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1 Johdanto 

Opinnäytetyössäni pyrin löytämään oman toiminnallisuutta korostavan tavan toteuttaa 

uudistuneen opetussuunnitelman mukaista musiikin hahmotusaineiden opetusta. Tuon 

esille toiminnallisuutta rytmiikan ja kehomusiikin näkökulmista. Rytmiikka tarkoittaa tässä 

yhteydessä musiikin opiskelua kokonaisvaltaisesti liikkeen, laulun ja soiton avulla rytmiä 

korostaen. Kehomusiikki puolestaan on rytmiikasta kehorytmiikan kautta ammentava vi-

suaalinen taiteenlaji. Työni taustalla on ajatus kehollisuudesta ja kokemuksellisuudesta 

teoreettisen ja analyyttisen opiskelun tukena. Neurotieteellisessä tutkimuksessa on pys-

tytty osoittamaan kognition ja motorisen järjestelmän yhteys. Tämän ilmiön tarkasteluun 

työni merkitys perustuu, ja vaikutukset opetukseni kehittämiseen ovat suuret. 

Työskentelen Keravan musiikkiopistossa musiikin perusteiden opettajana, olen innokas 

kehomuusikko ja kiinnostunut rytmiikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista ja hyödyistä 

opetusta ajatellen. Vuosi vuodelta käytän opetuksessani yhä enemmän rytmiikkaa, ja 

olen huomannut oppilaiden pitävän harjoituksista. He jaksavat työskennellä pitkäjäntei-

sesti ja keskittyneesti isompien projektien parissa ja opitut kappaleet niihin liittyvine ke-

hollisine harjoitteineen pysyvät muistissa pitkään. Rytmiikan mukanaan tuoma toiminnal-

lisuus onkin nykyään olennainen osa oppituntejani kaikissa opintokokonaisuuksissa. Tä-

män vuoksi koen uuden oppimateriaalin koostamisen tärkeäksi oman ammatti-identitee-

tin kannalta. Samalla työni voi myös toimia esimerkkinä erilaisesta tavasta opettaa mu-

siikin hahmotusaineita. Opinnäytteen kirjallisen osan lisäksi teen musiikin hahmottami-

sen opintojen ensimmäiselle lukuvuodelle tarkoitetun oppimateriaalin sekä siihen poh-

jautuvat opettajalle suunnatut ohjeet toiminnallisiin, kehollisuutta korostaviin harjoituk-

siin. Nämä julkaistaan työni liitteinä. 

Oppimateriaalin suunnittelussa tärkeimpänä suunnannäyttäjänä on opetushallituksen 

vuonna 2017 julkaisemat uudet opetussuunnitelmaperusteet, joita toteuttava opetus aloi-

tettiin syksyllä 2018. Opetussuunnitelmaperusteiden oppimiskäsityksessä (Opetushalli-

tus 2017, 11) on mukana seuraava virke: ”Kokemukset ja vuorovaikutus ympäristön 

kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppimisen kannalta olennaisia.” 

Kehollisuus on siis kirjattu kaikkien taideaineiden oppilaan omaa aktiivista toimijuutta ko-

rostavaan oppimiskäsitykseen. Jo yksin edeltävä lainaus vahvistaa opinnäytteeni merki-

tyksellisyyttä ja antaa lisää motivaatiota tutkia ja kokeilla uusia opetustapoja.  
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Opetussuunnitelmaperusteissa painotetaan myös luovuutta sekä oppilaan omaa keksi-

mistä ja tekemistä. Esille tuodaan itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen opin-

tojen avulla. (Opetushallitus 2017, 47.) Mielestäni rytmiikka tarjoaa avaimet näihin tavoit-

teisiin monipuolisten työtapojensa ansiosta. Luovuuden korostaminen ja tarkkojen sisäl-

tövaatimusten puuttuminen mahdollistaa myös opettajan persoonallisen työskentelyn 

entistä vapaammin. Uusien opetussuunnitelmaperusteiden myötä onkin syntynyt iso 

kirjo erilaisia pedagogisia näkemyksiä ja toteutuksia jokaisen musiikkioppilaitoksen teh-

tyä omat opetussuunnitelmansa. Itse olen saanut olla suunnittelemassa Keravan musiik-

kiopiston opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmatyö on tehnyt entistä paremmin mah-

dolliseksi oman opetuksen kehittämisen. Vaikka olen vielä nuori opettaja eikä omista 

opiskeluistakaan ole kymmeniä vuosia aikaa, koen, että minulla on opetusmenetelmis-

säni kehitettävää. Jatko-opiskelut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon parissa sopi-

vat tähän ajankohtaan loistavasti ja pääsen kehittämään omia työtapojani ja luomaan 

sellaista oppimateriaalia, joka tukee näkemyksiäni. 

Luvussa kaksi tuon esille musiikin hahmottamisen opetukseen vaikuttavia asioita. Musii-

kin hahmottamisen opiskelu on kokenut suuria muutoksia viime vuosikymmeninä ja uu-

det opetussuunnitelmaperusteet muokkaavat opetusta jälleen. Työssäni esittelen, miten 

uusi opetussuunnitelma on muotoutunut Keravan musiikkiopistossa erityisesti musiikin 

hahmotusaineiden osalta. Käyn myös läpi oppitunteihin ja käytännön työhön liittyviä ra-

joitteita ja mahdollisuuksia. Oppimateriaalin tieto- ja teoreettisena perustana toimii lap-

sen psykologiseen, motoriseen ja musiikilliseen kehitykseen liittyvät lähteet. Näitä kehi-

tysvaiheita tarkastelen pääosin musiikin hahmottamisen opiskeluiän ajalta eli noin kym-

menvuotiaista murrosikäisiin. Erityisessä tarkkailussa oppimateriaalin suunnittelun 

myötä ovat lapsen valmiudet opiskelun aloitusiässä. Psykologisen kehityksen kannalta 

olen kiinnostunut oppilaan toimimisen edellytyksistä ja mahdollisuuksista tuntitilanteissa.  

Koostamani oppimateriaalin toiminnalliset tehtävät ovat yhdistelmä erinäisissä koulutuk-

sissa oppimiani harjoituksia ja niiden sovelluksia, eri musiikin oppikirjojen harjoituksia 

sekä itse keksimiäni tehtäviä. Valmistuin musiikkipedagogiksi Tampereen ammattikor-

keakoulusta vuonna 2011, jonka jälkeen olen opiskellut rytmiikkaa Sibelius-Akatemiassa 

sekä käynyt Orff-Schulwerk-koulutusohjelman tasokurssit JaSeSoi ry:n järjestämänä. 

Oppimateriaalissani pyrin toteuttamaan Orff-pedagogian prosessiajattelua, eli suunnitte-

lemaan tunnin sisällöt ja tehtävät monipuolisiksi, soljuviksi kokonaisuuksiksi musiikillisen 

ilmiön ympärillä. Haasteenani on luoda toimivia, useamman tunnin kestäviä toiminnalli-

sia rytmiikkaorientoituneita prosesseja teoreettisiin ja säveltapailullisiin aiheisiin liittyen. 
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Tutustuessani Dalcroze-pedagogiikkaan olen huomannut, että sen rytmiikkaan liittyvät 

pääperiaatteet tukevat omaa ajatteluani ja valintojani tehtävien suhteen. Materiaalia, teh-

täviä ja prosessien toimivuutta pääsen testaamaan omilla Musiikin perusteet 1-ryhmil-

läni, joita minulla on opetettavanani tänä lukuvuonna kaksi kappaletta. Orff- ja Dalcroze-

pedagogioita ja niiden vaikutuksia työssäni käsittelen luvussa kolme. Kokemuksistani 

ryhmien parissa toimimisesta ja niiden vaikutuksesta oppimateriaalin suunnittelutyöhön 

kerron opinnäytteen pohdintaosiossa. 

Työni neljäs luku perustuu rytmiikan, kehorytmiikan ja kehomusiikin merkitykseen sekä 

työtapoihin. Rytmiikan työtavat ovat moninaiset, sillä siihen liittyy niin liike, laulu, puhe, 

kuuntelu kuin soittokin. Kehorytmiikka- ja kehomusiikki-termit sekoitetaan helposti kes-

kenään, ja joissain tapauksissa ne voivatkin tarkoittaa samaa asiaa. Itse miellän keho-

musiikin omana taiteenlajinaan, en vain apuvälineenä jonkin muun asian oppimiseen, 

kuten kehorytmit monesti koetaan. Kehomusiikissa kehorytmeihin yhdistyy myös laulu, 

mikä tuo taiteelliseen tekemiseen valtavasti lisää syvyyttä ja mahdollisuuksia. Kehomu-

siikista, vaikka se monien kulttuurien kansanmusiikkiin ja -taiteeseen liittyykin, ei juuri 

löydy tutkimuksia etnomusikologian ulkopuolelta. Pyrin työssäni kuitenkin selventämään 

ja taustoittamaan tätä taidemuotoa sekä tuomaan esille sen, miten kehomusiikki sovel-

tuu musiikin hahmottamisen opettamiseen.  

Viidennessä luvussa keskityn yleisemmin kehollisuuteen musiikissa sekä musisoinnin 

vaikutuksiin aivoissa ja kehossa. Käsittelen aihetta lähinnä motoriikan suhteen. Keski-

össä ovat motoriset prosessit, koordinaatio sekä lapsen fyysinen ja motorinen kehitys. 

Tutustumalla aivojumppamenetelmään, joka on kehitetty yleiseen oppimisen sujuvoitta-

miseen, olen löytänyt uusia merkityksiä erilaisille liikkeellisille harjoituksille musiikin hah-

mottamisen tunneilla.  

Uskon työn vahvistavan omaa ammatti-identiteettiäni ja tuovan itsevarmuutta oman luo-

van opettajuuden suhteen. Saan varmuutta toteuttaa omaa pedagogista ideologiaani ja 

menetelmiäni omien vahvuusalueideni ja mielenkiinnonkohteideni kautta. Keravan mu-

siikkiopisto ja sen oppilaat hyötyvät työstä, sillä opetus on räätälöity juuri tälle oppilaitok-

selle. Muut musiikkioppilaitokset puolestaan voivat saada uusia ideoita musiikin hahmo-

tusaineiden toteuttamiseen ja kehittämiseen. Haluan työni myötä myös tuoda paremmin 

esille kehomusiikki-genreä Suomessa. Toivon, että kehomusiikin asema musiikillisen il-

maisun tapana vahvistuisi ja yhä useampi löytäisi tuon hienon yhteisöllisen taidemuodon 

pariin. 
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2 Musiikin hahmottaminen oppiaineena ja lapsi sen oppijana 

Tässä luvussa kerron tarkemmin omista lähtökohdistani sekä rytmiikkaan ja kehomusiik-

kiin liittyvästä koulutuksestani. Ilman omaa kiinnostuneisuutta ei oppimateriaalin suun-

nittelu ja toteutuskaan olisi mahdollinen. Kerron myös opetuksen käytännöistä ja opetus-

suunnitelmatyöstä Keravalla sekä tutkin kirjoituksia muuttuvasta musiikin hahmotusai-

neiden opiskelusta peilaten niitä omaan työhöni.  

Lukuun liittyy myös lapsen psykologisen ja musiikillisen kehityksen tarkastelu. Tämän 

myötä saan taustatietoa, miten tuoda esiin erilaisia musiikillisia ilmiöitä oppitunneilla. Sel-

vitän siis, miten lapsen on mahdollista käsitellä ja omaksua asioita sekä miten hän voi 

toimia siinä vaiheessa kehitystään, missä hän on. Käsittelen aihetta erityisesti musiikin 

perusteiden aloitusiän kannalta.  

Luvun lopuksi avaan vielä motivaation merkitystä, sillä koen motivoivien tehtävien suun-

nittelun erittäin tärkeäksi. Lapset ovat musiikkiopistossa harrastamassa musiikkia, joten 

työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen. Sisäinen motivaatio on tärkeä elementti oppi-

misessa ja kiinnostuksen pitkäjänteisessä ylläpitämisessä, ja tähän liittyen kirjoitan luo-

vien ja kokemuksellisten työtapojen merkityksestä. Aivotutkija Minna Huotilainenkin to-

teaa kirjassaan (2019, 68), että suurin opettajan lapselle antama lahja on sisäinen moti-

vaatio oppimiseen ja toimintaan. Kokemukset, joissa lapsi oppii, että panostamalla ja 

työtä tekemällä voi oppia ja että oppiminen motivoi, kantavat pitkälle. 

2.1 Oma taustani hahmotusaineiden opettajana ja sen uudistajana 

Kaikki alkoi epäonnistumisesta. Muistan seisseeni muiden ykköskurssilaisten ja opetta-

jamme Werner Beidingerin kanssa keskellä Oriveden opiston Klemetti-salia. Oli Orff-ta-

sokurssin viimeinen päivä, ajatukset täynnä viikon aikana opittuja asioita ja varsinainen 

pedagoginen myllerrys pään sisällä. Oli viimeisen kappaleen vuoro. Kappaleen, jossa 

laulun ja käsillä tehtävän kehorytmikoreografian rytmit erosivat toisistaan. En millään 

saanut käsirytmikomppia sujumaan yhtäaikaisesti laulun kanssa, ja turhautuminen oli 

valtaisa. Tästä sisuuntuneena harjoittelin kotiinpaluuta seuranneet päivät ahkerasti ja 

opin kuin opinkin käsikompin. Kokemus omasta onnistumisesta, vaikka oppiminen veikin 

tuskastuttavan paljon aikaa, oli niin vahva, että halusin ehdottomasti oppia lisää kehoryt-

meistä.  
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Kehorytmit olivat olleet toisinaan mukana ammattikorkeakouluopiskeluiden pedagogiik-

katunneilla, joista muistan ne mukavina toiminnallisina harjoituksina. Niiden taustalla ol-

lut Orff-pedagogiikkaa jäi kuitenkin etäiseksi. Muutaman vuoden opettajana työskennel-

tyäni halusin lähteä kehittämään omaa pedagogiikkaani, ja tällöin Orff-pedagogiikan 

opiskelu tuli ajankohtaiseksi aiempien kokemuksieni innoittamana. 

Aloitin työskentelyn Keravan musiikkiopistossa vuonna 2012 sijaisena. Tuolloin perusta-

solla suorituksiin kuuluivat neljä kurssia yhdistettyä teoriaa ja säveltapailua sekä vuoden 

mittainen yleisen musiikkitiedon kurssi. Opistotasolla oli erikseen säveltapailun, teorian, 

harmoniaopin ja yleisen musiikkitiedon kurssit. Vakituisen työsuhteen saatuani lähdin 

muuttamaan opetusta siihen kurssi- ja sisältöjakoon, jonka mukaan Tampereen konser-

vatoriolla edettiin. Tämä malli oli tuttu, sillä opintoihini Tampereen ammattikorkeakou-

lussa kuului konservatorion ryhmien opettamista. Oppikirjoina käytettiin pedagogiikka-

opettajani Mirja Kopran kirjasarjaa Musiikin perusteet. Tämän otin käyttöön myös Kera-

valla. Kirjasarjan vaihdon myötä sain opetukseeni sisällytettyä jo jonkin verran toiminnal-

lisuutta. Vielä olin kuitenkin vanhoissa sisältökuvauksissa kiinni ja hermoilin kaikkien ai-

healueiden oppimisesta ja ehtimisestä, vaikka pääsin itse vaikuttamaan kaikkeen toimin-

taan. 

Orff-kurssin innoittamana päädyin Sibelius-Akatemian rytmiikkakurssille, jossa opetta-

jina olivat lyömäsoittaja ja kehomuusikko Pekka Saarikorpi sekä Elina Kivelä-Taskinen, 

joka on yksi rytmiikkaopetuksen edelläkävijöistä Suomessa. Heidän opetuksessaan kä-

vin myös rytmiikan jatkokurssin. Rytmiikkakurssi puolestaan innoitti hakeutumaan erilai-

siin työpajoihin sekä kehorytmiikkaan ja -musiikkiin liittyviin tapahtumiin. Tällöin tutustuin 

myös musiikkipedagogi Iina Kotolaan, jonka kanssa olemme sittemmin perustaneet ke-

homusiikkiduo Mikälien. Hampurin jokavuotiset Body Rhythm -festivaalit sekä Internati-

onal Body Music Festival -järjestön tapahtumat ovat muodostuneet tärkeiksi opinpai-

koiksi sekä kansainvälisiksi kohtaamispaikoiksi. Olen saanut kehomusiikin kautta paitsi 

uuden tavan ilmaista itseäni myös hyväksyvän yhteisön ympärilleni, jossa jokainen 

omista lähtökodistaan, ammatista tai taiteellisesta taustastaan riippumatta nauttii musii-

kista ja sen tuottamisesta kehollisesti. Ystävät ympäri maailman kannustavat uuden tuot-

tamiseen ja saavat voimaa toisia arvostavasta yhteisöllisyydestä. Tapahtumissa olen 

päässyt alan huippuopettajien ja muusikoiden oppiin. Esikuviani ovat brasilialaisen Bar-

batuques-ryhmän perustaja Fernando Barba, tässä työssä myöhemmin mainittu yhdys-

valtalainen Keith Terry, sekä Stomp-rytmiikkashow:n kiertueillakin mukana olleet tans-

kalainen lyömäsoittaja Peter Stavrum Nielsen ja saksalainen tanssija Sarah Lasaki. 



