biologisia vaikuttajia vaan selittää kehityksen mahdollisuuksina ja
todennäköisyyksinä, joihin aikaisemmin opittu vaikuttaa. (Gallahue & Ozmun 2006,
29–30; Zimmer 2001 58–59; ks. myös Vickers 2007.) Näkemyksen mukaan kehitystä
tapahtuu, kun siihen osallistuvien järjestelmien osissa ja niiden välisessä
vuorovaikutuksessa tapahtuu kehitystä, jonka seurauksena järjestelmät alkavat
toimia entistä sulavammin yhdessä. Motorinen kehitys on siis liikkeen kontrollissa ja
hienosäädössä tapahtuvaa muutosta eli kehitystä. (Ahonen & Viholainen 2006, 270.)
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Dynaamisen systeemien teoria perustuu suurelta osin venäläisen Nicholas Bernsteinen (1967)

luomaan malliin. Myöhemmin teoriaa ovat laajentaneet Kugel, Kelso ja Turvey (1982) (Gallahue &
Ozmun 2006, 29–34).
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Kypsymisajattelua edustavat mm. Sigmund Freud, Erik Erikson ja Arnolg Gesell (Gallahue & Ozmun

2006, 27).
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Lapsi oppii liikkumisen kokemusten ja elämysten avulla. Motoristen taitojen
kehittymisen ydin muodostuu lapsen itseohjautuvuudesta, kekseliäisyydestä ja
löytämisestä.67 Lapsi joutuu mukauttamaan omaa kehoaan opittavaan tehtävään ja
tilanteeseen, joka mahdollistaa uusien liikemallien ja motoristen taitojen
omaksumisen. Sen, mitä liikkumismalleja lapselle jäsentyy, määräävät ympäristö ja
sen toimintamahdollisuudet sekä lapsen yksilölliset tekijät. (Gallahue 2006, 29–31;
Karvonen, Sirén-Tiusanen & Vuorinen 2003, 35–40; Karvonen ym. 2003, 35–36;
Viholainen 2006, 13–14.)

6.5

Motorisen toiminnan ja havaintotoiminnan yhteys

Eräs keskeinen muutos aikaisempiin motorisen kehityksen teorioihin nähden on
toiminnan ja havaintojen välisen yhteyden korostaminen. Toiminta ja havainnot
ovat erottamattomasti ja vastavuoroisesti kytkeytyneinä toisiinsa. Heti toiminnan
alussa luodaan ennakkokäsitys tulevasta tehtävästä, jota havainnot tarkentavat
toiminnan kuluessa. Toiminnan aikana tapahtuu siis jatkuvaa havaintotiedon
keruuta ja uudelleen järjestelyä, jota suhteutetaan toiminnan muutoksiin ja
verrataan päämääräksi asetettuun tavoitteeseen. Havainnoilla kerätään tietoa niin
itsestä kuin ympäristöstäkin. Uusi havaintotieto auttaa puolestaan kehittämään ja
laajentamaan toimintaa. Tämän vuoksi ajatellaan, että kognitiivinen kehitys on
kiinteästi sidoksissa toimintaan ja itse asiassa mentaalisten toimintojen ajatellaan
syntyvän ruumiin ja maailman välisestä vuorovaikutuksesta.68 (Ahonen &Viholainen
2006, 270; Shumway-Cook & Woollacott 2001; ks. myös Bushnell & Boudreau 1993;
Campos ym. 2000; Gibson 1988; Iverson & Thelen 1999; Thelen, Schöner, Scheier &
Smith 2001.)
Käsitystä, jonka mukaan ruumiiseen liittyvillä kokemuksilla on olennainen merkitys
kognitioille, on kuvattu termillä kognitioiden ruumiillistuma (engl. embodiment tai
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Itseohjautuminen voidaan kuvata toimintana, joka tapahtuu ilman näkyvää itsenäistä toimijaa, joka

ohjaisi toiminnan eri osatekijöitä siinä mitä tehdä ja mihin mennä. Usein itseohjautumisesta
käytetään esimerkkinä kehitysprosessia, jossa ihminen kasvaa imeväisestä ryömijäksi, taaperosta
lapseksi, murrosikäisestä aikuiseksi ja viimein vanhukseksi ilman havaittavissa olevaa toimijaa, joka
määrittelisi ja ohjaisi kehitystä. (Vickers 2007, 7.)
Oppimisen psykologian kognitiivista puolta käsittelen tämän työn luvussa 5. Tässä ja seuraavassa
luvussa keskitytään ymmärtämään havainnon ja motoriikan yhteyttä. Korostaisin kuitenkin, että
68

minusta havainnointi on osa oppimisen psykologian kognitiivista prosessia.
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embodied cognition). Liike ja sen rekisteröinti kehittyvässä proprioseptisessa
järjestelmässä, joka havainnoi liikettä, on yhteydessä monien eri neuronaalisten
rakenteiden itsejärjestäytyvään kehittymiseen. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, miten
me tulemme tietoisiksi itsestämme, olemme vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja
toimimme suhteessa ympäristöömme. Tämän mukaan mielemme kehittyy sen
perusteella, että meillä on ruumis, jolla on tietyt havaintomotoriset kyvyt toimia
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. (Ahonen &Viholainen 2006, 270.)
Juuri sosiaalisen yhteyden tuominen motoriseen kehitykseen on muuttanut
ajattelun painopistettä yksipuolisesta kypsymisajattelusta vuorovaikutuksellisempaan suuntaan. Vuorovaikutuksessa ympäristöön kehittyy tarkoituksenmukaisia
motorisia toimintoja, joilla on sekä ulkoinen, ympäristöön liittyvä että sisäinen,
ihmisen organismiin liittyvä yhteys. (Gallahue & Ozmun 2006, 29–30.) Ulkoinen
yhteys käsittää kulloisenkin hetken lisäksi menneen ja tulevan. Menneisyyteen voi
kuulua äidin ja isän liikkumis- [tai soittamis-] tottumukset ja tulevaisuuteen heidän
suunnitelmansa lapsen varalle. (Sirén-Tiusanen 2001, 88–90) Soitonopiskelussa
korostuu erityisen voimakkaana sosiaalinen yhteys, ja se on läheisessä yhteydessä
enkulturaatioon.69 Esimerkiksi muusikkokodin lapsi on aivan eri tavoin sisällä
soittamisen kulttuurissa kuin lapsi, jonka varhaisempaan elämään musiikki ja
soittaminen eivät ole niin suuressa määrin liittynyt.
Tässä raportissa on omaksuttu näkemys, jossa liikkeen kontrolloinnissa on kyse
monien eri järjestelmien yhteistoiminnasta. Järjestelmät liittyvät yksilöön, tehtävään
ja ympäristöön, jotka ovat liikettä suoritettaessa jatkuvassa vuorovaikutuksessa
keskenään (ks. kuvio 6.1). Motorisessa kontrollissa on kyse järjestelmien
mahdollisuuksista kerätä tehtävän suorittamisen kannalta tärkeää tietoa sekä
taidoista käyttää kerättyä tietoa päämäärän saavuttamiseen. Motorista kehitystä
tapahtuu, kun järjestelmien toiminnassa tapahtuu muutoksia.

Enkulturaatio tarkoittaa, että sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ihminen omaksuu tiedon lisäksi
myös tietoon kulturaalisesti liittyvät tekijöitä (Järvelä 1993). Soitonopetuksessa tämä voisi merkitä
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muun muassa sitä, että opetettaessa esimerkiksi tietyn aikakauden musiikkia opetuksessa välittyy
myös kyseiselle ajalle tyypillisiä arvoja ja ihanteita (Hyry 2007, 74). Enkulturaatioprosessi on usein
tiedostamaton ja verrattavissa kielen implisiittiseen oppimiseen: henkilö, joka kykenee
ymmärtämään ja käyttämään kieltä hyvinkin monipuolisesti, ei välttämättä kykene ilmaisemaan sen
säännöstöä, vaan hän toimii automaattisesti, ilman tietoista kontrollia (Ahonen 1996, 20–23).
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Kuvio 6.1. Liikkeen kontrolliin vaikuttavat tekijät (Shoomway-Cook & Woollacott 2001).

6.6

Asentokontrollin kehittyminen

Yksi tärkeimmistä ensimmäisen elinvuoden aikana ratkaistavista ongelmista
liikkeiden kontrollin kehittymisessä on asentokontrollin hallinta. Jokainen suoritettu
liike muuttaa tasapainoa, johon toimijan on reagoitava pystyäkseen jatkamaan
suoritusta. Asennon hallitsemisen taidot ovat riippuvaisia sekä liikkujan taidoista
että tilanteen vaatimuksista. Tämän vuoksi asentokontrollin kehittyminen on
elinikäinen prosessi, joka vaatii omien tilannesidonnaisten tasapainotaitojen
tuntemista. Oppimista tapahtuu aina, kun liikkuja kohtaa asentokontrollin kannalta
uuden tilanteen. Nopeimman kehitysvaiheen ihminen käy kuitenkin läpi
ensimmäisten elinvuosiensa aikana. (Ahonen &Viholainen 2006, 270.)
Asennon ylläpitämiseen aivot tarvitsevat useiden aistien välittämää tietoa kehon ja
sen osien asennoista ja liikkumisesta tilassa. Asentokontrollin kehittyminen onkin
kiinteästi sidoksissa hermoston kypsymiseen sekä aistitoimintojen ja motoristen
järjestelmien kehittymiseen. Asentokontrollin kehittymiselle on myös
välttämätöntä, että eri aistien kautta tulevaa tietoa opitaan yhdistelemään.
Asentokontrollin kehittymisen myötä siihen osallistuvien järjestelmien määrä ja
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monimutkaisuus lisääntyy, jolloin ilmiön havainnoiminen on entistä vaikeampaa ja
monitasoisempaa. (Ahonen &Viholainen 2006, 271.)
Ensimmäisen elinvuoden aikana asentokontrollin kehittyminen näkyy uusien
motoristen taitojen oppimisena. Kehittyminen etenee pään ja ylävartalon kautta
kehon ääriosiin.70 Ensimmäiseksi kehittyy niskan lihasten hallinta ja sen myötä pään
liikkeiden hallinta. Tämän jälkeen kun ylävartalon asento hallitaan, on istumaasennon kehittyminen mahdollista. Pystyasentoon nouseminen monimutkaistaa
asennonhallintaa tuomalla mukaan uusia ruumiinosia ja pienentämällä tukipintaa.
Asentokontrollin kehittyminen näkyykin samanaikaisesti hallittavien lihasryhmien
määrän lisääntymisenä, lihasryhmien aktivoitumisjärjestyksen muutoksina ja
kykynä sopeutua yhä vaihtelevampiin tasapainoa vaativiin tilanteisiin. (Ahonen &
Viholainen 2006, 271.)
Asentokontrollin kehittyminen vaikuttaa myös tavoittelun ja käsien käytön
kehittymiseen. Jo aivan ensimmäisistä elinviikoista lähtien erityisesti pään
liikkeiden kontrollointi liittyy läheisesti tavoittelun kehitykseen. Asentokontrollin
kehittyminen luo myös uusia mahdollisuuksia käsien käyttöön ja ympäröivän
maailman tutkiskeluun. Näyttääkin siltä, että asentokontrollin ja käsien käytön
välinen suhde on joustava ja siihen vaikuttavat sekä lapsen kulloisetkin asennon
hallinnan taidot että tehtävän taidolle asettamat vaatimukset. (Ahonen & Viholainen
2006, 271.)
Asentokontrollin kehittyminen on läheisesti yhteydessä kolmeen aistijärjestelmään:
visuaaliseen (näkö), proprioseptiseen (asento ja liike) ja vesibulaariseen
(painovoima, pään liike ja tasapaino). Nämä antavat tietoa kehon asennosta ja
liikkeestä tilassa. Kaikki vastaanotettu tieto ei ole kuitenkaan yhtä hyödyllistä
asennon hallinnan kannalta, vaan kehityksen ja kokemuksen myötä opitaan
käyttämään kulloisessakin tilanteessa asennon hallinnan kannalta ensisijaista tietoa
ja tietolähdettä. Kehityksen myötä asentokontrollin kannalta tärkeät muutokset
näyttävät liittyvän nimenomaan kerättävän tiedon käyttämiseen ja eri tietolähteistä
tulevan tiedon yhdistelemisen oppimiseen. (Ahonen & Viholainen 2006, 271.)

Kehitys etenee kahta suuntaa: proksimodistaalisesti eli keskustasta ääriosiin ja kefalokaudaalisesti
eli päästä jalkoihin. Kehon keskiosat kypsyvät aikaisemmin, joten suurten lihasten hallinta on
70

edellytyksenä pienten lihasten hallinnalle.
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Liikkeiden sujuvuuden kannalta on tärkeää oppia ennakoimaan tilanteita, jotka
vaikuttavat tasapainoisen asennon säilyttämiseen. Ennakoinnin oppiminen onkin
yksi asennon hallinnan kehityksellisistä tapahtumista ensimmäisten elinvuosien
aikana. Käännekohta näyttäisi olevan 4–5-vuoden iässä, jolloin karkeamotorisen
asennon hallinnan ennakointi alkaa muistuttaa paljolti aikuisten tapaa ennakoida
tasapainoa horjuttavia tekijöitä. (Ahonen & Viholainen 2006, 271.)

6.7

Gallahue ja motorisen kehityksen neljä eri vaihetta

Gallahuen ja Ozmundin (2006) mukaan tärkein päämäärä ihmisen motorisessa
kehityksessä ja motorisessa kasvatuksessa olisi hyväksyä ja ottaa vastaan haaste
koko elämän jatkuvasta prosessista, jossa liikkeen hallinta ja liikkumisen
kompetenssi kehittyvät jatkuvasti (Gallahue & Ozmun 2006, 54). Kuten jo aiemmin
on jo ilmennyt, on motorisessa kehityksessä ympäristön rooli merkittävä. Lapsi
saattaa kokeilla ja rohkaistua harjoittelemaan ikätasolleen hyvinkin vaativia taitoja,
jos hän on saanut niihin mahdollisuuden ja tuen ympäristöltään ja perheeltään.
(Karvonen 2000, 29–32.)
Lapsen motorisessa kehityksessä on tiettyjä virstanpylväitä, joista opettajan ja
kasvattajan on hyvä olla tietoinen. Perusliikkumistaitojen omaksuminen on yksi
tällainen (ks. tarkemmin seuraava luku). Lapsen tulisikin käydä läpi
mahdollisimman hyvin jokainen kehitysvaihe. Jos näin ei kuitenkaan tapahdu,
lapselle pitäisi antaa mahdollisuus kokea ja oppia vaillinaisiksi jääneet osa-alueet
myöhemmin. Hermoston järjestäytymisen mukaan lopullinen kehitystaso jää
puutteelliseksi, jos yksi tai useampi vaihe jää pois tai epätäydelliseksi. Varhaisten
vuosien motorisen kehityskulun lopputuloksena on lateraalisuuden kehitys.
Lateraalisuudella tarkoitetaan aivopuoliskojen erikoistumista: ihminen alkaa
käyttää tietyissä asioissa toista aivopuoliskoa tehokkaammin kuin toista. Tästä
seurauksena on esimerkiksi oikea- tai vasenkätisyys. Lateraalisuus tarkoittaa
ihmisen sisäistä tietoutta kehon puoliskoista sekä dominanssin tunnistamista (ks.
tarkemmin seuraava luku). Erityisen tärkeä vaihe lateraalisuuden kehittymiselle on
lapsen konttaaminen. Tämä taito on välttämätön kävellessä ja juostessa.
Konttaamisessa lapsen koordinatiiviset liikeradat kehittyvät, jolloin raajojen
vastakkaisuusperiaate toteutuu. (Karvonen 2000, 35.)
Gallahue (1982, 2006) on jakanut motorisen kehityksen neljään eri vaiheeseen. Niitä
ovat 1) refleksinomaisten liikkeiden, 2) alkeellisten liikkeiden, 3) perusliikkeiden ja
4) erikoistuneiden liikkeiden vaiheet. Vaiheet ovat osittain päällekkäisiä.
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Ensimmäisessä eli refleksinomaisten liikkeiden vaiheessa (engl. reflexive movement
phase) lapsi on sikiövaiheesta ensimmäisen ikävuotensa loppuun. Refleksiliikkeet
ovat ihmisen liikkumisen kehityksen ensimmäiset muodot. Ne eivät synny
oppimisen tuloksena vaan reaktioina ympäristöön. Vauva reagoi kosketukseen,
valoon ja ääniin. Nämä tahdosta riippumattomat liikkeet auttavat lasta hahmottamaan omaa kehoaan ja ulkopuolista maailmaa. (Gallahue & Ozmun 2006, 50.)
Toisen vaiheen alkeellisia liikkeitä (engl. rudimentary movement phase) lapsi
harjoittelee noin kahden vuoden ajan syntymästään toisen ikävuoden loppuun.
Nämä liikkeet ovat jo tahdonalaisia. Alkeelliset liikkeet johtuvat suurelta osin
kypsymisestä ja toteutuvat yleensä ennustettavassa järjestyksessä kehityksen
nopeuden ollessa yksilöllinen. Tässä vaiheessa liikkeet ovat vielä suhteellisen
koordinoimattomia ja epärytmisiä. (Gallahue & Ozmun 2006, 50–51.)
Kolmas eli perusliikkeiden vaihe (engl. fundamental movement phase) kestää
toisesta ikävuodesta seitsemänteen ikävuoteen. Tässä vaiheessa lapsi tulee tutuksi
kehonsa kanssa ja ”valloittaa maailmaa” liikkumalla. Perusliikkumistaidot
kehittyvät, lapsi oppii taidot aluksi yksi kerrallaan. Vähitellen liikkeiden rytmitys ja
koordinaatio paranevat, ja lapsi pystyy hallitsemaan ja yhdistelemään eri liikkeitä.
Kypsyminen on tärkeätä motoristen taitojen oppimisessa, mutta myös harjoittelulla,
rohkaisulla ja ohjeilla on merkitystä kyseisten taitojen omaksumisessa. (Gallahue
1982, 135; 1995, 83; Gallahue & Ozmun 2006, 51–52; Karvonen 2000, 34.) On hyvä
muistaa, että monet aikuisetkin ovat perusvaiheessa esimerkiksi pallonheitossa,
koska heillä ei ole välttämättä ollut mahdollisuutta kehittää taitojaan (Karvonen
2002, 34.).
Kun lapsi hallitsee perusliikkeet, hän voi siirtyä neljänteen, erikoistuneiden liikkeiden
vaiheeseen (engl. specialized movement phase), joka sisältää lajitaidot ja niiden
harjoittelun. Tässä kehittyneessä vaiheessa kaikki liikkeen osa-alueet ovat
integroituneet oikeaksi ja koordinoiduksi kokonaisuudeksi. Lapsi osaa ketjuttaa ja
rytmittää liikkeitä, ja suoritus kehittyy koko ajan tarkemmaksi. Kehittyneen vaiheen
lapset saavuttavat hyvin eri-ikäisinä. Lajitaitojen harjoittelu jatkuu läpi elämän.
(Gallahue 1982, 135; 1995, 83; Gallahue & Ozmun 2006, 53–54; Karvonen 2000, 34.)

6.8

Perusliikkumistaidot

Perusliikkeiden vaiheen kehityksen tuloksena saavutetaan perusliikkumistaidot.
Perusliikkumistaidoilla (suomessa käytössä myös termit: motoriset perustaidot,
motoriset perusvalmiudet, perusliikuntamuodot, perusliikkumismallit, perusliikeVauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta
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toiminnot ja perusliikuntamuodot) tarkoitetaan liikkumiskykyjä (perusliikkeiden
hallintaa), joita pienet lapset harjoittelevat ja opettelevat päivittäin koko
lapsuutensa ajan. (Gallahue & Ozmun 2006, 187)
Gallahuen mukaan perusliikkumistaidot voidaan jakaa kolmeen luokkaan:
tasapainotaitoihin, liikkumistaitoihin ja käsittelytaitoihin. Myös perusliikkumistaidoissa voidaan nähdä kolme vaihetta: alkeis-, perus- ja kehittynyt vaihe.
Nimenomaan liikkeen laadussa tapahtuu muutoksia taidon karttuessa. (Gallahue &
Ozmun 2006, 187; 1995, 82.)
Tasapainotaito tarkoittaa kykyä mukauttaa kehon painopiste paikalla olevaan tai
liikkuvaan tukeen nähden siten, että keho pysyy tasapainossa. Tasapainotaidot
jaetaan dynaamisiin ja staattisiin. Ne kehittyvät erityisesti ikävuosien 5–7 välillä.
Kun painopisteen mukauttaminen tapahtuu paikallaan olevaan tukeen nähden, kyse
on staattisesta eli paikallaan olevasta tasapainosta, ja kun mukauttaminen tapahtuu
itse liikkuen tai liikkuvaan tukeen nähden, puhutaan liikkuvasta eli dynaamisesta
tasapainosta. Alle kouluikäisen tasapainotaitoihin kuuluvat laskeutuminen,
nouseminen, pysähtyminen alastulossa ja vauhdissa, lähteminen paikalta,
harhauttaminen ja törmääminen. Tasapainotaidot kehittyvät toistojen avulla.
(Numminen 1999, 24–26, 37.)
Perusliikkumistaidoista tasapainotaito on tärkein, sillä se sisältyy muihin
perusliikkumistaitoihin (Gallahue & Ozmun 2006, 48, 145, 194; 1995, 169, 172).
Siksi tasapainotaitojen kehittämiseen tulisi kiinnittää erityisen paljon huomiota.
Tasapainon hallinnan merkityksestä soittajalle kirjoitan myöhemmin tässä
raportissa tarkemmin luvussa 7.5 Tasapaino pianon ääressä.
Liikkumistaidot ovat taitoja, joiden avulla lapsi liikkuu paikasta toiseen, esimerkiksi
kävelee, juoksee, kiipeää ja hyppii. Liikkumistaidot eivät onnistu, ennen kuin
tasapainon hallinta on vaadittavalla tasolla.
Käsittelytaidot jaetaan karkeamotorisiin ja hienomotorisiin taitoihin.
Karkeamotorisilla taidoilla lapsi pystyy käsittelemään esineitä, välineitä ja telineitä.
Perusliikkeistä pallon käsittelytaidot ovat karkeamotorisia taitoja: vieritys, pyöritys,
työntö, veto heitto, kiinniotto, potku, pompotus ja lyönti. (Gallahue & Ozmun 2006,
48–49; Numminen 1999, 30–31; Karvonen 2000, 34.) Hienomotoriset taidot ovat
tarkkuutta vaativia taitoja, kuten kirjoittamista tai saksien käyttöä. Hienomotoriset
taidot vaativat hienosäätöistä sormien, ranteen ja käden käyttöä (Gallahue & Ozmun
2006, 49).
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Soittaminen on yhdistelmä hieno- ja karkeamotorisia käsittelytaitoja. Lisäksi erittäin
tärkeässä asemassa ovat tasapainotaidot. Usein soittaminen ajatellaan
hienomotoriseksi käsittelytaidoksi (Numminen 1999, 30–31; Karvonen 2000, 34),
mutta karkeamotoriset taidot ovat kaiken sormityöskentelyn taustalla.
Pianonsoitossa erityisesti sormityöskentely ja artikulaatio ja ranteen ketterä käyttö
kuuluvat hienomotorisiin taitoihin. Käsivarren liikuttaminen paikasta toiseen
samoin kuin käsien välinen koordinaatio ja kehon rytmin kontrolli ovat vastaavasti
karkeamotorisen liikkeen kontrollin puolella. Soittotaidon opettelulle on mielestäni
suureksi eduksi ellei jopa vaatimuksena, että karkeamotoriset perustaidot ovat
pitkälle kehittyneet. Riittävä karkeamotoristen taitojen hallinta voidaan nähdä
edellytykseksi sormien hienomotorisen taidon kehittymiselle. Motoristen perustaitojen omaksumisen tärkeyttä tuskin voi korostaa liikaa. Puutteet perustaitojen
hallinnassa näkyy myöhemmin lajitaitojen omaksumisessa eli soitonopiskelussa.

6.9

Lateraalisuus ja keskilinjan ylitys

Lateraalisuudella tarkoitetaan siis ihmiskehon kaksijakoisuutta: aivojen
jakautumista kahteen aivopuoliskoon sekä vastaavasti myös kehon jakoa oikeaan ja
vasempaan puoliskoon. Ihmisen lateraalinen kehitys mahdollistaa bilateraalisen
integroitumisen. Bilateraalisella integroitumisella tarkoitetaan, että ihminen kykenee
ylittämään kehon toiminnallisen keskilinjan ja työskentelemään keskialueella.
Bilateraalinen integroituminen mahdollistaa lukemaan oppimisen eli sen, että
ihminen pystyy työstämään lineaarista, symbolista merkkien koodia vasemmalta
oikealle tai oikealta vasemmalle. Kyvyttömyys ylittää kehon keskilinja voi aiheuttaa
oppimisvaikeuksia, vaikeuksia motorisissa toiminnoissa tai lukihäiriötä. (Dennison
& Dennison 2001, 12.) Toisaalta yksilö harjaantuu näissä keskilinjan ylittävissä
taidoissa varsin nopeasti säännöllisen harjoittelun myötä.
Keskilinjan ylittävien liikkeiden tavoitteena on kehittää yksilön taitoa ponnistuksitta
ylittää kehon keskilinja molemmansuuntaisin liikkein. Pystysuora keskilinja on
välttämätön vertailukohta kaikissa sellaisissa taidoissa, joissa tarvitaan kehon
molempia puoliskoja. Keskialueeksi vastaavasti määritellään se alue, jossa
vasemman ja oikean silmän näkökentät ovat päällekkäin. Tällä päällekkäisellä
alueella työskentely vaatii sekä molempien silmien että silmiä edestakaisin
liikuttavien lihasten yhteistyötä. Keskilinjan ylitysliikkeet auttavat näkemään
molemmilla silmillä, kuulemaan molemmilla korvilla sekä liittävät muutoinkin
kehon vasemman ja oikean puolen yhteistoimintaan. (Dennison & Dennison 2001,
14.)

Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta

124

SOITTAVA KEHO

Lateraaliset ristiliikkeet, esimerkiksi konttaus, aktivoivat molempia aivopuoliskoja
tasapuolisesti. Kyseiset toiminnat käyttävät kehon molempia puoliskoja
tasavertaisesti, ja niihin liittyvät myös molempien silmien, korvien, käsien ja jalkojen
koordinoidut liikkeet. Keskilinjan ylittävät liikkeet kehittävät taitoja, joiden avulla
saadaan käyttöön kaikki mahdollinen aistitieto, eli näkö-, kuulo- ja kinesteettinen
(taktiilinen, pintatunto, syvätunto ja asentotunto) aistitieto kehon molemmilta
puoliskoilta. Koska kyseiset liikkeet aktivoivat hermoverkkoja molemmissa
aivopuoliskoissa yhtä aikaa, ne auttavat rakentamaan juuri sitä kehon tilaa, jota
tarvitaan oppimisen onnistumiseksi. (Hannaford 2004, 65, 111–112.)
Lapsi kokee kehityksen edetessä kehonsa multisensorisesti. Lateraalisuus
puolestaan havaitaan pääasiassa kinesteettisen ja visuaalisen aistien avulla.
Lateraalisuuden havaitseminen, samoin kuin raajojen dominanssin kehittyminen,
voivat tapahtua vasta, kun lapsella on riittävä kehontuntemus. Raajojen
dominanssilla tarkoitetaan, että toista kättä ja toista jalkaa on helpompi käyttää kuin
toista. Ihmisellä voi olla myös ns. ristidominanssi, jolloin hän on oikeakätinen, mutta
vasenjalkainen (esimerkiksi ponnistaa hypätessään vasemmalla jalalla) tai
päinvastoin. Vasta kun lapsi pystyy ymmärtämään etteivät kehonpuoliskot ole aivan
samanlaisia, hänen on mahdollista erottaa oikea ja vasen. Lapsi pystyy erottamaan
kehonpuoliskot sekä vasemman ja oikean toisistaan varmasti vasta 6–7-vuoden
iässä. (Holle 1981, 159, 165–166, 188.)