6 

 

Myös brasilialainen Pedro Consorte, jonka pedagoginen äly on vertaansa vailla, omaa 

Stomp-taustan, ja hänen kauttaan olen päässyt tutustumaan Circle Music -improvisaa-

tioon sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen yhteisöllisen musiikkitoiminnan avulla. 

Haluan välittää oppilailleni ainakin osan siitä, mitä olen oppinut kehomusiikkikentällä ja 

saanut kokea kehomusiikin yhteisöllisyydestä. Tässä, minulle niin rakkaassa taiteenla-

jissa on paljon niitä elementtejä, joille uuden opetussuunnitelman oppimisnäkemykset ja 

tavoitteet perustuvat.  

Opetussuunnitelmauudistus muokkasi opeteltavien asioiden sijoittumista eri kursseille, 

joten Kopran kirjasarja ei enää soveltunut sellaisenaan uusien sisältökuvausten kanssa 

yhteen. Oman oppimateriaalin tekeminen alkoi tuntua houkuttavalta, mutta samalla 

myös haastavalta projektilta. Halusin lisätä työhön myös lisää Orff-pedagogista opetus-

prosessiajattelua ja kokeilla, kuinka voin luoda toimivia, useamman tunnin kestäviä toi-

minnallisia prosesseja teoreettisiin ja säveltapailullisiin aiheisiin liittyen. Into kokeilla ja 

kehittää omaa pedagogiaa vei voiton onnistumisen epäilyksistä, ja pääsin Metropoliaan 

opiskelemaan ja kehittämään opetustani opinnäytetyön myötä.  

2.2 Muuttuva musiikin hahmotusaineiden opiskelu 

Kuten johdannossa mainitsin, Opetushallitus julkaisi uudet opetussuunnitelmaperusteet 

taiteen perusopetukseen, sekä yleiseen että laajaan oppimäärään vuonna 2017. Työpai-

kallani Keravan musiikkiopistossa annetaan laajan oppimäärän mukaista opetusta, joten 

olen tutustunut vain siihen liittyviin opetussuunnitelmaperusteisiin. Opetussuunnitelma-

perusteissa painotetaan oppilaan aktiivista toimintaa ja sisäistä motivaatiota. Näitä kä-

sittelen luvuissa 2.6 ja 2.7. Esille tuodaan myös itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen ke-

hittyminen opintojen avulla. Haasteekseni suunnittelutyössä muodostui, miten voin to-

teuttaa opetussuunnitelmaperusteiden tavoitteet musiikin perusteiden tunneilla. Tavoit-

teet näkyvät jokseenkin välillisesti itse oppimateriaalin tehtävissä. Suurin muutos tapah-

tuu kuitenkin opettamiseen ja oppimiseen liittyvissä arvoissa. Nämä näkyvät käytännön 

työssä oppituntien työtavoissa ja opetusmenetelmissä. Kyseessä on pitkä prosessi, 

mutta uskon, että tämän työn tehtyäni olen jo hyvällä matkalla kohti alan uudistuvaa pe-

dagogiikkaa. 

Sibelius-Akatemian opettajat Lotta Ilomäki ja Minna Holkkola (2015, 206–207) toteavat, 

että muutoksen taustalla ovat vaikuttamassa vanhat perinteet akateemisesta oppimi-

sesta sekä tarkkojen sisältökuvausten noudattamisen velvollisuus. Pedagogisen tausta-
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ajattelun painopisteen muutos 2000-luvulla on silti selkeästi havaittavissa: Uudenlainen 

oppijakeskeisyys perustuu konstruktivistisiin ja oppijoiden osallisuutta korostaviin työta-

poihin. Vuoden 2002 opetussuunnitelmaperusteet väljensivät aiempaa luettelonomaista 

opetussisältölistaa ja musiikillinen toiminta sai suuremman roolin opetuksen päämää-

ränä musiikin perusteissa. Sama väljennys tapahtui myös soitinkohtaisissa sisältö- ja 

tavoitemääritelmissä. Lotta Ilomäki ja Leena Unkari-Virtanen toteavat Kimmo Lehtosen 

pohdintoihin ja Ilomäen omaan aiempaan artikkeliin perustuen, että opetussisällöt ja tai-

dolliset tavoitteet eivät kuitenkaan tästä huolimatta ole muuttuneet. (Ilomäki & Unkari-

Virtanen 2012, 89.)  

Väljennystä musiikin perusteiden opintojen suorittamiseen liittyen on tapahtunut myös 

Suomen musiikkioppilaitosten liiton toimesta. Leena Unkari-Virtanen ja Anniina Vainio 

kertovat artikkelissaan (2013, 26–27), että liiton julkaisemia musiikin perusteiden valta-

kunnallisia tasosuoritusohjeita väljennettiin vuoden 2005 ohjeista vuoden 2013 versioon. 

Näissä uudemmissa ”Musiikin perusteiden sisällöt ja tasosuoritusohjeet” -nimeä kanta-

neissa ohjeissa korostettiin laulamista ja soittamista työtapoina. Arviointia he kuvaavat 

vanhan Lehrplan-ajattelun mukaiseksi, vaikka tavoitteet kiinnittivätkin huomiota musi-

sointitaitojen kehittämiseen. Lehrplan-ajattelutavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä tie-

don painottamista ja opettajakeskeisiä työtapoja. Kirjoittajat viittaavat Vainion omaan tut-

kimukseen, jonka mukaan kyseinen ajattelutapa on heijastunut etenkin musiikin teoreet-

tisten aineiden opettamiseen käytännössä koko 1900-luvun ajan. (Unkari-Virtanen & Vai-

nio 2013, 20.) Ilomäki ja Holkkola toteavat (2015, 205, 221) juuri tästä syystä ajattelun ja 

opetuskulttuurin muutoksen olevan vaativa prosessi.   

Ilomäki ja Unkari-Virtanen kertovat (2012, 91–95), että esimerkiksi musiikin historian 

opiskelu ja tiedon omaksuminen on ollut pitkälti historian yleisesityksen omaksumista, 

jolloin henkilökohtaisen suhteen luominen kulttuuriperintöön ja menneisyyteen jää 

ohueksi. Opetustavat ovat siis tältä osin pysyneet varsin muuttumattomina. Musiikin hah-

motuksen ja lukutaidon kehittämisessä opetus puolestaan on muuttunut. Edellisessä 

kappaleessa esiin tuotu musisoimisen lisääntyminen on näkyvissä monissa musiikkiop-

pilaitoksissa. Kuitenkin, vaikka työtavat ovat monipuolistuneet, musiikin perusteiden ope-

tus näyttää kirjoittajien mukaan pitkälti edelleen nojaavan vanhoihin taidollisiin tavoittei-

siin. Tämä tarkoittaa, että musiikin hahmotus- ja lukutaitoa kehitetään parhaiten ”pyrki-

mällä palauttamaan asia tiettyihin pysyviin ja tunnistettaviin peruskäsitteisiin ja osataitoi-

hin ja harjoittamalla näitä suunnitelmallisesti muodollisessa opetuksessa.” (Ilomäki & Un-
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kari-Virtanen 2012, 91–95.) Arvioinnin muuttuminen uusissa opetussuunnitelmaperus-

teissa muokannee tätä käytäntöä modernimpaan suuntaan. Arvosanoja ei oppilaille ei 

enää anneta, vaan arviointi on oppijalähtöistä ja oppilaan omien tavoitteiden määrittä-

mää (Opetushallitus 2017, 17, 51). Tasosuoritusohjeita uusiin opetussuunnitelmaperus-

teisiin liittyen ei Suomen musiikkioppilaitosten liitto ole tehnyt kenties jo tasosuorituskä-

sitteestä luopumisen vuoksi. 

Ilomäki ja Unkari-Virtanen tuovat ilmi (2012, 95), että kulttuuriympäristömme on muuttu-

nut lyhyessä ajassa. Tämä vaikuttaa tapoihin, joilla lapset ja nuoret kohtaavat ja hahmot-

tavat musiikkia. He vertaavat opetuksen kehittymistä kieltenopetuksen nykytilaan: kielen 

hahmottaminen tapahtuu kommunikoimalla ja omaksumalla luku- ja kirjoitustaitoa mie-

lekkään toiminnan osana. Musiikin puolella tämä voi tarkoittaa sitä, että kirjoittaminen 

liitetään esimerkiksi transkriptioon, säveltämiseen ja sovittamiseen. Näkökulma kirjoitta-

miseen ja erilaisten merkintätapojen opiskeluun on siis muuttumassa. Musiikin kirjoitta-

minen ajatellaan olevan väline musiikillisten ajatusten ilmaisemiselle. (Ilomäki & Unkari-

Virtanen 2012, 97–99.) Tähän ajatukseen on helppo samastua, ja tehtävien suunnitte-

lussa olenkin ottanut tämän näkökulman huomioon. Opeteltavilla musiikin merkintäta-

voilla on oltava jokin yhteys musiikilliseen toimintaamme. 

Oman haasteensa opettamiseen tuo musiikillisten taitojen hidas karttuminen. Nyky-yh-

teiskunnassa monet asiat ovat saavutettavissa nopeasti, reaaliaikaisesti ja ilman suu-

rempaa kehollista tai ajatuksellista panostusta. Nykyoppijan tarpeet ovat tiedon kriitti-

sessä arvioimisessa ja merkitysten rakentamisessa (Leppänen, Unkari-Virtanen & Sin-

tonen 2013, 330). Pitkäjänteisen harjoittelun myötä syntyvällä edistymisellä on oma kas-

vatuksellinen päämääränsä. Musiikkikasvatuksen arvopohja on tämän suhteen muodos-

tettava uudelleen, yhteisesti hyväksytystä arvomaailmasta kohti moninaisempaa ja kirja-

vampaa näkemystä. (Ilomäki & Unkari-Virtanen 2012, 102.) Tässä muuttuvassa ajassa 

keskeiseksi muodostuu mielestäni sisäinen motivaatio. Opetuksen myötä on näytettävä 

oppilaille, mitä arvoja musiikilla on ja miksi se on tärkeää. Yhteys musiikin historiaan ja 

osana sen jatkumoa voi näyttäytyä tämän toteutuksessa tärkeänä. Merkitykselliseksi 

opittu, koski se mitä musiikillisia tietoja ja taitoja tahansa, muuttuu vasta, kun omaksutut 

tiedot ja taidot muuntuvat oppijan aktiivisessa toiminnassa oman tulkintansa kautta hen-

kilökohtaiseksi osaamiseksi (Leppänen, Unkari-Virtanen & Sintonen 2013, 329). 
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2.3 Keravan musiikkiopiston opetussuunnitelmatyö 

Oppimateriaalini on räätälöity Keravan musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaiseksi. 

Olen ollut koko oppilaitosta koskevassa opetussuunnitelmatyössä mukana ja saanut 

vastata musiikin hahmotusaineiden, joka opistossamme kulkee edelleen nimellä musii-

kin perusteet, opetussuunnitelman teosta. Olen opistomme ainoa klassisen puolen mu-

siikin perusteiden lehtori. Minun lisäkseni ainetta opettaa yksi opettaja, jolla on opetetta-

vanaan vain musiikin perusteiden ensimmäisen kurssin oppilaita.  

Opetushallituksen opetussuunnitelmaperusteet ovat laajasti hyödynnetyt Keravan mu-

siikkiopiston opetussuunnitelman taustalla. Jokainen aineryhmä on saanut toimia par-

haaksi katsomallaan tavalla aineopetussuunnitelmia tehdessään, pitäen toki oppilaitok-

sen yleisestä linjasta kiinni. Joustoa löytyy oppilaskohtaisesti esimerkiksi tasosuoritusten 

toteutustapaan liittyen. Keravalla on ollut jo paljon hyviä ja toimivia käytäntöjä opetuksen 

suhteen, mutta uusi opetussuunnitelma on avannut silmiä uudenlaiseen oppijalähtöiseen 

musiikin harrastamiseen. Oppilaalla on aiempaa enemmän valinnanmahdollisuuksia 

oman opintopolkunsa toteutukseen mielenkiintonsa pohjalta. Yhä moninaisempi musii-

kin opiskelu on siis jatkossa mahdollista.  

Monipuolistuvat opintopolut tuovat haasteita myös musiikin hahmotusaineiden suunnit-

teluun. Opetussuunnitelmaa ja opetuksen laajuutta pohdittaessa heräsi paljon kysymyk-

siä: Mikä määrä on riittävä määrä opetusta? Mikä määrä kattaa laajan oppimäärän? Tar-

vitseeko kaikkien osata yhtä paljon? Mitkä taidot ovat kaikille välttämättömiä? Tarvi-

taanko musiikin perusteiden opetusta enää? Tämä viimeinen kysymys on luonnollisesti 

opettajalle melko lamaannuttava ajatus. Oman työn arvostus ei korreloi välttämättä kol-

legojen tai esimiesten kanssa. Tai vaikka ymmärrettäisiinkin opiskelun tärkeys, oppimi-

seen käytettävää aikaa halutaan rajata ja minimoida. Tämä kielii mielestäni siitä, että 

useat soitonopettajat eivät tiedä, miten teoriaopetus on kehittynyt kahdenkymmenen tai 

vaikka vain viimeisen kymmenen vuoden aikana. On sääli, että monet opettajat, oppilaat 

ja vanhemmat tuntuvat pitävän hahmotusopintoja välttämättömänä pahana. On myös 

turhauttavaa, että aineen tärkeyttä on puolusteltava toistuvasti.  

Joensuun yliopiston lehtori Mikko Anttila vertaa mielestäni hyvin musiikillisen taidon ke-

hittymistä kielen oppimiseen: sekä soittotaidon että uuden kielen oppiminen vaatii mää-

rällisen harjoittelun lisäksi monipuolisuutta ja laadukasta oppimista. Vierasta kieltä ei voi 

oppia kunnolla pelkästään sanoja toistamalla. On myös tunnettava kielioppi, kuunneltava 
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paljon vierasta kieltä ja tunnettava kulttuuria käyttääkseen sanoja ja ilmaisuja oikein. 

Sama pätee soitonopiskeluun: jos haluaa oppia soittamaan esimerkiksi länsimaista tai-

demusiikkia, on kuunneltava paljon tyylinmukaista musiikkia ja opiskella tyylin piirteitä, 

merkityksiä, sävellysten rakenteita ja soittotapoja. Tämä ei tapahdu nopeasti, vaan tai-

don omaksumiseen vaaditaan määrätietoista, intensiivistä ja riittävän pitkäkestoista har-

joittelua. Opiskelumenetelmien tulee olla mielekkäät, musiikkityylin tulee olla opiskelijalle 

riittävän mielenkiintoinen. Lisäksi opiskelijalla tulee olla riittävästi itseluottamusta opiske-

lunsa suhteen. (Anttila 2004, 68.) Kokemukseni mukaan rytmiikkaharjoitukset ovat tois-

toon houkuttavia tehtäviä ja toteuttavat Anttilan mainitseman pitkäkestoisen ja keskitty-

neen harjoittelun vaateen. 

2.4 Keravan musiikkiopiston opetussuunnitelma 

Opetussuunnitelmassa klassisen linjan perusopintoihin kuuluu pakollisina instrument-

tiopintoja, käytännön instrumenttivalmiuksien opiskelua, yhteissoittoa sekä musiikin pe-

rusteita. Perusopintoihin kuuluu myös tietty määrä valinnaisia opintoja, jotka oppilas voi 

valita kiinnostuksensa mukaisesti. Musiikin perusteiden osalta opetussuunnitelmassa 

päädyttiin siihen, että perusopinnot käsittävät neljä opintokokonaisuutta, jotka suorite-

taan peräkkäisinä vuosina. Se, kuinka monta musiikin perusteiden opintokokonaisuutta 

oppilas suorittaa syventävissä opinnoissaan riippuu opintolinjasta. Vapaasti valittaviin 

opintoihin on musiikin perusteissa tarjolla viides opintokokonaisuus musiikin perusteiden 

kursseista sekä muita periodiluontoisempia kursseja, kuten rytmiikkaa ja sovitusta. (Ke-

ravan musiikkiopisto 2018a, 4–8; Keravan musiikkiopisto 2018b, 1–3.) 