6.10 Yhteenvetoa
Motoriikan kehittyminen on elinikäinen prosessi. Se etenee hierarkkisesti niin, että
edellinen vaihe luo pohjan seuraavalle. Hierarkkiseen järjestelmään kuuluu, että jos
jokin ratkaiseva osataito ei ole vielä kehittynyt, lapsi ei pääse etenemään uudelle
motoriselle tasolle. Uusi taito syntyy myös usein nopeasti ja pyrähdysmäisesti juuri
hierarkkisen luonteen vuoksi. Motorisen kehityksen järjestys on ennustettavissa,
mutta sen nopeus vaihtelee yksilöllisesti. Motorinen kehitys etenee kokonaisvaltaisesta eriytyneeseen.
Soittotaidon opettelulle on mielestäni suureksi eduksi ellei jopa vaatimuksena, että
karkeamotoriset perustaidot eli perusliikkumistaidot ovat pitkälle kehittyneet.
Riittävä karkeamotoristen taitojen hallinta voidaan nähdä myös edellytykseksi
sormien hienomotorisen taidon kehittymiselle. Perusliikkumistaitojen omaksumisen
tärkeyttä tuskin voi korostaa liikaa. Puutteet perustaitojen hallinnassa näkyy
myöhemmin lajitaitojen omaksumisessa eli soitonopiskelussa.
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Soittaminen voidaan nähdä merkittävänä apuvälineenä koko persoonallisuuden
kehittämisessä, koska ihminen ilmaisee soittaessaan itseään kokonaisvaltaisesti
sekä kehollaan että tunteillaan. Soittaminen vaatii äärimmäisen tarkkaa kehon
hallintaa, jossa karkeamotoriikka, hienomotoriikka ja tasapaino ovat jatkuvassa
vuorovaikutuksessa keskenään. Mitä paremmin lapsi hallitsee kehonsa arkipäivän
tilanteissa, sitä helpompaa myös soittaminen luonnollisesti on. Soittoharrastuksen
aloittavalle lapselle kaikki liikunnallinen osaaminen on eduksi.
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Tässä luvussa käsittelen soittamisen motoriikan erityispiirteitä sekä
havaintomotoristen taitojen merkitystä. Lisäksi esittelen lapsen motorisia
valmiuksia soitonopiskelun alkaessa. Perustelen myös karkeamotorisen kontrollin ja
erityisesti tasapainon ja asennon hallinnan merkitystä soittamisen perspektiivistä.

7.1

Pianonsoiton aloittava lapsi

Lapsi, joka aloittaa pianonsoiton opinnot, on yleensä niin kutsutussa leikki-iässä eli
5–8-vuotias.71 Hän hallitsee perusliikkumistaidot: kävelee, juoksee ja hyppää ja osaa
usein myös perusliikkeiden yhdistelmiä.72 Yhdistelmät näkyvät välineiden
hallinnassa: lapsi osaa heittää ja ottaa kiinni palloa, pyöräillä, luistella ja hiihtää.
Yleistaitojen ja koordinatiivisten edellytysten kehittäminen ja vakiinnuttaminen
jatkuu. Samalla liikunnan painopiste alkaa siirtyä lajitaitojen kehittämiseen.73 (
Miettinen, 1999, 14–15, Karvonen 2000, 20–21.) Kuten aiemmin jo mainitsin,
soittaminen voidaan motorisesta perspektiivistä nähdä juuri lajitaitona.
Lapsen seitsemän ensimmäistä ikävuotta ovat sensomotorisen kehityksen aikaa.
Pientä lasta viehättävät aistikokemukset ja kehon liikuttaminen niiden mukaisesti.
Hän ei ajattele asioita abstraktilla tasolla. Hänen tarkoituksenmukaiset
toimintareaktionsa tapahtuvat lihaksissa, eli ne ovat enemmän motorisia kuin
älyllisiä. (Ayres 2008, 33.) Lapsen aistijärjestelmä ja havaintotoiminnot ovat
jatkuvassa vuorovaikutuksessa motoristen toimintojen kanssa. Lapsi liikkuu
saadakseen uutta tietoa ympäristöstään, ja saadessaan uutta tietoa ja kokemuksia
lapsi kykenee liikkumaan entistä taitavammin. (Ahonen & Viholainen 2006, 269.)

71

Pulkkinen (2002, 105) kutsuu ikävaihetta seitsemästä kahteentoista ikävuoteen keskilapsuudeksi.

Tämä termi ei ole vakiintunut suomen kieleen, eikä tämän ikäisten lasten erityistarpeita ole
Pulkkisen mielestä riittävästi huomioitu yhteiskunnassa.
72

Katso perusliikkumistaidot tämän työn luku 6.8.

73

Puhun tässä keskimääräisestä, normaalisti kehittyvästä lapsesta. Täytyy muistaa, että vaikka

kronologinen ikä on useimmiten käytetty määre näissä kehityksen normaaliuden määritelmissä, se
on vähiten validi (Gallahue & Ozmun 2006, 12–13, 66). Tällaista keskimääräistä lasta tuskin on
olemassakaan muualla kuin neuvolan käyrissä. ”Normaali” vaihteluväli on kaksi vuotta molempiin
suuntiin.
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Pianonsoiton aloittava, 5–8-vuotias lapsi elää vielä sensomotorista kauttaan ja tulee
toiminnan avulla tietoiseksi omasta kehostaan ja ympäristöstään. Perusmielialaltaan
lapsi on tässä ikävaiheessa valoisa, oppimis- ja omaksumiskyky on suuri. Lapsi
yleensä nauttii haasteista. Mielikuvitus on tärkeässä asemassa, ja oppiminen
tapahtuu paljolti leikkien avulla ja samastumalla toisiin. (Miettinen, 1999, 14–16;
Karvonen 2000, 33–41.) Lapset oppivatkin paljon toisiltaan (Aittola 1998, 172–189).
Lapsi on siis päivittäisissä motorisissa toiminnoissaan varsin taitava ja suuntautunut
maailmaan kehollisesti. Hienomotoriikka on usein vielä puutteellinen ja lapsella on
usein myös vaikeuksia hahmottaa jännitystä ja rentoutta kehontoiminnoissaan.
Myös tuntoaisti kehittyy yhä: yleensä vasta tämän vaiheen jälkeen lapsi osaa
määritellä tarkan kohdan, johon hänen kehoaan kosketetaan. Kinesteettinen- eli
liikeaisti vahvistuu edelleen, ja vähitellen myös lapsen tasapaino ja liikkeiden
sujuvuus vahvistuvat. Lapsi osaa myös ketjuttaa liikkeitä, mikä mahdollistaa
liikuntalajien monimuotoistumisen. (Miettinen 1999, 12–15.)

7.2

Sensorinen integraatio ja havaintomotoriset osatekijät

Lapsen leikki- ja liikuntaharrastukset luovat otollisen pohjan soittoharrastuksen
aloittamiselle. Jo tavallinen perusliikunta vahvistaa havaintomotorisia taitoja, jotka
ovat kehonhallinnan ja soittamisen kannalta suureksi eduksi. Havaintomotoriikan
avulle lapset voivat opetella tulemaan tietoisiksi motorisista toiminnoistaan.
Kuten aiemmin jo mainitsin, pianonsoiton opetuksen kannalta on erityisen
kiinnostukseni kohteena kokonaisvaltainen motoriikka. Siihen liittyy myös aistien ja
havainnoimisen kehitys, koska ne kulkevat rinnakkain motorisen kehityksen kanssa.
Motorinen oppiminen on moniaistista (multisensorista), koska se on riippuvainen
eri aistien yhteistoiminnasta.
Pienen lapsen hermojärjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on käsitellä aistitietoa,
jolloin tieto alkaa muokata lapsen aivoja ja kehittää niitä. Aistimukset ovat
eräänlaista ravintoa hermostolle. Kaikki lihakset, nivelet, sisäelimet, jokainen ihon
osa ja pään aistinelimet lähettävät aistitietoa aivoihin. Koska lapset aistivat
multisensorisesti, on jokainen aistimus osa kokonaistietoa. Hermosto käyttää tätä
tietoa tuottaakseen reaktioita, jotka saavat kehon ja mielen toimimaan saadun
aistitiedon mukaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Ilman hyvää ja
monimuotoista aistimusten virtaa hermosto ei kehity normaalisti. Aivot siis
tarvitsevat jatkuvaa ja monenlaista aistitietoa kehittyäkseen ja toimiakseen hyvin.
(Ayres 2008, 74.)
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Lapsi siis rakentaa suhdettaan omaan kehoonsa aistiensa avulla ja kartuttaa näin
havaintomotorisia taitojaan. Aisteista voidaan erotella eksteroseptiiviset- ,
proprioseptiset, ja interoseptiiviset aistimukset . Exteroseptisia (eli ulkoisia)
aistimuksia ovat näkö-, kuulo-, haju-, maku- ja tuntoaistimukset. Proprioseptisiä ( eli
sisäisiä) aistimuksia ovat tasapaino-, liike- ja asentoaistit. Interoseptiivisten
aistimuksien avulla saadaan tietoa kehon sisäisistä tapahtumista.
Proprioseptiivisten ja interoseptiivisten aistimuksien avulla saadaan tietoa nivelten
liikkeistä, lihasten jännitystiloista, tasapainosta ja muista kehon sisäisistä
tuntemuksista. (Ayres 2008, 74; Karvonen 2000, 19–21; Numminen 1999, 71;
Klemola, 2004, 78.)
Aistimusten hermostollinen yhdentyminen ja järjestäytyminen on havaitsemisen
kehittymisen edellytys. Tätä yhdentymistä ja järjestäytymistä kutsutaan
sensoriseksi integraatioksi. Sensorinen integraatio tarkoittaa aistitiedon
jäsentämistä käyttöä varten. (Numminen 1999,12; Karvonen 2000, 20).
Ayresin (2008, 30) mukaan sensorinen integraatio:
-

tapahtuu aivoissa tiedostamatta (kuten esim. hengittäminen)

-

jäsentää tietoa, jonka aistit ottavat vastaan (maku, näkö, kuulo, tunto, haju, liike,
painovoima ja asento)

-

luo kokemukselle merkityksen valitsemalla kaikesta tiedosta sen, johon tulee
keskittyä (esim. opettajan puheen kuunteluun keskittyminen ja ulkoa kuuluvien
äänten pois sulkeminen)

-

mahdollistaa sen, että voimme reagoida kokemaamme tilanteeseen mielekkäästi
(adaptiivinen eli tarkoituksenmukainen toimintareaktio)

-

muodostaa perustan älylliselle oppimiselle ja sosiaaliselle käyttäytymiselle

Sensorinen integraatio on siis tärkein aistitiedon käsittelyn muoto. Aistit lähettävät
aivoille tietoa kehomme fyysisestä tilasta sekä ympäristöstämme. Aivojen on ensin
jäsennettävä ja integroitava aistinelimistä tuleva tieto, ennen kuin ne voivat tuottaa
tarkoituksenmukaisen toimintareaktion. Sensorisen integraation tehtävä on koota
kaikki tieto yhteen. Integraatio siis muuntaa impulssit havainnoiksi. (Ayres 2008,
29-31.) Havaitsemisen ja kokemusten avulla lapsi antaa aistimuksille merkityksiä.
Näiden havaitsemisen ja eri toiminnoista muodostuneiden sisäisten mallien avulla
lapsi jäsentää kuvaa itsestään ja ympäristöstään. (Numminen 1999, 65; Karvonen
2002 19–20.)
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Kun aivojen sensorinen integraatio toimii riittävän hyvin, pystyvät aivot vastaamaan
elinympäristön tarjoamiin haasteisiin. Tällöin lapsi toimii tarkoituksenmukaisesti ja
luovasti ja on tyytyväinen itseensä. Toiminta, jossa eri aistijärjestelmistä tulevaa
tietoa jäsennetään, on haasteellista ja hauskaa. Aistimusten jäsentäminen on
tyydyttävää. Vielä haasteellisempaa ja tyydyttävämpää lapsille on voida tuottaa
tarkoituksenmukaisia toimintareaktioita, jotka ovat kypsempiä ja monimutkaisempia kuin mikään, mitä on aikaisemmin osannut tehdä. (Ayres 2008, 33-34.)
Kaikilla lapsilla on voimakas sisäinen vietti sensorisen integraation kehittämiseen.
Lasta ei tarvitse kehottaa ryömimään, seisomaan tai kiipeämään. Kehityksen kulussa
lapsen jokainen toiminta kehittää eräänlaisia ”rakennuspalikoita”, jotka
muodostavat perustan monimutkaisemmalle ja kypsemmälle kehitykselle. Aivot
yhdistävät jatkuvasti toimintoja ja muodostavat niistä vieläkin jäsentyneempiä
toimintoja. (Ayres 2008, 44.) Näin kehitys kulkee hierarkkisesti yksinkertaisemmista toiminnoista monimutkaisempiin.
Sensorisen integraation seurauksena kehittyvät lapsen havaintomotoriset taidot.
Havaintomotoristen taitojen avulla ihminen luo käsityksen kehostaan, sen eri
puolista ja suhteesta ympäristöön. Havaintomotoristen taitojen osatekijät ovat
kehontuntemus, avaruudellinen hahmottaminen, suunnan hahmottaminen ja ajan
hahmottaminen. (Gallahue & Ozmun 2006, 267; Karvonen ym. 2003, 44; Karvonen
2000, 19–20; Numminen 1999,12).

7.2.1 Kehontuntemus
Kehontuntemuksella tarkoitetaan ihmisen tietoisuutta omasta kehostaan, sen osista
ja niiden välisistä suhteista (Gallahue & Ozmun 2006, 268; Karvonen 2000, 21;
Laasonen 2005, 139; Autio 1997, 77). Kehontuntemusta voidaan Gallahuen mukaan
havainnoida kolmella eri tasolla. Ensimmäinen taso on kyky nimetä ja tunnistaa
kehon eri osat. Toinen taso on kyky hahmottaa, miten keho toimii, mitä eri kehon
osat kykenevät tekemään. Kolmas taso on tieto siitä, kuinka kehoa ja sen osia
liikutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tämä tarkoittaa myös kykyä
rentouttaa lihakset. (Gallahue & Ozmun 2006, 268; Karvonen 2000, 21.)
Kehontuntemus on perusta lapsen motoristen taitojen ja niiden sujuvuuden
kehittymiselle. Kehontuntemuksen muodostaa kehosta tuleva aistitieto, joka siis
pienellä lapsella on moniaistista (Gallahue & Ozmun 2006, 268; Karvonen 2000,19;
Autio 1997, 77). Aistimuksien lähteenä ovat havainto ja kokemus. Aistimukset ovat
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luonteeltaan kvalitatiivisia, eli ne tuntuvat ”joltakin” (Parviainen 2006, 67). Ilman
kehontuntemusta esimerkiksi lateraalisuuden havaitseminen on mahdotonta
(Gallahue & Ozmun 2006, 268; Holle 1981, 166). Heikosti kehittynyt kehon
tuntemus aiheuttaa epävarmuutta, arkuutta ja turvattomuutta, sillä fyysinen
minäkuva on olennainen osa itsetuntoa (Autio, 1997, 77).
Kehontuntemukseen liittyy myös sisäinen kehonkuva, joka on ihmisen käsitys
omasta itsestään. Kehonkuva voi olla realistinen tai vääristynyt. Vääristynyt
kehonkuva on esimerkiksi ihmisillä, jotka sairastuvat anorexia tai bulimia
nervosaan.74 Terveen kehonkuvan muodostuminen on lapsen minäkäsityksen
kehittymisen edellytys. Uusimmat tutkimukset viittaavat siihen, että kehonkuvalla ja
itsetunnolla on läheinen yhteys. (Gallahue & Ozmun 2006, 268.) Hyvin
järjestäytyneen kehonkuvan avulla voimme esimerkiksi rapsuttaa hyttysenpuremaa
nilkassamme ilman, että meidän täytyisi katsoa, missä purema on. Hyttysen
puremaa rapsuttaessamme kykenemme pitämään kehon tasapainossa, koska
tiedämme paljonko voimme kallistua kaatumatta ja millä lihaksilla ja miten silmät
kiinnittämällä johonkin kohteeseen pysymme pystyssä, vaikka toinen jalka olisikin
ilmassa.
Myös pianonsoitossa hyvin kehittynyt kehonkuva on erittäin merkityksellistä.
Markin (2003) mukaan soittajan on tärkeätä tunnistaa oman kehonsa asento,
raajojen toiminta, erityisesti käsivarren ja käden eri osat: niiden paino, liikkuvuus ja
suhteet toisiinsa. Hyvän kehontuntemuksen omaava pianisti osaa havainnoida ja
erotella käden eri osia, säädellä käden painoa, liikuttaa käsiään kevyesti ja
painavasti, hitaalla ja nopealla liikkeellä. Hän myös kykenee rentouttamaan eri
kehon osia toisten osien ollessa aktiivisia. (Mark 2003, 7.)75

74

Anoreksia nervosa eli laihuushäiriö on syömishäiriö, jossa ihminen näkee itsensä liian lihavana
riippumatta siitä, kuinka laiha hän todellisuudessa on. Tämän vääristyneen omakuvansa takia hän
rajoittaa syömistään sekä saattaa mm. pyrkiä liikkumaan kohtuuttomasti suhteessa ravinnosta
saamansa energiaan, jotta laihtuisi entisestään tai pysyisi laihana. Myös bulimia nervosa eli bulimia on
syömishäiriöihin luokiteltava mielenterveyden ongelma. Potilaat kärsivät toistuvista,
hallitsemattomista ahmimiskohtauksista. Tätä seuraa katumus ja ruoan poisto tavallisimmin itse
aiheutetulla oksentamisella.
75

Parhaiten on pianistin fysiologiaa ja fyysisiä haasteita mielestäni käsitellyt Thomas Mark kirjassaan

What every pianist needs to know about the body (2003). Kirjassa lähestytään soittavaa kehoa sekä
kokemuksellisista että biomekanistisista lähtökohdista.
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Kehontuntemusta tulee rakentaa päivittäin. Siihen tulisi kiinnittää huomiota heti
soittoharrastuksen alkuvaiheessa. Pienillä kysymyksillä, kuten soititko kevyesti tai
raskaasti tai miltä tuo tuntuu sormissa tai käsissä, lasta voi johdattaa herättelemään
omaa kehollista kuunteluaan ja tulemaan näin vähitellen tietoisemmaksi omasta
kehostaan myös soittaessa. (Ks. esimerkiksi luku 9.5 Matti – tulkinnasta tekniikkaan:
Matin kehonhahmotuksen muutos improvisaatiotehtävän yhteydessä.)

7.2.2 Avaruudellinen hahmottaminen
Avaruudellisella hahmottamisella tarkoitetaan esineiden tai rakennelmien sijainnin
hahmottamista suhteessa itseen sekä sen hahmottamista, paljonko tilaa keho
tarvitsee eri tilanteissa (Gallahue 1982, 305; Gallahue & Ozmun 2006, 268–269;
Karvonen 2000, 21; Holle 1981, 175–176). Avaruudellisen hahmottamisen avulla
ihminen hahmottaa myös suhteellisia etäisyyksiä esimerkiksi karttoja lukiessaan
(Gallahue & Ozmun 2006, 269). Pianonsoitossa avaruudellinen hahmottaminen on
koskettimiston topografian ja etäisyyksien hahmottamisesta ja tietoa siitä, paljonko
voimaa, tilaa tai liikettä tietty tapa soittaa vaatii. Kun lapsi huomaa kykenevänsä
hallitsemaan kehoaan pianon ääressä, hän pystyy vähitellen säätelemään
liikkeidensä laatua ja saamaan liikkeet taloudellisiksi ja tarkoituksenmukaisiksi.
Nuotinluvussa on kyse suhteellisten etäisyyksien hahmottamisesta: miten merkintä
nuoteissa muuntuu kehon hahmottamiksi etäisyyksiksi kädessä ja/tai
koskettimistolla.

7.2.3 Suunnan hahmottaminen
Suunnan hahmottaminen sisältää lateraalisuuden (sisäisen tietouden kehon
puoliskoista ja dominanssin tunnistamisen) ja suuntatietoisuuden kehittymisen sekä
kyvyn liikkua tilassa tehokkaasti. Siihen sisältyvät myös mittasuhteiden
ymmärtäminen ja liikkeen suunnan käsitteet (ylös, alas, eteen, taakse, sivulle)
(Gallahue 1982, 305; Gallahue & Ozmun 1995, 330–331; Karvonen 2002, 21; Holle
1981, 175–176).
Pianonsoitossa suuntien hahmottaminen on merkityksellistä. Suunnan
hahmottamiseen sisältyvät myös mittasuhteiden ymmärtäminen (intervallit; sekä
koskettimilla että kädessä) sekä käsitteet vasen, oikea, ylhäällä, alhaalla. Pianon
ääressä voi suuntien hahmottaminen olla lapsille hämmentävää: ylös
sävelkorkeuden mukaan tarkoittaakin oikealle menemistä koskettimistolla.
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Lateraalisuuden kehitys on edellytyksenä lukemaan oppimiselle (lukusuunta). Tämä
koskee luonnollisesti myös nuotinlukua. Nuotinluvun aloittamisen kohdalla
kannattaa mielestäni tarkkailla lapsen kehityksellistä tilaa sekä suunnan ja ajan
hahmottamista. Jos silmän ja käden yhteistyö on koskettimistolla hankalaa, ei
missään tapauksessa kannata alkaa nuoteista soittamista. Nuotinlukemista toki voi
silti harjoitella.76

7.2.4 Ajan hahmottaminen
Ajan hahmottaminen sisältää samanaikaisuuden ja eriaikaisuuden käsitteet, rytmin
ja järjestyksen (esimerkiksi liikesuorituksessa).77 Silmien ja jalkojen sekä silmien ja
käsien välinen koordinaatio liittyvät myös lapsen sisäisen aikarakenteen
kehittymiseen. (Gallahue 1982, 307–308; Gallahue & Ozmun 2006, 269; Karvonen
2002, 21–22.) Kaikki tekeminen sisältää aikarakenteen. Juuri aikarakenteen hyvä
hahmotus näkyy toimivana koordinaationa (liikkeen synkronointi) ja
hahmottamisen heikkous vastaavasti kömpelyytenä. Rytmillä on suuri merkitys ajan
hahmottamisessa. Rytmi on laajasti määriteltynä näkyvissä kaikessa taitavassa
toiminnassa. Taitava toiminta muodostaa rytmisesti toistuvan liikkeiden ketjujen
jatkumon, sekvenssin. (Gallahue & Ozmun 2006, 269.) Soittamisessa tarvittavat
liikkeiden ketjut ovat suuresti muuntuilevia. Ne tuskin koskaan toistuvat aivan
samanlaisina. Mitä taitavampi pianisti on, sen monipuolisempia hänen kehon
liikkeensä ovat (Mark 2003, 6–7).
Rytmitaju on osa ajan hahmottamista ja kykyä aistia liikkeen nopeus- ja
voimavaihtelut. Rytmitajun kehitys auttaa lasta liikkeiden järjestämisessä

Nuotinlukua voi harjoitella esimerkiksi laulamalla tai solmisoimalla nuoteista. Tämä voi tapahtua
myös niin, että opettajalla on tyhjä nuottiviivasto ja nappi, joka markkeeraa nuottia. Tätä nappia
76

siirtämällä havainnoidaan, kuinka nuotin nimi ja korkeus muuttuu. Näin paikat viivastolla
konkretisoituvat lapselle. Tämän lisäksi opettaja voi tehdä oppilaalle ”nuottiarvoituksia”, jotka
oppilas ratkaisee. Oppilas voi myös itse opetella kirjoittamaan nuotteja tai sijoittamaan tietyt äänet
oikealle korkeudelle nuottiviivastolle.
Musiikissa ja liikunnassa rytmi saa erilaisia ilmenemismuotoja. Simola-Isaksson (1974) on eritellyt
rytmin eri ilmenemismuotoja seitsemän, jotka ovat: 1. puheen verbaalinen eli äänen lausuttu rytmi 2.
77

akustinen eli kuuloaistin välittämä rytmi, 3. optinen eli näköaistin välittämä rytmi, 4. taktiilinen eli
kosketusaistin välittämä rytmi, 5. kineettinen eli liikkeen välittämä rytmi, 6. emotionaalinen eli
tunne-elämässä ilmenevä rytmi, 7. biologinen eli fysiologinen rytmi.(Simola-Isaksson 1974, 7.)
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tarkoituksenmukaisesti niin, että hän pystyy liikkumaan tietyssä rytmissä ja
tempossa. Rytmitaju säätelee lihastoiminnan oikea-aikaisuutta, kestoa ja nopeuden
muutoksia. Liikerytmitaju liittyy koordinaatiokykyyn. Koordinaatiokyvyn avulla
lapsi pystyy tuottamaan ajan-, tilan- ja voimankäytön suhteen tarkoituksenmukaisia
liikkeitä ja yhdistämään ne mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. Tällaiset liikkeet ovat
harmonisia ja tuottavat lapselle mielihyvää. (Numminen 1999, 69.)
Liikkeen rytmiikka ja koordinaatio ovat pianonsoiton motoriikan ydin. Kun katsoo
taitavia soittajia (esimerkiksi videolta ilman ääntä), välittyvät soitettavan teoksen
tunnelma ja karaktäärit kehon liikkeinä ja eleinä. Pelkästään kehon kielen
perusteella voi jopa tunnistaa soitettavan teoksen. Oppilaan sisäisen aikarakenteen
hahmottaminen on soitonopettajalle erittäin tärkeää. Oppilaan pitää antaa ensin
toimia omalla vauhdillaan, luonnollisessa tempossaan. Myöhemmin tempon
muuntelu tulee vastaan eri tunnelmia sisältävissä ja eritempoisissa kappaleissa.

7.3

Hienomotoriikka: käden taitojen kehitys

Käden taitojen kehityksessä vaikuttavat samat lainalaisuudet kuin karkeamotoriikassa. Kehitys etenee massaliikkeistä spesifisiin käden toimintoihin. Ensin lapsi
hallitsee vähemmän eriytyneitä liikkeitä: hän esimerkiksi tarttuu esineisiin koko
kädellä. Myöhemmin hän pystyy tarkemmin määrittelemään, mikä ote soveltuu
kyseisen esineen käsittelyyn. Kehityksen suunta on myös sisältä ulospäin,
proksimodistaalisesti.78 Proksimodistaalisuudesta johtuen kehon asentokontrollin
vahvistumisen tuloksena on, että myös hienomotorinen toiminta vahvistuu. (Exner
2005, 307.)
Käden taitavuus on hienomotorista koordinaatiota, hienomotorisia taitoja ja
kätevyyttä. Käsien perustaidoiksi määritellään kurkottaminen (engl. reach),
tarttuminen (engl. grasp), piteleminen (engl. carry), tahdonalainen irrottaminen
(engl. voluntary release), monimutkaisemman esineen manipuloiminen (engl. inhand manipulation) sekä kaksikätiset toiminnot (engl. bilater hand use). (Exner
2005, 304.) Ihmisen käden taidot kehittyvät hermoston kehityksen mukana
ympäristön ja ihmisen vuorovaikutuksessa (Case-Smith 2005, 113.114). (Ks. luku
6.4.)