Oppisisältöjen suhteen tunteja on kevennetty. Karkeasti ilmaistuna aiemmat neljän vuo-

den perusopinnot on sisällöllisesti jaettu viidelle vuodelle. Syventävissä opinnoissa op-

pilas voi valita peruslinjan, yhteissoittolinjan tai kahden instrumentin linjan. Näistä ensim-

mäisessä musiikin perusteita opiskellaan kaksi opintokokonaisuutta, kahdella viimeisellä 

yksi. (Keravan musiikkiopisto 2018a, 9–10; Keravan musiikkiopisto 2018b, 1–4.) Opin-

toja jatketaan syventävissä opinnoissa siitä, mihin perusopintojen aikana on edetty. Op-

pilailla voi näin ollen olla linjastaan riippuen hyvinkin erilaiset musiikin perusteiden taidot 

syventävät opinnot suoritettuaan. Musiikin perusteiden opintokokonaisuudet eivät sisällä 

eriytettyjä opintoja esimerkiksi musiikin historiassa, vaan kaikki hahmotusalueet ovat 

mukana joka kokonaisuudessa. Näin työskentelymuodot on mahdollista pitää monipuo-

lisina ja samaa ilmiötä voidaan käsitellä eri näkökulmista. Musiikin perusteiden opiske-

lusta ja työmuodoista opetussuunnitelmassa lukee näin: 
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Opetuksessa pyritään vuorovaikutukseen instrumentti- ja yhteismusisointitaitojen 
opintojen kanssa. Soittotunneilla tutuksi tulleita asioita avataan, syvennetään ja 
harjoitellaan musiikin perusteiden opinnoissa. Elävä musiikki ja musisointi sekä 
tekemällä oppiminen ovat osa opetusta, jonka myötä löydetään yhteys musiikilli-
sen käsitteistön ja soittamisen välillä. Tunneilla voidaan toteuttaa erilaisia kokeiluja 
ja projekteja. Opintokokonaisuuksiin sisältyvien tietojen ja taitojen vahvistaminen 
perustuu monipuolisiin esimerkkeihin ja työtapoihin, jotka tukevat käytännön muu-
sikkouden kehittymistä. Opetuksessa on rytmiikkapainotus. (Keravan musiik-
kiopisto 2018b, 1) 

Edellä oleva teksti perustelee myös musiikin perusteiden tehtävää. Yleisiksi tavoitteiksi 

luetellaan muun muassa kuuntelutaidon ja nuotinlukutaidon kehittyminen, kiinnostuksen 

herättäminen musiikillisiin ilmiöihin sekä oman musiikin tekemiseen eli improvisointiin ja 

säveltämiseen. Myös harjaantuminen musiikillisessa ilmaisussa sekä kokemukset musi-

soinnin elämyksellisyydestä ja kokonaisvaltaisuudesta mainitaan. Arviointi tapahtuu tun-

tityöskentelyn ja portfoliosuoritusten avulla. Opetukseen osallistumisen säännöllisyyttä 

korostetaan. (Keravan musiikkiopisto 2018b, 2, 4.) Oppisisältöjä ei ole ilmoitettu tarkasti 

taitotaulu-malliin, vaan niistä kerrotaan yleisemmin. Tämä jättää mahdollisuuden eri asi-

oiden painotukseen eri vuosina ja eri ryhmien kanssa. Musiikin perusteet 1 opintokoko-

naisuuden sisältökuvaus on seuraavanlainen: 

Tutustutaan seuraavaan peruskäsitteistöön: sävelten nimet ja oktaavialat, g- ja f–
avain, sävellajit, intervallit, duuri- ja mollisoinnut, nuottien ja taukojen aika-arvot 
sekä tasa- ja kolmijakoiset tahtilajit. Harjoitellaan nuoteista lukemista ja kuulonva-
raista musiikin hahmottamista. Tehdään säestyksiä kappaleisiin. Opiskellaan mu-
siikkitermeistä yleisimpiä tempo- ja dynamiikkamerkintöjä. Rytmiikassa vahviste-
taan perussykkeen tasaisuutta ja opetellaan sykkeeseen tukeutumista. (Keravan 
musiikkiopisto 2018b, 2) 

2.5 Käytännön työ ja oppimateriaalin teko 

Opetusmateriaalini on suunnattu musiikin perusteiden ensimmäisen vuoden opintoihin. 

Keravalla musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan neljännelle luokalle siirryttäessä, eli 

noin kymmenvuotiaana. Ryhmän maksimikoko musiikin perusteiden ykköskurssilla on 

kymmenen oppilasta, mikä tuntuu toisinaan sopivalta, ja toisinaan liian isolta, mikäli ryh-

mässä on paljon vilkkaita tai runsaasti henkilökohtaista tukea tarvitsevia oppilaita. Oppi-

laat ilmoittautuvat ryhmiin itsenäisesti oppilashallintapalvelu Eepoksen kautta, ja ryhmän 

kokoonpano vaihtelee ilmoittautumisten mukaan. Harrastusaikataulut ja koulun lukujär-

jestys ovat suurimmat ryhmän valintaan vaikuttavat seikat. Oppilasmäärän vaihdellessa 

eri tasoilla myös tuntiajat eri tasoilla vaihtuvat vuosittain. Ryhmät eivät siis pysy samana 

musiikin koko perusteiden opiskelun ajan. Tämä tuo omat haasteensa ja vaatimuksensa 

oppilaiden ryhmäyttämiselle lukuvuoden alussa. 
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Tunnit ovat kerran viikossa kestäen ensimmäisessä opintokokonaisuudessa 60 minuut-

tia kerrallaan. Tuntiaika vaihtelee ryhmästä riippuen kello kolmen ja kello seitsemän vä-

lillä. Pääosin ensimmäistä musiikin perusteiden tasoa opiskelevat ryhmät aloittavat kello 

15.15, sillä nuorimpina oppilaina myös koulupäivät ovat heillä lyhimpiä. Opetusluokkani 

on yhtenäiskoululla, ja onnekseni kaikki tunnit pidetään samassa luokkatilassa. Luokka 

on iso, eli siellä mahtuu hyvin liikkumaan ja toimimaan ryhmässä. Luokassa on kaksi 

pianoa, useita alttoksylofoneja ja kellopelejä sekä Boomwhackerseja melodisina luokka-

soittimina. Lisäksi on joukko pieniä lyömäsoittimia, kuten kehärumpuja ja djembejä. Epä-

soittimista tärkeimpinä ja useimmin käytössä ovat ämpärit. Oppilaat eivät yleensä tuo 

tunneille mukanaan omia soittimiaan. Syy tähän on pääosin logistinen, eli ongelma soit-

timen kuljettamisessa. 

Tänä lukuvuonna minulla on kaksi Musiikin perusteet 1-ryhmää opetettavanani. Nämä 

ryhmät käyttävät suunnittelemaani materiaalia opiskelussaan koko vuoden. Materiaalin 

suunnittelu ja ideointi on tapahtunut pääosin syyslukukauden aikana. Edellä mainitut 

käytännön edellytykset ovat vaikuttaneet tehtävätyyppeihin ja tehtävämääriin. Lisävai-

kuttajana ovat olleet tämän vuoden opetusryhmät, joiden oppilaat ovat olleet taitotasol-

taan hyvin vaihtelevia ja oppilaat poikkeuksellisen vilkkaita. Toiminnan suuntaaminen 

tehtäviin on ollut haastavaa ja oikeanlaisen ryhmädynamiikan muotoutuminen pitkä pro-

sessi. Oppimateriaalia suunnitellessa on saanut muistuttaa itseään siitä, että koostaa 

harjoituksia keskivertoryhmälle, oli tämänhetkinen tilanne millainen tahansa. 

Oppimateriaalin tekemiseen käytin Sibelius-nuotinkirjoitusohjelmaa ja Word-tekstinkäsit-

telyohjelmaa. Valmiin materiaalin ulkoasun halusin olevan yksinkertainen ja selkeä. 

Tekstiosuuksia ja selityksiä on verrattain paljon, mutta halusin, että oppilaat voivat tehdä 

itsenäisesti kotona ainakin osan tehtävistä, jos ovat estyneitä tulemaan tunnille. Täysin 

itseopiskeluun materiaali ei kuitenkaan sovellu, enkä niin toivokaan. Mielestäni musiikin 

perusteiden opiskelun yksi tärkeimmistä elementeistä on yhdessä oppiminen ja ryhmä-

työskentely. Ryhmässä oppilaat oppivat toisiltaan ja oppivat vuorovaikutustaitoja (Hyry-

Beihammar, Joukamo-Ampuja, Juntunen, Kymäläinen & Leppänen 2015, 178). Myös 

tekemisen kautta oppiminen ja oppilaan huomion kiinnittäminen haluttuihin melodisiin, 

harmonisiin, rytmisiin jne. elävän musiikin seikkoihin on mahdollista pitkälti vain kontak-

tiopetuksessa tunneilla työskennellen. 

Musiikin hahmotuksen opetuksessa halutaan nykyään mitä ilmeisimmin välttää teknisiä, 

notaatioon sidottuja yhden oikean vastauksen tehtäviä (Ilomäki, Holkkola 2015, 218). 
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Omassa oppimateriaalissani halusin kuitenkin sisällyttää perinteisiä kynätehtäviä toimin-

nallisten ja soveltavien tehtävien joukkoon. Yksi syy tähän on hienomotoriikan kehittämi-

sessä nuottikirjoitusta tehdessä. Toinen syy on se, että toiset oppilaat pitävät sellaisista 

tehtävistä, joihin on olemassa selkeä vastaus, eikä luovaa työskentelyä aina tarvita. Teh-

tävät voivat olla myös tavallaan meditatiivista toimintaa. Mielestäni mekaanisemmat har-

joitukset myös muodostavat musiikillisen ilmaisun työkalupakkia. Kun tietää, miten mi-

käkin asia merkitään ja rakennetaan, voi tietoa hyödyntää erilaisissa tarkoituksissa. Jos 

tietoa käsitteistä ei ole, kuinka niitä muuten osaisi käyttää? Luovuuden, aktiivisen musii-

killisen toiminnan sekä analyyttisemman työskentelyn välille on muodostettava toimiva 

suhde. Tämän saa aikaan vain kokemuksen kautta ja oppilaiden tuntemuksia aistien. 

Nyrkkisääntönä opetuksessani on edelleen jo ammattiopinnoissa esille tullut ohje: ”Lasta 

ei saa penkittää.” Lause tarkoittaa sitä, että koko tuntia ei voi viettää istuen, vaan välillä 

on liikuttava ja noustava ylös. 

Kevätlukukaudelle otin vielä erikoishaasteen ryhmien kanssa toteutettavaksi, vaikka op-

pimateriaalin parissa olisimme varmasti saaneet käytettyä tuntiajan viimeiseen minuut-

tiin. Ylimääräisenä tehtävänä oli harjoitella tunneilla rytmiikkaesitys musiikkiopiston ke-

vätkonsertissa esitettäväksi. Esityksessä yhdistyi laulu ja ämpärirytmit. Alkuun oppilai-

den motivointi tuntui haastavalta, mutta harjoittelun edetessä he ottivat projektin omak-

seen ja monet kokivat sen tärkeäksi. Esitysprojektin myötä sain kokeilla, miten pitkän 

harjoitusprosessin läpivieminen onnistuu tämän ikäisten oppilaiden kanssa. Aiemmat 

konserttiprojektit ovat toteutuneet pääsääntöisesti vanhempien musiikin perusteiden op-

pilaiden kanssa. Tässä projektissa oli myös vanhempia oppilaita nuorempien tukena, 

jolloin oli mahdollista tehdä näkyväksi toimintaa ja kehitystä musiikin perusteissa koko 

opiston väelle sekä oppilaiden vanhemmille. Tämä olikin yksi pääsyistä, miksi lisäsin 

projektin tämän lukuvuoden ohjelmaan. 

2.6 Lapsen psykologinen kehitys 

Elämänkaaripsykologisen tarkastelutavan mukaan musiikin hahmotusopintojen aloi-

tusikä, joka Keravan musiikkiopistossa on 10-vuotiaana, ajoittuu keskelle lapsen käsit-

teellisen ajattelutavan kehitysvaihetta. Psykologi Tony Dunderfelt (2006, 86–87) esittää 

että ikävuosina 7–12 lapsen ensimmäisten kouluvuosien kehitystä leimaa kuvien ja elä-

mysten kautta koettu tietoisuus. Tässä samassa yhteydessä lapselle kehittyy asteittain 

käsitteellisempi ajattelutapa. Mielensisäiset representaatiot tilanteista ja asioista jäsen-

tyvät ja pysyvät mielessä ilman välitöntä aistihavaintoa. Lapsen muisti kehittyy ja hän 
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oppii palauttamaan asioita mieleensä. Tämä on yksi kehityspsykologi Jean Piaget’n ke-

hitysvaiheteorian mukaan konkreettisten operaatioiden vaihe. Myös oppimiseen kuluva 

aikaa on helpompi arvioida. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen, Ruoppila 

2014, 89, 93.) 

Lapsen sosiaaliset piirit kasvavat koulun myötä ja saavat aikaan muutoksia käytöksessä. 

Uusi rooli koululaisena tuo myös enemmän vastuuta ja häneen kohdistetaan erilaisia 

odotuksia kuin aiemmin. Myönteisen minäkäsityksen muodostuminen on olennaista ta-

sapainoisen kehityksen ja sosiaalisten suhteiden kannalta. (Nurmi ym. 2014, 77–78.) 

Musiikin perusteiden aloitusikään liittyy yksilöllisyyden vahvistumisen aika noin 8–10-

vuotiaana. 9-vuotistaitteen aikana lapsi on kriittinen esimerkiksi opettajiaan kohtaan ja 

vaatii johdonmukaisuutta. Kritiikki suuntautuu myös lapseen itseensä. Tässä iässä ko-

kemukset ystävien kanssa, konkretisoituva ajattelu ja oman sisäisen maailman voimis-

tuminen liittyvät vahvasti yksilöitymisprosessiin. Muun muassa keskittymiskyky ja arvioi-

mishalu kasvavat. (Dunderfelt 2006, 87.) Lapsi oppii keskilapsuudessa, eli esikoulun ja 

koulun alkaessa, ymmärtämään asioita toisen ihmisen näkökannalta. Tämä taito kehittyy 

hiljalleen ja vasta keskilapsuuden loppupuolella lapsi kykenee asettamaan itsensä toisen 

asemaan ja arvioimaan toisten toimintaa ja tunteita esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa. 

Nuoruudessa taito luo pohjaa moraalikäsitykselle. (Nurmi ym. 2014, 90–91, 147.) 

10–12-vuotiaana jatkuu noin kuusivuotiaana alkanut samaistuminen vanhempiin vapaa-

ajan ja arkipäivän toimintojen kautta. Lapsi oppii työnteon, ahkeruuden ja osaamisen 

perusasioita ja voi kokea yhteistyön ja aikaansaamisen ilon. Lapselle on tärkeää kokea 

osaavansa ja olevansa tarvittu ja luottamuksen arvoinen. Itsenäisen ajattelun kyvyt kas-

vavat voimakkaasti. Abstraktinen ajattelu on mahdollista noin 13-vuotiaalla lapsella. 

Vasta nuoruudessa ihminen oppii ymmärtämään ja hyödyntämään loogisia ja täysin 

abstraktisia ajatuskuvioita. (Dunderfelt 2006, 88–89, 95). Ajattelu muuttuu myös yleistä-

vämmäksi ja herättää kiinnostuksen laajemman maailmankuvan ja ideologian rakenta-

miselle. (Nurmi ym. 2014, 146–147.)    

Abstraktin ajattelun kehittyminen tulisi ottaa huomioon myös musiikin perusteiden aiheita 

valittaessa kullekin kurssille. Haastavan tästä tekee se, että oppilaiden soittomateriaa-

lissa voi olla jo ennen musiikin perusteiden tunneilla aiheen käsittelyä hyvinkin abstrak-

teja asioita. Toki soittaminen konkretisoi aiheen, mutta sen käsittely teoreettisessa mie-

lessä on mielestäni haastavaa nuorten oppilaiden kanssa. Kokemuksellisuutta ja koke-
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muksen kautta opettamista puoltavat lapsen kehitysvaiheet esimerkiksi kielen oppimi-

sessa, joka vaatii lapsen omaa toimintaa ja sen kautta tapahtuvaa oivaltamista. Lapsi 

oppii puhumaan ja ymmärtämään puhetta, vaikka hän ei olisikaan tietoinen lauseraken-

teista. Esimerkiksi esikouluiässä lasten kieli sisältää jo kaikki suomen kielen perus- ja 

sivulausetyypit. (Nurmi ym. 2014, 41, 48.) Äidinkielen tunnilla koulussa vasta opitaan, 

mitä lausetyypit ylipäätään tarkoittavat. Musiikin perusteissa olisikin kenties hyvä, että 

oppilaat olisivat melko pitkällä soitto-opinnoissaan ennen kuin asioita aletaan tarkastella 

teoreettiselta ja analyyttiselta kannalta. 

Dunderfelt toteaa kirjassaan (2006, 88–89), että on pedagogisesti haastavaa kehittää 

sopivan konkreettisia ja käytännöllisiä tehtäviä älyllisyyttä ja abstraktia ajattelua vaati-

vaan opetettavaan asiaan. Tämän olen huomannut myös omassa työssäni ensimmäisen 

vuoden oppilaiden kanssa. Jotkin musiikilliset käsitteet eivät itselle opettajana tunnu 

enää abstrakteilta, sillä tietty ajatusmalli on jo opittu, mutta tuntitilanteissa saattaa kui-

tenkin huomata näiden asioiden olevan oppilaille vaikeita hahmottaa. Tällaisia oppilaille 

täysin uusia asioita ja ilmiöitä, kuten intervallien kokoeroja, on paras konkretisoida mah-

dollisimman havainnollistavin keinoin. Kaikista opettavaisinta tuntuu olevan sellainen 

asioita konkretisoiva oppimateriaali, jota oppilas pääsee itse testaamaan, kokeilemaan 

ja koskemaan. 

Nuoruuden, joka kestää 12- tai 14-vuotiaasta noin 20-vuotiaaksi, voi jakaa erilaisiin vai-

heisiin. Ensin nuoren, joka käy läpi biologista murrosikää, mielessä on vahvasti ihmis-

suhteet. Nuoruusiän keskivaiheilla on vuorossa identiteettikriisi, joka saattaa pitää sisäl-

lään omien rajojen kokeilua ja syvällisiä ihmissuhteita. Oman roolin ja identiteetin löytä-

minen esimerkiksi koululaisena tai musiikinharrastajana ovat tärkeitä nuorta mietityttäviä 

asioita. Lopulta on vuorossa ideologinen kriisi, itsenäistyminen ja oman elämän tarkas-

telu osana maailmaa. Yksilöllisyyden kehitys ei kuitenkaan pysähdy tai tule valmiiksi 

vielä nuoruusiässä vaan jatkuu aikuisuudessa. (Dunderfelt 2006, 92–93.) Nuoruudessa 

ajatukset tulevaisuudesta tulevat myös tärkeiksi eri tavalla kuin aiemmin. (Nurmi ym 

2014, 147). 

Nuorille tärkeitä ovat myös ihanteet. Ihailun kohde voi olla ulkoinen, kuten näyttelijät tai 

muusikot. Nuori voi myös etsiä esimerkiksi täydellistä totuutta. Ihanteiden toteuttamiseen 

liittyy myös itselle asetetut vaatimukset. (Dunderfelt 2006, 96–97.) Monet nuoret musiikin 

perusteiden tunneilla ovat täydellisyyteen pyrkiviä. Heillä saattaa olla kilpailullinen urhei-

luharrastus, ja samantapainen täydellisyydentavoittelu voi himmentää oppimisen iloa. 
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Suoritushakuisuus ja menestyksen tavoittelu voivat lisätä kognitiivista sitoutumista ja pa-

rantaa koulumenestystä, mutta voivat aiheuttaa emotionaalisia haittoja, kuten ahdistusta 

tai huolta epäonnistumisesta. (Tuominen-Soini 2014, 249–250). Toki haluan, että oppi-

laani pärjäävät opinnoissaan hyvin ja hyötyvät musiikkiharrastuksessaan tunneilla opi-

tuista taidoista, mutta pyrin myös stressittömään opiskeluun ja mukavien kokemusten 

tavoitteluun. Tällaisesta esimerkkinä voi toimia teatteri-improvisaatiosta mukaan otetut 

harjoitukset, joissa jo tehtävänanto on niin mahdoton, että lopulta on tarkoituskin epäon-

nistua eli mokata. Esimerkiksi piirissä tapahtuvat erilaiset energiaa kasvattavat liikkeen 

eteenpäin välittämiseen liittyvät harjoitukset, joissa on tarkoitus toimia mahdollisimman 

nopeasti, ovat oivallisia mokaamisharjoituksia. Tempo on niin nopea, että luonnollista 

mokata, kun aivot eivät pysy liikkeellisen reagoinnin kanssa samassa tahdissa. Mokaa-

minen ja sitä seurannut nauru vapauttaa yleensä tunnelmaa ja ryhmäyttää oppilaita, vie-

den samalla huomiota pois vain oman suorituksen ajattelusta. 

2.7 Lapsen musiikillinen kehitys 

Seuraavissa kappaleissa keskityn lapsen musiikilliseen kehitykseen niiden taitojen poh-

jalta, jotka koen musiikin perusteissa korostuvan, kun harjoitellaan musiikkia rytmiikan ja 

kehomusiikin avulla. Näistä koen tärkeimmiksi laulamisen, melodisen hahmottamisen, 

rytmin hahmottamisen sekä harmoniatajun kehittymisen. Mielenkiintoisinta minulle ke-

hittämääni oppimateriaalia varten ovat oppilaiden valmiudet ja kehitysmahdollisuudet 

musiikin hahmottamisopintojen alkaessa.  

Lapsen musiikillisen kehityksen voidaan sanoa alkavan jo ennen syntymää. Raskauden 

kolmella viimeisellä kuukaudella sikiö reagoi jo kuulemaansa musiikkiin. Reaktiot liittyvät 

moniin musiikillisiin elementteihin, kuten melodian muutoksiin, konsonanssien suosimi-

seen, tempoon ja sävelkorkeuden muutoksiin. Sointivärin tunnistaminen ja erottelu on 

olennaista sekä kielen että musiikin tulkinnassa. Muutaman päivän ikäiset vauvat voivat 

tunnistaa oman äitinsä äänen. Tähän liittyy myös myöhemmin tapahtuva puheen kehitys 

ja musiikin kuuntelun yhteispiirre: Lapsi oppii tunnistamaan äänteitä siitä tai niistä kie-

listä, joita hänen ympärillään puhutaan. Samaan tapaan, jos lapsi herkistyy usein mo-

nenlaiselle musiikille, hänen on helpompi omaksua erilaisia musiikin piirteitä. (Hodges 

2006, 51, 55, 58–59.) Kasvatustieteen tohtori Kari Ahonen toteaa (2004, 84), että kielen 

oppimisen tavoin myös musiikissa tonaalisen järjestelmän oppiminen jatkuu koko elä-

män.  Kehityspsykologian näkökulmasta omaksuminen on aktiivisinta lapsuudessa ja 
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kouluiässä. Tällöin omaksutaan säveljärjestelmän elementaarisia rakenteita. Näiden ra-

kenteiden varaan myöhempi oppiminen rakentuu. Yksilölliset erot lasten musiikillisessa 

kehityksessä voivat olla suuria.  

Laulun kehittyminen alkaa spontaanin laulun vaiheella noin vuoden tai reilun vuoden 

ikäisenä. Tämä vaihe jatkuu siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy laulun jäljittelyvaiheeseen 

noin kolmen vuoden ikäisenä. Spontaanit laulut ovat lapsen oma-aloitteisesti tuotettuja 

lauluja, jäljittelyvaiheen laulut kuultujen melodioiden toistoyrityksiä. Spontaanit improvi-

soidut laulut saattavat jäädä vähemmälle, mutta jäljitellyt lastenlaulut eivät hävitä lapsen 

kykyä luoda omia melodioita. Kolmas laulun kehittymisen vaihe on tonaalisuuden omak-

sumisen vaihe. Se ajoittuu esikoulu- ja alakouluikään. Tällöin melodianhahmottamista 

alkaa ohjata käsitys diatonisesta asteikosta, joka toimii melodian taustarakenteena ja 

yksittäisten sävelten merkityksellistäjänä. Laulamisen sävelpuhtaus kehittyy kouluiässä 

ensimmäisten luokkien aikana merkittävästi. (Ahonen 2004, 85–87, 88.) Ympäristön, ku-

ten muiden laulajien ja opettajan, annettujen laulutehtävien ja kannustavan ilmapiirin vai-

kutus on suuri laulun kehittymisen kannalta (Welch 2006, 318–320, 325). 

Rytmin osuutta lasten musiikillisessa kehittymisessä ei olla tutkittu yhtä paljon kuin me-

lodiaa ja laulua. 1900-luvun alun musiikkipedagogisessa tutkimuksessa rytmin musiikil-

linen luonne oli alempiarvoinen ja merkityksettömämpi muihin elementteihin verrattuna. 

(Ahonen 2004, 90.) Tämä on mielenkiintoinen näkemys, sillä onhan rytmi musiikkia vah-

vasti jäsentävä asia. Se voi olla vakaasti ja selkeästi läsnä tai toisinaan jäädä taka-alalle, 

mutta aina se kuitenkin on mukana kulkeva elementti. Musiikki virtaa ajassa, ja rytmi on 

aikaa, joten miksi sen arvostus olisi yhtään vähäisempi kuin muidenkaan elementtien. 

Rytmi on se, minkä avulla saa helposti musiikkia harrastamattomatkin kokemaan yh-

teyttä musisoivan joukon kanssa. Rytmi on primitiivinen ja universaali elementti, jolla on 

alkuvoimainen vaikutus ihmiseen (Ahonen 2004, 91). 

Vaikka tutkimustieto on vähäistä vielä 1900-luvun loppupuolelle saakka, käytännön ope-

tustyössä rytmi on kuitenkin ollut erittäin kiinnostava aihe. Tästä esimerkkeinä ovat Dalc-

roze-pedagogiikka ja Orff-pedagogiikka. Dalcroze-pedagogiikan isä Émile Jaques-Dalc-

rozen mielestä rytmi tulee jokaisen kehosta hengityksen ja sydämen sykkeen ja liikkei-

den rytmien myötä ja on näin musiikin rytmin lähtökohta. Pienillä lapsilla reagoiminen 

musiikkiin on usein liikettä, joiden voi arvella olevan rytmin stimuloimaa. Rytmisten taito-

jen omaksuminen, kuten kontrolloidut ja hallitut liikkeet vaativat riittävää motorista kehi-

tystä, jotka liittyvät olennaisesti keskushermoston kypsymiseen. (Ahonen 2004, 90–91.) 
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Saman yhteenvedon tekee tutkija Pirkko Paananen artikkelissaan (2010b, 231): Senso-

motorinen kontrolli on sidoksissa rytmin tuottamiseen ennen kouluikää paikallisten kuvi-

oiden, kuten sanarytmien lisäksi. 

Ennen syntymää tapahtuvat sikiön reaktiot eivät liity vain melodisiin ja sävelkorkeudelli-

siin elementteihin, vaan myös kyky havaita sykkeen muutokset on jo tuolloin olemassa. 

Vauvat puolestaan tunnistavat fraasien rajoja. Motorisen kehityksen myötä lapsi alkaa 

liikkua rytmisesti musiikin mukana ja tuottaa ääniä erilaisista ulkoisista äänilähteistä. Ryt-

mikuvioissa ensin tarkkaavaisuus kiinnittyy puhekielen lyhyisiin ja pitkiin tavuihin. Laulun 

ja liikkeen yhteys on käynyt ilmi Paanasen mainitsemissa tutkimuksissa. Liikkeen synk-

ronoituminen rytmin mukaiseksi on mahdollista vasta 3–4-vuotiailla ja kehittyy voimak-

kaasti siihen asti, kun lapsi on viisivuotias. (Paananen 2010b, 217–221, 231). Rytminen 

kehitys on siis ensin omaehtoista ja omaan musisointiin liittyvää (Ahonen 2004, 92–93).   

Viiden vuoden ikä on merkittävä ikä rytmin oppimisessa. Viisivuotias pystyy esimerkiksi 

taputtamaan annetussa sykkeessä. Pulssin hallinta on sidoksissa kuitenkin lapsen luon-

nolliseen sykenopeuteen. (Paananen 2010b, 220–221.) Lapsi kykenee myös suoriutu-

maan kulttuurisesti vakiintuneiden rytmien muodoista. Tietämys rytmistä tai metristä ta-

pahtuu ensin toiminnallisella tasolla. Vasta myöhemmin lapsi pystyy havainnoimaan sa-

moja piirteitä kuunneltavasta musiikista. (Ahonen 2004, 92–93.)   

Kymmenen ikävuoden kohdalla lapset suoriutuvat perussykkeen säilyttämisestä huoli-

matta siitä, ovatko he olleet soitonopetuksessa vai eivät. Tämä havainto perustuu Rena 

Upitisin vuonna 1987 tekemään tutkimukseen rytmin ymmärtämisestä. (Ahonen 2004, 

92–93.) Ahonen (2004, 124–125) kertoo, että perussykkeellä on itseään kannatteleva 

luonne. Tämä tarkoittaa, että harjaantuneella kuuntelijalla se pyrkii jatkumaan mielessä, 

vaikka sykettä ei konkreettisesti enää kuullakaan. Tällainen ulkoisen sykkeen havain-

nointi on mahdollista joillain oppilailla vasta ensimmäisten kouluvuosien jälkeen. Sään-

nöllisen sykkeen oppimista tulisikin tukea musiikinopetuksessa. Paananen toteaa artik-

kelissaan (2010b, 217, 231), että lapsen rytminen kehitys jatkuu ainakin 11–12 vuoden 

ikään ja mahdollisesti kauemminkin. Tonaalisen musiikin piirissä tärkeimmät hierarkkiset 

järjestelmät ovat rytminen ryhmittely ja metri. Kun nämä rytmiset hierarkiat integroituvat, 

on mahdollista yhdistellä rytmijaksoihin useita metrien tasoja ja tuottaa monimutkaisia 

synkopoituja rytmejä annettuun metriseen sykkeeseen. 
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Harmonian hahmottamisen kehitys tulee vasta melodisten ja rytmisten perustaitojen op-

pimisen jälkeen. Ahonen (2004, 104–105) kertoo kirjassaan useista tutkimuksista, joiden 

yhteenvetona on se, että soinnullinen ajattelu kehittyy hitaasti vuosien myötä. Vasta ala-

koulun viimeisillä luokilla harmonian jäsentyminen alkaa olla kehittynyttä, ja saavuttaa 

aikuisen tason vasta esiteini-iässä. Saman toteaa Paananen (2010a, 198–202, 211–

212) artikkelissaan kertoessaan useista tutkimuksista, joissa on selvitetty lapsen sävel-

tason kehittymistä. Näiden tutkimusten mukaan tonaalisuuden ymmärtäminen kehittyy 

esikoulu- ja alakouluikäisillä lapsilla niin, että noin 11–12-vuotiaina on tonaaliset funktiot 

ja tonaalisuutta korostavat elementit nousevat esille esimerkiksi melodiakaarrosten suo-

simisessa ja harmonian havaitsemisessa. Toonikan ja toonikankolmisoinnun suosiminen 

ja tonaalisesti stabiilien sävelten havaitseminen kehittyvät vuosi vuodelta. Noin 10–11-

vuotiaana lapset pystyvät tarkkailemaan samanaikaisesti sekä rytmiä, melodiaa, tonali-

teettia ja metriä. Ahonen (2004, 104–105, 108) huomauttaa kuitenkin, että vaikka lapset 

eivät pystyisikään hahmottamaan harmonioita ja niihin liittyviä tonaalisia funktioita, soin-

tujen hyödyntäminen tehtävissä valmistelee myöhemmin opittavaa harmoniatajun taitoa. 

Harmonian omaksuminen vaatii pitkäaikaista altistumista soinnuille ja niihin liittyville 

säännönmukaisuuksille. Paanasen kirjoitus (2010a, 201) Lamontin vuoden 1998 tutki-

muksesta liittyy samaan havaintoon: tonaalisuuden ymmärtäminen kehittyy aiemman ko-

kemuksen ja musiikillisen kontekstin vuorovaikutuksessa. Musiikin harrastaminen vai-

kuttaa olevan edellytys näiden musiikillisten elementtien analyyttisen ymmärtämisen ke-

hittymiselle. Hyvänä opetusmateriaalina ovat perustehoja hyödyntävät kappaleet ja nii-

den säestykset (Ahonen 2004, 105). Musiikin hahmotusopinnoissa näitä tulisikin harjoi-

tella paljon ja ennen kaikkea tehdä usein. Ymmärtäminen seuraa helpommin toimintaa 

harjoittelun ollessa toistuvaa. 

2.8 Motivaation merkityksestä opiskelussa 

Motivoituneena opiskelu on tehokasta. Tällöin oppilas tekee valintoja toiminta-alueen hy-

väksi ja suuntaa tarkkaavaisuutensa intensiivisesti kiinnostuksen kohteeseen. Oppilas 

on pitkäjänteinen ja työskentelee sitkeästi (Ahonen 2004, 154). Dominoivaksi näkökul-

maksi oppimis- ja motivaatiokäsityksessä on noussut sosiokognitiivinen teoria, joka ottaa 

huomioon niin kognition kuin ympäristön vaikutuksenkin. Ihminen on tämän teorian pe-

rusteella aktiivinen tavoitteiden asettaja ja toimintaansa suuntaava ja arvioiva tekijä. 

Huomioon hän ottaa sekä toimintansa vaikutukset ympäristössä että muiden henkilöiden 

reaktiot ja seuraukset toimintaan liittyen.  (Ahonen 2004, 155.) Näin ollen ryhmätilanteet 
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voivat vaikuttaa oppilaan motivaatioon sekä innostavasti että lannistavasti ryhmän oppi-

laista ja heidän käyttäytymisestään riippuen. Myös opettajan käytös ja opetusmenetel-

mät vaikuttavat suuresti. 