78

Ks myös luku 6.6 Asentokontrollin kehittyminen.
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Exner (2005) erittelee keskeiset käden taitojen kehittymiseen vaikuttavat tekijät
seuraavasti:
Käden eheys. Käden eheys tarkoittaa sitä, että käden rakenne on normaali, eikä
esimerkiksi sormia puutu. Käden eheys on edellytyksenä käden taitojen normaalille
kehitykselle. Peukalo on sormista tärkein. Sen toiminta vaikuttaa eniten käden
taitojen kehittymiseen. (Exner 2005, 307.)
Käsien tarkoituksenmukainen käyttö: Asentomekanismit. Tehokas käden
käyttö edellyttää lapselta nivelten normaalia liikkuvuutta sekä kämmenen kaaria
kontrolloivien uloimpien lihasryhmien liikkuvuutta. Vaativien käden toimintojen
[kuten soittamisen] kehittyminen riippuu kaikkien nivelten yhteistoiminnasta.
Jokaisen nivelen tulee tarjota vakaa alusta, jotta uloimpia niveliä voidaan
kontrolloida. (Exner 2005, 307.) Käsi toimii ikään kuin ketjuna, jossa eri
osatekijöiden pitäisi tukea toisiaan. Esimerkiksi olkanivelen tulisi siis olla vakaa,
jotta kyynärnivel pystyy toimimaan vapautuneesti. (Ks. luku 8.)
Voima. Kädellä tarttumiseen ja esineiden manipuloimiseen lapsi tarvitsee riittävän
määrän voimaa. Käden voima kehittyy koko nuoruuden ajan. Lapset, joilla ei ole
riittävää määrää voimaa käsissään, voivat olla kykenemättömiä esimerkiksi
ojentamaan sormiaan suoriksi. Tällöin myös kirjoittaminen voi olla hyvin vaativaa.
(Exner 2005, 307.) Pianonsoittaja tarvitsee käsissään paljon voimaa. Sormien tulee
kyetä kannattelemaan hetkellisesti jopa koko käsivarren painoa. Sormen pitää
pystyä tarttumaan koskettimeen, ja kämmenen rystyskaaren tulisi tarjota tuki
sormelle. Soittajalla pitää siis olla voimakkaat kämmenen lihakset. Toisaalta
soittaminen myös kehittää kättä ja sen voimaa.
Visuomotorinen integraatio. Visuomotorisella integraatiolla tarkoitetaan
visualisten taitojen, visuaalisen hahmotuksen sekä motoristen taitojen yhdentymistä. Visuaaliset taidot ovat taitoja käyttää silmiä tehokkaasti eli tarkentaa katse
tiettyyn kohteeseen tai seurata liikkuvaa kohdetta. Visuaalisen havaitsemisen taidot
sisältävät näköhavainnon tunnistamisen, erottelun ja prosessoinnin. (Exner 2005,
304–305.) Visuaalinen havaitseminen on soittamisessa erityisen merkityksellistä,
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koska nuotinluvun lisäksi soittamisessa tarvitaan tarkkaa käsi–silmäkoordinaatiota.79
Somatosensorinen toimintakyky on tunto- ja asentoaistimusten havaitsemista.
Somatosensoriikka on erittäin tärkeässä asemassa toiminnoissa, joissa vaaditaan
peukalon ja sormien eriytyneitä liikkeitä. Somatosensorinen toimintakyky on
tarpeellinen toiminnan suunnittelussa. (Exner 2005, 306.) Soittajan tulee jo
varhaisessa vaiheessa kyetä aistimaan kehon, sormien ja käden asentoja. Hänen
tulee myös pystyä suunnittelemaan, miten tietty musiikillinen ele voidaan toteuttaa.
Sensorisen integraation toimivuus. Sensorinen integraatio on aistitietojen
yhdistämistä. Lapsen tulee kyetä analysoimaan aistitietoa, jota hän saa kehostaan ja
ympäristöstään. Käytännössä sensorisen integraation toimivuus näkyy siinä, että
lapsi pystyy toimimaan ns. normaalin kehityksen mukaisesti omassa
ympäristössään. (Exner 2005, 306.)
Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Sosiaalisiksi tekijöiksi luetaan muun muassa
sukupuoli, sosioekonomiset tekijät sekä rooliodotukset (Exner 2005, 305). Näistä
esimerkiksi johtuu, että poikien hienomotorinen kehitys on tyypillisesti hieman
tyttöjen kehitystä jäljessä (Benbow 1995, 255). Eri kulttuureissa on erilaisia
odotuksia esimerkiksi siinä, mitä lapsen ”pitäisi osata” tietyn ikäisenä (Exner 2005,
305). Omassa kulttuurissamme kokemukseni mukaan tytöt ovat lähtökohtaisesti
kiinnostuneempia hienomotorisissa toiminnoista kuin pojat.
Sensorisessa integraatiossa voi ilmetä ongelmia eri alueilla. Käden hienomotorista
käyttöä haittaavia sensorisen integraation ongelmia ovat aistitiedon rekisteröimisen
ongelmat, taktiilinen yliherkkyys, huono taktiilinen erottelukyky ja dyspraksia.
(Exner 2005, 306.)
Taktiilisella aistilla tarkoitetaan tuntoaistijärjestelmä, joka vastaanottaa ärsykkeitä
pääasiassa ihossa olevien reseptoreiden välityksellä. Taktiilinen erottelukyky on
tietoisuutta sitä, että joku koskee yksilöä tai yksilö koskee jotakin. Dyspraksia on
vaikeutta suunnitella, sarjoittaa ja tuottaa hallitusti uusia, erilaisia liikkeitä.
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havaitsemista. Siitä ovat esimerkkinä monet näkövammaiset muusikot. Ihminen kompensoi
puuttuvaa visuaalista hahmotustaan tehostamalla somatosensorista, eli tunto- ja
asentoaistimuksellista hahmotustaan.
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Tasapaino- ja liikeaistijärjestelmä vaikuttavat käsien toiminnalliseen käyttöön.
Käsien käytössä vestibulaarisen järjestelmän ongelmat saattavat näkyä esimerkiksi
liian tiukkana kiinnipitämisenä esineistä tai kaksikätisten toimintojen vaikeutena.
(Stock Kranowitz 2003, 126–127, 263.)

7.4

Koordinaatio eli liikkeenhallinta ja myötäliikkeet

Kuten jo aiemmin mainitsin, soittaminen on lapsen normaaliin liikkumismaailmaan
suhteutettuna vaativaa toimintaa. Soittoasento ja sen ylläpitäminen sekä käsien
karkea- ja hienomotorisen toiminnan yhdistelmät vaativat pitkälle kehittynyttä
asennon- ja liikkeen hallintaa eli koordinaatiota. Koordinaatiota tarvitaan kaikissa
liikkeissä mutta erityisesti vartalon ja sen osien liikeyhdistelmissä. Mitä
monimutkaisemmasta liikesuorituksesta on kyse, sitä parempaa koordinaatiota
tarvitaan. Koordinaatiota tulee harjoitella paljon, sillä se vaikuttaa epäsuorasti myös
hermoston kehittymiseen. (Numminen 1999, 41; Karvonen 2000, 13–15.)
Koordinaatio rakentuu kykytekijöistä. Kykytekijöitä ovat tasapainokyky, rytmikyky,
suuntautumiskyky, erottelukyky, muuntelukyky, yhdistelykyky ja reaktiokyky.
Oppimisen alkuvaiheessa painottuu tasapaino- ja suuntautumiskyky, myöhemmässä
vaiheessa yhdistely- ja erottelukyky. (Kalaja ja Sääkslahti 2009, 5.)
Alkuvaiheessa olevalla soittajalla ilmenee usein kompensaatio- eli myötäliikkeitä.
Myötäliikkeitä esiintyy varsin yleisesti pienten lasten suorituksissa, mutta ne
häviävät vähitellen iän lisääntyessä (Ahonen 1992, 20). Myötäliikkeet ovat eitahdonalaisia liikkeitä, ja niitä voi esiintyä eri kehon osissa. Tavanomaisia
myötäliikkeet ovat kasvojen alueella. Ne näkyvät esimerkiksi niin, että kieli työntyy
ulos suusta tai suu mutristelee (ilmenee lapsilla usein, kun he opettelevat
kirjoittamaan). Usein myötäliikkeitä esiintyy myös käsissä: toinen käsi puristuu
nyrkkiin tai liikkuu samalla, kun toinen soittaa. Myötäliikkeet voivat näkyä myös
sormityöskentelyssä: sormet pyrkivät soittamaan peilikuvamaisesti, samat sormet
yhtä aikaa. Tästä syystä onkin luontevaa, että alkuvaiheen pianokappaleissa
käytetään hyväksi käsien symmetriaa eli samat sormet soittavat yhtä aikaa.
Myötäliikkeet häviävät yleensä taidon varmistuessa ja muuttuessa ekonomisemmaksi. Jos näin ei käy, voi kyseessä olla vakavampi kehitys- tai neurologinen häiriö.
Tällöin kannattaa kysyä apua neurologian ja erityisopetuksen asiantuntijoilta. (Ks.
esimerkkinä myötäliikkeistä: Luku 8.6 Maijan pianojumppaa.)
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Tasapaino pianon ääressä

Tasapainon hallinnasta ei juurikaan puhuta pianonsoiton yhteydessä. Kuitenkin
kokemukseni mukaan se on paljon merkittävämmässä asemassa soittamisessa, kuin
yleisesti on ajateltu. Huono tasapaino saattaa heijastua vaikeuksina soittamisen
muilla osa-alueilla. (Ks. esimerkkinä tasapaino-ongelmista: 8.4 Kokonaisvaltainen
pianonsoitto apuna motorisissa vaikeuksissa.)
Pianon ääressä istuminen ja soittaminen motorisena toimintana vaatii lihasten
tarkkaa hallintaa ja hyvää asentokontrollia. Hyvä tasapaino luo soittamisessa
perustan vapautuneelle motoriselle työskentelylle. Soittoasennon ollessa
näennäisen staattinen soittajan täytyy pystyä liikuttamaan ylävartaloaan sekä
raajojaan mahdollisimman vapautuneesti. Karvosen (2000) mukaan tasapainoelin
ohjaa lihaksiston jäntevyyttä (kykyä jännittää ja rentouttaa lihaksia oikeaaikaisesti), mikä luo edellytykset motoriikan asteittaiselle automatisoitumiselle. Jos
tasapainoelin ei toimi tarkasti tai/ja on kehittymätön, seurauksena on koko kehon
hallintaan liittyviä vaikeuksia. Tasapainonhallintaan osallistuvat tasapainoelinten
lisäksi silmät ja kehon lihakset (tasapainon syvätunto lihaksistossa, proprioseptiset
aistit). Tasapainoelin ohjaa siis myös silmien lihaksistoa, jonka tulisi automaattisesti
ilman ponnisteluja säädellä silmiä sekä vertikaalisesti ja horisontaalisesti että lähelle
ja kauas erilaisten tilanteiden vaatimalla tavalla. (Karvonen 2000, 19–21; Koljonen
2000, 11–13.)
Kuten jo aiemmin on käynyt ilmi, asentokontrollin kehitys on elämänikäinen
prosessi, joka vaatii omien tilannesidonnaisten tasapainotaitojen tuntemista (Reed
1990). Oppiminen käynnistyy siis aina, kun yksilö kohtaa itselleen asentokontrollin
kannalta uuden tilanteen (Viholainen 2006, 14). Kehityksen myötä asentokontrollin
kannalta tärkeät muutokset aistijärjestelmässä näyttävät liittyvän nimenomaan
kerättävän tiedon käyttämiseen ja eri tietolähteistä tulevan tiedon yhdistelemisen
oppimiseen (Viholainen 2006, 15). Pianistin asentoon vaikuttaa edellä mainittujen
kolmen aistijärjestelmän lisäksi myös auditiivinen aisti.
Jos pikkupianistin asennon hallinta on puutteellinen, kyseessä voivat olla joko
lihaskuntotekijät tai puutteet aistien tuottamassa tiedossa tai sen tulkinnassa.
Huono asentotunto tai tasapaino liittyvät usein läheisesti myös nuotinluvun
ongelmiin.80 Jotta ihminen pysyy tietyssä asennossa, hän käyttää paljon näköään

80

Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta

138

HAVAINTOMOTORISET TAIDOT JA PIANONSOITTO

korjatakseen tasapainouhkia. Siihen hän tarvitsee visuaalisen kiintopisteen, johon
kehon korjaavia liikkeitä suhteutetaan. Jos kiintopiste vaihtelee nuotista
koskettimistolle ja käsiin, silmien adaptoitumisessa eri etäisyyksille voi olla
vaikeuksia. (Viholainen 2007)
Motoriselle kehityshäiriölle on siis tyypillistä muun muassa tukeutuminen muita
enemmän näköaistiin ja keskikehon lihasten käyttöön tasapainon säilyttämiseksi
(Ahonen, Viholainen, Cantell, Rintala 2005, 12–13). Heikko tasapaino voi aiheuttaa
ongelmia visuaalisessa hahmottamisessa siten, että silmät eivät hahmota tekstiä,
katseen kiintopiste järkkyy tai silmät väsyvät helposti. Jos heikon tasapainon
omaava soittaja sulkee silmänsä ja tasapaino alkaa järkkyä, hän alkaa
automaattisesti korjata sitä ylävartalon suurilla lihaksilla. Tällöin käsien liike
kangistuu ja kaikki energia sitoutuu tasapainon ylläpitoon. Soittaminen muuttuu
ahdistavaksi, vaikeaksi ja epämukavaksi, eikä lapsi osaa itse eritellä syytä siihen.
Hän ei voi irrottaa silmiään nuotista tai käsistä, koska menettää tasapainonsa heti
muuttaessaan katseen paikkaa. Hän ei siis pysty tasapainoaan menettämättä
keskittämään katsettaan liikkuvaan kohteeseen, esimerkiksi käsiin koskettimistolla,
saati siirtämään katsettaan nuoteista käsiin ja takaisin nuotteihin. Lapsella on tällöin
ongelmia todennäköisesti myös hienomotorisessa työskentelyssä, koska
pyrkiessään vakauttamaan tasapainoaan hän tarvitsee siihen silmien lisäksi
keskivartalon suuria lihaksia. Jos soittajalla on vaikeuksia asennon ylläpitämisessä,
soittamiseen tarvittava energia käytetäänkin ensisijaisesti asennon ylläpitämiseen.
Tuolloin harrastus voi tuntua kohtuuttoman vaativalta. 81
Kaikkien aistien pitäisi pyrkiä toimimaan yhteistyössä. Soittaessa tavoitteena
voisikin olla tietynlainen laajempi aistimisen tapa, jossa ei pyritä erottelemaan eri
aistien antamaan informaatiota vaan päinvastoin pyritään tietoisesti yhdistämään
niiden antamaa tietoa. Moni pikkupianisti on vielä niin riippuvainen näköaististaan
soittaessaan, hänelle saattaa olla ylivoimaisen vaikeaa irrottaa katsettaan
koskettimistosta. Kuitenkin soittotaidon kehittymisen kannalta sekä tunto- että
liikeaistin kehittäminen on ensiarvoisen tärkeätä. Silmät kiinni soittaminen on
hyvää harjoitusta aistitiedon yhdentymiselle ja visuaalisen aistimisen tavan
dominanssille.
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Negatiivinen elämys, ahdistus tai pelko laukaisevat pakoreaktion ja silloin
havaintokenttä supistuu: lapsi tuntee, kuulee ja näkee huonommin. Emotionaalinen
puoli on siis lapsen oppimisessa erittäin hallitsevassa asemassa, ja hän valikoi
sellaista tietoa, jonka hän tietää tuottavan hänelle mielihyvää. Motorinen
epämukavuus aiheuttaa negatiivisia elämyksiä ilman, että lapsi osaa useinkaan
pukea tuntemuksiaan sanoiksi. Siksi onkin tärkeää kysyä miltä tuntuu ja missä, ja
auttaa häntä vahvistamaan kehonhahmotustaan. (Numminen 1999, 67; Huisman ja
Nissinen 2005, 28–29; Koljonen 2000, 11–13.) Lievätkin motoriset ongelmat
saattavat olla itsetuntoa heikentäviä, näin erityisesti pojilla, jotka kisailevat toistensa
kanssa (Koljonen 2000, 11–13).

7.6

Yhteenvetoa

Lapsen normaaliin liikkumismaailmaan suhteutettuna pianonsoitto vaatii erittäin
pitkälle vietyä koordinaatiota ja motoriikan hallintaa. Soittoasento ja sen
ylläpitäminen vaativat varsin kehittynyttä asennonhallintaa. Käsien karkea- ja
hienomotorisen toiminnan yhdistelmät vaativat vastaavasti hyvää koordinaatiota.
Havaintomotoriset taidot ohjaavat myös soittajan motorista toimintaa. Havaintomotoriset osatekijät ovat kehontuntemus, avaruudellinen hahmottaminen, suunnan
hahmottaminen ja ajan hahmottaminen.
Pianonsoitossa asennon hallinta tapahtuu soittajan omana toimintana ja on omien
lihasten ylläpitämää. Jokainen suoritettu liike muuttaa tasapainoa, johon soittajan on
reagoitava pystyäkseen jatkamaan suoritusta. Tasapaino haastetaan aina, kun pään
tai kehon asento muuttuu tai käsiä siirretään koskettimistolla. Soittamisen
sujuvuuden kannalta onkin tärkeää oppia ennakoimaan tilanteita, jotka vaikuttavat
tasapainoisen asennon säilyttämiseen. Asennon hallinnan merkitys on kokemukseni
mukaan erittäin merkittävää soitettaessa.
Havaintomotoristen taitojen harjoittamisen voi ottaa myös luonnolliseksi osaksi
soitonopiskelua. Pienet kysymykset, kuten soititko painavasti, kevyesti, hitaasti vai
nopeasti ja minkälainen ääni siitä syntyi, auttavat lasta hahmottamaan omaa
kehoaan soittimen äärellä. Havaintomotorisia taitoja voi kehittää erilaisin
harjoituksin. Pianonsoittoa tukevia motorisia harjoituksia esittelen www-sivustolla,
osoitteessa www.junttu.net.
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Tässä luvussa esittelen ensin alkeistekniikkaa pähkinänkuoressa. Sitten kuvaan eiperinteisten soittotapojen mahdollisuuksia pianotekniikan omaksumisessa. Sen
jälkeen esittelen oppilasesimerkkien avulla kuinka ei-perinteiset soittotavat voivat
toimia käytännön työssä. Tapaukset keskittyvät kokonaisvaltaiseen soiton
hallintaan.

8.1

Eräitä huomioita alkeistekniikasta

Monet pianonsoittoa koskevat yleisteokset käsittelevät keskeisenä sisältönään
soittotekniikan eri puolia (Jacobson 2006; Uszler 2000; Kianto 1994; Neuhaus 1986;
Last 1982, 1984; Taylor 1983; Sándor 1981; Kentner 1979; Gát 1980: Matthay
1932/1977). Koska tämä alue on jo itsessään niin laaja, keskityn seuraavassa vain
alkeistekniikkaan ja erityisesti liikkeen hallintaan.
Soittamisen tekniikan on pianotaiteilija Louis Kentner (1979) määritellyt
seuraavasti: Pianotekniikka voidaan määritellä kokemuksen ja harjoittelun avulla
saavutetuksi kyvyksi soveltaa ihmisvartalon anatomisia mahdollisuuksia soittimeen
siten, että saavutetaan paras mahdollinen tulos pienimmällä mahdollisella
ponnistuksella (Kentner 1979, 77). Tobias Matthay puolestaan määrittelee tekniikan
voimaksi, jonka avulla soittaja voi ilmaista itseään musiikillisesti (Matthay 1977, 2).
Hyvän pianonsoittotekniikan luominen aloitetaan aivan ensimmäiseltä
pianotunnilta. Alkeistekniikan tavoite on rohkaista oppilasta luomaan luonteva
suhde soittimeen. Alkeispianopedagogiikkaa pitkään opettanut Ritva-Tuuli Ahonen
korostaa, että puhuttaessa pianonsoiton alkeisiin liittyvästä tekniikasta lähdetään
liikkeelle soittoasennosta, jolloin painotetaan rentoutta ja joustavuutta. Alkeita
opetellessa käsivarren on oltava vapaa ja käsivarren painoa on osattava käyttää
hyväkseen. Sormityön avulla taas saadaan yhteys koskettimiin, joka on perusta
legato-soitolle. Alkeistekniikassa opetellaan kaksi tekniikan suuntaa, jotka ovat
pystysuora ja vaakasuora. Pystysuorassa suunnassa tapahtuvat kaarien soiton ja
staccaton hallinta. Vaakasuorasti etenee legato, jonka tavoitteena on ns. viiden
sormen kuvioiden soiton hallitseminen. Alkeistekniikkaan kuuluvat myös sointujen
hallinta sekä moniääninen soitto, jossa soitetaan yhtä aikaa sekä melodiaa että
säestystä. (Ahosen haastattelu teoksessa Vikman 2001.) Mielestäni Ahonen on
tiivistänyt alkeistekniikan eri osa-alueet hyvin. Olen kuitenkin hänen kanssaan eri
mieltä siitä, että kaarien soitto kuuluisi pystysuoraan liikkeen hallintaan. Kaari on
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mielestäni pienin mahdollinen legato-soiton yksikkö. Tällöin kaaren soittaminen on
ensimmäinen vaaka- ja pystysuoran pianistisen liikkeen yhdistelmä (ks. myös
Jacobson 2006, 158–159; Kianto 1994, 63).
Sujuva tekniikka muodostetaan siis käyttämällä yhtäältä koko kehoa luontevasti ja
toisaalta käyttämällä käsivarsia, käsiä ja sormia, hyvin koordinoituna, yhtenä
kokonaisuutena (Jacobson 2006, 155). Denes Agay on määritellyt soittavan kehon
haasteen seuraavasti:
On parasta visualisoida pianistin koko keho, varpaista sormenpäihin yhtenäisenä,
hyvin integroituna soittavana mekanismina. Tässä vahvassa, joustavassa ja
taipuisassa hienosyisessä systeemissä jokaisella kehon osalla on oma tärkeä
tehtävänsä. Systeemin eri osat on koordinoitu toisiinsa aivojen avulla. Se, että saisi
tämän ihmeellisen mekanistin toimimaan mahdollisimman sujuvasti ja tehokkaasti
vaatii aikaa, kärsivällisyyttä ja älyä. Yksinkertaistettuna, se vaatii harjoittelua. (Agay
1981, 14. [suom. Junttu])82
Pianistin pyrkimyksenä on hankkia taitoja, joiden avulla soitin saadaan palvelemaan
mahdollisimman rikkaasti soittajan tarkoituksia. Mielekkään ja luonnollisen soiton
pohjana on, että soittajalle muodostuu mielikuva siitä, minkälainen ääni halutaan
tuottaa ja miten se fyysisesti tuotetaan (Jacobson 2006, 155; Kianto 1994, 33;
Matthay 1977, 3). Tärkeimpänä alkeisoppilaan monipuolisen soittimen käsittelyn
sytyttäjänä näkisin lopulta halun ilmaista musiikkia. Opettajan tulisikin
alkuopetuksesta saakka kasvattaa ja rohkaista oppilasta mahdollisimman rohkeaan
ilmaisuun.

8.1.1 Tasapainoisen istuma-asennon rakentaminen
Pianistisen taidon keskiössä on hyvä istuma-asento (Jacobson 2006, 155; Mark
2003, 36; Ahonen teoksessa Vikman 2001; Agay 1981, 13; Matthay 1977, 105). Hyvä
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playing mechanism. In this sturdy, supple, and flexible system of levers and joints and supports, each
individual part has its special, well-defined function and is activated and coordinated with the others
by that most remarkable of all computers, human brain. To make this entire miraculous mechanism
to work smoothly and efficiently takes time, patience and intelligence. Or to put it simple, it takes
practice.
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istuma-asento on tasapainoinen ja aktiivinen, ja se mahdollistaa vapaan liikkumisen
tarvittaessa. Kehon paino lepää istuinluiden varassa ja selkäranka on linjattuna
lantiosta niskaan ja päälaelle saakka. Lantion ja rintakehän tulisi olla niin sanotuissa
keskiasennoissa.
Lannerankaa tukevat lihakset toimivat parhaiten silloin, kun lantion ja lannerangan
asento on optimaalinen. Lantion keskiasennossa (ns. neutraaliasento) lannerangan
nikamien nivelet ovat keskiasennossa ja lanneranka muodostaa loivan taakse
taipuvan kaaren. Rintakehän ja koko ylävartalon tulee levätä suoraan lantion päällä.
Tällöin alaselän kuormitus pysyy tasaisena ja lannerangan nikamien kuormitus on
optimaalinen. Pään asennolla hallitaan koko vartalon asentoa. Jos pään asento on
huono, vaikuttaa se sekä lantion että rintakehän asentoon. Pään liike ohjaa siis muun
vartalon liikettä. (Mark 2003, 36–37.)
Pää lepää ylimmän kaularangan nikaman, eli atlas-nikaman, päällä selkärangan
jatkeena, ikään kuin ”kellumassa kepin nokassa”. ”Kepin nokassa kelluvan pään” on
helppo kääntyä horisontaalisessa linjassa oikealle ja vasemmalle. Pään vertikaalista
liikkumista kontrolloiva kuvitteellinen akseli sijaitsee kallon sisällä, korvien välissä.
Sen ympäri pää liikkuu vastaavasti ylös ja alas. Kaularangan ollessa optimaalisesti
linjassa selkärangan kanssa, pysyvät kaulan ja niskan lihakset rentoina. Pianisteilla
on taipumusta antaa pään kurottaa hieman eteen, tällöin sen paino haittaa
tasapainoista asentoa kuormittamalla yläselän ja hartiaseudun lihaksia
tarpeettomasti. Istuessa tulisi pianistin selkärangassa olla luonnolliset kaareutumat
ja yliojentamista kuin myös huonoryhtisyyttä tulisi välttää. (Mark 2003, 38–39.)
Pianistin tulisi istua kohdistettuna keskelle koskettimistoa, kehon keskilinja
linjattuna keski D-n kanssa. Lasten on hyvä istua penkin etupuolella, jotta heidän
jalkansa yltävät maahan ja jotta keho pääsee taipumaan lantiosta. Lapsilla, joiden
jalat eivät ylety maahan saakka, tulisi olla koroke jalkojen alla. Lasten tulisi myös
istua riittävän kaukana koskettimistosta, jotta kädet pääsevät liikkumaan vapaasti.
Koskettimiston ja soittajan väliin täytyisi jäädä ainakin kahden kämmenen levyinen
vapaa tila. Ylävartalon tulisi olla vapaa taipumaan kohti koskettimistoa.
Soittajan tulisi kyetä hahmottamaan, että vartalo taipuu lantiosta, ei vyötäröstä.
(Mark 2003, 46–48). Kokemukseni mukaan lapset varsin usein kuvittelevat, että
vartalo taittuu nimenomaan vyötäröstä. Markin mukaan keskivartalon tulisi tukea
käsivarsien liikettä myötäilemällä lantiosta, esimerkiksi rullaamalla painoa oikealle
istuinluulle, kun käsi soittaa korkealta. Myötäily tapahtuu siten, että keskivartalo
liikkuu kokonaisuutena ja selkärangan linjaus säilyy. Kun molemmat kädet soittavat
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koskettimiston äärilaidoilla, tulee ylävartalon nojautua hieman eteen. Tämä
mahdollistaa käsien yltämisen äärirekistereihin (Mark 2003, 46–54; ks. myös
Jacobson 2006, 155–156.)
Käsivarret lepäävät rentoina ja kyynärvarsi on linjassa koskettimiston kanssa. Jos
ranne on matalammalla kuin koskettimisto, soittaja joutuu käyttämään luonnottoman paljon sormia ja ranne jännittyy helposti. Toisaalta, jos ranne taas nousee
rystysten yläpuolelle, on kämmenen tukea sormille vaikea rakentaa. Kun kädet
roikkuvat vapaana vartalon vieressä, tulisi kyynärpään olla luonnollisesti
taipuneena, irti kyljistä. Luonnollinen kämmenen asento löytyy, kun käden annetaan
roikkua vapaana ja sormet ovat luonnollisesti taipuneet. Liikaa kannattelua tulisikin
välttää. Käsien tulisi antaa levätä luonnollisesti vartalon vierellä. Kun käsi siirtyy
koskettimistolla paikasta toiseen, tulisi sen siirtyä kokonaisena ja turhaa ranteen
kääntöä sivusuunnassa tulisi välttää. (Mark 2003, 84–85; ks. myös Jacobson 2006,
155–156.)

8.1.2 Käden ”vapaasta pudotuksesta” legato-soiton alkeisiin
Koska karkeamotorinen koordinaatio kehittyy ennen hienomotoriikkaa, soittaminen
tulisi aloittaa karkeamotorisilla, koko käsivarren liikkeillä (Jacobson 2006, 157).
Käsivarren tehtävä on viedä paino koskettimille. Tästä syystä aluksi harjoitellaan ns.
vapaata pudotusta, yhtä pianonsoiton perusliikkeistä. Legato-soitto kannattaa
aloittaa vasta sitten, kun lapsi osaa viedä painon jokaiselle sormelle käsivarren
avulla. Legato-soitto omaksutaan vähitellen, aloittaen kahden äänen kaarista.
Legato-soiton idea on soittaa useita ääniä yhdellä käsivarren liikkeellä. Tämä vaatii
käsivarren liikkeen ja sormen liikkeen yhdistämistä. Yhdistävänä tekijänä on
joustava ranne, jonka jouston avulla paino siirretään koskettimelta toiselle. (Ks.
myös Jacobson 2006, 155–156.)
Vapaassa pudotuksessa äänen tuottaa koko käsivarren liike. Tätä pehmeätä
käsivarrenliikettä tulisi harjoitella ensimmäisestä tunnista saakka. Käsivarren
pudotessa koskettimille mahdollisimman kontrolloidusti, mutta vapaasti, sormen
tehtävä on tarttua koskettimeen, jolloin ranne joustaa ja vapautuu. Kyseessä on
plastinen, luonnollinen liike. Vapaan pudotuksen tarkoituksena on pyrkiä löytämään
mahdollisimman vapaa soittoliike ja niin ikään myös pyrkiä löytämään sellainen
tapa soittaa, joka tuottaa mahdollisimman hyvän äänen. Soitossa on siis heti mukana
myös soinnin laatu. Tasainen laulava sointi syntyy, kun käsivarren painoa viedään
huolella kaikille äänille.
Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta
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Vapaassa pudotuksessa tulisi sormenpään reagoida koskettimeen tarraamalla juuri
oikealla hetkellä. Kun tätä harjoitetaan sinnikkäästi, sormenpää alkaa vähitellen
aktivoitumaan. Sormenpään tulee olla mahdollisimman varma, tarkka ja kiinteä.
Kämmenen rystyskaaren tulee olla hyvin tuettu, mutta joustava. Sormen
aktiivisuutta ja vakautta voi harjoitella erikseen siten, että kämmen lepää tasaisella
alustalla, esimerkiksi pianon kannen päällä. Tästä rennosta lähtöasennosta
siirretään käden painoa yhden sormenpään varaan, niin että kolmas rystynen
(metacarpophlangeal-nivel [eli MCP]) nousee ylös.83 Markin mukaan MPC-nivel on
sormen tukipiste, ja myös nopein sormien nivelistä. Ensimmäinen ja toinen nivel
ovat erikoistuneita voimaan, eli niveliä, joiden avulla sormen vakaus rakennetaan.
Jos kolmas rystynen ei opi kannattelemaan painoa, se aiheuttaa painetta ranteeseen
ja sormien liikkuvuus vaikeutuu. (Mark 2003, 92–94; ks. myös myös Jacobson 2006,
159–160.)
Käden vapaata pudotusta kannattaa harjoitella ensin ilman pianoa. Tällöin kättä
pudotetaan omaan syliin tai sivulle. Tämän jälkeen opettaja "lainaa kättä", jolloin
oppilas opettelee pitämään käden mahdollisimman rentona opettajan liikuttaessa
sitä. Tällöin opetellaan "päästämään irti", eli olemaan kontrolloimatta käden liikettä.
Oppilas voi myös itse harjoittaa tätä "käden lainausta". Tämä tapahtuu siten, että
oppilas kannattelee ja liikuttaa toista kättään (pitäen kiinni esimerkiksi hihasta),
kannateltavan käden ollessa mahdollisimman rentona.84
Vapaasta pudotuksesta siirrytään harjoittelemaan painonsiirtoa ääneltä toiselle eli
kahden äänen kaaria. Kahden äänen kaarissa käsivarren jousto tapahtuu samalla
tavalla kuin vapaassa pudotuksessa, mutta jatkuu painonsiirrolla toiselle äänelle.
Alkeisversiossa opetan oppilaan tekemään kaksi joustoa ranteella, molemmille
äänille oman. Kun tämä sujuu, pyritään yhdistämään kaksi liikettä yhdeksi joustoksi,
jossa paino siirtyy liu’uttaen sormelta toiselle. Kaarisoitossa on tärkeää, että kaaren
ensimmäistä ääntä soittava sormi tarttuu hyvin koskettimeen. Kun sormi tarttuu,
vapautuvat ranne ja käsivarsi ylimääräisestä jännityksestä. Tarttumisen jälkeen

Kutsumme tätä oppilaiden kanssa kameli-harjoitukseksi. Olen omaksunut harjoituksen Katarina
Nummi-Kuismalta. "Kameliharjoitusta" tulisi tehdä mahdollisuuksien mukaan heti ensimmäisistä
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tunneista saakka.
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Lisää vapaan pudotuksen harjoituksista katso Jacobson 2006, 158; Kianto 1994, 60–63; Lehtelä–

Sarmanto-Neuvonen–Saari 2008.
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paino rullataan kaaren jälkimmäiselle äänelle, josta käsivarsi nousee ranne edellä,
vapaalla liikkeellä. Sekä vapaata pudotusta että kaaria tulisi harjoitella
muuntelemalla nyansseja ja tempoa. (Ks. myös Jacobson 2006, 158–159.)