Psykologi, psykoanalyytikko ja opettaja Erna Furmanin mukaan (1998, 99–100) opetta-

jan tulee nauttia sekä opettamisen että oppimisen prosesseista sillä vain tällöin voi eläy-

tyä oppilaaseen ja oppia oppilaalta. Oppilailta voi oppia opetettavasta aineesta, itse op-

pimisesta sekä parhaista opettamistavoista. Opettajan nauttiessa työstään syntyy posi-

tiivinen ilmapiiri innostuneisuuden heijastuessa oppilaisiin (Ahonen 2004, 165). Filoso-

fian tohtori Frank Martelan mukaan (2015, 42) ihmisellä on sisäsyntyinen tarve miellyttää 

toisia ihmisiä, vastata odotuksiin ja elää ympäröivien sosiaalisten normien mukaan. Po-

sitiivinen ilmapiiri luodaan sallien oppilaan itsenäinen ajattelu ja toiminta.  Näin ollen hy-

väksyvässä ilmapiirissä myös ryhmän yhteenkuuluvuuden tunne on tärkeä, jotta oppi-

laan itsetunto vahvistuu. (Anttila 2004, 94–95.) Yhteenkuuluvuutta voi lisätä synnyttä-

mällä tunteen siitä, että kaikki ovat Martelan ja Jarenkon sanoin ”samassa veneessä” 

(2015, 136–137). Heidän teoksensa motivaation johtamisesta on keskittynyt työyhteisöi-

hin, mutta on mielestäni sovellettavissa myös ryhmäopetuksen puolella. ”Johtaja ei voi 

tietystikään itse synnyttää yhteishenkeä ihmisten välille, mutta hän voi pitää huolta siitä, 

että olosuhteet yhteishengen syntymiselle ovat parhaat mahdolliset—” (Martela & Ja-

renko 2015, 136). Martela ja Jarenko myös painottavat toisten arvostamista, läsnäoloa, 

kuuntelua ja kannustamista. Johtajan tulisi olla esimerkkinä arvostavasta käytöksestä. 

Kun ihmiset kokevat olevansa arvostettuja, he sitoutuvat yhteisöönsä ja pyrkivät par-

haimpaansa yhteisen päämäärän eteen. (Martela & Jarenko 2015, 136–137.) Musiikkiin 

sovellettuna pätevää lähdettä ei tarvitse etsiä uusia taiteen perusopetuksen laajan oppi-

määrän opetussuunnitelmaperusteita kauempaa: ”Taiteen perusopetuksessa on tavoit-

teena luoda oppimista ja kestävää hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria, mikä edel-

lyttää aitoa kohtaamista sekä välittävää ja kunnioittavaa vuorovaikutusta. Lähtökohtana 

on yhteisön jäsenten kokemus osallisuudesta, joka syntyy yhdessä toimimisesta ja kaik-

kien ottamisesta mukaan toimintaan.” (Opetushallitus 2017,13.)  

Oppilaan motivoitumisesta Furman (1998, 101–102) toteaa seuraavat näkökohdat: Op-

pilaan näkökannalta oppimisen tulee olla palkitsevaa sinänsä. Ulkoiset motivaattorit, ku-

ten palkinnot tai rangaistukset eivät kanna pitkälle. Lisäksi, jos ei nauti oppimisesta, tus-

kin nauttii tai kiinnostuu syvemmin myöskään oppimisen kohteesta. Halu oppimiseen 
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syntyy jo pitkälti suhteesta vanhempiin ja myös myöhemmin opettajiin. Suhteessa opet-

tajaan ei ihailla ihmisen aikuisuutta vaan tämän innostusta ja osaamista opettamassaan 

oppiaineessa.  

Motivaatio kehittyy vähitellen eri tilanteiden seurauksena oppilaan havainnoinnin ja sen 

tulkinnan kautta. Ahonen (2004, 163) mainitsee yhdeksi musiikinopetuksen tärkeäksi ta-

voitteeksi elämänmittaisen sisäisen motivaation synnyttämisen. Martela (2015, 35) ko-

rostaa kirjoituksissaan sisäisen motivaation tärkeyttä ylipäätään kaikessa tekemisessä. 

Hän toteaa, että esimerkiksi menestyksen tavoittelu päämäärätietoisesti ei tee ketään 

onnelliseksi. Sisäisesti motivoituneen tekemisen sivutuotteena menestys voi kutenkin 

olla mukavaa. Musiikinharrastamisen puolella sisäinen motivaatio liittyy esimerkiksi rak-

kauteen musiikkia kohtaan, älyllisten tai fyysisten haasteiden ratkaisemiseen liittyvään 

pätevyyden tunteeseen (Anttila 2004, 75). Myös oman sävellyksen tekeminen ja ylipää-

tään oman luovuuden hyödyntäminen sekä omien tunteiden ilmaisu voidaan mielestäni 

lukea sisäisen motivaation piiriin. Ulkoisia motivaattoreita voivat olla esimerkiksi arvosa-

nat, todistukset ja kiitokset. Mielestäni näitäkin tarvitaan ponnisteluiden ja työn toteen 

näyttämiseksi, mutta balanssi tulee olla sisäisten motivaatiotekijöiden puolella. Vain tällä 

asetelmalla voidaan ylläpitää elämänmittaista kiinnostusta musiikkiin ja saattaa oppilaat 

musiikkiopistopolun loppuun saakka. Opetussuunnitelmaperusteissa tämä sisäisen mo-

tivaation käsite on esillä esimerkiksi laajan oppimäärän mukaisen taiteen perusopetuk-

sen tehtävissä: Luoda edellytykset hyvälle musiikkisuhteelle ja antaa valmiuksia musiikin 

itsenäiseen harrastamiseen. (Opetushallitus 2017, 47.)  

Psykologit Edward L. Deci ja Richard M. Ryan ovat kehittäneet itseohjautuvuusteorian 

(2017, 4), joka käsittelee ihmisen motivaatiota, psykologisia tarpeita sekä hyvinvointia. 

Teorian mukaan ihminen on perusluonteeltaan aktiivinen ja itseohjautuva. Tämä ajatus 

löytyy suoraan myös uusissa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunni-

telmaperusteissa: ”Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet perustuvat 

oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan 

tavoitteita ja toimimaan tavoitteiden suuntaisesti sekä itsenäisesti että yhdessä muiden 

kanssa.” (Opetushallitus 2017,11.)  

Sisäisen ja ulkoisen motivaation ohella ihmisen itseohjautuvuuteen vaikuttaa suuresti 

psykologiset perustarpeet: vapaaehtoisuus, kyvykkyys, läheisyys ja hyväntekeminen. 

Vapaaehtoisuus tarkoittaa itseilmaisua, eli mahdollisuutta tehdä itseä innostavia ja itselle 

arvokkaita asioita sekä autonomiaa. Autonomiassa tärkeää on tunne siitä, että voi tehdä 
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valintoja omien kiinnostusten pohjalta ilman ulkoista kontrollia. (Martela 2015, 66, 83.) 

Vapaaehtoisuuden tärkeys ei ole uusia asia, vaan on esillä jo Aristoteleen vapauskäsi-

tyksessä ja hyvän elämän perusteissa. Heimonen ja Westerlund kirjoittavat (2008, 183), 

että Aristoteleen mukaan todellinen vapaus on itsensä hallitsemista ja että hyveen muk-

sien toimintaan kuuluu se, että toiminta on itse valittua eikä pakotettua. Uusissa opetus-

suunnitelmaperusteissa vapaaehtoisuutta sivutaan näin: ”Laajan oppimäärän opinnot 

tarjoavat oppilaalle mahdollisuuden kehittää hänelle merkityksellisiä taiteenalan ilmaisu-

tapoja.” Oppilaan omat kiinnostuksenkohteet otetaan siis uudessa opetussuunnitel-

massa vahvemmin huomioon. Opetussuunnitelmaperusteissa yhtenä tavoitteena on 

myös oppilaiden rohkaiseminen omien oppimistavoitteiden asettamisessa. Oppilas voi 

tehdä opintoihin liittyviä valintoja tavoitteidensa pohjalta. (Opetushallitus 2017,11.)  

Kyvykkyys on vapaaehtoisuuden lisäksi toinen itsensä toteuttamiseen liittyvä perustarve. 

Ihmiselle on tärkeä saada asioita aikaan ja tuntea osaavansa sen mitä tekee. Keskei-

senä osana tässä on oppiminen ja kehittyminen. Sopiva haastetaso on olennainen osa 

kyvykkyyden kokemista. Sopivat haasteet lisäävät motivaatiota ja voivat tuottaa flow-

tilan, jossa ihminen on täysin keskittynyt ja uppoutunut tekemiseensä. (Martela 2015, 

94–99.) Flow-tilalla tarkoitetaan psykologi Mihaly Csikszentmihalyin luomaa käsitettä op-

timaalisesta, virtaavasta kokemuksesta (Csikszentmihalyi 2005, 19). Tekeminen vaatii 

myös palautetta, jotta voi tietää ja arvioida suoriutumista. Palaute taasen vaatii päämää-

rän, jonkin asian mihin tekemisellä tähdätään. Ilman päämäärää kyvykkyyden tunne jää 

olemattomiin. (Martela 2015, 94–99.) 

2.9 Motivaatiota edistäviä tehtäviä ja työtapoja 

Motivaation ja kyvykkyyden tuntemisen edistämiseksi opetuksessa tulisi käyttää sopivan 

haastavia tehtäviä. Sopivan vaativien tehtävien lisäksi oppilaan sitoutumista opiskeluun 

tukee opettajan kannustava, mutta realistinen palaute (Anttila & Juvonen 2002, 147). 

Kun oppilas tuntee kykenevänsä tekemään sen, mitä häneltä vaaditaan, hän sitoutuu 

toimintaan paremmin. Liian helpot tehtävät eivät kannusta tavoittelemaan menestystä ja 

liian vaikeat tehtävät lisäävät suorituspaineita ja lannistavat oppilasta. Yleisten musiikil-

listen kehitysvaiheiden tuntemus auttaa tehtävien valinnassa oppilaiden tuntemusta 

unohtamatta. Tehtävien tulisi olla myös sellaisia, että oppilas kokisi löytävänsä niistä it-

selleen tärkeitä ja hyödyllisiä merkityksiä. Kuitenkin, opettajan tehtävä on myös avartaa 
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näkökulmia uusiin musiikin ilmenemismuotoihin, joten tasapainottelu oppilaiden mielty-

mysten ja niiden avartamisen välillä on yksi opettajan haasteista. (Ahonen 2004, 163–

164.) 

Mikko Anttila ja Antti Juvonen opastavat kirjassaan Kohti kolmannen vuosituhannen mu-

siikkikasvatusta (2002, 85–86), että oppisisältöjen valinta on tärkeässä osassa, kun mu-

siikkikasvatuksessa halutaan ottaa mukaan orientaation käsite. Orientaatiolla tarkoite-

taan tässä yhteydessä kiinnostusta musiikkiin. Musiikkiopistossa oppilaat ovat pääosin 

positiivisesti orientoituneita musiikkia kohtaan. Opettajan tulisi voida ylläpitää oppilaiden 

positiivinen orientaatio. Anttila ja Juvonen (2002, 86–87) tarjoavat tämän toteuttamisen 

vaihtoehdoksi musiikkityylien ja musiikinlajien tasapuolista kunnioitusta ja hyödyntämistä 

oppimisessa. Omilla tunneillani pyrin hyödyntämään taidemusiikin lisäksi kansanmusiik-

kia ja maailmanmusiikkia mitään niistä paremmaksi arvottamatta. Praksiaalinen musiik-

kikasvatus, johon viittaan tässä luvussa myöhemmin, on kirjoittajien mielestä lähinnä 

orientaation huomioon ottavaa musiikkikasvatusnäkemystä. 

Oppilaiden luovuutta ruokkivien tehtävien teettäminen voi toimia motivoida ja tuottaa op-

pilaille merkityksellisiä kokemuksia musiikin parissa. Luovan toiminnan lisääminen on 

yksi nykyaikaisen musiikinopetuksen suosimista työtavoista (Ahonen 2004, 167). Impro-

visointi ja säveltäminen ovatkin uusissa opetussuunnitelmaperusteissa yksi neljästä suu-

resta tavoitekokonaisuudesta esittämisen ja ilmaisemisen, oppimaan oppimisen ja har-

joittelun sekä kuuntelemisen ja musiikin hahmottamisen ohella (Opetushallitus 2017, 

48). Improvisaatio yhdistää aiemman tiedon ja taidon käytön uudella tavalla itse oival-

taen. Aiemmin hankittu tieto ei siis ole ainoastaan luovan toiminnan rajoittaja vaan toimii 

myös etuna ja tukena, sillä tietämyksen varaan on mahdollista heittäytyä improvisointiti-

lanteessa (Ahonen 2004, 173). 

Luovien toimintojen käyttämistä opetustilanteissa puoltavat monet näkökohdat. Seuraa-

vat ovat mielestäni tärkeimmät Ahosen (2004, 167–168) esille tuomat perustelut: luovat 

toiminnot ottavat huomioon yksilölliset oppimistyylit, tuovat esiin ongelmanratkaisutilan-

teita musiikin parissa, lisäävät mahdollisuuksia ilmaisullisten taitojen kehittämiseen, tar-

joavat keinoja omakohtaisesti prosessoituun tietämykseen musiikin säännönmukaisuuk-

sista ja kehittävät itsenäistä musiikillista ajattelua. Opetussuunnitelmaperusteet tuovat 

saman asian esille näin: ”Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toi-

minta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista. Kokemukset ja 
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vuorovaikutus ympäristön kanssa samoin kuin eri aistien käyttö ja kehollisuus ovat oppi-

misen kannalta olennaisia.” (Opetushallitus 2017,11.) Sitaatin ensimmäinen virke liittyy 

praksiaaliseen musiikkikasvatukseen, jossa Aristoteleen näkökulmat kasvatuksesta ovat 

kiinteästi esillä. Praksiaalisten musiikkikasvattajien, kuten David Elliottin, Wayne Bow-

manin ja Thomas A. Ragelskin, päätelmissä yhdistyy näkökulmaeroista huolimatta seu-

raava seikka: Oppilaan tulisi saada oppia ja toimia musiikillisen tekemisen parissa niin, 

että toiminta itsessään tuottaa onnistumisen kokemuksia, mielihyvää ja iloa. Esteettisen 

kokemuksen ja teosten kuuntelun sijaan korostetaan musiikin tekemisen merkitystä ja 

aktiivista toimintaa. (Heimonen & Westerlund 2008, 185–187.)  

Mielenkiintoista edellisessä sitaatissa on kehollisuuden korostaminen. Se viestii, että 

opetukseen ja oppimiseen liitetään fenomenologinen näkemys. Tanssitaiteen tohtori 

Leena Rouhiainen tuo artikkelissaan (2011, 75) esille keskustelun vilkastumisen keholli-

sesta oppimisesta viime vuosikymmeninä. Oppimista pidetään ilmiönä, johon kuuluvat 

persoonallisuus, tunteet, aistit, havainnot sekä ruumiilliset, sosiaaliset ja kulttuuriset pro-

sessit. Rouhiainen (2011, 89) perustelee fenomenologisen näkökulman vahvistumista 

sillä, että taide ymmärretään ilmaisevaksi toiminnaksi. Ilmaisu löytyykin opetussuunnitel-

maperusteissa esittämisen kanssa yhtenä neljästä tavoitekokonaisuudesta (Opetushal-

litus 2017, 48). Lisäksi oppiminen toiminnallisesti, kokemuksellisesti ja ruumiillisesti aja-

tellaan käsitteellisen ja teoreettisen ymmärryksen perustaksi (Rouhiainen 2011, 89). 

Kokemuksellinen oppiminen ei ole kuitenkaan uusi vastikään kehitetty opetusmene-

telmä. Jo mestari Kungfutsella on ollut kokemuksellisuuteen liittyvä ajatus: ”Minkä kuu-

len, sen unohdan; minkä näen, sen muistan; minkä teen, sen ymmärrän.” Länsimaissa 

erilaisia tekemällä oppimisen metodeja ja pedagogisia lähestymistapoja on ollut ole-

massa jo vuosikymmeniä. Keksivää oppimista on paljon esillä Dalcroze- Kodály- ja Orff-

pedagogioiden periaatteissa ja toimivat niin pienillä lapsilla kuin kouluikäisillä, nuorilla tai 

vanhemmillakin oppilailla. Pedagogiat opettavat musiikin perustaitoja ja -valmiuksia sekä 

rakenneperiaatteita. Niitä yhdistää myös se, että käytössä on länsimainen musiikkipe-

rinne, joka hyödyntää tonaalisia sävelmiä. Lisäksi improvisointi on yksi keskeisimmistä 

piirteistä. Toiminnallisuus ja liikkeen hyödyntäminen on myös pedagogioita yhdistävä te-

kijä, ja se näkyy korostuneesti Jaques-Dalcrozella liikkumisena, Orffilla soittamisena ja 

Kodálylla laulamiseen yhdistettynä. Nämä ovat lähellä John Deweyn ”learning by doing”-

teesiä, joka korostaa asioiden ymmärtämistä oman kokemuksellisen toiminnan kautta. 