8.1.3 Soittamisessa tarvittavat liikeradat
Vaikka pianonsoitto mielletään hienomotoriseksi taidoksi, soittaja tarvitsee sormien
eriytyneen toiminnan lisäksi myös hyvää vartalon hallintaa ja käsitystä siitä, miten
käsien eri osat toimivat yhteistyössä. Niin ikään tarvitaan monimuotoisten
liikkeiden ketjuttamista. Liikkeitä ketjuttamalla soittaja muodostaa erilaisia
liikereittejä, joilla hän operoi koskettimistolla ja esimerkiksi siirtyy paikasta toiseen.
Näitä reittejä, jotka vähitellen vakiintuvat, kutsun liikeradoiksi. Pianonsoitossa
käytettävien liikeratojen tarkoitus on mahdollistaa sormien vapaa toiminta. Niiden
tarkoitus on myös siirtää käsiä paikasta toiseen, pitää yllä liikkeen jatkuvuutta,
säädellä käsivarren painoa sekä hallita voiman käyttöä ja vauhtia.
Luonnollisten liikeratojen harjoittaminen edistää lapsen kokonaisvaltaisen
kehonkäytön huomioon ottavaa soittamisen tapaa. Luonnolliset liikeradat syntyvät
käsien liikkeiden jatkuvuudesta ja virtaavuudesta ja vaativat oikea-aikaista kykyä
rentouttaa lihaksia. Jäykkä käsivarsi ei useinkaan edes auta käsien ja sormien
toimintaa. Pienet lihakset ovat nopeita, mutta heikkoja (esimerkiksi sormet) ja
suuret lihakset hitaita, mutta vahvoja (selän, käsivarren, ja kyynärvarren lihakset).
Nopeat sormitekniset juoksutukset soitetaan mahdollisimman pienillä lihaksilla eli
sormilla. Hallittu ja keveä käsivarsi, kyynärvarsi ja ranne edesauttavat sormien
toimintaa. Tämäkin edellyttää kykyä säädellä käsivarren painoa ja rentouttaa
lihaksia. Nopeasti soittaminen on mahdotonta, ennen kuin lapsi oppii rentouttamaan
käden sormien ollessa koskettimilla, ”koskettimen pohjassa”.85 Vähitellen sormet
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Kokemukseni mukaan kehon toiminta on välillisesti kytköksissä myös kuuloon, auditiiviseen

aistiin. Mitä ekonomisemmin ja sujuvammin soittaminen tapahtuu, sitä paremmin tunnun kuulevani
ja kuuntelevani mitä soitan. Kokemukseni mukaan vasta, kun oppii rentoutumaan koskettimilla, eli
”päästämään irti” äänestä, luottamaan pianon sointiin, osaa myös vapautua turhista jännityksistä ja
päästää soinnin resonoimaan kehossa. Mielestäni tämä soittimeen (tai voi sanoa myös ”sointiin” tai
”musiikkiin”) ”luottaminen” on yksi pianoon ja sen soittamiseen liittyvä erityispiirre. Minulla kesti
vuosia oppia luottamaan pianon sointiin, koska se kietoutuu niin elimellisesti kehon hallintaan.
Kokemus luottamuksesta oli pianistisen kehittymiseni kannalta erittäin merkittävä.
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eriytyvät siten, että on mahdollista soittaa yhdellä sormella tukevasti toisten ollessa
rentoina.

8.1.4 Soittajan kinesteettisen kartan rakentaminen
Alkeistekniikassa opetellaan siis käyttämään kättä ensin kokonaisuutena ja sitten
vähitellen eriyttämään liikettä kyynärpäästä, ranteesta ja sormista. Luonnollisen
soittoliikkeen taustalla on oppilaan kinesteettinen ymmärrys eli havaintomotoriset
taidot (ks. tarkemmin: Luku 7. Havaintomotoriset taidot ja pianonsoitto).
Havaintomotoristen taitojen avulla jokaiselle meille kehittyy kinesteettinen kartta
omasta kehosta. Tämän kartan avulla me toimimme ja hahmotamme itseämme
maailmassa. Sen avulla myös soittaja oppii tuntemaan oman kehonsa liikkeet ja
mahdollisuudet toimia soittimen kanssa (Mark 2003, 8–15).
Kinesteettistä karttaa tulisikin pyrkiä kehittämään ensimmäisestä soittotunnista
lähtien. Se kehittyy, kun soittaja havainnoi, miten liikkeellä ja sen aikaan saamalla
äänellä on yhteys. Pehmeällä ja kevyellä liikkeellä saadaan pianosta hiljainen ja
pehmeä ääni, pehmeällä ja raskaalla liikkeellä pehmeä ja voimakkaampi ääni.
Nopealla liikkeellä saadaan iskevämpi ääni. Staccatot vaativat jo hyvinkin
kimmoisasti kokonaisuutena pomppivaa kättä ja nopeaa, tarkkaan ajoitettua
sormitekniikkaa.
Koska pikkupianistien on hankala omaksua vapaita käden liikkeitä soiton aikana,
kesken kappaletta, kannattaisikin erilaisia pianonsoitossa vaadittavia liikkeitä
harjoitella erikseen, ilman soitinta (ks. myös Gat 1980, 266). Tähän tarkoitukseen
olen koonnut ja osittain itse kehittänyt motorisia harjoitteita eli "pianojumpan".86
Haluan tässä erityisesti korostaa, että pianojumppa on pianotuntien lämmittely- ja
oheisharjoitus, joka ei missään tapauksessa korvaa varsinaista
pianonsoitonharjoittelua vaan pyrkii tukemaan sitä. Pikkupianisti joutuu
kohdistamaan soitonopiskeluun kaiken energiansa. Harjoittamalla leikin avulla
pianojumppaa, he voivat omaksua hyvinkin lyhyessä ajassa joustavan, plastisen
tavan liikkua, joka on sitten helppo siirtää soittoon.
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Pianojumpat löytyvät verkkosivustolta, osoitteesta www.junttu.net. Ks. myös luku 8.6. Maijan

pianojumppaa.
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Kehon- ja asennonhallinnan kannalta on olennaista, ettei liian monimutkaisia ja
vaativia asioita yritetä soittaa liian aikaisin. Koska ihmisen motorinen kehitys
tapahtuu hierarkkisesti, kaikki häiriöt karkeamotoriikan hallinnassa tulevat esiin
myös pianistisessa hienomotorisessa työskentelyssä. Jos hienomotoriikka työstetään
ilman, että lapsen karkeamotoriset taidot ovat riittävän kehittyneet, saattaa se
myöhemmässä vaiheessa tuottaa suuria ongelmia. Toimivan teknisen perustan
rakentamiseen kannattaa siis varata aikaa. Tämä tapahtuu tekemällä paljon toistoja
ja harjoittelemalla sinnikkäästi niin kauan, että harjoiteltava taito automatisoituu
riittävästi. (Ks. taidon oppimisen teoriaa, luku 5.7.)

8.2

Ei-perinteiset soittotavat apuna alkeistekniikan
kehittymisessä

Játékokin kappaleissa, improvisaatiossa ja lasten omissa kappaleissa käytetään
paljon ei-perinteisiä soittotapoja, joita ovat jo aiemmin mainitsemani erilaiset
klusterit ja glissandot. Seuraavaksi kuvailen mitä hyötyjä näiden soittotapojen
omaksumisessa on, ja miten ne voivat valmentaa oppilasta tulevaisuuden
haasteisiin.

8.2.1 Klusterit
Klustereiden soitto valmistaa ja harjaannuttaa soittajaa pianonsoitossa vaadittavaan
pystysuoraan liikkeeseen, jota tarvitaan esimerkiksi sointujen soittamisessa eli
akorditekniikassa. Klusterisoitto on teknisesti samankaltaista kuin tavallinen
akordisoitto. Ne eroavat toisistaan siinä, että klustereita soitetaan sormien sijasta
koko kämmenellä. Pienen pianistin käsi ei soittouran alkuvaiheessa pysty
soittamaan laajoja ja monipuolisia sointukulkuja, koska sormitekniikka ei ole vielä
eriytynyt ja voimansäätely on vaikeaa. Tästä syystä klusterisoitto avaa
mahdollisuuksia soittaa voimakkaasti ja laajoja otteita ilman turhia fyysisiä
jännityksiä tai huolta oikeista ja vääristä äänistä. Klustereita soittaessaan oppilas
oppii käyttämään kättä yhtenä kokonaisuutena, kontrolloimaan käsivarren liikkeitä
ja säätelemään voiman- ja painonkäyttöä. Klustereiden soitto harjaannuttaa myös
hyppyjen soittamiseen. Hypyissä tulee käden siirtyä paikasta toiseen, joskus jopa
koskettimiston äärilaidalta toiselle. Klustereiden avulla on helpompi hahmottaa,
miten käsi liikkuu kokonaisuutena. Myös liikkeen laatuun on helpompi keskittyä,
kun ei tarvitse vahtia, että sormet kykenevät ylläpitämään soinnun muotoa kädessä
tai sormet osuvat juuri oikeille koskettimille.
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Laajimmat eli kyynärvarsiklusterit opettavat soittajaa käyttämään kättä ja käsivartta
yhtenä kokonaisuutena. Liike on sama kuin soitettaessa suuria ja painavia sointuja.
Koko keho osallistuu soittotapahtumaan, ja painon- ja voimansäätely tapahtuu
keskivartalon tuen avulla. Liike tehdään sysäyksen omaisesti ja vauhdin määrää
ilmaisu. Tärkeä seikka on opetella vakauttamaan hartioiden seutu sekä
rentouttamaan olkapäät ja olkavarret. Olkavarren ja olkapään rentoutus on
olennainen tulevaisuudessa, kun soitetaan oktaaveita, tremoloita ja sointujen
repetitioita. Ilman kykyä vakauttaa keskivartalo ja rentouttaa käsivarren ja
olkavarren lihakset, käsivarren liike ei voi olla vapaa (Mark 2003, 42).
Kämmenklusterit soitetaan kämmenillä tai vaihtoehtoisesti viidellä sormella. Ne
soitetaan läheltä koskettimistoa, lähinnä kyynärvarresta alkavalla liikkeellä. Ranteen
tulee olla vakaa ja se muodostaa käden kanssa yhtenäisen kokonaisuuden.
Kämmenklusterit voidaan soittaa joko mustilta tai valkoisilta koskettimilta tai
molemmilta yhtä aikaa. Kämmen mukautuu koskettimiston muotoon, ja tuntuma
koskettimistoon vahvistuu vähitellen. Myös kämmenklusterisoitto toimii
valmistavana harjoituksena akordisoittoon. Kämmenklustereissa tarvitaan tarkkaa
kosketuksen kontrollia sekä kykyä vakauttaa ranne.
Silityslautaklusterit ovat valkoisilta koskettimilta soitettavia kämmenklustereita,
jotka soitetaan nyrkillä, kämmenpuoli kohti koskettimia. Ne soitetaan läheltä
koskettimistoa, lähinnä kyynärvarresta alkavalla liikkeellä. Myös silityslautaklustereissa ranteen tulee olla vakaa ja se muodostaa käden kanssa yhtenäisen
kokonaisuuden.
Mykät klusterit soitetaan mykkänä eli koskettimet painetaan alas ilman ääntä. Tämä
soittotapa on käytössä usein yläsävelkappaleiden yhteydessä erityisen kaikuefektin
luomiseksi. Mykkien klustereiden avulla oppilas kykenee hahmottamaan pianon
mekaniikkaa, paljonko voimaa tarvitaan koskettimien alas painamiseen ja toisaalta
myös niiden alhaalla pitämiseen. Kun ääntä ei saa syntyä, käden tulee toimia tarkasti
ja hyvin kontrolloidusti. Tällöin myös äkkinäisiä liikkeitä kannattaa pyrkiä
välttämään.
Rotatoivilla klustereilla voidaan puolestaan harjoittaa kiertoliikettä sisältäviä
liikeratoja. Rotaatio on perusliike, jota tarvitaan pianonsoitossa erittäin useasti.
Liike mahdollistaa painonsiirron sormilta toisille ja erityisesti uloimmilta sormilta
toisille. Rotaatiota tarvitaan myös yhdistämään kudoksen eri kerroksia toisiinsa
esimerkiksi tekstuurissa, jossa basso- ja sointulinjat ovat selvästi erillään. Kämmen
on kevyesti nyrkissä ja klustereita soitetaan nyrkin sisä- ja ulkosyrjillä. Kämmen
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siirtyy paikasta toiseen rotaatioliikkeen avulla. Tuntuma koskettimistoon kannattaa
hakea ensin ja soittaa vasta sitten. Vaikka soittamisessa käytettävät liikkeet ovat
laajoja, itse soittotapahtuma tapahtuu aina klaviatuurituntumasta, koskettimien
pinnalta.
Salmiakkiklusterit soitetaan kevyesti suljetulla, pystyyn käännetyllä nyrkillä,
kimmoisasti. Ranne on vakaa. Kyynärpää on samassa linjassa koskettimen kanssa ja
liikkuu myötäillen klustereiden reittejä. Salmiakkiklusterisoitto valmistaa
yksittäisten äänien marcato- ja staccato-soittoa.87 Tällöin käsivarren paino
kohdistetaan tarkasti pienelle alueelle koskettimistolla, useimmiten vain yhdelle
äänelle ja sormelle kerrallaan.
Liukuvat klusterit voivat toimia valmistavana harjoituksena akordien legatosoittoon. Akordien soittaminen legatossa on pianistille erityisen vaativaa. Yleensä
oppilaan pitää olla jo kohtuullisen pitkällä opinnoissaan, ennen kuin tämä tekniikan
osa-alue tulee opiskeltavaksi. Liukuvien klustereiden avulla oppilaan on mahdollista
saada tuntumaa tähän tekniikan lajiin jo soiton alkuvaiheessa. Liukuvat klusterit
soitetaan peräkkäisten, säveliltään osittain päällekkäisten klustereiden sarjana, joka
siirtyy klusteri klusterilta kohti annettua suuntaa. Samaan aikaan 3:s sormi pysyy
annetulla mustalla koskettimella, kuin ankkuroiden soinnut kiertyväksi
"ankkuriäänen" ympärille. Kämmenet soittavat hyvin läheltä koskettimistoa.

8.2.2 Glissandot
Glissando-soitto harjoittaa vaakasuoraa liikettä koskettimilla. Glissandot valmistavat
soittajaa sellaisiin pianotekniikan osa-alueisiin, jotka vaativat vaakasuorasti
etenevää, jatkuvaa liikettä. Näitä ovat esimerkiksi murretut kolmisoinnut, asteikot ja
laajat arpeggiot ja näiden yhdistelmät. Näissä tekniikan lajeissa on tärkeää, että
käsivarsi liikkuu pehmeästi ja joustavasti ja sormet toimivat mahdollisimman
itsenäisesti. Käsivarsi osallistuu soittamiseen, mutta ei häiritse sormien toimintaa.
Glissandoissa osallistuu koko keho aktiivisesti soittamiseen. Jalkojen ja
keskivartalon tehtävä on vakauttaa tasapainoa, kun kädet liikkuvat koskettimiston
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Marcato- ja staccato-soittoa voi harjoittaa myös soittamalla kämmensyrjällä tai käyttämällä sormia

rumpukapuloiden tavoin (ks. Játékok-sivusto: erityiset soittotavat, www.junttu.net). Myös tällöin
ranne tulee pitää vakaana ja kämmen pystysuorassa kyynärvarren jatkeena. Soittoliike tapahtuu
kyynärpäästä, kyynärvarren ollessa samassa linjassa koskettimen kanssa.
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äärilaidalta toiselle. Glissandon liukuessa luontevasti ja tasaisesti kehittyy
soittotapahtuman hallintaa, virtaavuus ja ilmavuus. Glissandosoitto auttaa myös
perinteisemmän pianotekstuurin hallinnassa.
Keskeytyneissä glissandoissa käden liukuminen koskettimistolla ei ole jatkuva, vaan
katkeilee. Tällöin käsi vuorotellen nousee ja laskeutuu koskettimistolle, mutta ilman
että liike pysähtyy. Keskeytyneissä glissandoissa yhdistetään pystysuoraa ja
vaakasuoraa liikettä. Soittotapa harjaannuttaa soittajaa säätelemään käsivarren
painoa sekä liikkeen vauhtia ja virtaavuutta. Keskivartalon tuki on erittäin tärkeä,
koska soittajan täytyy kyetä ylläpitämään asentoaan, vaikka liikkeen vauhti ja
painonsäätely muuntuu jatkuvasti.
Jatkuvissa glissandoissa oikea käsi soittaa ylöspäiset ja vasen alaspäiset glissandot
äänten virratessa keskeytyksettä. Käsien liikkeet ovat samankaltaiset kuin
glissandot itsekin, joustavia ja huolella muotoiltuja. Jatkuvissa glissannoissa on
tärkeää kuunnella huolellisesti glissandojen kaarrokset ja ennakoida niiden
suunnanvaihdokset. Glissandojen kääntymiset tulisi soittaa käsien välisenä legatona.
Tällöin liikkeen ja äänten virtaavuus jatkuu mahdollisimman plastisesti niin, ettei
käsien vaihtoa huomaa. Jatkuvien glissandojen soitto lisää käsien välistä yhteistyötä
sekä käsien liikkeiden plastisuutta.
Glissandoista voi kehitellä monenlaisia harjoituksia sekä improvisaatioita. Niitä voi
esimerkiksi soittaa samaan suuntaan vuorotellen kummallakin kädellä, yrittäen
soittaa aivan samalla tavoin kädestä riippumatta. Glissandoilla voi harjoitella myös
erilaisia nyansseja ja voimavaihteluita. Niillä voi harjoittaa käsien välistä yhteistyötä
liikkeen muuttuessa, esimerkiksi suunnanvaihdoissa tai glissandon siirtyessä
mustilta valkoisille koskettimille. Niitä voi myös soittaa molemmilla käsillä samaan
aikaan; samaan suuntaan tai eri suuntiin. Glissando-improvisaatioissa soittaja voi
luoda esimerkiksi mielikuvia erilaisista luonnonilmiöistä, kuten sateesta, tuulen
huminasta, sateen yltymisestä, myrskyisästä tuulesta, hirmumyrskystä, keveistä
pisaroista, lehtien havinasta ja auringonpaisteesta. (Ks. improvisaatiosta tarkemmin
tämän työn luku 9. Improvisaatio pianonsoiton alkuopetuksessa.)

8.2.3 Ei-perinteisten soittotapojen tuki hyvän soittoasennon
omaksumisessa
Kokonaisvaltaista motoriikkaa hyödyntävät kappaleet auttavat soittajaa löytämään
luontevan istuma-asennon. Koska koko koskettimisto on käytössä, soittaja joutuu
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liikkumaan käsillä ja ylävartalollaan enemmän kuin perinteistä musiikkia
soittaessaan. Käsivarsien liike haastaa tasapainoa, ja soittaja joutuu vakauttamaan
asentoa keskivartalollaan jatkuvasti. Liike pakottaa soittajaa etsimään asentoa, mikä
on vakaa ja missä kädet pääsevät työskentelemään mahdollisimman vapautuneesti
ja hallitusti.
Lapsilla on toisinaan, varsinkin soiton alkuvaiheessa, taipumusta tukeutua
koskettimistoon. Varmistaakseen sormien toiminnan ja vakauttaakseen kehon
asentoa, he saattavat joskus jopa tukea peukaloaan koskettimiston reunaan. He
saattavat myös nojata koskettimiin ja näin etsiä ylimääräistä tukipistettä keholle.
Glissandoja ja klustereita soitettaessa koskettimiin tukeutuminen on miltei
mahdotonta, koska kädet ovat koko ajan liikkeessä. Tämä auttaa ja miltei pakottaa
soittajaa etsimään ja löytämään tasapainoisen istuma-asennon. Kun lapsen
asennonhallinta paranee saattaa se vaikuttaa myös käsien hienomotoriseen
toimintaan (ks. luku 7.5).
Sekä karkeamotorisen että hienomotorisen kehityksen edellytyksenä on riittävä
kehonhallinta. Ei-perinteisiä soittotapoja sisältävien kappaleiden ja improvisaatioiden soitto lisää soittajan kehon- ja asennonhallintaa sekä havaintomotorisia taitoja.
Soittaja kykenee kehittämään omaa kinesteettistä karttaansa soiton avulla. Eiperinteisten, karkeamotorisia liikeratoja hyödyntävien soittotapojen avulla lapsi
kykenee aloittamaan soittamisen hänelle tutusta kehon käyttämisen maailmasta ja
vähitellen muuttamaan sitä hienomotorisempaan suuntaan.

8.3

Ei-perinteisten soittotapojen oppimisen portaat

Soiton oppimisen tapahtuma, erityisesti alkuopetuksessa ja ei-perinteisiä
soittotapoja sisältäviä kappaleita omaksuttaessa, näyttäytyy minulle portaina, joiden
eri askelmilla omaksutaan erilaisia valmiuksia. Näitä oppimisen portaita olen
nimennyt seitsemän, ja ne voi näyttäytyä myös yksittäisen Játékokin kappaleen
oppimisprosessin kuvauksena. Oppimisen lähtökohta on liikkeellinen. Ensin
opetellaan soittamisen tavat ja suunnat ja vähitellen siirrytään aina vain tarkempaan
soittamisen tapaan ja tulkintaan. Oppimisen portaita voidaan soveltaa myös
improvisointiin tai perinteisemmän ohjelmiston opiskeluun. Mielekkäiden
kokonaisuuksien hahmottaminen kannattaa tehdä oppilaan kanssa yhteistyössä.
1. Ensimmäisellä portaalla omaksutaan soittotapojen ja -liikkeiden ”raakaversio”.
Se on mahdollista, ja usein helpompikin, tehdä ilman ääntä, pianon kannen
päällä. Tällöin voidaan keskittyä ainoastaan kunkin liikkeen suorittamiseen ja
Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta
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siihen, miltä se tuntuu ja näyttää. Kun soittotavat ja suunnat on omaksuttu,
siirretään soittaminen koskettimistolle.
2. Toisella portaalla harjoitellaan sama koskettimistolla, äänen kanssa. Tällöin
keskitytään edelleen vain siihen, että soittotavat ja liikkeiden suunnat
omaksutaan.
3. Kolmannella portaalla etsitään ja nimetään musiikista kokonaisuuksia, jotka
kuuluvat yhteen. Näille kokonaisuuksille, fraaseille, pyritään löytämään omat
luonteet eli karaktäärit.
4. Neljännellä portaalla mietitään kappaleen voimavaihteluita ja artikulaatiota ja
opetellaan toteuttamaan ne soittamalla. Tässä vaiheessa tarkennetaan myös
pianotekniset soittamisen tavat karaktääreihin sopiviksi.
5. Viidennellä portaalla fraasit ja kappaleen kokonaisuus alkavat hahmottua. Niille
pyritään löytämään sisäinen logiikka ja mielekkäät ajalliset suhteet. Ajallisilla
suhteilla voidaan leikitellä ja etsiä erilaisia versioita. Tällä portaalla kannattaa
viettää paljon aikaa. Oppilasta olisi hyvä rohkaista soittamaan mahdollisimman
monin eri tavoin ja vasta sitten päättää, mihin suuntaan haluaa kappaleen
esitystä kehittää.88
6. Kuudennella portaalla opetellaan soittamaan kappale sujuvasti ja ilman nuotteja.
7. Seitsemännellä portaalla valmistetaan kappaleesta esitysversio, jossa eri eleet ja
muut musiikilliset tapahtumat seuraavat toisiaan mahdollisimman mielekkäällä
ja loogisella tavalla. Kappaleen luonne vahvistuu, ja musiikille löytyy mielekäs
vauhti ja sujuvuus.

8.3.1 Játékokin Tenyeres-kappale ja oppimisen portaat
Seuraavaksi tarkastelen Tenyeres ( suom. Kämmenillä) -kappaletta soittamisen
oppimisen portaiden näkökulmasta.
Tenyeres-kappale on Játékokin ensimmäisestä kirjasta ja se soveltuu myös aivan
vasta-alkajille soittajille. Kappaleen materiaalina on kämmenklustereita sekä kaksi
tarkasti määriteltyä klusteria, jotka voi soittaa joko sormilla tai kämmenillä.
Ensimmäisessä tarkasti määritellyssä klusterissa vasen käsi soittaa kaikki valkoiset

Puhun nyt ensisijaisesti Játékokin kappaleiden sekä ei-perinteisiä soittotapoja sisältävien
improvisaatioiden harjoittamisesta. Kuitenkin, myös perinteistä ohjelmistoa olisi hyvä harjoitella
88

monin eri tavoin.
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koskettimet väliltä f ja c1 (f, g, a, h ja c) ja oikea kaikki valkoiset koskettimet väliltä
d1 ja a1 (d1, e1, f1, g1 ja a1). Toisessa tarkasti määritellyssä klusterissa vasen käsi
soittaa kaikki mustat koskettimet väliltä gis-cis1 (gis, ais ja cis1) ja oikea vastaavasti
kaikki mustat koskettimet väliltä dis1-gis1 (dis, fis ja gis). (Ks. esimerkki 8.1.)

Esimerkki 8.1. Tenyeres Kämmenillä (2A/I). © Edition Musica Budapest. Julkaistu kustantajan luvalla.

Muut kuin tarkasti määritellyt klusterit ovat aina kromaattisia, koska niiden edessä
ei ole mitään tilapäistä etumerkkiä.89 Klusterit ilman palkkia ovat kestoltaan
pitempiä ja kuudestoistaosa-klusterit ovat lyhyitä. Kurtág on kirjoittanut
esitysmerkinnäksi con moto, joka tarkoittaa liikkuvasti.
Koen kappaleen tunnelman hyvin aggressiivisena. Ensimmäinen klusteri on hyvin
vaativa. Sitä seuraa pitkä fermaatti. Toinen klusteri vastaa annettuun haasteeseen:
seuraa lyhyt fermaatti. Siitä avautuu salamoiva kehitys: ensin kaksi, sitten kolme ja
sitten neljä klusteria peräkkäin. Neljän klusterin jälkeinen fermaatti on miltei
eteenpäin kaatuva. Kappaleen jännitteen huipentaa kaksi klusteria, jotka soitetaan
koskettimiston ääripäistä. Seuraa vielä lyhyt fermaatti, joka on kuin paniikinomainen pysähtyminen rajuuden jälkeen. ”Ainoa” mahdollinen vastaus on piano-dolce,
täydellinen suunnanmuutos, joka osoittautuu väliaikaiseksi. Piano-klusterista
avautuu hurja crescendo kohti viimeistä forteklusteria. Koen, että säveltäjä on

89

Ks. notaatio tarkemmin http://www.junttu.net/a/soittotavat/notaatio.html
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kirjoittanut lopun kaksoisviivalle fermaatin kuvaamaan sitä aikaa, jota kappaleen
rajuuden kokeminen vaatii vielä viimeisen äänen jälkeen.
Ensimmäisellä portaalla opetellaan kappaletta ele kerrallaan, pianon kannen päällä.
Tarkastelemme oppilaan kanssa kumpi käsi soittaa mitäkin ja käsien liikkeiden
suunnat. Kappaleessa on vain kämmenklustereita, joten pianon kannen päällä
soittaminen on helppoa.
Toisella portaalla siirretään kappaleen harjoittelu koskettimistolle. Klusterien
summittaiset paikat mietitään ja pidetään huolta, että käsien osajako pysyy samana.
Soittajan tavoitteena on tietää etukäteen, kumpi käsi soittaa ja mistä kohdasta
koskettimistoa.
Kolmannella portaalla tarkastellaan eleitä. Tässä kappaleessa eleitä rajoittavat
erilaiset fermaatit, joten yhteen kuuluvat klusterit on helppo hahmottaa.90 Tällä
portaalla mietitään siis myös taukojen merkityksiä. Tauothan jaksottavat kappaletta
ja niillä on fraseerauksen kannalta suuri merkitys. Erilaiset fermaatit eroavat
toisistaan kestoissa. Tavallinen alaspäin avautuva fermaatti, jossa on piste on
merkitykseltään pitkä tauko. Alaspäin avautuva fermaatti ilman pistettä on hieman
lyhyempi tauko. Ylöspäin avautuva fermaatti on hyvin lyhyt, pilkun omainen, ja sen
tarkoitus on eteenpäin vievä, ei pysäyttävä.
Neljännellä portaalla tutkiskellaan, ovatko eleet energialtaan samankaltaisia vai
eroavatko ne toisistaan. Mietitään myös taukojen pituuksia ja niiden suhdetta
eleiden rajuuteen. Tauothan voivat olla kuin hengityksen pidätyksiä tai nopeita
pysähtyneitä hetkiä tai jopa eteenpäin kaatuvia pakonomaisia pysähdyksiä. Tässä
vaiheessa myös klusterien soittotapaa kannattaa hioa. Teknisesti klusterit kannattaa
soittaa aina läheltä koskettimistoa. Koska sointi on osa artikulaatiota, tulee sen
latautuneisuudessaankin sen tulee olla hyvin kontrolloitu. Äänen rikkoutuessa sointi
kadottaa vaativan ilmeensä eikä enää puhuttele.
Viidennellä portaalla harjoitellaan kappaletta kokonaisuutena ja kokeillaan erilaisia
ajoituksia. Tauoilla leikitellään ja klustereiden välejä venytetään tai nopeutetaan.
Näin soittaminen pysyy koko ajan elävänä, eikä soittaja tylsisty harjoitteluun.

Kurtág käyttää fermaatteja taukojen asemesta. Niillä on eri merkityksiä riippuen siitä, mihin
suuntaan ne avautuvat ja kuinka isoja ne fyysisesti nuottiviivastolla ovat. Suurilla fermaateilla on
90

suurempi merkitys ja pienillä pienempi.
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Kuudennella portaalla harjoitetaan kappaleesta erilaisia esitysversioita ja pyritään
löytämään kappaleelle sopiva etenemisen tapa. Tässä kappaleessa on tärkeää, että
soittaja pystyy elämään teoksen sisäisesti, jopa ilman fyysistä soittamista. Kappale
kestää vain joitakin kymmeniä sekunteja. Esittäessä se on helposti ohi jo ennen kuin
on alkanutkaan, ellei soittaja ole mieleltään virittäytynyt kokonaisuuteen.
Kuitenkin, jos sisäinen virittäytymisen onnistuu, saattaa kappaleen soittokokemus
olla järisyttävä.
Seitsemännellä portaalla kappaleen luonne vahvistuu ja siitä vakiintuu esitystä
varten tietynlainen versio. Sen version kantava idea voi myös olla, että se on aina
erilainen.
Soittaessa ja opettaessa tätä kappaletta olen huomannut, että sointi, sointu, ele,
fraasi ja muut musiikilliset elementit tulisi tuntea kehossa etukäteen. Soittajan on
kuunneltava kehollaan yhtä paljoin kuin korvillaan. Hän virittäytyy kappaleen
tunnelmaan ja ”näkee ja ajattelee” käsillään. Tästä syystä Játékokin kappaleet
vahvistavat tuntumaa mieleen ja kehoon. Käsivarressa tuntuvat soinnin resonanssi
on tärkeä osa keholla kuulemisen kokemusta.
Tenyeres -kappaletta kannattaa harjoitella ilman ääntä, sekä pianon kannen päällä
että pantomiimina (ilman ääntä koskettimistolla) myös ensimmäisen portaan
jälkeen. Kun harjoittelen taputtaen pianon kannen päällä, keskityn erityisesti
kuuntelemaan aikaa äänten välissä, josta muodostuu kappaleen jännite.
Pantomiimiharjoittelu avaa tietä jatkuvuuteen. Käsivarret ovat liikkeessä koko ajan.
Liikkeet eivät saa rajuudestaan ja nopeudestaan huolimatta muuttua kulmikkaiksi.
Lyhyet fermaatit eivät olekaan lepotaukoja vaan ne vaativat jatkoa edellä ilmaistulle.

8.4

Ei-perinteiset soittotavat apuna motorisissa vaikeuksissa

Seuraavaksi esittelen miten ei-perinteiset soittotavat voivat auttaa motorisien
vaikeuksien kanssa painiskelevaa lasta. Oppilaskuvaus kertoo 7-vuotiaasta Maijasta,
jonka esittelin jo luvun 6 alussa. Havaintoni koskevat aikaa, jolloin Maija oli 6vuotias ja aloitti pianonsoiton opintonsa.

Vauhdin hurmaa ja liikkeen hiljaisuutta

156

KOKONAISVALTAINEN LÄHESTYMINEN OPETUKSEEN

Aloitimme tunnin soittamalla ”sateen ropinaa”. Siinä kättä liu’utetaan pianon
koskettimien päällä ilman ääntä siten, etteivät koskettimet painu pohjaan. 91 Sormien
liukuva liike koskettimien pintaa vasten muodostaa sateen ropinaa muistuttavan
äänen, jota tuottaessaan soittajan on välttämätöntä kannatella kehoaan ja liikuttaa
käsiään aivan keveästi. Maijan oli helpompi soittaa seisaaltaan, koska pystyasennossa
hänellä oli parempi tuntuma omaan kehoonsa. Kokeilimme pystyisikö Maija
säilyttämään tuntuman kehoonsa, kun hän siirtyi pieneksi hetkeksi soittamaan
istualtaan. Tarkoituksena oli vähitellen löytää Maijalle myös sellainen istuma-asento,
jossa hänellä olisi hyvä olla ja kädet pääsisivät liikkumaan vapautuneesti.
Sateen ropinan jälkeen jatkoimme soittamista seisaaltaan. Aloimme yhdessä kehittää
kappaletta, joka sai nimeksi Auringonsäteitä ja pilviä. Koska Maija oli soittanut
pianoa vain joitakin tunteja, opetin hänelle aluksi erilaisia tapoja soittaa. Auringon
säteet olivat mahdollisimman kevyellä ”merenneitokädellä” pedaalin varassa
soitettuja yksittäisiä ääniä pianon ylärekisterissä. Huolehdin itse pedaalin käytöstä.
Kun säteitä oli soitettu jonkin aikaa, mukaan tulivat pilvet. Pilvet olivat matalalta
soitettuja pehmeitä ja tummia kämmenklustereita. Nämä eri elementit vuorottelivat
jonkin aikaa, auringon säteet pilkottivat pilvien lomasta. Kehittelimme myöhemmin
kappaletta niin, että pilvet tihenivät ja tuuli alkoi puhaltaa: ensin klusterit tihenivät ja
vähitellen mukaan tulivat glissandot. Tuuli saattoi yltyä rajuilmaksi saakka, silloin
mukaan tuli ukkonen. Ukkonen toteutettiin soittamalla voimakkaita klustereita
vuorokäsin pianon alarekisteristä. Kappale saattoi päättyä ukkoseen, tai
vaihtoehtoisesti ukkonen väistyi, ja aurinko alkoi pilkottaa pilvien lomasta.
Yhdessä luodun improvisaation ideana oli saada Maija kokeilemaan erilaisia
soittotapoja, etsimään pianosta erilaisia värejä ja ilmaisemaan itseään. Maija kokeili,
miten käsivarsia liikutetaan hyvin kevyesti ja miten niiden painoa voidaan säädellä.
Samalla hän havainnoi, missä päin koskettimistoa ovat matalat ja korkeat äänet ja
tuli myös tutuksi pedaalin kanssa. Erilaiset soittotavat ja musiikilliset elementit
tarjosivat mahdollisuuden tutkia käsien painoa, esimerkiksi auringon säteiden avulla
etsittiin kevein mahdollinen kosketus.
Lähestyin soittamista kehon kokemuksen kautta. Kysyin Maijalta, kuinka kevyiksi hän
pystyy kädet tekemään ja miten tällaiset kevyet kädet liikkuvat, miltä käsissä tuntuu.

91

Sateen ropinaa –harjoitus on katsottavissa www-sivustollani, osoitteessa:

http://www.junttu.net/a/soittotavat/miksu_sateen_ropinaa.html
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Improvisoidessaan Maija käytti lähinnä laajoja, plastisia liikkeitä. Sormia tarvitsi vain
yksittäisissä äänissä (2. ja 3. sormi), joten käsivarsi toimi kuin suurena yhtenäisenä
sormena tai siveltimenä.92 Yksittäiset äänet pyrittiin soittamaan mahdollisimman
kauniisti ja herkästi, yhdistämällä soinnin laatu liikkeen laatuun.
Maijalle ja muille oppilaille, joilla on motorisia ongelmia, on yhteistä oman
kehontuntemuksen puute. Kun tällainen oppilas saa edetä itselleen luonnollisessa
tahdissa ja osallistua soittamiensa kappaleiden luomiseen, hänen itseluottamuksensa kasvaa ja samalla vahvistuu myös luottamus omaan kehoon. Tällaisen lapsen
kanssa kannattaa kiiruhtaa hitaasti ja tehdä paljon toistoja, jotta osaaminen ja
fyysinen varmuus vakiintuvat. Musiikillinen lahjakkuus ei ole samaa kuin motorinen
lahjakkuus. Lapsen motoriikka saattaa kehittyä keskimääräistä hitaammin tai
myöhempään. Kuten aiemmin mainitsin, keskimääräisestä kehitysvauhdista voi olla
kahdenkin vuoden poikkeama suuntaan tai toiseen ja silti kyseessä on vielä
normaali kehitys (Laasonen 2005, 214).
Motorisen kömpelyyden takana voi olla kehityksen viive: käden eri osien, erityisesti
ranteen ja sormien käyttö, ei ole vielä eriytynyt ja tällöin perinteisten pianokappaleiden soittaminen ei vain vielä onnistu. Näennäisesti hyvinkin helppojen
kappaleiden soittaminen voi tuntua niin vaativalta ponnistukselta, että lapsi
ahdistuu ja turhautuu. Tässä tapauksessa karkeamotorisia liikeratoja hyödyntävät
soittotekniikat voivat pitää häntä soittamisen ilossa (ja ilmaisussa) kiinni. Joskus voi
myös tulla vastaan lapsi, jolla ei ole kinesteettistä tai visuaalista mielikuvaa
soittamisesta, eli hän ei ole nähnyt tai kuullut kenenkään soittavan pianoa. Häneltä
puuttuu mielen sisäinen kuva siitä, miltä hänen soittonsa pitäisi kuulostaa ja
näyttää. Tällaiselle oppilaalle olisi erityisen tärkeää, että he näkisivät muiden eri
ikäisten toverien soittavan ja että opettaja soittaisi tunnilla heidän kanssaan ja myös
malliksi.
Maijan tapauksessa kyseessä oli luullakseni kehityksen viivästymä. Käden uloimmat
sormet (4. ja 5. sormi) eivät olleet vielä eriytyneet. Kehitys tapahtuu sisältä ulospäin
(eli peukalosta uloimpia sormia kohti) myös käsissä. Nyt, kirjoittaessani tätä
raporttia, Maija on opiskellut pianonsoittoa kaksi ja puoli vuotta. Hän on juuri

Tällainen soittotapa voidaan mieltää hienomotorisen työskentelyn esiharjoitukseksi. Sillä tuetaan
hienomotorista toimintaa. Liikunnan puolella yleensä mailalla ja pallolla leikkiminen toimii
92

vastaavana esiharjoituksena kirjoittamiseen (vrt. Karvonen 2000, 17.)
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täyttänyt yhdeksän vuotta, ja hänen motorinen kehityksensä alkaa lähestyä muiden
samanikäisten tasoa. Maijalle kokonaisvaltainen tutustuminen pianonsoittoon oli
tärkeää, koska muutoin hän olisi saattanut turhautua ja ahdistua tehtävien
vaativuudesta niin, että soittoharrastus olisi jäänyt. Aloittaessaan soittamisen Maijan
lateraalisuuden havaitseminen ja silmien motoriikka eivät olleet vielä kehittyneet
niin pitkälle, että hän olisi osannut lukea tai kirjoittaa sujuvasti. Tämä näkyi pianon
ääressä siten, ettei hän hahmottanut oikeata ja vasenta eikä hän kyennyt lukemaan
nuotteja ja soittamaan yhtä aikaa. Hänen oli myös vaikea ylläpitää soittoasentoa,
koska hän ei kyennyt pitämään yllä tasapainottavaa kiintopistettä katseellaan.
Erityisen vaikeaa oli soittoasennon ylläpito silloin, kun katsetta piti siirtää paikasta
toiseen, esimerkiksi kädestä toiseen tai nuoteista käsiin tai koskettimistolle ja
takaisin.
Huomasin myös, että perinteiset kappaleet (laulut ja pienet pianokappaleet)
kannatti soittaa ”fokuksessa” eli niin, että kädet olivat mahdollisimman lähellä
toisiaan. Tällöin Maija pystyi hahmottamaan molempien käsien toimintaa
siirtämättä katsettaan. Myös käsien symmetrinen käyttö oli hyvä ratkaisu. Soitimme
siis molemmilla käsillä vain sellaisia kappaleita, joissa samat sormet soittivat yhtä
aikaa ja kädet usein samaa rytmiä. Fokuksessa soittaminen ja vapaa improvisointi
eivät olleet ristiriidassa keskenään vaan tukivat toisiaan. Improvisoiduissa
kappaleissa hyödynnetään karkeamotorisia taitoja ja melodisissa pikkukappaleissa
(”fokuskappaleissa”) vastaavasti hienomotorisia taitoja.

8.5

Maijan soittoasento

Maijalla oli siis suuria vaikeuksia istumisessa. Tasapainoisen soittoasennon
löytyminen osoittautuikin tärkeäksi etapiksi tiellä kehon hallintaan. Pianon ääressä
istuminen vaatii hyvää kehonhallintaa, lateraalisuuden kokemusta, asentotuntoa ja
havaintomotoriikkaa. On havaittu, että usein lapsilla, joilla on motorisen oppimisen
vaikeuksia, on vaikeuksia myös kirjoitusmotoriikassa mm. huonon istuma-asennon
vuoksi. Tällöin lapselle voidaan hankkia erityistuoli, joka tukee asennon ylläpitoa.
Pianonsoitossa tätä mahdollisuutta ei toistaiseksi ole, vaan asennon ylläpitäminen
kokonaisuudessaan on lapsen omien lihasten aikaansaamaa toimintaa. Syitä
asennon hallinnan puutteeseen voikin olla useita, lähtien huonosta lihaskunnosta
aina aistien tuottaman tiedon tulkintaan ja niiden perusteella tuotettujen
toimintojen toteuttamiseen.
Aluksi Maija istui aivan kippurassa. Käsivarret olivat raskaat, ja kaikki huomio meni
koskettimen alas painamiseen. Maija ei kyennyt erittelemään käsien eri osien
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toimintaa liikuttamalla vain osaa kädestä, vaan käsi toimi eriytymättömästi ja usein
holtittomasti. Hänellä oli myös taipumusta puristaa kyynärpäät kylkiin kiinni, jotta
käden hallinta olisi vakautunut. Samat vaikeudet näkyivät, kun Maija istui pöydän
ääressä. Kirjoittaessaan hän mieluiten nojasi käsivarsillaan pöytään, ja hänellä oli
vaikeuksia voimansäätelyssä: kynä meni usein paperista lävitse. Kun Maijan
soittoasento vähitellen vakautui, se vaikutti suoraan muuhunkin kehon hallintaan.
Käsivarren hallinta parani, ja sormet alkoivat vähitellen eriytyä. Koska energiaa
vapautui asennon ylläpidosta soittamisen muihin toimintoihin, hän yllättäen pystyi
havainnoimaan soittoaan paremmin kuin ennen ja esimerkiksi huomasi, milloin
lauloi eri tavoin kuin soitti.93 Soittoasennon löydyttyä myös käsivarsien keveys
löytyi helpommin.
Improvisaatioiden avulla Maija pääsi sukeltamaan musisoimisen maailmaan. Hänen
itsetuntonsa vahvistui, kun hän huomasi pystyvänsä soittamaan monipuolisesti,
vaikka hänen motoriikkansa ei vielä ollutkaan eriytynyt perinteisen pianonsoiton
vaatimalle tasolle. Soittaessaan laajoja liikkeitä vaativia kappaleita Maija tutustui
omaan kehoonsa ja soittimeensa. Improvisaation avulla Maija pystyi musisoimaan
ilman nuotinluvun vaikeutta.94 Improvisaatiota esittelen tarkemmin seuraavassa
luvussa.

8.6

Maijan pianojumppaa

Paikallaan olo, varsinkin istuminen, ahdisti helposti Maijaa. Hän saikin välillä soittaa
seisaaltaan, ja teimme soittamisen lomassa motorisia harjoituksia ilman pianoa.
Tämä ”pianojumppa” onkin osoittautunut suureksi avuksi opetustyössäni.95 Jumpan

93

Tämä oli mielenkiintoinen ilmiö. Maija osasi laulaa kohtuullisen hyvin. Jos hän lauloi samaan aikaan

kuin soitti, laulu saattoi kuitenkin mennä miten sattui, eikä hän edes itse huomannut sitä.
94

Mielestäni soiton alkuopetus ja nuotinluku kannattaisi erottaa toisistaan. Emmehän opettele

puhumaan ja lukemaan äidinkieltäkään samanaikaisesti. Nuotinkirjoitus on symbolijärjestelmä, joka
vaatii ymmärtämistä ja tulkitsemista. Siksi on mielestäni motivoitua opettaa ensin taitoa ja vasta
sitten merkkijärjestelmää. Näin lasten koko keskittyminen suuntautuu soittamiseen ilman, että
välissä olisi nuotinluvun mukanaan tuoma toinen, vaativa kognitiivinen prosessi.
95

Motoriset harjoitukset ovat koostettu eri lähteistä (ks. lisää Muukka 2000; Ahonen 1992; Birath

1999). Videoesimerkit harjoituksista löytyvät osoitteesta www.junttu.net.
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avulla voidaan kehittää kehon ja käsien koordinaatiota. Usein aloitan ryhmätunnit
”pianojumpalla”.96 Maijan kanssa jumppaa harjoiteltiin aina tunnin aluksi.
Jumppaan sisältyi valikoivasti aina osa seuraavista harjoituksista:
1.

Maalataan taloa. Kättä liikutetaan ilmassa siveltimen omaisesti
vertikaalisesti, kuin maalattaisiin taloa. Ranne pyritään pitämään joustavana
ja käden liike elastisena.

2.

Pestään ikkunoita. Ilmaan tehdään kämmenillä ympyröitä, ikään kuin
pestäisiin ikkunoita. Liike tehdään käsillä erikseen ja yhdessä, samaan
suuntaan ja eri suuntiin.

3.

Ristiaskellus. Rytmikäs marssikävely, jossa kosketetaan kädellä aina
koukistuvan jalan polvea. Tämä oli Maijan lempiliike.

4.

Makaava kahdeksikko.97 Laitetaan kädet kehon etupuolelle ristiin, peukalot
vierekkäin. Peukaloilla piirretään makuullaan olevaa kahdeksikkoa
(äärettömän merkkiä) ilmaan, kädet liikkuvat pehmeästi ja keho on
mahdollisimman paikallaan, tarkkaavaisena ja kuuntelevaisena. Silmät
seuraavat liikettä tarkasti, mutta pää pyritään pitämään paikallaan.

5.

Sormilaulu. Lasten laulu: ”Missä on peukalo, missä on peukalo, täällähän
minä...”. Laulu lauletaan sorminumeroilla, joita käytetään pianonsoitossa
(peukalot ovat 1., etusormet 2. jne.). Sormilaulun tavoitteena on lisätä
oppijan kehon hahmottamista.

6.

Sormitaputus. Asetetaan käsi vartalon eteen. Pidetään peukalo paikallaan.
Kosketetaan jokaisella sormenpäällä saman käden peukaloa ”..se on niin kuin

Kaikki oppilaani käyvät viikoittain oman tuntinsa lisäksi ryhmätunnilla. Ryhmäkoko vaihtelee
kahdesta kuuteen lasta.
96

Ristiaskellus ja makaava kahdeksikko ovat braingym -liikkeitä. Aivojumppa (Braingym) on Paul
Dennisonin 1970-luvulla kehittämä menetelmä, jolla yksinkertaisten liikkeiden avulla pyritään
97

edistämään aivopuoliskojen välistä yhteistyötä. Aivojumppaharjoitukset jaetaan kolmeen osaan.
Nämä ovat kehon keskilinjan liikkeet, pidentävät liikkeet ja energiaharjoitukset. Erityisesti kehon
keskiviivan ylittävät liikkeet sekä kehon molempia puolia käyttävät ristikkäisliikkeet integroivat
aivopuoliskot tehokkaasti yhteistyöhön. Keskilinjan ylittäminen on välttämätön taito kaikissa
toiminnoissa, joissa tarvitaan kehon kumpaakin puolta. Aivojumpan keskilinjan liikkeet helpottavat
normaaliin kehitykseen kuuluvien taitojen kypsymistä ja vahvistavat jo olemassa olevia taitoja.
(Birath 1999, 38). Liikeaivokuoren säännöllinen aktivointi tekee hermoverkoista aiempaa
yksityiskohtaisempia, jolloin suoritukset paranevat kaikilla elämänalueilla ( Hannaford 2002, 112).
Ks. myös www.kinesiologia.fi.
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tekis give me five, jokaiselle sormelle erikseen..” (Maijan ilmaisu). Harjoitus
tehdään ensin kummallakin kädellä erikseen ja sen onnistuttua myös
molemmilla käsillä yhtä aikaa. Myöhemmin harjoituksen sujuessa sen voi
tehdä silmät kiinni. Vielä haastavampi harjoitus on, jos kädet tekevät sen eri
suuntaan, esimerkiksi vasen käsi aloittaa 5. sormesta ja oikea 2. sormesta.
Kun tämän harjoituksen pystyy tekemään niin, että samanaikaisesti laulaa tai
puhuu, liike on todella automatisoitunut (Karvonen 2000, 56–57).
7.

Puu. Harjoituksessa leikitään, että ihminen on puu. Keskivartalo on puun
runko, jalat ovat juuret ja kädet puun oksat. Oksat kurottautuvat ensin ylös ja
sitten kauas sivulle. Sivulle ojentautuessa oksien päihin tekee lintu pesän
(kämmen muuttuu pehmeäksi ”pesäksi”). Sitten tehdään taikatemppu: oksat
muuttuvat käsivarsiksi ja linnunpesät vastaavasti soittokädeksi
(”soittopesäksi”). Käsivarret laskeutuvat soittoasentoon, kyynärpäät kylkien
viereen. Soittopesän muuttuessa soittokädeksi löytyvät myös soittosormet.
Harjoitus kannattaa tehdä pianon ääressä istuen.

8.

Silitetään kissaa (pianon ääressä). Tämä harjoitus tehdään ilman ääntä (jotta
kissa ei heräisi) pianon koskettimilla. Silitetään kämmenellä mustien
koskettimien ryhmiä eri puolelta koskettimistoa. Tunnustellaan koskettimia
kämmenillä.

9.

Kissa venyttelee. Pidetään käsi koskettimilla pyöreässä asennossa.
Vuorotellen nostetaan ja lasketaan rystysiä, niin kuin ne olisivat kissan
selkäranka.

10.

Kissa nukkuu ja koira tulee ja pelästyttää sen (pianon ääressä). Alkaa kuin
edellinen, mutta koira (opettaja ”pelästyttää”, haukahtamalla) pelästyttää
kissan, ja silloin kissa levittää kyntensä haralleen (kämmenet levitetään auki
salamannopeasti). Kun koira on mennyt, kissa asettuu takaisin nukkumaan.

11.

Aurinkoa kohti kurottautuva puu. Kädet kurotetaan korkealle ylös
sormenpäät ojennettuna. Kädet pudotetaan alas vaiheittain neljään laskien.
Ensin sormet, sitten ranteet, kyynärpäät ja lopulta koko kädet. Liikkeen voi
toteuttaa myös päinvastaisessa järjestyksessä, alhaalta ylös: ensin nostetaan
kyynärpäät, sitten ranteet ja viimeksi sormet. Liikkeen voi tehdä seisaaltaan
tai istualtaan.

12.

Tyttöjen perinteinen taputusleikki. Parit seisovat vastakkain. Taputetaan
rytmikkäästi vuorotellen omat kädet yhteen ja parin kanssa (oikeat,
vasemmat tai molemmat) kädet yhteen. Esimerkiksi seuraavasti: omat,
oikeat, omat, vasemmat, omat, molemmat, omat, polviin jne.
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Pianojumppaa tehtäessä keskitytään liikkeiden rytmiikkaan ja hallintaan. Usein
lapset laulavat samalla jotain tuttua laulua. Liikkeitä tehtäessä pyritään pitämään
keho hallitussa ja tasapainoisessa asennossa. Harjoituksien tehdessämme tarkkailin
Maijan liikkeiden laatua ja pyrin johdattamaan häntä vähitellen aina vähän
sujuvampaan liikkeeseen. Tarkkailin esimerkiksi, tapahtuuko myötäliikkeitä
kasvoissa tai toisen käden toiminnassa tai jännittyvätkö jalat tarpeettomasti.
Samanlaisia asioita tarkkailen muidenkin oppilaiden kanssa toimiessani. Jos
kompensaatioliikkeet ovat hyvin voimakkaita, pyrin mahdollisuuksien mukaan
helpottamaan tehtävää niin, että kompensaatiota ei tapahtuisi.
Maijan tapauksessa ei myötäliikkeitä kasvojen alueella ilmennyt. Muu keho kyllä
pyrki aina liikkeeseen mukaan: esimerkiksi pää kumartui usein kohti käsiä. Tämä on
luonnollinen liikerata esineitä tavoiteltaessa, mutta soitettaessa se tuo liikaa painon
kuormitusta käsille ja näin vaikeuttaa liikkeiden hallintaa. Lisäksi esimerkiksi
sormitaputuksessa Maijan koko ylävartalo halusi rytmittää liikettä. Sormitaputuksen
tultua tutuksi ylävartalo rauhoittui ja liike keskittyi käsiin.