(Ahonen 2004, 169–170.) Filosofi Dewey ei itse kuitenkaan käyttänyt edellä mainittua 

sanatarkkaa termiä, vaan puhui laajemmin kokemuksellisuudesta (Nivbrant Wedin 2011, 
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33). Deweyn pyrkimys oli luoda uudenlainen käsitys inhimillisestä kokemuksesta. Tästä 

tuli hänen pragmatistisen filosofiansa perusta. (Alhanen 2013, 8.) 

Alhanen (2013, 122, 124–125) epäilee Deweyn olevan kuitenkin parhaiten tunnettu kou-

lutusta ja kasvatusta koskevista näkemyksistään. Hän kertoo, että Deweyn mukaan op-

piminen on elämisen ydinprosesseja. Toimintaa ohjaavien voimien suhteen Dewey tun-

tuu painottaneen sisäistä motivaatiota ja oman kokemuksen ja merkityksellisyyden 

kautta tapahtuvaa toimintaa. Alhanen kertoo kirjassaan (2013, 138–150) Deweyn koulu-

tusta koskevista uudistusideoista: Koulutus on kiinteä osa elämää, oppilaan taipumusten 

tulee ohjata oppimista ja oppiminen tapahtuu aktiivisesti kokeilevan toiminnan välityk-

sellä. Lisäksi oppimisen tulee perustua kokemusjatkumon työstämiselle ja tähdätä koke-

muksen jatkuvaan uudistamiseen. Nämä kaksi viimeistä liittyvät laajemmin Deweyn filo-

sofiaan kokemuksen luonteesta. Oppilaan taipumuksen ohjaavuus oppimisessa sekä 

oppilaan aktiivisuuden korostaminen kulkevat käsi kädessä myös Opetushallituksen 

määräämissä opetussuunnitelmaperusteissa, kuten aiemmassa sitaatissa käy ilmi. 
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3 Oppimateriaalin suunnittelun pedagogista taustaa 

Luku kolme sisältää mielenkiintoisia pedagogisia lähestymistapoja, joista ammennan 

omaan pedagogiseen näkemykseeni erityisesti kehollisuuteen ja kokonaisvaltaisuuteen 

liittyen. Edellisen luvun pedagogiset suuntaviivat ja tietopohja saavat sisältöä ja raken-

netta ympärilleen. Ajatukset musiikin kokonaisvaltaisuudesta ja kehollisuudesta sekä 

Orff- että Dalcroze-pedagogiassa ovat lähellä omaa ajatteluani. Kehon ja mielen yhteys 

on läsnä koko ajan. Molemmissa pedagogioissa rytmi on tärkeä elementti, ja tämän 

myötä ne linkittyvät selkeästi rytmiikan ja kehomusiikin maailmaan. Musiikkikasvatuksel-

liset ajatukset luovuudesta ja työskentelytavoista ovat näissä pedagogioissa kiehtovia ja 

houkuttelevat pohtimaan omia periaatteita.  

3.1 Orff-pedagogiikka 

Orff-pedagogiikka näkyy opetustyössäni opetusprosessi-ideana. Pyrin käsittelemään 

tunnilla opeteltavaa asiaa monesta eri näkökulmasta monin eri työtavoin. Orff-pedago-

giikan opiskelu on tuonut minulle ymmärrystä muun muassa oppitunnin rakentamisesta 

ja luovuuden elementin tärkeydestä. Esimerkiksi improvisointia on mahdollista sisällyttää 

musiikin perusteiden aiheiden opiskeluun vaivatta. Seuraavissa alaluvuissa esittelen ly-

hyesti Orff-pedagogiikan taustoja ja työni kannalta olennaisia seikkoja, kuten idean ope-

tusprosessista. 

Orff-pedagogiikan taustaa 

Orff-pedagogiikkaa on hankala selittää tyhjentävästi muutamalla lauseella. Tämän to-

teaa myös yhdysvaltalainen Orff-pedagogi ja San Francisco Schoolin opettaja Doug 

Goodkin kirjassaan Play, Sing and Dance (2002, 1.). Yksinkertaistaen se on pedagogi-

nen lähestymistapa musiikkikasvatukseen, jonka lähtökohtana on usko oppimiseen op-

pilaiden yksilölliset toiminta- ja oppimistavat huomioiden (Kaikkonen, Oksanen & Perkiö 

2014, 5). Opettajan omalle osaamiselle ja innovaatiolle jätetään tilaa, joten Orff-pedago-

giikka ei ole opetusmetodi samaan tapaan kuin esimerkiksi Suzuki-opetus. Suomalaisten 

Orff-pedagogien Markku Kaikkosen, Terhi Oksasen ja Soili Perkiön kokoamassa Orff-

pedagogiikan koulutusohjelman opetussuunnitelmassa (2014, 22) mainitaan myös, että 

pedagogiikka perustuu oppijalähtöisyyden lisäksi vuorovaikutteiseen monimuotoiseen 

opetusprosessiin. Prosessin elementit ovat kuuntelu, liike, puhe, laulu ja soitto. Musi-

sointi alkaa kokeilusta päätyen improvisointiin ja ilmaisuun. Musiikillinen ilmaisu pyritään 
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myös liittämään muihin taiteisiin. Pedagogiikka on sovellettavissa eri toimintaympäristöi-

hin ja erilaisille kohderyhmille.  

 

Orff-pedagogiikan kehittivät saksalainen säveltäjä Carl Orff (1895–1982) sekä saksalai-

nen tanssija ja pedagogi Gunild Keetman (1904–1990) 1950-luvulla. Orff loi käsitteen 

Orff-Schulwerk, joka tarkoittaa sekä pedagogista lähestymistapaa että viisiosaista kirja-

sarjaa. Musik für Kinder -otsikolla julkaistut kirjat ovat musiikkipedagoginen esimerkkiko-

koelma. Suoraa mallia opetusprosessiin materiaali esimerkkikappaleineen ei anna, vaan 

tarjoaa esimerkkejä siitä, miten oppilaita voi johdattaa musiikin pariin. (Kaikkonen ym. 

2014, 30.)  

Orff halusi musiikkikasvatuksen palvelevan kaikkia lapsia lahjakkuuden tasoon katso-

matta. Pedagogiikan pääpiirteitä ovat kokonaisvaltaiset prosessit, joilla luodaan kokonai-

suuksia ja annetaan tilaa luovuudelle ja leikin kautta oppimiselle. Olennaisia elementtejä 

opetusprosessissa on kokeilu ja elämyksellisyys. Improvisointi, säveltäminen ja omien 

tuotosten tekeminen yhdistetään kuunteluun, valmiiden sävellysten työstämiseen ja mu-

siikillisen tiedon oppimiseen. (Kaikkonen ym. 2014, 22.) Koko oppimisprosessi on keksi-

misen matka, jossa ei ole ennalta määrättyä lopputulosta. Prosessin aikana oppilaat har-

joittavat ongelmanratkaisukykyään ja oppivat kriittiseen ajatteluun. (American Orff-

Schulwerk Association 2019.) 

Oppiminen tapahtuu ryhmässä ja prosessi rakentuu kunkin opetusryhmän mukaan. Ryh-

män heterogeenisuus lähtötason ja motivaation suhteen otetaan huomioon prosessin 

loogisessa etenemistavassa. (Kaikkonen ym. 2014, 22.) Ryhmässä toimien oppilaat op-

pivat yhteistyötaitoja. Prosessi ryhmäyttää oppilaita, sillä yhdessä tehden musiikista tu-

lee heidän omaansa, ryhmänä luotua ja keksittyä. Musiikki on heidän omista havainnois-

taan ja heistä itsestään lähtöisin. (American Orff-Schulwerk Association 2019.) Lähtö-

kohtana on oppia oman kulttuurin juurien kautta myös muiden maiden kulttuurista ja his-

toriasta. (Kaikkonen ym. 2014, 22.) 

Opetusprosessit 

Opetusprosesseissa pyritään tutkimaan ja kokeilemaan musiikillisia elementtejä moni-

naisten työtapojen kautta. Musiikillisia elementtejä ovat harmonia, melodia, muoto, soin-
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tiväri, rytmi ja dynamiikka. Työtapoina voidaan käyttää yhdistellen liikettä ja tanssia, pu-

hetta ja laulua, soittoa, kuuntelua, taiteidenvälistä integrointia, improvisointia ja ilmaisua. 

Näitä työskentelytapoja voi soveltaa niin varhaisiän musiikkikasvatuksessa, koulun mu-

siikin opetuksessa, instrumenttiopetuksessa kuin yhteismusisointiryhmissäkin. (Kaikko-

nen ym. 2014, 23–24.) 

Oppijan prosessi etenee imitaatiosta omaan tekemiseen, osista kokonaisuuteen, yksin-

kertaisesta monimutkaiseen ja omasta kokeilusta ryhmän yhteiseen tekemiseen (Kaik-

konen ym. 2014, 24). Soili Perkiö on kuvannut oppimisprosessin etenemistä musiikillisen 

kasvun portailla. Alimmalla askelmalla on rytmin kokeminen ennen syntymää, jonka jäl-

keen alkaa musiikillinen vuorovaikutus vanhempien/hoitajien kanssa. Oma kokeilu alkaa 

äänen väriin ja voimaan tutustumisella sekä liikkumisella. Seuraava porras on simultaa-

nin imitoinnin askelma, jonka jälkeen hahmottuu syke ja nopeus. Näiltä askelmilta pääs-

tään kaikuun ja ostinatoon. Kolme ylintä askelmaa sisältävät jo paljon omaa luovuutta: 

Kysymys ja vastaus johtaa improvisointiin ja lopulta säveltämiseen. (Kaikkonen ym. 

2014, 21.) 

Soittimisto 

Orff-pedagogiikassa käytetään yhteismusisointiin soveltuvaa soittimistoa. Soittimet roh-

kaisevat omaan yksilölliseen ilmaisuun, sillä niillä on esimerkiksi helppo improvisoida 

melodioita. Soittimet ovat eri materiaaleista, kuten puusta tai metallista, tehtyjä ja niiden 

sointivärit ovat erilaiset. Soittimet eroavat myös soittotavoiltaan. (Perkiö 2010b, 29.) 

1920-luvulla Orff alkoi kehittää soittimistoa musiikkitieteilijä Curt Sachsin ja soitinraken-

taja Karl Mendlerin kanssa aluksi tanssijoiden koulutusta varten. Harjoituksissa käytettiin 

alkuun taputuksia ja tömistyksiä sekä erilaisia jazz-musiikissa käytettyjä tai itsetehtyjä 

rytmisoittimia. Tämän jälkeen mukaan tuli myös melodiasoittimia. Erityisesti laattasoitti-

mien rooli menetelmässä muodostui tärkeäksi. Soittimiston lähtökohtana oli tehdä mu-

siikkia tanssijoiden liikkeiden säestykseksi. Tanssinopiskelijoille osoittautui tärkeäksi 

tehdä itse musiikkia. Soittimia lisäämällä oppilaiden aktiivisuutta luovan musisoinnin te-

kijöinä pyrittiin tuomaan esiin. (Perkiö 2010b, 32–33.) 

Soittimistoon kuuluu rytmisoittimia eri kulttuureista, kuten erilaisia rumpuja, puisia ja me-

tallisia lyömäsoittimia sekä monia eri melodiasoittimia. Laattasoittimet, kuten ksylofonit 

ja metallofonit mahdollistavat bordunojen ja urkupisteiden käytön säestyksessä sekä 

melodisen improvisoinnin. Puhallinsoittimista erikokoiset nokkahuilut ovat perinteistä 



29 

 

Orff-soittimistoa. Kielisoittimista on mukana kunkin kulttuurin omia kielisoittimia, kuten 

Suomessa monesti kantele. Myös bändisoittimet voivat kuulua tänä päivänä Orff-soitti-

mistoon. Soittimisto siis elää ajassa ja muuntuu kulttuurin mukaan. (Perkiö 2010b, 32–

33.) 

Kehorytmiikka on kuulunut osaksi Orff-soittimistoa jo menetelmän kehittämisen alkuvai-

heessa. Orff näki kehosoittimet keinona vapauttaa synnynnäistä rytmistä herkkyyttä 

(Goodkin 2002, 70). Orff-Schulwerkissä kehosoittimet ovat usein osa laajempaa musii-

killista prosessia. Ajatuksena on, että kehon, joka on meitä kaikkia lähinnä, avulla tuote-

tuilla äänillä, äänensävyillä ja liikkeillä on helppo aloittaa ja myöhemmin lyömäsoittimilla 

soittaen jatkaa ja laajentaa musiikillista ilmaisua (Goodkin 2002, 70–71). Perkiön mu-

kaan (2010b, 32–33) Orff:lle tärkeä elementti oli ennen kaikkea rytmi, joka yhdistää niin 

musiikin tanssin kuin puheenkin. Orff käytti kehosoittimia myös monesti yhdistettynä 

tansseihin. (Perkiö 2010a, 15.)  

Orff-pedagogiassa kehoperkussioissa on keskitytty neljälle tasolle, tai oikeastaan nel-

jään ääneen. Nuottijulkaisuissa, kuten Musik für Kinder, kehorytmit on merkitty niin, että 

jokainen tuotetuista äänistä saa oman nuottiviivansa. Ääniä on neljä erilaista: sormien 

napsutus, taputus, etureiden taputus kämmenellä (”Patch”) ja tömistys tai askellus 

(”Stamp”). Nämä muodostavat ikään kuin partituurin, joka on jäsentynyt äänen korkeu-

den mukaan.  

 

 

Kuvio 1. Kehoperkussiot viivastolla Orff-tyyliin.  
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Yhdysvaltalainen kehomuusikko Keith Terry on vienyt neljän tason kehoperkussioiden 

käyttöä ja notatointia pidemmälle. Terrystä ja hänen notatointitavastaan kerron lisää ke-

homusiikki-kappaleessa. 

3.2 Dalcroze-pedagogiikka 

Dalcroze-padagogiikka on Orff-pedagogiikan tavoin musiikkikasvatuksen lähestymis-

tapa, joka ei anna suorita ohjeita, joita noudattaa tai tiettyjä harjoituksia ja ohjelmistoa, 

jonka avulla kehittyy mestariksi. Se on enemmänkin opetusfilosofia, joka pyrkii herättä-

mään musikaalisuutta ja kehittämään muusikkoutta laajassa merkityksessä korostaen 

oppimisen kehollisia juuria (Juntunen 2010, 18). Dalcroze-pedagogiikka ottaa vaikutteita 

muista taiteista ja ajankohtaisista tutkimuksista. Näin opetusmenetelmä mukautuu ajan-

mukaiseksi sekä uusiin tilanteisiin ja yhteisöihin sopivaksi (Nivbrant Wedin 2011, 20–

21). Tämä ympäröivän yhteiskunnan vaikutuksen huomioiminen on myös Orff-pedago-

giikassa läsnä. Yhteisenä päämääränä Orff-pedagogiikan kanssa on myös muun mu-

assa se, että oppiminen tapahtuu ryhmässä, ja harjoituksilla pyritään aktivoimaan oppi-

laiden omaa keksimistä ja luovuutta. Lisäksi opetusprosessin rakentuminen on riippuvai-

nen kulloisestakin opetusryhmästä ja vastuu mielekkäästä ja loogisesta oppimisproses-

sista on opettajalla. (Juntunen 2010, 18.)  

Dalcroze-pedagogiikan isänä pidetään itävaltalaista musiikkipedagogia Émile Jacques-

Dalcrozea (1865–1950), joka halusi yhdistää musiikin ja kehon liikkeen musiikin opetuk-

sessa. Dalcroze huomasi rytmisten havaintojen aktivoivan koko kehon lihaksiston ja her-

mojärjestelmän. Hänestä musiikin opetuksen tuli rohkaista spontaania intuitiivista kehol-

lista reagointia musiikkiin. Dalcroze ajatteli, että ennen soitonopintojen aloittamista lap-

sen tulisi saada kokea musiikkia koko kehollaan, oppia liikkumaan, laulamaan ja kuun-

telemaan. Pedagogiikalla pyritään tuottamaan monipuolisia musiikin ja liikkeen yhdistä-

viä kokemuksia, jotka toimivat musiikista oppimisen ja soittoharrastuksen tukena ja pe-

rustana. Pedagogiikka harjoittaa kinesteettistä oppimista ja kehollista tietoutta musii-

kista. Se on sovellettavissa eri musiikkityyleihin ja lajeihin. (Juntunen 2010, 18.) 