8.7

Jussi – rytmiä, tunteita ja motivaatiota etsimässä

9-vuotias Jussi oli yksityisoppilaani. Ennen oppilaakseni tulemista hän oli soittanut
pianoa kaksi vuotta. Aloittaessamme yhteistyömme hän ei ollut motivoitunut. Hän koki
soittamisen vaikeaksi ja luullakseni siitä syystä myös ahdistavaksi. Häneltä puuttuivat
onnistumisen kokemukset. Piano oli hänen elämässään lähinnä häiritsevät tekijä, joka
maanantainen muistutus osaamattomuudesta ja laiskuudesta. Jussi suhtautui myös
opettajan- ja soittajan- taitoihini suuresti epäillen. Voitin hänen luottamuksensa
soittamalla hänen lempikappaleensa Pink Pantherin teeman.
Jussi oli motorisesti kömpelö, ja hänen erityinen heikkoutensa oli rytmi. Hän kuunteli
paljon rytmimusiikkia mutta ahdistui kuitenkin valtavasti yrittäessään taputtaa tai
soittaa rytmissä. Hän koki rytmin olevan itsensä ulkopuolella. Se oli jotain, mihin
hänen täytyi osua, eikä hänellä ollut aavistustakaan, miten se tapahtui.
Koin olevani suuren haasteen edessä. Ensin Jussia oli motivoitava. Hänen tuli saada
positiivisia kokemuksia pianonsoitosta. Halusin myös ymmärtää hänen kehonsa
motorisia ongelmia, jotta voisin auttaa häntä. Tunnistin tavoitteiden tärkeyden, mutta
samalla omat painolastini, opetussuunnitelmat kurssitutkintoineen kummittelivat
mielessäni, olinhan opettanut musiikkiopistoissa vuosikausia. Päätin tietoisesti
haudata normatiiviset odotukset ja heittäydyin uuden oppilaan tuomaan haasteeseen.
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Ensimmäinen kappale, jonka Jussille opetin, oli ”Ihmeellinen käki” (Jääskeläinen &
Kantala 2004, 16). Kappale on kirjoitettu koko koskettimiston alueelle, ja siinä
käytetään vapaata rytmiikkaa, soitetaan nopeutuvia, vaikean kuuloisia trillejä
kahdella sormella ja käytetään pedaalia. Jussi innostui kappaleesta ja oppi sen
nopeasti. Hän jopa esitti sitä perheenjäsenilleen. Otin kappaleen johtolangaksi Jussin
maailmaan. Mietin etenemisstrategiaa ja päätin jatkaa improvisaatiolla ja helpoilla,
koskettimistoa hahmottavilla harjoituksilla.
Aloitimme luontoimprovisaatiolla: soitimme aurinkoa, tuulta ja ukkosta. Koska
erilaiset soinnit kiehtoivat Jussia, lähdimme kehittelemään niitä. Soittotavat olivat eiperinteisiä: kappaleiden materiaaleina olivat erilaiset glissandot, toistuvat
yksinkertaiset, parilla sormella soitettavat sävelkulut ja klusterit. Jussi soitti
vapaarytmisesti, toisin sanoen hän sai käyttää musisoimiseen niin paljon aikaa kuin
halusi. Rytmiä ei tarvinnut soveltaa mihinkään ulkoapäin annettuun, ja äänet olivat
summittaisia. Näin väärin soittamisen ahdistusta ei voinut syntyä, vaan kaikki mitä
hän soitti oli ”oikein”. Tunnilla keskityimme siihen, miten pianoa soitetaan ja miten
kappaletta saisi kehiteltyä mielenkiintoisemmaksi. Suunnittelimme, keskustelimme ja
kokeilimme erilaisia tapoja soittaa, ja näin improvisaatiosta syntyi eri päivinä eri
versioita.
Pari kuukautta pääasiassa improvisoimme. Lisänä soitimme koskettimiston
hahmotusta tukevia harjoituksia. Näitä olivat erilaiset musiikin perussolut
(esimerkiksi pianon kaikki C-äänet, intervallit, rytmiaihiot) eri tavoin varioiden.
Soitimme esimerkiksi sekunteja valkoisilta koskettimilta käyttämällä eri sormipareja.
Muuntelimme soittotapoja, nyansseja, tempoja, pedaalin käyttöä ja artikulaatioita.
Sekuntien jälkeen etenimme muihin intervalleihin. Teimme myös lyhyitä
improvisaatioita intervalleilla. Jussi osallistui aktiivisesti suunnitteluun. Lisäksi
”etsimme sormia” soittamalla repetitioharjoituksia jokaisella sormella, ensin kädet
erikseen ja myöhemmin myös kädet yhteen. Jussin kannalta oli hyvä soittaa paljon
toistoja, samoja kappaleita ja harjoituksia. Tämä vahvisti hänen osaamisen
tunnettaan ja loi turvallisen ilmapiirin soittamiseen. Tavoitteenani oli saada hänet
viettämään mahdollisimman paljon mielekästä aikaa soittimen kanssa, joka on
edellytyksenä hyvän instrumenttisuhteen kehittymiselle. Soittimen täytyy tuntua
tutulta, jokapäiväiseltä osalta elämää.
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Vähitellen Jussi sai onnistumisen kokemuksia ja hänen piano- ja musiikkisuhteensa
alkoi kehittyä. Yhteisissä keskusteluissamme suunnittelimme uusia kappaleita. Aluksi
hänen oli vaikea olla mitään mieltä eikä ollut myöskään ”coolia” innostua liikaa.98
Musiikki kuitenkin veti puoleensa, ja mielipiteitä alkoi syntyä. Parin kuukauden
improvisaation jälkeen Jussi pyysi läksyksi ”oikean kappaleen” Aaronin pianokoulusta.
Aloitimme alusta, helpoista kappaleista, joista tiesin hänen selviytyvän. Hän soitti
kappaleet rytmissä ja ahdistumatta, ja sormetkin tottelivat.
Jussin kanssa jouduin uudenlaisien tilanteiden eteen, ja minun oli myös pakko ylittää
mieleni raja-aitoja. Muuan tällainen hetki oli, kun hän ilmoitti haluavansa
improvisaation aiheeksi heavy-musiikin. (Taustani huomioon ottaen aihe ei ollut
helpoimpia.) Valitsimme kappaleen peruselementiksi kvartit. Niitä Jussi soitti
bassorekisteristä ”rouhien”, suuren aggression vallassa. Näky, Jussin eläytyminen sekä
soiton volyymi, oli vavahduttava. Kappaleesta tuli menestys kaveripiirissä, ja sitä
soitettiin ja varioitiin pitkään.
Kuten kuvauksesta ilmenee, Jussi oli pianon ääressä motorisesti kömpelö. Hänen
karkeamotoriset taitonsa olivat kuitenkin normaalisti kehittyneet: hän liikkui
mielellään ja harrasti aktiivisesti rullalautailua ja jääkiekkoa. Pianonsoitossa hänen
ongelmansa oli, että hän yritti soittaa liian isolla ”aparaatilla”, toisin sanoen koko
käsivarren ja selän lihaksistolla. Hän ei ollut oppinut eriyttämään käden eri osien
toimintaa. Kokemukseni mukaan tämä on hyvin tyypillistä pojille, jotka harrastavat
paljon liikuntaa eivätkä ole kiinnostuneita hienomotorisista toiminnoista. Jussin
kirjoittamisessa näkyivät samat hienomotoriikan ongelmat: hän painoi kynää
voimakkaasti paperia vasten (voiman säätelyn vaikeus) ja väsyi nopeasti. Hän ei
ollut kiinnostunut hienomotorisesta työskentelystä, ja se näkyi erityisesti
pianonsoitossa.
Jussille hyvä ratkaisu oli tehdä mahdollisimman paljon karkeamotorisia harjoitteita
pianon ääressä ja keskittyä erityisesti voiman ja vauhdin säätelyn kontrolloimiseen.
Tämä onnistui improvisoiduilla kappaleilla, joiden aihepiiriin ja tarinan kulkuun hän
itse sai vaikuttaa. Kokemuksen karttuessa hän oppi säätelemään käsivarren liikettä
ja voimaa ja hänen sormensa alkoivat toimia eriytyneemmin.

98

Jussi oli levoton lapsi ja selvästi varhaisen murrosiän kynnyksellä.
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Rytmin kokemus voi olla ahdistava, kuten oppilaalleni Jussille. Hän ahdistui aluksi
”rytmin vaatimuksesta”. Hän koki hyvin voimakkaasti, että kappaleiden syke on
jotain, mihin hänen täytyisi pystyä sopeutumaan tai mikä hänen tuli omaksua. Koin
asian niin, että Jussi kyllä koki rytmin mutta ei pystynyt siirtämään sitä liikkeeksi.
Yritin purkaa tilannetta niin, että erotin rytmin omaksi osa-alueekseen. Halusin, että
Jussi pystyisi ensin kokemaan rytmin ja löytämään sen omasta kehostaan.
Harjoittelimme rytmejä ilman pianoa, taputtamalla ja rummuttamalla. Toisaalta
kappaleita soittaessaan hän sai unohtaa rytmin ja keskittyä soittoliikkeisiin. Kun hän
koki oman rytminsä hyväksytyksi, hän pystyi vähitellen erottamaan rytmisiä aiheita
ja tunnistamaan kappaleen sykkeen. Ajan kuluessa hän alkoi myös nauttia rytmisistä
kappaleista. Tie rytmiikkaan kulki vapauden ja omakohtaisen kokonaisvaltaisen
kokemisen kautta.
Lapset ovat yksilöitä ja luonnostaan hyvin erirytmisiä myös oppimisessa. He
tarvitsevat riittävästi aikaa omaksuakseen uusia taitoja ja tietoja. Oppilaan
persoonallisuuden ja hänen temperamenttinsa tunnistaminen ja hyväksyminen
vaatii opettajalta herkkyyttä. Tämän oivaltaminen on ollut minulle opettajana
vapauttava elämys. Lapsen turha hoputtaminen aiheuttaa törmäyksiä opettajan ja
oppilaan välille. Opettajan tulisikin on pyrkiä luomaan hyväksyvä ja turvallinen
ilmapiiri soittamiselle, voittaa lapsen luottamus ja lähteä rakentamaan soittamisen
taitoa hänen kokemusmaailmaansa kunnioittaen. Joskus se vaatii tavallista
enemmän ponnisteluja, kuten edellä esitellyssä Jussin tapauksessa.

8.8

Oppimisen positiivinen kehä

Kuten edellisistä oppilaskuvauksista käy ilmi, on pianonsoiton alkuopettaja paljon
vartijana. Alkeisopetuksen tulisi siis olla mahdollisimman monipuolista ja antaa
lapselle erilaisia työkaluja soittimen hallintaan sekä musisointiin. Pianonsoittotaito
vaatii kykyä tehdä useita toimintoja samanaikaisesti. Tätä kykyä pitäisi alkaa
kehittää vähitellen soiton alusta saakka. Paras tapa olisikin aina lähteä musiikista.
Monipuolisen repertuaarin avulla oppilas omaksuu monipuolisia soittamisen tapoja.
Tärkeintä on saada oppilaan persoonallisuus kukoistamaan ja motivaatio korkealle.
Lapset omaksuvat suuren osan taidoistaan vain seuraamalla ympärillään olevia
aikuisia ja taitavampia muita tovereita (Tuovila 2003, 27; Cambell 1998, 179).
Opettajan tulisi soittaa oppilaalle mahdollisimman paljon "eteen" ja erityisen
huolella ja hyvällä kvaliteetilla (Gat 1980, 270). Soittamista havainnoimalla, oman
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kinesteettisen karttansa avulla, he voivat omaksua monimutkaisiakin liikemalleja ja
soittamisen tapoja ilman, että niitä tarvitsee selittää sanallisesti.
Alussa tärkeintä olisi luoda oppilaalle suotuisa oppimisilmapiiri, hyvät
työskentelytottumukset ja näin pyrkiä vaikuttamaan opiskelun jatkuvuuteen.
Pienelle lapselle opettajan antama palaute merkitsee oppilaalle pitkälti samaa, kuin
palaute hänestä itsestään. Onkin ymmärrettävää, ettei lapsi ei jaksa olla
kiinnostunut soittamisesta, jos hän saa palautetta vain siitä, mikä kaikki voisi olla
paremmin. Soitonopiskelu tarvitsee iloa, ja onnistumisen kokemukset ruokkivat
harjoittelua.
Oppilaan itsetunto on keskeinen tekijä oppimistavoitteiden saavuttamisessa
(Huisman & Nissinen 2005, 28). Itsetuntoa voi luonnehtia ihmisen kyvyksi luottaa
itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään havaitsemistaan heikkouksista
huolimatta sekä kyvyksi nähdä elämänsä tärkeänä ja ainutkertaisena. Hyvällä
itsetunnolla tarkoitetaan totuudenmukaista kuvaa omista ominaisuuksista,
rehellisyyttä epätoivottavien ominaisuuksien tunnistamisessa ilman, että niiden
toteaminen vie itsekunnioitusta (Keltikangas-Järvinen 1996, 16–17). Ensimmäisten
kouluvuosien aikana oppilaille muodostuu käsitys omasta itsestään oppijana.
Positiivisten oppimiskokemuksien tärkeys opintojen alkuvaiheessa selittää
menestystä myös opiskelun myöhemmässä vaiheessa. (Huisman & Nissinen 2005,
29.)
Seuraavaksi esittelen kehittelemäni oppimisen positiivisen kehän. Positiivisen kehän
ajatus syntyi vastareaktiona Zimmerin esittelemään ”noidankehään”, joka liittyy
lasten liikkumisen harjoittamiseen (Zimmer 2008, 25; Koljonen 2000, 12). Zimmerin
(2008) mukaan noidankehä syntyy, kun lapsi joka eniten tarvitsisi harjoitusta
liikkumiseensa, ei sitä saa. Hän ei halua osallistua tai vetäytyy pois hankalina
kokemistaan tilanteista. Erot ikätovereihin sen sijaan kasvavat ja ryhmään
liittyminen on entistä vaikeampaa. Zimmer on esittänyt, että liikunnallisella
taitavuudella ja hyvällä itsetunnolla näyttäisi olevan yhteys. Oma osaaminen ja
pätevyys on itsetunnon perusta. Jos minäkuva on ehtinyt muodostua negatiiviseksi,
lapsi luovuttaa helposti liikuntatilanteissa ja suhtautuu epäonnistumisiin yliherkästi.
Varhaislapsuudessa omaksutut asenteet ovat vaikeimmin muutettavissa (Zimmer
2008, 25).
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Epäonnistumista

Soittamisen
välttäminen

Suoritusheikkoutta

Epävarmuuden
lisääntyminen

Kuvio 8.1 Noidankehä (Zimmeriä [2008, 25] mukaillen)

Onnistuminen

Varmuuden
lisääntyminen

Soittamisen
lisääntyminen

Suorituksen
paraneminen

Kuvio 8.2 Positiivinen kehä (Zimmeriä [2008] mukaillen)
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Olen konstruoinut oppimisen positiivisen kehän noidankehän pohjalta. Oppimisen
positiivinen kehä näyttää, kuinka positiivisuus ruokkii itseään. Heti, kun kehän saa
pyörimään, alkaa oppimisessa tapahtua paljon ja lyhyessäkin ajassa. Positiivinen
kehä syntyy lapsen kokemuksesta, että hän osaa ja saa onnistumisen tunteita. Niiden
seurauksena hän haluaa tehdä enemmän, eli harjoitella ja muutoinkin viettää aikaa
instrumentin ääressä. Tästä taas seuraa, että hän oppii enemmän, taidot varmistuvat
ja hän innostuu taas lisää.
Myönteisen kokemuksen antaminen oppilaille on opetuksen tärkeimpiä tehtäviä.
Lapsen motivoituminen vahvistaa positiivista minäkuvaa ja itsetuntoa ja luo pohjaa
innokkaalle oppimiselle. (Karvonen 2000, 10; Koljonen 2000, 11–13.)
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Yhteenvetoa

Pianonsoitossa tarvittavat liikkeet ovat rajallisia. Soittaessa ne helposti rajautuvat
entisestään ja kehon liikkuvuus kärsii. Siksi soittamisessa ilmenevät motoriset
ongelmat eivät välttämättä ratkea pelkästään soittamalla. Monenlaiset kehon
monipuolista käyttöä aktivoivat harjoitukset ovat usein tehokkaampia kuin pelkkä
pianonsoitto. Kun kyseessä ovat lapset, on soittamisen motoriseen tapahtumaan
erityisen vaikea puuttua soiton aikana. Toisaalta, jos lapset harjoittavat
soittamisessa vaadittavia liikkeitä etukäteen, heidän tehtäväkseen uuden taidon
opettelemisen sijasta jää enemmänkin jo osatun taidon soveltaminen
pianonsoittoon.
Soitonopetuksessa on perinteisesti painotettu auditiivista aistia. Lapset hahmottavat
kuitenkin maailmaa moniaistisesti, joten opettajankin kannattaa ajatella
aktivoivansa oppilaita mahdollisimman monen aistin välityksellä. Kokemuksellisen
kehon tuominen soittamisen keskiöön voi tuoda uusia ulottuvuuksia juuri lasten
opettamisen alueelle. Soittamisen, motoristen harjoitusten ja leikin avulla voi
vahvistaa oppilaan havaintomotorisia taitoja. Havaintomotoristen taitojen avulla
rakennetaan soittajan omaa kinesteettistä karttaa, jonka avulla soittamisen
motoriikka toimii.
Myönteisen kokemuksen eli itseluottamuksen lahjan antaminen oppilaille on
opetuksen tärkeimpiä tehtäviä. Lapsen motivoituminen vahvistaa positiivista
minäkuvaa ja itsetuntoa ja luo pohjaa innokkaalle oppimiselle. Oppimisen
positiivinen kehä näyttää, kuinka positiivisuus ruokkii itseään. Heti, kun kehän saa
pyörimään, oppimisessa alkaa tapahtua paljon ja lyhyessäkin ajassa. Positiivinen
kehä syntyy lapsen kokemuksesta, että hän osaa ja saa onnistumisen tunteita. Niiden
seurauksena hän haluaa tehdä enemmän eli harjoitella ja muutoinkin viettää aikaa
instrumentin ääressä. Tästä taas seuraa, että hän oppii enemmän, taidot varmistuvat
ja hän innostuu taas lisää.
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Tässä luvussa tarkastellaan improvisaation käyttöä pianonsoitonopetuksessa,
erityisesti alkuopetuksessa. Improvisaatio esittäytyy muusikon taitojen
rakentamisen työvälineenä ja henkilökohtaisen musiikki- ja instrumenttisuhteen
syventäjänä. Esittelen improvisaation mahdollisuuksia jokapäiväisessä opetustyössä
ja hyötyjä, joita improvisaatio tuo myös perinteisen ohjelmiston opiskeluun ja
hallintaan. Opetuksessani keskityn yksilölliseen, vapaaseen improvisaatioon, jota
käytetään perinteisen pianonsoiton opiskelun tukena ja syventäjänä. Alkuopetuksen
improvisaation lähtökohta on kehollinen. Improvisaation elementteinä käytetään
Játékokista omaksuttuja ei-perinteisiä soittotapoja, joita ovat mm. erilaiset klusterit
ja glissandot.
Ymmärtäessäni Játékokista nousevien pianististen perusperiaatteiden hyödyn aloin
kokeilla oppilaitteni kanssa ei-perinteisten soittotapojen avulla improvisointia.
Improvisointi on yksi mahdollisuus rohkaista oppilaita musisoimaan
omakohtaisemmin ja itsenäisemmin. Kuten luvussa 3.5.3 käy ilmi, Játékokin
ensimmäisessä kirjassa on harjoituksia, joiden avulla voi tutustua kokonaisvaltaisiin
soittotapoihin. Soittotapojen omaksumisen lisäksi harjoitukset vahvistavat
koskettimiston hahmottamista. Näitä harjoituksia materiaalina käyttämällä aloin
ohjata oppilaita improvisoimaan. Improvisoinnin alkuperäinen idea oli saada lapset
soittamaan enemmän ja pitempään. He pitävät toistosta ja improvisoinnin avulla
kappaleet saivatkin pituutta. Toistojen lisääntyminen vahvisti osaamista:
musiikilliset aiheet ja motoris-tekniset taidot tulivat tutuiksi ja automatisoituvat
vähitellen.
Esittelen ensin lyhyesti omaa polkuani improvisaatioon soittajana ja opettajana. Sen
jälkeen käsittelen alkuopetuksen improvisaatiota, sen teoreettista perustaa ja siinä
käyttämiäni materiaaleja. Oppilaskuvauksen avulla esittelen käytännön
improvisaatiotilanteen tunniltani. Lopussa pohdin improvisaation mahdollisuuksia
musiikin perusteiden opiskelussa.
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Oma polkuni improvisaatioon

Kuulun ikäpolveen, joka on saanut musiikkikasvatuksensa 1970-luvulla, ajalle
tyypillisessä musiikkiopistoympäristössä.99 Improvisointia ei ollut
opetusohjelmassa, ja vapaa säestys oli oppiaineena hyvin klassinen. Se sisälsi
lähinnä kenraalibassomerkinnöistä säestämistä ja transponointia.
Heräämiseni improvisoinnin maailmaan tapahtui ollessani Avanti!-yhtyeen kanssa
konserttimatkalla Virossa. Jouduin kylmiltäni tilanteeseen, jossa improvisoimme
kvintetin kanssa konsertin päätteeksi ylimääräisen numeron. Alkuahdistuksen
hellitettyä huomasin yllätyksekseni osaavani improvisoida. Soitin pianon sisältä
sekä koskettimilta erilaisia ääniä ja värikenttiä George Crumbin ja Tristan Murailin
musiikkia mukaillen. Kyseisten säveltäjien teoksia oli konserttiohjelmassa, joten
pysyin vankasti tutulla maaperällä. Tilanteessa minulle ilmeni, kuinka improvisointi
perustuu aina johonkin tiettyyn materiaaliin, joka soittajien pitää hallita (vrt. Hallam
2006, 72). Tapaus oli kokemuksena merkityksellinen ja vaikutti myöhempään
opettajantyöhöni.
Toinen herääminen tapahtui opiskeluaikani jälkeen tehdessäni esitystä tanssija Aki
Suzukin kanssa. Teos oli surrealistinen esitys buto-tanssijalle ja pianistille.
Alkuperäinen ajatukseni oli soittaa kirjoitettua musiikkia Játékokista, mutta
improvisaatio tuntui vastaavan tanssin vaatimuksiin paremmin. Improvisoidessa
tanssi sai enemmän tilaa ja saatoin pitkittää ja kehitellä aiheita ja tunnelmia.
Improvisaatiokokemuksesta innostuneena aloin harjoitella erilaisia materiaaleja ja
malleja: sointukulkuja, sointeja, asteikkoja, värikenttiä, rytmisiä aihioita. Koin niiden
harjoittelemisen vapauttavana, ja siitä oli välitöntä hyötyä myös muuhun
musisointiini. Improvisaation avulla tulin soittaessani tietoisemmaksi omasta
kehostani. Kehollisempi lähestymistapa oli tullut soittamiseeni Kurtágin musiikin
innoittamana, ja improvisaatio syvensi sitä. Mitä tietoisemmin koin kehoni, sitä
helpompi minun oli soittaa ja kuulla oma soittamiseni. Musiikki resonoi kehossani ja
ympäröivässä tilassa. Sain kosketuksen ehdottoman olennaiseen soittamisessa:
omaan sisäiseen maailmaani. Tämän kokemuksen avulla löysin uusia reittejä ja
mahdollisuuksia itseni toteuttamiseen ja ilmaisuun. Improvisoinnin ja muuttuvan
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Aloitin opintoni Tampereen Konservatoriossa 1974 ja ammattiopinnot 1984, 15-vuotiaana.
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kehonkokemuksen myötä hyväksyin itseäni enemmän, tulin tietoisemmaksi siitä,
kuka ja mikä olen muusikkona.
Improvisoinnin lisäksi soitin päivittäin Lisztin teknisiä harjoituksia. Kokoelma
kattaa miltei kaikki Lisztin kappaleissa vastaantulevat teknis-musiikilliset haasteet
harjoituksina, jotka aina soitetaan kaikissa sävellajeissa (tällainen eri sävellajit
läpikäyvä harjoittelutyyli on ominainen jazz-muusikoille) (Kantala 1998, 23–24;
Hallam 2006, 71). Improvisatorinen lähtökohta avasi uuden näkökulman myös
Lisztin harjoituksiin. Soittaessani niitä keskityin kuuntelemaan kehoani, kuuntelin
soittoani ikään kuin tuntoaistin lävitse. Kehollinen kuuntelu vapautti soittoani
soinnillisesti sekä avasi uuden, entistä kommunikatiivisemman horisontin
soittamiseeni. Tämä keholähtöisempi kuuntelutapa myös hiljensi arvottavaa sisäistä
puhettani, soittotapahtumaa häiritsevää kritiikkiä. Harjoitusten soittamisella myös
tekninen varmuuteni lisääntyi.
Kiinnostukseni laajentuessa tutustuin myös muiden säveltäjien vastaaviin
harjoituskokoelmiin. Monelta säveltäjällä on ”materiaalipankkeja”, joihin
tutustumalla on mahdollista syventyä heidän sävelkielensä erityisyyksiin.100
Tällaiset kokoelmat sisältävät säveltäjän teoksissaan käyttämiä musiikillisia aiheita,
malleja, joiden hallitseminen nopeuttaa varsinaisten kappaleiden oppimista ja
ymmärtämistä. Mallien harjoitteleminen vapauttaa sekä teknisesti että
musiikillisesti. Vähitellen säveltäjän musiikillinen “sanasto” tulee tutuksi, ja sen voi
hallita syvällisemmin, kun se ei ole vain ohikiitävä hetki kappaleessa. Aloin pohtia,
voisinko soveltaa kaikkea tätä oppimaani ja kokemaani myös opetustyöhöni.

9.2

Lapset, improvisaatio ja tutkimus

Improvisaation käsite musiikissa sisältää suuren määrän erilaisia musiikillisia
tapahtumia sekä kattaa monenlaisia musiikillisia merkityksiä. Ei ole yhtä tapaa
improvisoida vaan improvisaatio voi olla mitä tahansa musiikillista toimintaa, joka
sisältää improvisaation elementin. (Hallam 2005, 71; 1998, 218). Improvisaatiota on
tutkittu paljon, mutta huomattavalta osalta tutkimus on keskittynyt analysoimaan ja
kuvaamaan sitä vaativana luovana prosessina, aikuisen perspektiivistä. Monet
tutkimukset (Sudnow 1978; Sloboda 1985 ja 1988; Pressing 1988; McPherson 1994;
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Esimerkiksi György Kurtág: Játékok (1. kirjan harjoitukset), Johannes Brahms: 51 Harjoitusta, Béla

Bartók: Mikrokosmos.
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Berliner 1994 ja Sawyer 1998) ovat jäljittäneet psykologista reittiä siihen, joka
johtaa aikuisten improvisaatiotaidon syntyyn. Ammattimaisessa musisoinnissa
voidaan säveltäminen ja improvisointi erottaa suhteellisen selkeästi omiksi osaalueikseen. Lasten alkeisopetuksessa nämä rajat ovat hyvin häilyviä, koska
kappaleita ei useinkaan nuotinneta. (Hallam 2005, 70.)
Muusikon improvisointia on kuvattu monimutkaisena ja monipuolisena
psykologisena taidon rakentumisen prosessina, joka omaksutaan tyylillisten
konventioiden rajaamina ja joka on siten sosiaalisesti sidoksissa tiettyyn tapaan
toimia ja ajatella (Burnard 1999, 159). Luonnollisesti monet tutkimukset on tehty
erityisesti jazz-muusikoiden kanssa, koska tähän genreen improvisointi liittyy niin
läheisesti (Hallam 1998, 221; 2005).
Voiko siis lasten improvisaatiota lähestyä näiden aikuisten parissa tehtyjen
tutkimusten näkökulmasta? Lasten ja aikuisten musiikillisessa ajattelussa on
varmasti paljon yhtäläistä, mutta myös paljon eroavuuksia (Burnard 1999, 160).
Serafinen (1988) tutkimukset musiikillisesta hahmottamisesta ja Gardnerin (1982)
työ lasten taiteellisesta ymmärtämisestä ovat osoittaneet, että lasten ja aikuisten
taiteen ymmärtäminen ei ole samankaltaista. Aloittelevia aikuisimprovisoijia
koskevat tutkimukset (katso esimerkiksi Hargreaves, Cork & Setton, 1991) eivät ole
sovellettavissa suoraan lapsiin. Lasten ja aikuisten tapa ajatella ja toimia on hyvin
erilainen. Kuitenkaan lasten musiikillinen ajattelu ei ole välttämättä vähemmän
sofistikotunutta kuin aikuisten, vain erilaista. Lapsille ominainen musiikillinen
ajattelu näyttäytyy erityisesti luovassa toiminnassa (Burnard 1999, 160).
Useita tutkimuksia on tehty lasten spontaanista musisoinnista, toisin sanoen
musisoinnista johon lapset eivät ole saaneet lainkaan aikuisen opastusta (Cohen,
1980; Pond 1981; Davies 1992; Marsh, 1995; Cambell 1998; Littleton, 1998; Young
1999). Tutkijat ovat korostaneet lasten spontaanin musisoinnin kinesteettistä
luontoa: lähtökohtana on usein kokonaisvaltainen kehollinen kokeminen, johon
kuuluvat tekeminen, kuuleminen, näkeminen ja kokeminen. Kemp (1990;1998) on
väittänyt, että kehollinen kokemus määrää meidän suhdettamme musiikkiin. Hän
linkittää kehollisen kokemuksen kokonaisvaltaiseen kinestesiaan, jossa keho on
älykäs ja kehollinen ajattelu ilmenee aistimellisina ja emotionaalisina kokemuksena.
Vaikka lasten musisointia on siis tutkittu, emme vielä tiedä riittävästi siitä, miten
lapset ajattelevat, tuntevat ja kokevat ja minkälaisia merkityksiä he toiminnalleen
antavat. (Burnard 1999, 161.)
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Improvisaatio ja luovuus

Voisi sanoa, että elämme improvisoiden. Ihminen ratkaisee jokapäiväisiä eteen
tulevia ongelmiaan niin sanotun arkipäivän luovuuden (engl. everyday creativity)
avulla (Sawyer, 1999, 192). Chung ja Thurmond aloittavat klassisesti koulutetuille
pianisteille suunnatun, improvisaatiota käsittelevän kirjansa ajatuksia herättävällä
lauseella: ”Jos osaat puhua, osaat myös improvisoida” (Chung & Thurmond 2007, 1).
He osoittavat, kuinka jokainen meistä improvisoi jatkuvasti jokapäiväisessä
elämässämme. Jokainen hetki ja tilanne on uusi, ja reagoimme siihen omalla
tavallamme. Toimimme meitä ympäröivässä sosiaalisessa kontekstissa niiden
sääntöjen avulla, jotka olemme elämäämme omaksuneet. Olisiko tämä jokapäiväisen
elämän kokemus siirrettävissä myös musisoimiseen? Kykeneekö jokainen meistä
siis improvisoimaan?
Improvisointi määritellään luovaksi toiminnaksi (Hallam 2005, 70). Mitä oikein on
luovuus? Siitä puhutaan paljon, mutta sitä sitä on vaikeaa määritellä. Robbins (2001)
määrittelee luovuuden kyvyksi luoda uutta (Robbins, 2001, s. 133). Tämä voi
tarkoittaa mitä tahansa, aina uusien, ymmärrystä lisäävien ajatuksien keksimisestä
musiikillisten ”teosten” luomiseen. Luovuus voi olla myös kykyä ajatella asioita
yllättävältä, uudelta näkökannalta. Lapset tekevät monesti niin. Se, mikä taas
koetaan uudeksi, riippuu usein tilanteesta. Siksi luovuutta ei voikaan määritellä
kattavasti tai edes sanoa täsmällisesti, mikä on enemmän luovaa kuin jokin toinen.
Luovuus on siis kykyä luoda uutta. Uutuus taas on subjektiivista.
Uusikylä (1999) esittelee Jane Piirron kanssa kirjoittamassaan Luovuus-kirjassa
rakentavan luovuuden edellytyksiä. Ne pohjautuvat Carl Rogersin teoriaan ja ovat
seuraavat:
1. Avoimuus. Avoimuus merkitsee, että olemme valmiita vastaanottamaan
informaatiota ilman kaavamaisia ennakkoluuloja ja etukäteisoletuksia. Luovan
ihmisen tulee sietää ristiriitoja ja epävarmuutta ja hyväksyä, ettei hän aina tiedä,
mikä on totuus. Luovuus on avointa suhtautumista koko maailmaan. Mitä enemmän
ihminen pääsee käsiksi sisäisiin kokemuksiinsa, sitä todennäköisimmin hän pystyy
kehittämään persoonallista, rakentavaa luovuuttaan. (Uusikylä & Piirto 1999, 34–
35).
Opettaja voi karttaa avoimutta juuri takertumalla liikaa opetusohjelmiin ja
viitteellisiin oppimis-aikatauluihin. Lapselle pitää antaa mahdollisuus toteuttaa
opettajalle usein mysteeriksi (varsinkin ensimmäisissä improvisaatiossa) jääviä
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omia ajatuksiaan. Näin voi vähitellen tutustua lapsen sisäiseen maailmaan, hänen
todelliseen luovuuteensa. Tätä kautta häntä voi myös oppia tukemaan paremmin
jokapäiväisessä soitonopiskelussa.
2. Arvioinnin kohdistaminen vain omiin kokemuksiin. Produktien arvo riippuu vain
luovasta työstä, ei muiden kiitoksesta tai moitteista. Olennaista on se, mitä yksilö
itse ajattelee ja tuntee. Sitä eivät ulkopuoliset voi toiseksi muuttaa. Tämä ei tarkoita
ylpeän ylimielistä suhtautumista muilta saatuun palautteeseen. (Uusikylä & Piirto
1999, 34–35).
Opettaja voi rohkaista oppilasta arvioimaan omaa työtään. Lapset ovat usein
yllättävän kriittisiä ja heillä on tarkka käsitys siitä, mikä olisi voinut olla paremmin.
Näistä kritiikeistä tulee keskustella lapsen kanssa ja yhdessä miettiä, mihin suuntaan
kannattaa seuraavaksi edetä. Joskus lapset voivat olla niin ylikriittisiä itsensä
suhteen, että se aiheuttaa turhautumista. Tällöin kasvattajalla on velvollisuus
puuttua tilanteeseen. Jos tähtäin on aina saavuttamattomissa, lapsen motivaatio
heikkenee, eikä hän saa riittävästi onnistumisen kokemuksia tekemisestään. On
ensisijaisen tärkeää osata nauttia onnistumisista, koska jokaisen onnistumisen
jälkeen lapsen itseluottamus kasvaa (Keltikangas-Järvinen 1996, 218–220).
3. Kyky leikkiä. Luova ihminen tarkastelee elämän ilmiöitä monipuolisesti. Tähän
liittyy kyky leikkiä ideoilla, muodoilla väreillä, käsitteiden välisillä suhteilla, taito
muotoilla yllättäviä hypoteeseja, nähdä ongelmia ja kääntää asiat päälaelleen.
(Uusikylä & Piirto 1999, 34–35).
Kyky leikkiä on ihmisen kehitykselle tärkeää. Lapsi opettelee elämää leikin avulla.
Leikin puuttuminen varhaislapsuudessa näkyy monin tavoin ihmisen
persoonallisuudessa. Selvimmin se ilmenee luovuuden puutteena ja psyykkisten
voimavarojen vähäisyytenä. Ennen kaikkea se ilmenee kyvyttömyytenä rakentaa
mielikuvia ja käyttää niitä psyykkisessä työssä ja psyykkisen tasapainon
ylläpitämisessä. (Keltikangas-Järvinen 1996, 106.)
Luova työskentely on siis hauskaa ja sen lisäksi hyödyllistä. Se vahvistaa meitä
kestämään koettelemuksia ja tulevia pettymyksiä.

9.4

Miten improvisaatiot syntyvät käytännössä

Alkuopetuksessa käyttämäni improvisaatio on vapaata improvisaatiota, jonka
lähtökohta on liikkeessä. Materiaalina käytetään aluksi Játékokin kappaleista tuttuja,
ei-perinteisiä soittotapoja. Myöhemmin, pianonsoittotaidon kartuttua, tulee
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mukaan muutakin materiaalia. Muusikko voi vapaassa improvisaatiossa hyödyntää
musiikillista kokemustaan ja ammentaa aineksia musiikillisesta idiomivarastostaan,
mutta esityksen yksityiskohtia, pituutta ja muotoa tai omien ratkaisujen vaikutusta
ei etukäteen pysty arvaamaan (Griffiths 1978, 117). Pianonsoittoharrastuksen
alussa olevilla lapsilla musiikillinen kokemus ja idiomivarasto ovat luonnollisesti
hyvin rajoittuneita. Opettajan tehtävä onkin tarjota soittamisen materiaaleja ja
auttaa oppilasta improvisaation alkuun. Improvisaatio on instrumentilla, keholla,
tunnelmilla ja tarinoilla leikkimistä.
Alkuopetuksen ensimmäiset improvisaatiot syntyvät vuorovaikutuksessa. Siinä
toimitaan mielestäni hyvin konkreettisella tavalla Vygotskin esittelemällä
lähikehityksen vyöhykkeellä. Opettajan tehtävä on olla osaavampi asiantuntija, joka
tukee oppilasta ja saattaa hänet improvisaation alkuun. Improvisoinnin lähtökohta
voi olla luonnonilmiö, väri, kertomus tai tarina, tapahtuma, ihminen, satuolento tai
eläin, mikä vain oppilasta innoittaa. Oppilaiden omia sanoja kannattaa kuunnella ja
tarttua heidän omiin kertomuksiinsa, koska ne nousevat heidän omasta
kokemusmaailmastaan. Usein hyvin jokapäiväiset, konkreettiset aiheet saattavat
inspiroida hauskoja improvisaatioita: esimerkiksi iltapäivä Linnanmäellä, uudet
talvikengät tai Idols-ohjelma televisiosta. Myöhemmin, kun improvisoinnin idea on
sisäistetty, oppilaat pystyvät tekemään niitä itsekseen.
Toisinaan lapset ovat hyvin arkoja keksimään mitään. Tällöin pyrin rajaamaan
tehtävää. Jos kyseessä on tarina, johdattelen soittajaa alkuun kyselemällä: Onko
päähenkilö eläin vai ihminen? Jos hän on eläin, niin mikä eläin? Tapahtuuko tarina
sisällä vai ulkona? Suomessa vai ulkomailla? Mikä on vuoden- tai vuorokaudenaika?
Onko päähenkilö yksin, vai onko tarinassa useita henkilöitä?101 Kysymysten avulla
lapsi kerää johtolankoja kertomusta varten. Pyrin tarttumaan oppilaan omiin
sanoihin ja houkuttelemaan hänen mielikuvitustaan vapautumaan. Useimmiten
ainoastaan kertomuksen aloittaminen on ongelma, ei varsinainen keksiminen. Kun
lapsi ymmärtää, että hän pystyy keksimään kertomuksia, hän ymmärtää samalla
improvisoinnin idean.

101

Tämä improvisaatiotapa muistuttaa tarinasäveltämistä (ks. Hakomäki 2005).
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Juuri tehtävän tiukka rajaaminen vapauttaa oppilaita pääsemään improvisoinnin
alkuun.102 Rajat vapauttavat ja kohdentavat luovaa toimintaa. Aivot tarvitsevat
stimulanssia ja rohkaisua käytännön luovuuteen. Lapsi tarvitsee rohkaisua, jotta hän
kykenee leikkimään ideoilla, muodoilla ja väreillä ja uskaltaa kääntää totutut tavat
päälaelleen. Tämä edellyttää psykologista turvallisuutta (Uusikylä, 1999, 34–35).
Improvisoinnin voi aloittaa myös soittamalla yhdessä oppilaan kanssa. Yhdessä voi
esimerkiksi leikkiä kysymys–vastaus-leikkiä pianolla. Opettaja soittaa pieniä aiheita,
joihin lapset vastaavat. Leikin voi aloittaa parin äänen eleistä ja laajentaa vähitellen
pitempiin fraaseihin. Kysymys–vastaus-leikki, kuten yleensäkin improvisaatio,
vahvistaa muistia, ja yhdessä tekemällä oppiminen kartuttaa vähitellen musiikillista
materiaalivarastoa (Hallam 2005, 78). Opettaja voi soittamalla luoda maisemia,
joissa oppilas kulkee tai joihin hän voi soittaa erilaisia tapahtumia tai eläimiä.
Soittamalla voi myös hahmotella vuorokauden kulkua, luoda tarinoita ja
kertomuksia. Improvisaatiot voivat luonnollisesti olla myös ”pelkkää” musiikkia eli
musiikkia ilman mitään ulkopuolista ohjelmaa.
Kokemukseni mukaan useimmat pienet lapset ovat hyvin innokkaita improvisoimaan. He improvisoivat luonnostaan lauluja ja loruja ja improvisoinnin aspekti on
yleensä mukana myös leikin maailmassa. Jotkut lapset ovat kuitenkin arkoja, koska
he pelkäävät soittavansa ”väärin”. Yhdessä opettajan kanssa soittaessaankin he
haluavat matkia mahdollisimman tarkasti ja täydellisesti opettajan soittoa. Tämä
vaihe menee kuitenkin vähitellen ohi, kun heidän itseluottamuksensa kasvaa. Juuri
improvisoimalla lapset voivat vapautua oikein soittamisen liiasta vaatimuksesta,
joka useimmiten on heidän itsensä asettamaa ja jota usein siivittää virheiden
tekemisen pelko. Improvisoidessa keskittyminen on helpompi kohdistaa (virheettömän suorittamisen sijasta) musisointiin. Lapset oppivat yhdessä tekemällä ja
reagoimalla muiden oppilaiden, itsensä ja opettajan soittoon.
Seuraava kuvaukseni kertoo oppilaastani Ainosta. Aino täytti juuri 6 vuotta ja hän on
hienomotorisesti erityisen taitava. Hän rakastaa näpertää käsillään ja hän luo
pikkutarkkoja miniatyyripatsaita muovailuvahasta. Hän on myös pianon soitossa
ikäisekseen taitava. Hän oppii kappaleita nopeasti korvakuulolta ja pystyy toistamaan

Vähemmällä enemmän on tärkeä teema myös Kurtágin musiikissa. Hänellä on Játékokissa useita
kappaleita, jotka koostuvat vain yhdestä ”äänestä”; esimerkkejä ensimmäisestä kirjasta on Preludi ja
102

valssi C:stä ja C-äänien yölaulu.
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monimutkaisia rytmejä ja laulaa puhtaasti ja tarkasti. Aino ei ole erityisen
liikunnallinen vaan hänen kiinnostuksensa kohdistuu nimenomaan käsillä tekemiseen.
Hän on nopea, älykäs ja kunnianhimoinen luonne, mutta kestää huonosti
epäonnistumista. Epäonnistumiseksi hän kokee jokaisen yrityksen, joka ei heti onnistu
täydellisesti.
Improvisaatio tuli se väline, jonka avulla Aino oppi sietämään keskeneräisyyttä ja sitä,
ettei hän osaa kaikkea heti. Aivan ensimmäiset yritykseni saada Aino improvisoimaan,
epäonnistuivat. Hän koki suurta ahdistusta, koska ei tiennyt soittiko oikein vai väärin.
Yritin selventää hänelle, ettei improvisoidessa voi soittaa oikein ja väärin. Jonkin ajan
kuluttua suostuttelin hänet yrittämään uudelleen.
Ainon ensimmäisten pianotuntien suosikkikappale oli Vesikirput (Jääskeläinen &
Kantala 2004, 14). Vesikirpuissa vasen käsi soittaa mykän klusterin (taikasoinnun)
kaikuefektin luomiseksi ja oikea käsi pomppii mustia kolmosia ylös ja kaksosia alas.
Aino kehitteli Vesikirpuista oman versionsa, jolle antoi nimeksi Vesikengurut..
Vesikenguruissa improvisoimme Ainon kanssa nelikätisesti. Vesikengurut alkaa aina
samalla tavalla: Aino soittaa vasemmalla kädellään ”taikasoinnun”, eli mykkänä alas
painetun klusterin. Tämän jälkeen soitamme vuorotellen kysymyksiä ja vastauksia,
kommentteja ja vastakommentteja. Aino jaksaa soittaa Vesikenguruita pitkiä aikoja,
jopa 10 minuuttia yhtäjaksoisesti. Hän on Vesikenguruiden avulla oppinut paljon
pianonsoitosta sekä myös hyväksymään sen, etten tuskin koskaan soita, niin kuin hän
haluaisi. Kun hän kuulee uuden motiivin tai soittotavan hän yleensä reagoi
nauramalla: ei noin voi soittaa. Kuitenkin useimmiten hän omaksuu sen omaan
soittoonsa jo seuraavalla kerralla. Soitamme Vesikenguruita usein tunnin lopuksi. Eri
kerroilla etsimme erilaisia musiikillisia motiiveja, rytmejä, sointeja, soittotapoja,
pätkiä tutuista lauluista, tai soitamme tutun laulun vuorotellen fraasi kerrallaan.
Vesikenguruihin ujuttautuvat uudet kappaleet ja opitut asiat. Mahdollisuuksien rajana
on nykyään enemmänkin oma mielikuvitukseni, kuin Ainon.
Improvisointi on Ainon tapauksessa ollut hedelmällinen tie ilmaisuun.
Improvisoidessaan Aino on pystynyt unohtamaan suorittamisen paineen.
Suorittamisen paine juontanee juurensa isosiskoon, joka on häntä kolme vuotta
vanhempi ja aina kaikessa edellä. Ainon on vaikea kestää omaa turhautumistaan,
vaikka hän toki ymmärtää olevansa pienempi.
Improvisaatiot voivat syntyä myös yhteissoittotilanteissa toisten oppilaiden kanssa,
esimerkiksi ryhmätunneilla. Yhdessä improvisointi kehittää vuorovaikutusta,
kuuntelemisen taitoa, sosiaalisia taitoja ja musiikillista kommunikaatiota. Yhdessä
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soittaessaan lapset oppivat reagoimaan toistensa soittoon, vaihtamaan ideoita,
neuvottelemaan sekä arvostamaan ja kunnioittamaan toisiaan. Improvisointitilanteissa oppilaat oppivat toisiltaan ja kouliintuvat myös arvioimaan omaa osaamistaan. Yhteissoittotilanne vaatii opettajalta ryhmädynamiikan ymmärtämistä ja
oppilaiden huolellista ohjeistusta sekä organisointikykyä. Opettajan tehtävänä on
luoda hyvä ilmapiiri, jossa myös ujot oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja
hyväksytyksi. (Hallam 2005, 85–89.)

9.5

Matti – tulkinnasta tekniikkaan

Seuraavaksi esittelen oppilaani Matin avulla käytännön improvisaatiotilanteen
pianotunnilta.
Matti on 9-vuotias. Meillä oli takana yhteisiä opettaja–oppilas-kuukausia vasta kolme.
Kysyin häneltä tunnin aluksi, oliko viikon varrella tapahtunut jotain mieleenpainuvaa.
Hän kertoi innostuneena olleensa Linnanmäen huvipuistossa, josta kaikkein
päällimmäisenä mieleen oli jäänyt Kammokuja, kummitusjunan kaltainen tunneli,
jossa junalla ajamisen sijasta kävellään pimeitä käytäviä pitkin. Kammokuja oli
täynnä pelottavia yllätyksiä: katosta saattoi pudottautua suuri hämähäkki tai
pimeydestä saattoi yhtäkkiä kuulua kirkunaa. Aloimme yhdessä miettiä, voisiko
Kammokujaa kuvata soittamalla. Kysyin häneltä, mistä päin pianoa hänen mielestään
löytyvät pelottavimmat äänet. Hänen mielestään ne löytyivät bassorekisteristä. Tästä
alkoi kammokuja-improvisaation kehittely. Ehdotin Matille, että hän kokeilisi, miten
soittamalla bassorekisteristä löytyisi pelottavaa ja hiljaista äänimaailmaa. Hän aloitti
soittamalla hiljaisia klustereita. Ehdotin, että hän soittaisi niiden väliin hiljaista
muminaa muistuttavaa ääntä sormilla: kädet olivat kuin hämähäkit, jotka
juoksentelivat koskettimilla.
Kun lähtötunnelma oli näin luotu, kysyin, mitä ääniä ”kammoilun” lisäksi kuului. Matti
vastasi, että omien kenkien kopina, oma hengitys ja sydämen syke. Mietimme, miten
askelten ääntä tai sydämen sykettä voisi kuvata pianolla. Askelten äänet pysähtelivät,
ja sydämen syke pompotteli kiihtyvästi. Matti päätyi ratkaisuun, että askeleet ja
sydämensyke vuorottelivat. Hän soitti ne vuorottelevina, eri rekistereistä soitettuina
yksittäisten äänien jatkumoina. Tämän vaiheen jälkeen ensin keskustelimme, mitä
ovat ne yhtäkkiset pelottavat äänet, jotka saavat sydämen lyömään kovemmin ja
hiukset nousemaan pystyyn. Tähän Matti valitsi linnun kirkunaa muistuttavat riitaiset
pariäänet ylärekisteristä. Kun olimme kehittäneet nämä improvisaatiossa käytettävät
materiaalit, Matti alkoi rakentaa improvisaatiosta omaa versiotaan. Hän sai
Kammokujan kotitehtäväksi, ja seuraavalla viikolla tavatessamme hän soittikin
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omanlaisensa version tunnilla keksittyjä materiaaleja käyttäen. Kehittelimme
improvisaatiota eteenpäin, pohdimme sen muotoa ja tässä tapauksessa erityisesti
improvisaation kokonaismuotoa, jotta Kammokuja olisi nimensä veroinen
pelottelukappale.
Tätä improvisaatiota työstäessään Matti oppi joukon uusia asioita musiikin
perusteista, pianonsoitosta ja myös kokonaismuodosta. Tärkeänä musiikillisena
ratkaisuna Matti mm. harjoitti peruspulssin ja vapaamman soiton yhdistämistä.
Motoris-teknisesti mielenkiintoinen, uusi soittotapa oli hämähäkkimäisesti vaeltavat
kädet kammoilussa. Matti itse havainnoi, kuinka kevyesti käsien piti soittaa, jotta ne
voivat vaeltaa koskettimilla mahdollisimman vapaasti ja nopeasti. Toisaalta
kirkunaa muistuttavissa dissonoivissa pariäänissä ranne oli stabiloitava ja kämmen
pidettävä tiukasti koossa ja sormet tikkusuorina, jotta käsivarsi kykeni siirtymään
paikasta toiseen mahdollisimman nopeasti ja iskevästi.
Improvisaatiota harjoitettaessa keskitytään toisenlaisiin tehtäviin kuin tarkasti
kirjoitettujen pianokappaleisiin tutustuttaessa. Improvisaatioissa kiinnostuksen
kohteena on soittotapa, se minkälainen ääni tai ele halutaan ja miten soitetaan.
Sävellyksenomaisia, pitkällä aikavälillä syntyviä improvisaatiota työstettäessä
pyritään vähitellen tarkentuvaan, yksityiskohtaisempaan mielikuvaan siitä, miltä
soiton pitäisi kuulostaa. Työskentelytapa korostaa oppilaan omaa prosessia ja
kehitystä. Pienet kysymykset kuten: ”Onko käsivarsi kevyt vai raskas?” tai ”Soititko
nopeasti vai hitaasti?” auttavat oppilasta hahmottamaan soittotapaa.
Matti oli kuvauksien kirjoittamisen aikaan soittanut pianoa vasta kolme kuukautta,
eikä soittaminen ollut vielä ekonomista. Yrittäessään soittaa rytmisesti ja
motorisesti tarkkuutta vaativia kappaleita hän monien poikien tavoin käytti liikaa
voimaa. Kammokujan luomisprosessilla oli Matin soittoon inspiroiva ja vapauttava
vaikutus. Juuri voiman säätelyyn auttoi nimenomaan “kammoilusoitto” eli soitto,
jossa kädet olivat kuin koskettimistolla juoksentelevat hämähäkit. Matti sai prosessin
aikana elämyksen, että hän pystyy soittamaan sormillaan nopeasti. Hän myös oivalsi,
kuinka kevyesti pianoa voi soittaa. Tämä kokemus–oivallus-prosessi auttoi häntä
omaksumaan uusia soittotapoja, ja samalla hän oppi paljon lisää pianon soittamisen
käsityöstä. Elämys, jonka hän sai nopeasta soittamisesta, kantaa motivaationa
pitkälle. Elämyksen ja oivalluksen kautta oppiminen on luonteva tie uuden
omaksumiseen.
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Improvisoinnista musiikin teoriaan

Vapaan improvisaation edetessä alan opettaa oppilailleni myös musiikin teorian
perusteita improvisaation avulla. Aloitamme intervalleista, jotka harjoitellaan
koskettimiston hahmotusta lisäävinä sormiharjoituksina. Intervallien soittamisen
tarkoitus on tutustuttaa oppilaita musiikillisiin ilmiöihin, eräänlaisiin perussoluihin,
kehittää ”musiikillista korvaa” sekä korvan, käden ja silmän yhteistyötä. Lisäksi
tarkoitus on antaa työkaluja rakenteiden ymmärtämiseen sekä antaa materiaalia
improvisaatioihin ja sävellyksiin.
Tutustuminen aloitetaan useimmiten sekunnista, ja vähitellen käymme kaikki
intervallit läpi yksi kerrallaan. Intervallit soitetaan useilla sormipareilla ja aluksi
valkoisilta koskettimilta. Kädet harjoitetaan erikseen ja yhteen, rinnakkais- ja
vastaliikkeessä. Kun sormet alkavat totella ja tarttuvat oikea-aikaisesti oikeisiin
ääniin, soittotapoja voi alkaa varioida. Soitamme intervallit erilaisilla artikulaatioilla:
staccato, marcato ja tenuto, myös legato mahdollisuuksien mukaan. Myöhemmin
”ketjutamme” intervallit. ”Ketjuttaminen” tarkoittaa tässä, että intervalleja soitetaan
peräkkäin niin, että seuraava intervalli alkaa samasta sävelestä, johon edellinen
päättyy. Ketjutetut intervallit harjoitellaan myös kahden sävelen kaarilla, peräkkäin,
erilaisissa tempossa ja rytmeissä. Kaaria soitettaessa ranne sukeltaa ensimmäisellä
äänellä alas ja paino siirretään ”pohjassa” toiselle äänelle, jolla käsi taas
kevennetään, ja se nousee ranne edellä ylös.103
Aloitamme yleensä intervallien soiton valkoisilta koskettimilta, koska aloittelevalle
se on helpointa. Tällöin oppilaat voivat esimerkiksi laskea, montako valkoista
kosketinta jää intervallin äänien väliin. Näin käsi oppii etäisyyksiä. Intervalleja
tutkitaan kuuntelemalla ja tunnustelemalla. Kuulemalla pyritään havainnoimaan
miltä intervalli kuulostaa, minkä luonteinen se on. Kehoa kuunnellen
tunnustelemme, miltä ote tuntuu kädessä ja miten intervalli resonoi kehossa.
Erottelemme vähitellen pienet ja suuret, puhtaat ja ylinousevat intervallit ja
tarkastelemme, miten ne koskettimistolle asettuvat. Seuraavaksi työstettävistä
omista kappaleista etsitään harjoitellut intervallit.

Kahden äänen kaaret ovat yksi pianotekniikan tärkeitä perussoluja (ks. luku 8.1.2). Esimerkiksi
Liszt aloittaa skaalojen harjoittelun juuri kahden äänen kaarilla laajassa teknisten harjoitusten
103

kokoelmassaan (Liszt 1983, 35).
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Kun intervallit ovat tulleet riittävän tutuiksi, niistä tehdään improvisaatioita.
Intervalli-improvisaatioissa keskitymme yleensä vain yhteen intervalliin kerrallaan.
Näin intervalleille löytyy ominainen karaktääri ja sointiväri. Yksi oppilaiden
suosikkitehtävistä on soittaa terssejä, valkoisilta, ”terssipinkoissa”, molemmilla
käsillä yhtä aikaa eli nelisointuina. Ne selvästi puhuttelevat oppilaan
harmoniakorvaa. Nelisoinnut voidaan soittaa myös ”aaltoina”, eli murrettuina.
Tällöin pianotekniseksi haasteena nousee käsien välisen legaton löytyminen. Toinen
suuren suosion saavuttanut intervalli on tritonus, josta saa oivan kauhukappaleen.
Intervalleista työskentely jatkuu luontevasti sointuihin. Erilaiset soinnut opetellaan
samalla tavalla kuin intervallit. Kolmisointuja soitetaan ensin valkoisilla
koskettimilla rakentamalla sointu jokaiselle asteelle. Näin tutustutaan duuriasteikon
sointuihin. Niistä pyritään heti erottamaan duuri-, molli- ja vähennetty sointu.
Vähitellen soinnut opetellaan itse rakentamaan eri pohjasävelille.
Koska piano on harmoniasoitin, on myös pikkupianistin hyvä oppia ymmärtämään
sointujen funktioita alusta saakka. Heti, kun lapset pystyvät soittamaan pieniä
melodioita, pyrimme myös soinnuttamaan ne. Ensin säestän heitä itse ja niin pian
kun he itse kykenevät, he saavat opetella soinnuttamaan ja säestämään pieniä
kappaleita. Lapset opettelevat soittamaan tuttuja lastenlauluja kuulonvaraisesti.
Säestyksiä varten opettelemme ensin toonikan ja dominantin ja sitten
subdominantin. Pienten lasten kanssa käytän musiikkivalmennuksesta tuttuja
mansikka (I), mustikka (V) ja lakka (IV) -nimiä sointutehoista. Ne painuvat mieleen
paremmin kuin abstraktit nimet. Omassa työpaikassani lapset ovat usein olleet
kanteleryhmässä ennen pianotuntien aloittamista. Kanteleryhmässä he opettelevat
perustehot, ja onkin luontevaa jatkaa samoilla tutuilla termeillä. Kun lapset
omaksuvat helpot säestykset, heillä on mahdollisuus opetella laaja ohjelmisto
lastenlauluja. Lapset innostuvat, kun huomaavat osaavansa kuulonvaraisesti soittaa
tuttuja kappaleita ja vielä soinnuttaakin ne.
Kadenssien soittaminen liittyy harmonioiden ymmärtämiseen. Opittuaan
soinnuttamaan kappaleita oppilaat oppivat vähitellen myös tunnistamaan
kadensseja kappaleista. Tämä on mielestäni luonnollinen tapa oppia ymmärtämään
kadensseja ja niiden funktiota. Tasovaatimuksiin liittyvät irralliset kadenssit jäävät
monelle lapselle abstrakteiksi. Oppilailla on taipumus opetella ne ulkoa ilman, että
he ymmärtävät yhteyttä soivaan musiikkiin. Kadenssien sijaan oppilaat saavat
soinnuttaa jonkin tutun laulun, joka soitetaan eri sävellajeissa.
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Harmonioiden opettelu on osa improvisointia. Erilaisia sointusäestyksiä ja
melodioita voi improvisoida ja transponoida välidominanttien avuilla eri
sävellajeihin. Lapset voivat myös itse rakentaa melodioita, soinnuttaa ne ja tehdä
näin vähitellen omia kappaleita. Soinnuttaminen lähestyy vapaan säestyksen
oppiaineen ainesisältöjä.104
Improvisaation ja leikin avulla voi opettaa myös ”sävellyksen” alkeita. Seuraavaksi
kuvaan lyhyesti yksinkertainen esimerkin, miten pieni pianokappale voi syntyä.
Tässä esimerkissä otan lähtökohdaksi lorun tai runon.105 Loru opetellaan ensin.
Tämän jälkeen edetään seuraavasti:
1.