Dalcroze-pedagogiikka sisältää kolme osa-aluetta: rytmiikan, säveltapailun ja improvi-

soinnin. Näitä osa-alueita voidaan opettaa yhdistellen ja toinen toisistaan hyötyen oppi-

tunnin aikana. Yhteisenä elementtinä eri harjoituksissa toimii liike, jota käytetään sekä 

työkaluna musiikin ymmärtämisessä että ilmaisun välineenä. Pedagogiikassa ajatellaan 

kehon ja sen liikkeiden olevan rytmisiä, jolloin musiikin rytmiä on mielekästä lähestyä 
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kehon kautta. Dalcrozen mukaan voimakkain aistikokemus syntyy rytmisen liikkeen 

kautta, ja nämä musiikin ja liikkeen yhdistävät kokemukset tallentuvat muistikuvina. (Jun-

tunen 2010, 20–21.) Kun liikkuu itse ja näkee muiden liikkuvan, käytetään oppimiseen 

useampia aisteja. Tämä mahdollistaa opeteltavan asian syvemmän ymmärtämisen. 

(Nivbrant Wedin 2011, 12.) Kinesteettiset mielikuvat yhdistyvät aivoissa auditiivisiin ja 

visuaalisiin mielikuviin sekä esimerkiksi musiikin käsitteisiin ja symboleihin (Juntunen 

2010, 20–21). 

Rytmiikkaan liittyvät harjoitukset sisältävät esimerkiksi sykkeen, rytmin, tahtilajien ja po-

lyrytmiikan kanssa toimimista. Säveltapailun osa-alueella tuntiharjoitteet puolestaan si-

sältävät niin melodiaan, tonaalisuuteen kuin harmoniaan liittyviä harjoituksia. (Nivbrant 

Wedin 2011, 12.) Säveltapailun tavoitteena on luoda yhteys soivan ja kirjoitetun musiikin 

välille. Sen opiskelu kehittää sisäistä kuulokykyä, joka tarkoittaa sitä, että oppilas kuulee 

sisäisesti sävelkorkeuksien suhteet, fraasit ja dynaamiset vaihtelut. Säveltapailu alkaa 

aktiivisesta toiminnasta nuottien sijaan, ja oppilaan osallistuminen on jatkuvaa. (Juntu-

nen 2010, 21–22.)  

Improvisoinnin avulla oppilas voi antaa soivan muodon rytmiikassa ja säveltapailussa 

oppimilleen asioille. Se tarjoaa mahdollisuuksia spontaaniin ilmaisuun yksin ja ryh-

mässä, ja tapahtuu harjoituksissa laulaen, soittaen, liikkuen tai näytellen. (Juntunen 

2010, 22.) Improvisoinnin avulla oppilaiden näkemykset musiikin mahdollisuuksista laa-

jentuvat. Samalla se tukee, kehittää ja vapauttaa oppilaiden luovuutta. (Nivbrant Wedin 

2011, 13.)  

Opetusprosessiin liittyen omana osa-alueenaan pidetään myös plastiikkaa. Plastiikalla 

tarkoitetaan sitä, että musiikin pohjalta rakennetaan liikuntasommitelma. Tällöin aika, tila 

ja voima muuttaa musiikin visuaaliseksi. Kyse ei kuitenkaan ole tanssista, vaan harjoi-

tukset tähtäävät muusikkouden kehittämiseen. (Juntunen 2010, 20–23.) Työtapoihin ja 

opetusprosesseihin liittyvinä mottoina voidaan pitää Nivbrant Wedinin (2011, 13) mu-

kaan: ”Visa vad du hör, visa vad du ser, visa vad du foreställer sig.” Vapaasti suomen-

nettuna tämä tarkoittaa: ”Näytä mitä kuulet, tee mitä näet, jaa mitä keksit.” 

Dalcroze-pedagogiikan harjoituksissa liike yhdistyy kuulohavaintoon. Oppilaiden on tar-

koitus ilmaista liikkein se, mitä he musiikissa kuulevat. Liike on spontaani ja yksilöllinen, 

vaikkakin joskus opettajan ohjaama. Myös mielikuvat liikkeestä ovat osa oppimista. Käy-
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tettävät liike ja liikekieli ovat alkuun yksinkertaisia, mutta rikastuvat harjoitusten ede-

tessä. Kehon eri osat ja asennot ovat monipuolisesti ja vaihtelevasti käytössä musiikin 

kuvaamisessa. Pedagogiikkaa voidaan soveltaa musiikin varhaiskasvatuksessa, soiton-

opetuksessa, musiikin hahmottamisen opetuksessa sekä kouluissa aina yliopisto-opin-

toihin asti. Se on myös sovellettavissa tanssin ja draaman opintoihin sekä musiikkitera-

piaan. (Juntunen 2010, 25.) 

Opettajalla on suuri vaikutus siihen, millaisena menetelmän periaatteet näyttäytyvät op-

pitunneilla. Opettajan on pyrittävä tarjoamaan oppilaille mahdollisuus käyttää rohkeasti 

taitojaan ja kokeilla eri tapoja toimia musiikin ja muiden oppilaiden parissa. (Juntunen 

2010, 25–26.) Ei ole tarkoitus opettaa, mikä on oikein ja mikä väärin, vaan keskittyä 

siihen, mikä on oma ja toisen tapa tehdä asioita (Nivbrant Wedin 2011, 224–225).  Opet-

taja antaa rakentavaa palautetta ja oppilas reflektoi itse omaa toimintaansa. Oppituntien 

tehtävät ja harjoitukset vaikeutuvat vähitellen. Ne pyritään rakentamaan aiemmin opitun 

tiedon ja taidon pohjalle tuoden samalla mukaan lisää uutta opittavaa. (Juntunen 2010, 

25–26.) 

Dalcroze-pedagogiikassa oppiminen perustuu kokemukseen, ja teoria seuraa käytäntöä. 

Vasta käytännön kokemusten ja aktiivisen toiminnan jälkeen on yhteisen reflektion ja 

teoreettisen yhteenvedon aika. (Nivbrant Wedin 2011, 13.) Pääpaino on oppimisproses-

seissa ja -kokemuksissa valmiin oppimistuloksen sijaan. Oppimiskokemuksen päämäärä 

on kehittää oppilaan varmuutta ja yksilöllistä ajattelua musiikillisessa toiminnassa kuun-

telukyvyn ja luomisen kehittämisen kautta. Ryhmässä tapahtuva opiskelu rakentaa op-

pilaan omaa tietoisuutta itsestään vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden ja heidän ide-

oidensa parissa. Juntunen kertoo, että Dalcrozen ihmiskäsityksen mukaan mieli ja keho 

ovat toisistaan erottamattomat. Dalcrozen mielestä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvin-

vointiin tarvitaan kehon ja mielen tasapainoista yhteistoimintaa. Leikki ja ilo vahvistavat 

oppimista ja vapauttavat oppilaat liiallisesta itsetietoisuudesta. (Juntunen 2010, 23.)  

Juntusen mukaan Jaques-Dalcroze painotti kasvatuksen vetoamista tunteisiin tiedon si-

jasta. Taiteella oli Jaques-Dalcrozelle yhteiskunnallinen merkitys ja taidekasvatus mah-

dollisti oppilaan psykofyysisen tasapainon. Taidekasvatus tuki oppilaan tietoista minäke-

hitystä sekä toi esiin oppilaan tiedostamattomia ilmaisuja. Jaques-Dalcroze uskoi, että 

taidekasvatuksen myötä ihmisen yleiset kyvyt, kuten tarkkaavaisuus, muisti ja kommu-

nikointikyky kehittyi. Lisäksi menetelmällä on vaikutusta fyysiseen kehitykseen ja kehon-
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hallintaan sekä rikkaaseen mielikuvitukseen. Nämä tavoitteet saavutettaisiin, jos opetuk-

seen olisi käytettävissä riittävä määrä tunteja ja pätevä opettaja. Juntunen mainitsee ar-

tikkelissaan tutkimuksia, jotka ovat puoltaneet Jaques-Dalcrozen väitteitä. (Juntunen 

2011, 64–66.) 

3.3 Pedagogisten näkökulmien yhdistäminen omaan opetukseen 

Orff-pedagogian opiskelu tasokursseilla Suomessa on tuonut omaan pedagogiseen 

ideologiaani paljon. Olen oppinut yhteisöllisyyden merkityksestä ja opetusprosessien ko-

konaisvaltaisuudesta musiikin opettamisessa. Iso elämys on ollut löytää ilo musiikin te-

kemiseen pienin askelin yhdessä kokeillen. Luovuus ei ole enää lamaannuttava ja pelot-

tava haaste, jonka mukaan musiikillisen tuotoksen pitäisi heti tähdätä maaliin ja valmii-

seen lopputulokseen, vaan keskeistä on matka, jolla sinne edetään. Tärkeää on nauttia 

koko prosessista ja kaikista työvaiheista.  

Dalcroze-pedagogiassa minua kiehtoo ajatus rytmistä ja sen kokemisesta kehollisesti, 

vaikka kokemukseni itse oppitunneista rajoittuvat yhteen ainoaan kertaan. Ruotsalaisen 

Dalcroze-pedagogin, Martina Jordanin, työpaja ”The Act of Listening” tarjosi mielenkiin-

toisen tutustumismahdollisuuden kuuntelun ja kehon yhteyteen Hampurin Body Rhythm-

festivaaleilla vuonna 2017. Tämä kokemus ja useat kirjalliset lähteet, kuten Musiikkia 

liikkuen, houkuttelivat minua ottamaan pedagogiasta ja sen tausta-ajatuksista tarkemmin 

selvää. 

Kokonaisvaltaisuus ja musiikin moniaistinen hahmottaminen on yhteistä sekä Orff-, että 

Dalcroze-pedagogioissa. Juntunen toteaa, että Dalcroze-pedagogian taustalla on holis-

tinen ajattelutapa: mieli ja keho sekä ajattelu ja toiminta ovat yhtä (Juntunen 2011, 58). 

Mielestäni sama on läsnä myös Orff-pedagogiassa. Filosofi ja psykologi John Deweyn 

learning-by-doing -teesi perustuu tälle ajatukselle myös. Jaques-Dalcroze kiinnitti huo-

miota musiikillisen oppimisen lisäksi myös kasvatukseen taiteen avulla. (Juntunen 2011, 

64.) Samat kasvatustavoitteet, kuten persoonallisuuden ja sosiaalisuuden kehittyminen 

näkyvät myös Orff-pedagogian moninaisissa työtavoissa. Juntunen viittaa artikkelissaan 

(2011, 64) Jaques-Dalcrozen tekstiin yhteismusisoinnin merkityksestä. Yhdessä musi-

sointi mahdollistaa erityisen tunnekokemuksen ja osallisuuden musiikista ja taiteen naut-

timisesta. Taidekokemukset inspiroivat halua ilmaista ja kommunikoida omista tunte-

muksista muiden kanssa. Kokemuksiini perustuen näin uskon myös Orff:n ajatelleen. 
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Kuinka nämä pedagogiat sitten näkyvät käytännössä opetuksessani? Orff-pedagogian 

myötä olen pyrkinyt kehittämään musiikin teoriasisältöihin liittyviä opetusprosesseja, 

joissa opeteltavaa asiaa tulisi käsiteltyä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Oppimate-

riaalissani olen pyrkinyt linkittämään useita sisältöalueita samaan tehtäväkokonaisuu-

teen, josta lopulta tulee soiva lopputulos. Tähän, kun vielä lisää luovuuden elementin, 

säveltämisen ja improvisoinnin, voidaan puhua moniulotteisesta ja kokonaisvaltaisesta 

oppimisesta. Itse tehtävän aihe ei välttämättä ole oppilailta itseltään tuleva, mutta se, 

millaiseksi musiikki lopulta muotoutuu, on oppilaiden mielikuvituksen varassa. Orff-soit-

timisto, joista tärkeimpänä ksylofonien käyttö, on muodostunut luontevaksi osaksi oppi-

tuntejani. Paitsi yhteismusisoinnin helpon toteuttamisen, myös abstraktien teoria-asioi-

den konkretisoijana ksylofonit ovat verraton apu. Esimerkiksi intervallien laajuudet eivät 

välttämättä hahmotu oppilaan oman soittimen kautta kielten virityksen tai soittimen ää-

nentuottotavan vuoksi. Laattasoittimissa sävelten etäisyydet ovat kuitenkin yksinkertai-

sesti esillä, kuten pianossakin. Opetuskäyttöön suunnattujen laattasoittimien etu on se, 

että käytettävien laattojen ja sävelten määrää on mahdollista muokata tehtävän mukaan. 

Tämä auttaa niissä tilanteissa, joissa oppilaan oppimiselle on parempi, että vaihtoehto-

jen määrä on alkuun rajatumpi. 

Pedagogioille on yhteistä myös se, että mitään tiettyä opetusmateriaalia ikään kuin me-

todin läpikäymiseen ei ole. Orff-pedagogiassa on toki esimerkkiharjoituksia Schulwerk-

teoksissa ja Dalcroze-pedagogiassa tiettyjä usein käytettyjä harjoituksia, mutta mitään 

ennalta saneltua toteuttamistapaa ei niihin liity. Itse asiassa Orff-materiaaleissa ei nuot-

tien lisäksi ole ohjeita kappaleen opettamiseen. Painettuna on vain nuottiteksti, jolloin 

opetusprosessi on opettajan oman suunnittelun varassa. Tämä mahdollistaa sen, että 

harjoitukset voi suunnitella oppilaiden taitotasoa vastaaviksi. Molemmissa pedagogi-

oissa on taustalla ajatus siitä, että jokainen oppilas voi edetä oman taitotasonsa mukaan, 

myös ryhmässä, jossa oppilaiden taidot harvoin ovat aivan samankaltaiset. Tehtävien 

haastavuus kasvaa asteittain ja jokaisesta edistysaskeleesta iloitaan. Perkiön musiikilli-

sen kasvun portaat on esimerkki tällaisesta vaiheittaisesta oppimisesta (Kaikkonen ym. 

2014, 21). 

Jokseenkin samaa Dalcroze- ja Orff-pedagogiikoissa on myös tekemisen tärkeys ennen 

asioiden teoretisoimista ja analysointia. Nivbrant Wedin kirjoittaa (2011, 237) ”Sound be-

fore symbol”-käsitteestä, mikä on useassakin musiikkikasvatustavassa läsnä. Sillä tar-

koitetaan tekemisen tärkeyttä ennen teoriaa sekä aloittelijoilla että pidemmälle oppineita. 
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Tämä on ollut minulle haaste, sillä yksi tärkeä osa musiikin hahmottamisen oppisisäl-

löistä on opettaa nuotinlukua. Yhä enemmän ajatukseni kääntyy siihen suuntaan, että 

nuottikirjoitus on vain tapa merkitä asioita muistiin sekä väylä puhua samaa symbolista 

kieltä musiikista. Kuitenkin, länsimainen musiikkityyli, jota oppilaani pitkälti opiskelevat, 

nojaa vahvasti nuottikirjoitukseen ja sen ymmärtämiseen soiton edellytyksenä. Emile Ja-

ques-Dalcroze itse oli säveltapailun ja harmoniaopin opettaja, ja jos jo hänellä oli tarve 

1800-luvun lopulla kehittää uusia kokemusperäisiä opetustapoja, kuinka perusteltua se 

onkaan tämän päivän yhteiskunnassa ja vallitsevan oppimiskäsityksen mukaisesti toi-

miessa. Nivbrant Weidinillä on kirjassaan (2011, 153) sitaatti Emile Jaques-Dalcrozelta: 

”Koko menetelmä perustuu sille periaatteelle, että teoria seuraa käytäntöä.” Aktiivinen 

tekeminen ja kokeminen mahdollistaa teoreettisten asioiden konkretisoinnin ja auttaa 

erilaisia oppijoita sisäistämään musiikilliset asiat. 

Orff-pedagogiikassa ilmenevän kehollisuuden lisäksi Dalcroze-pedagogiikka ja sen aja-

tus rytmistä kiehtoo ja tarjoaa tukea tekemilleni valinnoille ja kehittelemilleni tehtäville. 

Vanhan akateemisen ajattelutavan musiikin teorian opetuksesta ja uuden kokemuspe-

räisen oppimisen tulemisen keskellä pedagogiat tarjoavat vahvistusta omille ajatuksil-

leni. Rytmiikka ja kehomusiikki voivat todellakin olla valideja menetelmiä opettaa asioita 

analyyttisen ja vain ajatuksellisen työskentelyn sijaan. Ikään kuin vanhan ja uuden ajat-

telun ristipaineessa maailmanlaajuiset ja suositut opetusmenetelmät ja lähestymistavat 

vahvistavat omaa itsetuntoa opettajana niinkin marginaalisen taiteenlajin, kuin kehomu-

siikki, parissa.  
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4 Rytmiikka ja kehomusiikki 

Termit rytmiikka, kehorytmiikka ja kehomusiikki ovat haastavia käsitteittä määritellä yk-

sinkertaisesti. Toisinaan ne voivat olla pitkälti sama asia, mutta toisaalta erojakin löytyy. 