Sanotaan loru yhdessä

2.

Lorusta poimitaan rytmi

3.

Rytmi taputetaan

4.

Rytmi sanotaan rytmitavuilla

5.

Rytmitavut nuotinnetaan

6.

Rytmille keksitään melodia

7.

Melodia lauletaan/solmisoidaan (käytän relatiivista solmisaatiota
joidenkin oppilaitteni kanssa)

8.

Melodia soitetaan pianolla

9.

Melodia soinnutetaan

Jokainen vaihe toistetaan niin monta kertaa, että se on varmasti omaksuttu tai
ymmärretty. Vasta sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Vaihe vaiheelta syntyy
pieni pianokappale. Kappaletta voi sitten kehittää eteenpäin ja varioida. Samalla voi
myös tarkastella sen muotoa. Edellä esitetyn kaavan mukaisesti voi opetella
muitakin musiikin perusteisiin liittyviä asioita. Sävellysharjoitus lisää nuotinluku- ja

104

Vapaa säestys on luovan ilmaisun yhdistämistä muusikon perustaitojen hallintaan. Oppiaineena se

on monimuotoinen, moniarvoinen sekä oppilaan tarpeisiin mukautuva. Keskeisiä taitoja ovat musiikin
peruselementtien sekä musiikin yleisten ilmiöiden ymmärtävä hallinta, joka ilmenee kykynä luoda tai
toistaa musiikkia ilman kirjoitettua tekstuuria. Vapaata säestystä voi opiskella instrumentilla, jolla
voidaan tuottaa melodia ja moniääninen säestys yhtäaikaisesti. (Pianon vapaan säestyksen
tasosuoritukset 2004–2005)
105

Liikkumaan (ja säveltämään) innostavia loruja löytyy esimerkiksi Elina Pullin kirjasta Loruloikkaa!

(Pulli 2004)
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kirjoitusvalmiutta. Harjoitus on kuin peli tai leikki, jonka avulla opetellaan uusia
taitoja.

9.7

Yhteenvetoa improvisaatiosta

Ammattimaisessa musisoinnissa voidaan säveltäminen ja improvisointi erottaa
suhteellisen selkeästi omiksi osa-alueikseen. Lasten alkeisopetuksessa nämä rajat
ovat hyvin häilyviä, koska kappaleita ei useinkaan nuotinneta. Improvisaatioiden
ottaminen osaksi opetusohjelmaani on muodostunut erittäin antoisaksi. Lapset
oppivat improvisoinnin avulla monia sellaisia taitoja, jotka nuotinnettuun
kirjoitukseen tukeutuen olisi mahdollista ottaa ohjelmistoon vasta useiden vuosien
päästä.
Improvisaation avulla olen oppinut ymmärtämään lasten ajattelua ja toimintaa ja
kunnioittamaan heidän luovuuttaan. Improvisaation avulla olen oppinut sekä
oppimisen prosesseista että opettamisesta paljon enemmän, kuin alun alkaen olisin
uskonutkaan. Improvisaatio on myös syventänyt oppilaiden suhdetta instrumenttiin.
He ovat improvisaation avulla vallanneet sen omakseen.
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10.1 Yhteenvetoa raportista
Tohtoriprojektini ja myös tämän raportin lähtökohtana on ollut György Kurtágin
pianomusiikin kokoelma Játékok. Olen tohtorityössäni kehittänyt Játékokista
omaksumaani pedagogiikkaa eteenpäin ja tuonut uusia mahdollisuuksia
alkuopetukseen. Soveltamalla Játékokin ei-perinteisiä soittotapoja improvisaation
materiaaliksi syntyi keholähtöinen improvisaatio, joka soveltuu pianonsoiton
alkuopetukseen. Projektissani myös keräsin eri lähteistä motorisia harjoitteita, jotka
auttavat pikkupianisteja havainnoimaan, harjoittamaan ja tulemaan tietoisiksi
omasta kehostaan ja sen liikkeistä sekä harjoittelemaan pianonsoitossa tarvittavia
liikkeitä ilman instrumenttia. Pikkupianisti joutuu kohdistamaan soitonopiskeluun
kaiken energiansa. Harjoittamalla leikin avulla pianojumppaa, he voivat omaksua
hyvinkin lyhyessä ajassa joustavan, plastisen tavan liikkua, joka on sitten helppo
siirtää soittoon.
Monet tutkijat ovat korostaneet lasten musiikin kokemisen kehollista perustaa.
Näkemys on yhdenmukainen tässä raportissa esittämäni kanssa. Lapset kokevat
soittamisen kokonaisvaltaisesti, moniaistisena toimintana. Heidän musisoidessaan
ääni, ilmaisu ja liikkeet integroituvat yhdeksi kokonaisvaltaiseksi tekemisen tavaksi.
Pianonsoiton opetusta käsittelevässä kirjallisuudessa elämyksellinen ja
kokemuksellinen keho ja kehollinen tietotaito ovat jääneet vähemmälle käsittelylle.
Siksi olenkin pyrkinyt tuomaan esiin, minkälainen taito soittaminen on lapsen
kehityksellisessä kontekstissa ja myös miten tietopainotteista opetusta voisi
laajentaa luovempaan suuntaan. Kokemuksellisen kehon huomioon ottaminen
soitonopetuksessa voi avata uusia mahdollisuuksia myös perinteisen ohjelmiston
opiskeluun.
Kuten tästä raportista on ilmennyt, ihmisen motorinen oppiminen etenee
karkeamotorisesta hienomotoriseen. Sekä karkeamotorisen että hienomotorisen
kehityksen edellytyksenä on riittävä kehonhallinta. Väitän, että soittajan on
mahdollista ei-perinteisiä soittotapoja sisältävien kappaleiden ja improvisaatioiden
soiton avulla lisätä kehon- ja asennonhallintaansa sekä havaintomotorisia taitojaan
ja näin kehittää kinesteettistä karttaansa. Ei-perinteisten, karkeamotorisia
liikeratoja hyödyntävien soittotapojen avulla lapsi kykenee aloittamaan soittamisen
hänelle tutusta kehon käyttämisen tavasta ja vähitellen muuttamaan sitä
hienomotorisempaan suuntaan.
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Olen käyttänyt ei-perinteisiä soittotapoja opetuksen yhtenä materiaalina jo yli
vuosikymmenen ajan ja työssäni havainnut, että sekä Játékokin kappaleissa että
lasten omissa improvisaatioissa käytetyt ei-perinteiset soittotavat mahdollistavat
perinteistä kokonaisvaltaisemman, lapsille luontevan tavan aloittaa pianonsoiton
opiskelu. Perusajatus on, että soittamisessa vaadittavat liikkeet opetellaan suuresta
pienempään. Játékokin alkeiskappaleissa pianoa soitetaan laajoin liikkein eikä
sormia aluksi käytetä eriytyneesti: kädet liitävät glissandoissa, loikkivat ja
pomppivat klustereita soitettaessa koskettimiston päästä päähän. Keskittyminen
fokusoituu äänien, eleiden ja äänimaailmojen toteuttamiseen enemmänkin kuin
siihen, tehdäänkö jokin oikein.
Tällainen laajoja liikkeitä vaativa soitto on aloittelevalle pianistille helpompaa kuin
hienomotorinen työskentely. Varhain omaksutut laajat liikeradat ja kuunteleva
soittotapa luovat vankan perustan luontevalle instrumentin käsittelylle. Lisäksi
tulkinnan läsnäolo heti soitonopintojen alkutaipaleelta kasvattaa ja rohkaisee lasta
löytämään oman ilmaisunsa.
Kokonaisvaltaista motoriikkaa hyödyntävät kappaleet voivat auttaa luontevan
istuma-asennon löytymisessä, koska koko koskettimisto on käytössä, ja soittaja
joutuu liikuttamaan käsivarsiaan ja ylävartaloaan enemmän kuin perinteistä
musiikkia soittaessaan. Käsivarsien liike haastaa tasapainoa, ja näin soittaja joutuu
toistuvasti vakauttamaan asentoa keskivartalollaan. Jatkuva liike siis pakottaa
etsimään asentoa, jossa kädet pääsevät toimimaan mahdollisimman vapautuneesti
ja hallitusti. Lapsilla on toisinaan, varsinkin soiton alkuvaiheessa, taipumusta
tukeutua koskettimistoon. Varmistaakseen sormien toiminnan ja vakauttaakseen
kehon asentoa, he saattavat joskus jopa tukea peukaloaan koskettimiston reunaan.
He saattavat myös nojata koskettimiin ja näin etsiä ylimääräistä tukipistettä keholle.
Glissandoja ja klustereita soitettaessa koskettimiin tukeutuminen on miltei
mahdotonta, koska kädet ovat jatkuvassa liikkeessä. Myös kehon keskiviivan
ylittäminen vahvistaa soittajan asentokontrollia, eriyttää kehon eri puoliskojen
havainnoimista sekä vakauttaa tasapainoa.
Ei-perinteisten soittotapojen avulla on myös mahdollista kehittää koskettimiston
hahmottamista. Esimerkiksi useissa harjoituksissa (ks. luku 3, esimerkit 3.7 ja 3.8)
soitetaan sama musiikillinen ele kaikista pianon oktaavialoista, ensin klustereina ja
sitten C-ääninä. Tällaiset koko koskettimiston alueella liikkuvat harjoitukset
parantavat sekä koskettimiston topografian hallintaa että soittajan kehonhallintaa.
Saman eleen soittaminen koko koskettimiston alueelta myös haastaa tasapainoa ja
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käsivarsien hallintaa muuttamalla jatkuvasti kehon tasapainopistettä. Näin niin
ikään kehonhallinta lisääntyy ja soittoasento vakautuu.
Ei-perinteisillä soittotavoilla soitettaessa musiikillinen ilmaisu ja soittamisen tapa
sulautuvat toisiinsa. Kun soittaja pyrkii yhdistämään plastisilla liikkeillä eleet
toisiinsa, musiikillinen jännite ja soittamiseen vaadittava liike kietoutuvat yhteen.
Soittaja ”kuuntelee koko kehollaan” ja pyrkii löytämään musiikille vastaavan
liikkumisen tavan. Tämä vahvistaa soittajan kinesteettistä kokemusta, kehollista
tapaa olla musiikissa. Juuri omakohtaisen kehollisen kokemuksen avulla pyritään
vahvistamaan soittajan mielen ja kehon yhteyttä ja edistämään kokonaisvaltaista
oppimista.
Lapset rakastavat soittimen ylimpien ja alimpien äänien soittamista. Játékokin
kappaleiden ja improvisaatioiden avulla heitä voi rohkaista valloittamaan
äärimmäiset rekisterit heti soittamisen alussa. Oppiminen tapahtuu kokeilemalla.
Korkeat ja matalat, voimakkaat ja hiljaiset äänet ja monenlaiset sävyt poimitaan
soittimesta, ennen kuin varsinaisesti ”tiedetään”, mistä on kyse.
Játékokin kappaleiden avulla voidaan laajentaa perinteistä alkeisohjelmistoa uuden
musiikin suuntaan. Játékok-kokoelmassa on aivan perinteisiä ja toisaalta hyvinkin
avantgardistisia kappaleita. Liikkuminen ja vauhti ovat läsnä. Lapsen kaipuu
liikkeelle saa tyydytyksensä kappaleissa, joissa voi heti alkumetreiltä soittaa rajusti
ja kovaa tai tuntien itsensä ketteräksi ja villiksi. Soittaja voi loikkia vimmaisesti
klaviatuurin päästä päähän ja soittaa laajoja glissandoja koko kehon osallistuessa
soittotapahtumaan. Kokoelman kappaleiden avulla voi pikkupianisti rohkaistua
soittamaan monenlaista musiikkia sekä tuomaan soitossaan esiin erilaisia
karaktäärejä.
Kurtágille on tyypillistä hyvin avoin ajallinen ajattelu. Tämä manifestoituu Játékokin
kappaleissa, jotka eivät ole sidoksissa perinteiseen metriseen pulssiin. Näissä
kappaleissa Kurtág yrittää vapauttaa rytminkäsittelyä improvisatoriseen suuntaan.
Kurtágin tavoitteena on, että jokainen soittaja voisi löytää oman, orgaanisen
rytminsä. Näihin rytmisesti avoimiin kappaleisiin sisältyy usein myös soittajalle
suunnattu vaatimus kestää hiljaisuutta ja taukoja. Kun jokainen ele ja liike saavat
suuren merkityksen, soittaminen muuttuu keskittyneeksi ja häly ja touhu katoavat.
Juuri tämä ei-metrinen ajattelu antaa soittajalle mahdollisuuden löytää oma tapansa
kokea musiikkia ja sen ajallisuutta. Vapaa ajallinen ajattelu tuo tulkinnan
luonnolliseksi osaksi kappaleiden harjoitteluprosessia. Jo aloittelevankin soittajan
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täytyy ottaa kantaa siihen, miten soitetaan. Tulkinnalliseen prosessiin
osallistuminen vahvistaa soittajan autonomian tunnetta, ja näin sillä saattaa olla
vaikutus myös hänen sisäiseen motivaatioonsa.

10.2 Tutkijapolku
Lähtökohtani kehittäjäkoulutuksenmukaiselle tohtorintyölleni oli väistämättä se
prosessi, joka oli saanut alkunsa edellisen opinnäytteeni, samaa aihepiiriä
käsittelevän taiteellisen lisensiaatintyön parissa. Aloitin kehittäjätutkintoni suoraan
lisensiaattityön valmistuttua 2005. Sukelsin suoraan motoriikan ja opetuksen
filosofian, lähinnä dialogisuutta esittelevään, tutkimuskirjallisuuteen. Samaan aikaan
suoritin Soveltavan kasvatustieteen laitokselle (ent. Sokla nykyinen
Käyttäytymistieteiden laitos) ”Instrumenttiopettajan pedagogiset opinnot”, jonka
kasvatukselliset ja filosofiset osiot vaikuttivat tämän loppuraporttini lopulliseen
sisältöön.
Taiteellisen tutkinnon kääntyminen kehittäjänkoulutuksentyöksi ei käynyt tuskitta.
Jouduin tekemään erinäisiä valintoja: esimerkiksi luopumaan
taiteilijalähtöisyydestä, omista konserteistani ja suuntaamaan työn laajemmalti
pedagogiseksi. Pedagogisuus oli toki ollut läsnä jo lisensiaatti vaiheessa, mutta
tohtorivaiheessa työn painopiste muuttui merkittävästi. Työhön tuli
kokonaisuudessaan pedagogisempi näkökulma sekä uudenlaisia tiedon
esittämistapoja www-sivustojen muodossa. Myös taiteellinen toiminta muuttui
taiteellis-pedagogiseksi, joka valinta sekä rajasi ilmaisua että avasi siihen
uudenlaisia mahdollisuuksia.
Mielenkiintoisin prosessi on ollut uudenlaisen tiedon esittämisen tavan tuominen
opintokokonaisuuteen. Jo kirjoittaessani lisensiaatin työtäni havaitsin, ettei pelkkä
paperi mitenkään riitä Játékokin ajatusten selostamiseen. Lisensiaatin työn
valmistuttua koin tarpeelliseksi saada kentällä kouluttaessani esiin nousseet
kysymykset ja ajatukset selitettyä uuden tyyppisen opetusmateriaalin avulla. Näin
myös tavoitteeni oli, että kokoelma saisi lisää tunnettavuutta ja pedagoginen
keskustelu uuden raikkaan impulssin. Kokemuksellisesti Játékok-aineisto on minulla
ymmärtääkseni jo varsin perusteellisesti hallussa usean vuoden opiskelun,
kouluttamisen sekä opettamisen jälkeen. Haasteena olikin saada tämä kokemus
muunnettua multimediaformaattiin ja palvelemaan myös muita alalla olevia
kollegoita.
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Multimedian käyttö ja www-sivuston käyttöliittymän mahdollisuudet antoivat uusia
mahdollisuuksia ilmaisulle ja houkuttelivat samalla esiin tietoa, jota en ollut saanut
ainoastaan tekstin avulla vangittua. Www-sivusto onkin pianonsoiton esittelemiseen
hyvin soveltuva käyttöliittymän muoto. Aloitettuani www-sivuston huomasinkin,
että tiedon selaaminen, videot ja lyhyet kuvaukset palvelevat hyvin
käyttötarkoitustaan. Www-sivuston avulla pystyin tuomaan esille soittamisen
elekielen erityislaatuisuutta sekä soittamisen eri kvaliteetteja paremmin, kuin
perinteisen vain kirjoitetun tekstin avulla. Asioita voi www-sivustolla myös linkittää
toisiinsa intuitiivisemmin eikä tiedon esittämisen tarvitse olla aivan niin lineaarinen
kuin monografiaksi kirjoitetussa tekstissä. Videoiden kuvaaminen oppilaiden kanssa
oli työn tekemisen riemukkaimpia hetkiä. Toivon, että edes hiukkanen tekijöiden
tunnelmasta välittyy katsojalle.
Tapani lähestyä tietoa on ollut taustastani johtuen hyvin pragmatistinen. Vaikka
tieteellisellä tiedolla on ollut painoarvoa, on käytännön kokemus ajanut tieteen ohi.
Tutkijuuteni on siis aina ollut alisteinen opettajuudelleni, hyvässä ja pahassa.
Opettajantyössäni olen aina pyrkinyt siihen, että jos jokin tuntuu menevän vinoon,
pyrin korjaaman sen heti, jotta vauriot pysyisivät mahdollisimman vähäisinä.
Tutkijana olen toiminut samoin, jättänyt ulos ajatukset ja teoriat, jotka eivät tunnu
käytännössä toimivilta ja ottanut mukaan ne, jotka puhuttelevat.
Kehittelemieni ajatusten testaaminen on ollut kehämäistä tarkkailua, joka on
toiminut itseään korjaavana syklinä. Opettaessani tein havaintoja, testasin ja
korjasin, palaten yhä uudelleen saman asian ääreen. Kirjoittaessani toimin samoin;
raportin ulkopuolelle jätettyjä aiheita on ainakin yhtä paljon kuin siihen
sisällytettyjä. Myöskään tutkijana toimimiselle tärkeä etäännyttäminen ei ole aina
onnistunut, koska toimin koko ajan työn ja "aineiston" parissa, omassa
luokkahuoneessani (en tosin ole varma, onko tuo etäännyttäminen mahdollista
”tavalliselle” tutkijallekaan). Pyrkimykseni pitää näkökulma avoimena ja sisältö
laaja-alaisena on saattanut tehdä työstä myös sirpalemaisen ja perinteistä
tiedekäsitystä kyseenalaistavan. Itselleni eri aihepiirit ovat liittyneet yhteen, vaikka
lankojen solmiminen yhteen onkin ollut haastavaa.
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Opetustyössäni olen huomannut, kuinka olennainen opettamisen väline intuitio on.
Intuitio on noussut myös tutkijantyössäni olennaiseen rooliin. Sen avulla olen
suunnistanut kohti sellaista tiedonmuodostamista, joka on tuntunut oikealta, toisin
sanoen on puhutellut minua. Kirjoitetun tekstin ongelma on, että se esitetään
lineaarisesti. Kuitenkin oma praktinen tietoni on hyvin intuitiivista, impulsiivista,
assosioivaa ja käytännön tilanteissa esiin nousevaa. Olen kokenut lineaarisesti
kirjoittamisen pakottavan tiedon näyttämään yksinkertaisemmalta kuin se onkaan,
ja helposti lähestyttävältä. Tiedon moniulotteisuus ei välttämättä näy siksikään,
koska tieto on aina nostettava hieman arkitoimintaa yleisemmälle tasolle.
Opinnäytekokonaisuuteni myötä olen halunnut avata lukijoille ihmisen motorista
kehitystä. Motorisen kehityksen kirjallisuus on jakautunut eri näkökulmiin,
esimerkiksi neurologiseen, liikunnalliseen tai kasvatustieteelliseen. Eri näkökulmat
painottavat luonnollisesti eri asioita. Myös näissä tiedonkäsityksen valinnoissa, on
intuitiolla ollut paikkansa. Olisin voinut valita kehonfilosofisen lähtökohdan
(esimerkiksi taustalle Merley-Pontyn keholähtöisen filosofian), mutta se ei olisi
palvellut lapsen kehityksen ymmärtämisessä.106 Päätökseni ottaa mukaan
kehityksellinen näkökulma oli siis perusteltua juuri arjen opettajatyön kannalta.
Kehityksellisestä näkökulmasta on ollut eniten hyötyä päivittäisessä työssä, vaikka
ihmisen motorista kehitystä onkin mahdotonta kuvata tyhjentävästi. Motoriikan
tutkiminen olisikin tärkeä tutkimusaihe tulevaisuudessa. Monitieteellinen
tutkimusryhmä voisi käsitellä soittamisen motoriikkaa monesta eri näkökulmasta.
Tämänkaltainen tutkimusasetelma voisi tuottaa uutta tietoa myös muille aloille,
esimerkiksi erityisoppimiseen ja oppimisvaikeuksiin.
Miksi olen työssäni lähinnä esitellyt kehityksellistä tietoa, mutta en ole haastanut ja
kritisoinut sitä? Vastauksena siihen sanoisin, että ihmisen kehitys on niin
monimutkainen ja näkökulmiltaan moniulotteinen, ettei minulla ole ollut
kompetenssia sen haastamiseen. Koin, että ensisijainen tehtäväni oli tuoda tietoa
motoriikasta soitonopettajien ulottuville. Motoriseen kehitykseen liittyvä
hienomotoriikan esittely jää työssä valitettavan pinnalliseksi useasta eri syystä.
Ensinnäkin olemassa olevaa tietoa on hyvin vähän ja se on myös vaikeasti saatavilla.

106

Ranskalaisen kielifilosofi Merley-Pontyn mukaan ihminen on soiva olento. Hänen mukaansa

ihminen kommunikoi ympäristönsä kanssa kaikilla kehonsa aisteilla. Ihminen ikään kuin värähtelee
tai resonoi ympäröivän todellisuutensa kanssa ja elää siten jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa
siihen.
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Hienomotoriikasta esittelemäni tieto on peräisin toimintaterapian viitekehyksestä ja
kirjoittamisen motoriikan tutkimuksesta. Toiseksi tietoa oli myös haasteellista
soveltaa soittamiseen, koska soittamisessa vaadittavien hienomotoristen- ja
karkeamotoristen taitojen sekä asennonhallinnan suhde ei ole mielestäni selkeä.
Olisikin tärkeää alkaa tehdä perustutkimusta kehon käytöstä, karkea- ja
hienomotoriikan suhteesta, taidon opettelusta, taidon ja taiteen liitosta
soittamisessa. Erityisesti asentokontrollin yhteys soittamisen sujuvuuteen olisi
kiinnostava tulevaisuuden tutkimuksien aihe.
Työni henkilökohtaisuus on piirre, joka voi näkökulmasta riippuen olla joko riski tai
ansio. Kokemukseni mukaan, yksityinen tieto voi kääntyä yleiseksi mutta yleinen ei
välttämättä yksityiseksi. Kuten lukija on huomannut, olen käyttänyt raportissani
paljon kertomuksia omista oppilaistani eri oppimis- ja opetustilanteissa. Kyseiset
opetustilanteet ovat toimineet herättäjinä, ne ovat olleet katalysaattoreina jonkin
ajatuksen esille nousemiseen. Tästä syystä ne useimmiten tukevat positiivisesti
esiteltävää aihetta. Kysyä voi, olenko yrittänyt peitellä heikkouksiani jättämällä pois
kertomuksia tai tilanteita, jossa olisin näyttäytynyt epäedullisessa valossa? Voi olla,
että olisi ollut hyvä kirjoittaa enemmän myös niistä tilanteista, jotka eivät
ratkenneet onnekkaasti. Vaikeasti ratkaistavia ongelmia työssä toki tulee, mutta
kuten jo aiemmin mainitsin, pyrin ottamaan tappiot pieninä, toisin sanoen
korjaamaan laivan kurssia jo ennen kuin se karahtaa kiville. Toisaalta, kertomukset
raportissani eivät ole aineiston asemassa, vaan nimenomaan kirjoitettu niiden
kuvauksellisen voiman takia.
Opettajan ammattitaito kehittyy työtä tekemällä. Viimeisten suosien aikana on
kokemukseni karttunut ja olen tullut tietoiseksi omista heikkouksistani ja
vahvuuksistani. Olisiko näin tapahtunut ilman tohtorityötä? Luultavasti. Kuitenkin
Paasikiveä lainatakseni "Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen.
Tosiasioita vastaan asettuminen on turhaa ponnistelua eikä voi viedä
menestykselliseen tulokseen." Tärkeä seikka opettajuuteni kehittymiselle on ollut
mahdollisuus nostaa opetukseen liittyviä ajatuksia ja tunteita tietoisuuden piiriin.
Tätä tietoisuutta ovat herätelleet sekä oppilaani että lukemani kirjallisuus.
Tutkimuksen tekeminen on tuonut opettajan työhöni paljon uusia näkökulmia.
Mielestäni vääränlainen rutinoituminen on opettajan työn vaaratekijä.
Tottumuksesta tulee toinen luonto, eikä totuttuja ajattelumallien tai
opintosuunnitelmien sisältöä enää kyseenalaisteta. Tutkijan työtä tehdessä tähän ei
ole mahdollisuutta, koska uusia näkökulmia tarjoutuu tuon tuosta. Toisaalta
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myöskään opettajana ei pysty jähmettymään rutiiniin, jos opetuksen keskipisteenä
on oppilas. Sama opetustapa ei koskaan toimi samalla tavalla kahta oppilasta
opettaessa, vaan aina uudestaan on etsittävä uusi tie tai ainakin polku. Tämä tekee
opettajan työstä erityisen kiehtovan.
Mielenkiintoinen on ollut se aaltoliike, eräänlainen taistelu, mitä taiteilijuuteni ja
opettajuuteni käyvät ilmaisun vapaudesta ja tarkkuudesta. Taiteilijaminälleni on
joskus vaikea antaa periksi pedagogisuuden nimissä ja opettajaminäni saa hetkittäin
taiteilijan kritiikin laskemaan. Toisin sanoen taiteilijuuteni ja opettajuuteni elävät
ristiriitaisessa suhteessa, voisi jopa sanoa jokapäiväisessä konfliktissa. Kuitenkin
kehittäjä projektista päällimmäisiksi nousevat elämykset, joita olen saanut eiperinteisiä soittotapoja sisältävien improvisaatioita ja Játékokin kappaleita
opettaessani. Olen yhä uudelleen ihmetellyt, kuinka suuri vaikutus laajennettua
kehonkäyttöä huomioivalla ohjelmistolla on oppilaiden soittoon. Oppilaat
vapautuvat kokemaan ja kokeilemaan, heidän instrumenttisuhteensa muuttuu
luontevaksi ja he oppivat rohkeiksi ja ilmaisuvoimaiseksi. Tämä on asia, josta olen
joka päivä innoissani ja ylpeä. Olen ylpeä, kun näen oppilaani kävelevän rohkeasti
esiintymään, toimivan luontevasti musisoidessaan ja nauttivan soittamisesta koko
olemuksellaan. Voisiko sama tapahtua perinteisen ohjelmiston ja opetustapojen
kanssa? Varmasti. Mutta minä olen minä ja opetuksen välineenä on muusikkouteni,
ihmiskäsitykseni ja koko persoonani, jota on mahdotonta nostaa yleiselle tasolle tai
verrata muihin.

10.3 Lopuksi
Lapset ovat ottaneet Játékokin kappaleet ja improvisoinnin innostuneina vastaan. He
nauttivat saadessaan käyttää koko kehoa soittamiseen. Heidän intonsa tarttuu myös
opettajaan, ja lopputuloksena voi olla hyvinkin riemukkaita esityksiä. Minua on
erityisesti koskettanut heidän kykynsä hiljentyä ja pysähtyä. He pystyvät
ilmaisemaan itseään hyvin monipuolisesti, jos heitä rohkaistaan ja autetaan.
Opettajan on tärkeää löytää jokaiselle oppilaalle mielekäs ja haastava repertuaari,
sillä sen avulla rakennetaan soittotaito. Oikeanlainen ohjelmisto auttaa oppilasta
löytämään myös soittamisen motivaation. Kun lapsi on motivoitunut, hän jaksaa ja
haluaa harjoitella. Tällöin oppimisen positiivinen kehä, jonka esittelin luvussa 8.8,
lähtee käyntiin.
Kuten Kurtág esipuheessaan Játékokiin sanoo:
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Soittaminen on nautinto. Liikkeestä syntyy mielihyvää. Uskalluksesta kasvaa rohkeutta
ja huimapäisyyttä. Sen sijaan, että haparoiden etsisi oikeita koskettimia ja laskisi
rytmejä, täytyy tarpeen vaatiessa olla nopea ja valloittaa koko koskettimisto heti ensi
kohtaamisesta lähtien.
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