Tässä luvussa olen pyrkinyt määrittämään käsitteet omien näkemysteni, aiheeseen liit-

tyvän kirjallisuuden sekä oman työni ja harrastuneisuuteni näkökulmista. Tuon esille ryt-

miikan ja kehomusiikin hyötyjä musiikillisessa toiminnassa sekä niiden käyttötarkoituksia 

musiikin oppimisessa. Edellisen luvun pedagogiset ajatukset valjastuvat konkreettisesti 

musiikilliseen tekemiseen ja kehollisuuden kokemukset vahvistavat monipuolisuudellaan 

oppimista. 

4.1 Rytmiikka 

Rytmiikka terminä tarkoittaa montaa asiaa riippuen asiayhteydestä. Esimerkiksi jazz-mu-

siikilla, tanssilla ja liikunnalla on oma rytmiikkansa. Se voi liittyä myös esiintyjän rytmi-

seen ilmaisuun. Teatterissa ja näyttelemisessä on oma rytmiikkansa. Itselleni kiinnosta-

vin osa rytmiikkaa on kehorytmiikka ja siitä lähtöisin oleva kehomusiikki, joka yhdistää 

kehorytmit ja tekniikat, laulun ja erilaiset suuäänet. Kehorytmiikkaa on ollut monissa mu-

siikkikulttuureissa mukana musiikillisessa ilmaisussa jo vuosisatoja. Tästä esimerkkinä 

toimii indonesialainen gamelan-musiikki taputuksineen. 

Dalcroze-pedagogiikan yksi osa-alue on rytmiikka ja sitä voidaan käyttää myös puhutta-

essa Orff-pedagogiaan perustuvassa työskentelyssä. (Juntunen, Perkiö & Simola-Isaks-

son 2010, 99.) Rytmikylpy-kirjassaan Setälä ja Kivelä-Taskinen (2015, 4) käsittävät ryt-

miikan olevan liikkeen, soiton, lorun ja laulun välimaastossa. Mistä tahansa elementistä 

voidaan lähteä liikkeelle ja harjoituksin vahvistaa tarvittavaa osa-aluetta. Tavoitteena on 

elämysten tarjoaminen ja lapsen kokonaisvaltainen kasvattaminen niin ilmaisun kuin it-

setunnonkin suhteen. Rytmiikkaa opetetaan omana oppiaineenaan ainakin Espoon mu-

siikkiopistossa, jossa Kivelä-Taskinen toimi aineen opettajana useita vuosia.  

Juntusen, Perkiön ja Simola-Isakssonin Musiikkia liikkuen-teoksessa (2010, 99) rytmii-

kalla viitataan harjoituksiin ja prosesseihin, joissa käsiteltävä musiikillinen ilmiö liittyy 

usein rytmiin. Prosesseissa yhdistyvät monipuolisesti erityisesti musiikin kuuntelu, rytmi-

nen kehon liike, puherytmit, keksiminen ja laulaminen. Ilmaisua ja vuorovaikutusta tul-

laan harjoitelleeksi myös. Monet rytmiikkaharjoitukset nähdään väylänä esimerkiksi soit-

tamiseen. Kirjan harjoitukset kehittävät Rytmikylvyn harjoitusten tavoin musiikillista ja 
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taidollista osaamista monipuolisesti. Rytmikylvyssä rytmiikkatuntien työtavoiksi luetaan 

liikunta, tanssi, kehorytmit, puhe ja lorut, laulu ja soitto pienillä rytmisoittimilla (Kivelä-

Taskinen & Setälä 2015, 8). Nämä elementit ovat mukana myös Orff-pedagogiikan pro-

sessien työtapoina. 

Kokonaisvaltaisuus on se, mitä rytmiikka mielestäni voi antaa musiikin ja musiikin perus-

teiden opiskelulle. Pieni lapsi kokee musiikin koko kehonsa kautta, ja on sääli, että mo-

nesti vartuttua tuo kokonaisvaltaisuus häviää. Rytmiikka tarjoaa elämyksiä ja mahdolli-

suuksia palata lapsenomaiseen musiikin kokemiseen. Kivelä-Taskinen toimii rytmiikka-

tunneillaan niin, että ensin asiat harjoitellaan koko kehon ja liikkeen avulla, jatketaan 

muilla vaihtelevilla työtavoilla ja lopuksi päästään soittamiseen käsiksi (Kivelä-Taskinen 

& Setälä 2015, 19). Tämä on mielestäni hieno menetelmä kokonaisvaltaista oppimista 

tavoiteltaessa. Musiikin perusteissa on ulotettava tunteihin vielä nuottikuvan hahmotus 

ja teoreettisen käsitteistön opettelu, mutta tekemisen kautta oppien tämä on sovelletta-

vissa rytmiikkapainotteisen tunnin toteuttamiseen. 

Yksi harhaluuloista rytmiikkatuntien suhteen, myös Nivbrant Wedinin mukaan (2011, 14), 

että rytmiikka on rytmien soittamista lyömäsoittimilla. Toinen harhaluulo on, että rytmiikka 

on vain pienille lapsille tarkoitettu (Nivbrant Wedin 2011, 14). Rytmiikkaa voi opettaa 

kaikenikäisille taitotasoon katsomatta. Rytmiikka tarjoaa haasteita niin vasta-alkajille 

kuin ammattimuusikoille. Rytmit rytmiikan ja kehorytmiikan avulla ovat lapsille monesti 

helpommin hahmotettavissa kuin nuottikuvasta. Pienellä harjoittelulla lapset pystyvät 

suoriutumaan vaikeistakin kokonaisuuksista. Samalla motoriset taidot, joita tarvitaan 

myös soittamisessa, kehittyvät. 

Rytmiikka ei ole genrerajoitteista, vaan vanha ja uusi musiikki, muiden kulttuurien mu-

siikkityylit, laulettu tai soitettu musiikki käyvät materiaaliksi tunneille. Rytmiikan avulla 

oppii yhteistyötä, kuuntelua, keskittymistä ja kehotietoisuutta. Rytmiikka ei rajoitu vain 

muusikoiden käyttöön, vaan sitä voidaan käyttää työkaluna oppimisessa myös esimer-

kiksi tanssin, teatterin tai sosiaalipedagogiikan parissa sekä ryhmäyttämisen apuväli-

neenä (Nivbrant Wedin 2011, 11).  

Rytmiikassa käytetään tiedostaen pääosin seuraavia aisteja: kuulo, näkö, tunto, li-

hasaisti tai kinesteettinen aisti ja tasapainoaisti (Nivbrant Wedin 2011, 34). Aisteja on 

siis olemassa paljon enemmän kuin viisi yleisesti tunnettua: haju, maku, näkö, kuulo ja 
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tunto. Rytmiikassa kuuloa käytetään soiton tavoin toiminnan palautteena ja arviointita-

pana. Musiikin kuuntelu eroaa kuulemisesta siinä, että se on aktiivista toimintaa. Havain-

toja voi tehdä aktiivisen tarkkaavaisuuden myötä, joka vaatii tahdonalaista huomion 

suuntaamista tiettyyn asiaan. Musiikin kuuntelu sisältää automaattisen havaitsemisen 

perustason, mutta on riippuvainen myös kuuntelijan aiemmista kokemuksista ja tie-

doista. Musiikkia kuunnellessa voi omaksua vain osaan musiikin elementeistä kerrallaan. 

Havainnoinnin kannalta on olennaista se, että kuuntelijalta on jo käsitystä asiasta opis-

kelun, kokemusten ja kulttuurinsa perusteella. Näiden seikkojen myötä tarkkaavaisuu-

den suuntaaminen värittyy. (Ahonen 2004, 110–112.) Opetustilanteissa tarkkaavaisuu-

den suuntaaminen musiikillisiin tapahtumiin on opeteltava asia ja siihen tulisi kiinnittää 

huomiota sen ohella, että opettaa kuinka kuunnella musiikkia (Ahonen 2004, 113–114). 

Rytmiikan parissa tähän voidaan ottaa mukaan kuuntelukokemuksen liikkeellistäminen 

ja visualisoiminen.  Kuuntelu ohjautuu haluttuun elementtiin ja aktiivisen kuuntelun taito 

kehittyy. (Nivbrant Wedin 2011, 36.) 

Kuuntelun visualisoiminen liittyy näköaistiin. Näköaisti kehittyy kuuloa ja tuntoa myöhem-

mässä vaiheessa. Käytämme näköä eniten aisteistamme, ja sitä tulisikin hyödyntää 

enemmän myös musiikissa ja sen kuuntelussa. Muutoin menetämme hyvän työkalun 

musiikin ymmärtämisessä. Rytmiikassa kuuntelun voi yhdistää näköön esimerkiksi liik-

keen ja sen näkemisen kautta. Apuna voidaan käyttää myös kuvia, kuvioita ja symboleja. 

(Nivbrant Wedin 2011, 36–37.) Sen mitä näkee, voi myös soittaa. Tätä voi hyödyntää 

esimerkiksi improvisaation harjoittelussa tunneilla. 

Musiikin vaikutus kehoon ja mieleen ei ole uusi havainto. Tästä on esimerkkinä työtahtia 

synkronoivat työlaulut tai lasta rauhoittavat kehtolaulut. Rytmiikassa kehon luonnollisen 

liikkeen ja reaktioiden avulla opitaan musiikkia ja ilmaistaan musiikkia. Liikkeissä hyö-

dynnetään kehon lihasmuistia ja luodaan automatisointeja, kuten rytmin taputtamista sa-

maan aikaan kun laulaa. Harjoitellut automatisoinnit ja kaavat voivat toimia apuna erilai-

sissa rytmisissä tai melodisissa tehtävissä aivan kuten soittotekniikan automatisoitumi-

nen vapauttaa aivoissa kapasiteettia kuuntelemaan muita soittajia ja keskittymään tul-

kintana. (Nivbrant Wedin 2011, 38–41.) 

4.2 Kehorytmiikka ja sen käyttö opetuksessa 

Kehorytmiikkaa eli Body Percussionia käytetään Orff-pedagogian lisäksi muissakin pe-

dagogisissa suuntauksissa, kuten Dalcrozessa ja Kodály-metodissa. Laajimmin se on 
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kuitenkin käytössä Orff-Schulwerkissä. Kirjoitettuja oppaita kehorytmiikasta on vähän, 

kehomusiikista vielä vähemmän. Yksi selitys tälle on se, että kehorytmejä on hankala 

oppia paperilta lukemalla. Visuaalisena musiikin tekemisen muotona oppiminen tapah-

tuu usein parhaiten katsomalla ja kokeilemalla. Yksi kattava lähdeteos aiheesta löytyy: 

Doug Goodkinin Play, Sing and Dance (2002). Goodkin on Orff-pedagogi San Fransisco 

School:ssa ja perehtynyt paljon kehorytmiikkaan ja kehomusiikkiin.  

Goodkin kertoo kirjassaan (2002, 71–72) nykyajan Orff-tuntitilanteista, joissa kehorytmii-

kalla on monta eri käyttötapaa ja tarkoitusta. Nämä kaikki toimivat sovelluksina myös 

musiikin hahmottamisen tunnilla äärimmäisen hyvin. Kehorytmiikan avulla päästään heti 

itse tekemiseen ja kokeilemiseen käsiksi. Kynnys yhteismusisointiin on matala ja yhtei-

sen sykkeen parissa voidaan toimia välittömästi (Perkiö 2010a, 15). Läsnä on heti vuo-

rovaikutus, joten kehorytmiikka ja kehomusiikki ovat vahvasti yhteisöllisiä musisoinnin 

muotoja. Samalla, monesti ikään kuin leikin tai pelin varjolla, on mahdollista harjoittaa 

monia musiikin hahmottamisen ulottuvuuksia.  

Kehorytmit toimivat peleissä, jotka ovat tuttuja lasten omasta maailmasta eri kulttuu-

reista. Lapset kehittävät erilaisia taputuspelejä ja nykyään ne ovat myös osa musiikki-

tunteja (Goodkin 2002, 71). Orff-pedagogi Sofia Lopez-Ibor kertoi Orff-kurssilla Järven-

päässä tutustumisestaan ghanalaisten lasten taputusleikkeihin. Aiemmalla matkallaan 

hän oli oppinut lapsilta taputusleikin, mutta palattuaan takaisin samaan paikkaan tapu-

tuskoreografia olikin vaihtunut aivan toiseen. (Lopez-Ibor, 2017.) Taputusleikkien voikin 

sanoa olevan elävän ja alati muuttuvan lastenkulttuurin universaali osa. Myös monet 

kansantanssit sisältävät taputuksia ja tömistyksiä ja ovat osa Orff-oppitunteja sekä toisi-

naan koulun liikuntatunteja (Goodkin 2002, 71). 

Kehorytmiikalla voidaan harjoitella monia musiikillisia elementtejä. Kaikuharjoituksissa ja 

-toistoissa voidaan Orff-luokkatilanteessa opetella tunnetta sykkeestä, fraasista ja vari-

aatiosta. Myös erilaisten muotorakenteiden, ostinatojen ja kaanonien opettelu on mah-

dollista toteuttaa kehorytmiharjoituksilla. Myös rytminotaation lukuun kehorytmiikka sopii 

myös. (Goodkin 2002, 71.) Tätä olenkin hyödyntänyt materiaalia tehdessäni. Eri kehon-

osilla soitettuna harjaantuu eri aika-arvojen opettelu rytmisen oppimisen lomassa. Moto-

risesti on hauskaa haastaa itsensä ja testata oppilaiden ideoiden mukaan eri liikkeiden 

toimivuutta eri kehonosille.  
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Erilaisilla taputuksilla voi harjoitella erilaisia äänensävyjä, kuten kädet kuppimaisena soi-

tettuja bassotaputuksia ja sormenpäillä soitettuja sopraanotaputuksia (Goodkin 2002, 

71). Erilaisia taputuksia on esitelty esimerkiksi Musiikkia liikkuen -kirjassa (Juntunen, 

Perkiö & Simola-Isaksson 2010, 15). Myös muilla kehonosilla ja -äänillä on erilaisia sä-

velkorkeuksia. Vaikka tiettyä hertsilukua ei napsutukselle voi antaakaan, on se silti sel-

keästi korkeampi ääni kuin kumea läpsäys rintaan. Äänten sävyn ja korkeuden kuuntelu 

opettaa oppilasta kuuntelemaan omaa tekemistään ja huomaamaan muutokset äänessä 

tekniikkaa ja liikettä muuttamalla. Tämä puolestaan harjoittaa korvaa orkestraatioon liit-

tyvässä kuuntelussa (Goodkin 2002, 71). 

Kehosoittimilla voi harjoitella myös soittotekniikkaa. Vuorokäsillä soittamisen taitoa tar-

vitaan rummuttamisessa sekä mallettisoittimilla (Goodkin 2002, 71). Tämä taito ei kaikilla 

oppilailla harjoitu omilla soittimilla erilaisten instrumenttitekniikoiden vuoksi, mutta ke-

hosoittimilla käsien vuorottelu on mahdollista helposti. Samalla keholla aikaansaatuun 

ääneen yhdistyy kosketus ja tunto. Näin esimerkiksi rytmin tasaisuudesta saadaan sekä 

kuulonvaraista informaatiota että tuntoaistin kautta välittyvää tietoa. 

Keholla soittamiseen voi liittyä myös erilaisia suuääniä. Esimerkiksi brasilialaisen Fer-

nando Barban kehittämä Barbatuques-tekniikka sisältää paljon erilaisia suuääniä ja tek-

niikoita. Näin kehorytmien avulla päästään lähemmäs kehomusiikkia. Myös laulujen yh-

distäminen kehorytmeihin saa aikaan kehomusiikillisen kokonaisuuden. Kehorytmeillä ja 

kehoäänillä voi soittaa perkussiokappaleita tai niille voi sovittaa rytmisiä kappaleita. Esi-

merkiksi sambabaterian äänimaiseman saa aikaan pelkillä kehoäänillä. Polyrytmien har-

joittelu kehorytmeillä on mielenkiintoista ja motoriikkaa haastavaa musisointia. Kehoryt-

mejä voi myös yhdistää soittimelliseen musiikkiin osaksi yhtyetyöskentelyä. Sovelluksia 

on siis lukuisia yksinkertaisista sykeharjoituksista kokonaisiin musiikillisiin teoksiin. 

Yksi kehorytmiikan valteista rytmien opettelussa on se, että samaan aikaan käytetään 

monia aisteja, mikä tekee oppimisesta helpompaa. Kun tekee taputuksen kehoonsa, voi 

rytmin samalla kuulla ja tuntea. Liikkeen ja liikemuistin avulla rytmin muistaminen helpot-

tuu, ja kun näemme muiden liikkeet, voimme myös nähdä rytmin. Koordinaation kehittä-

minen on myös läsnä koko ajan kehoa rummutettaessa. (Nivbrant Wedin 2011, 53.) Ke-

horytmiikka ei siis ole vain hauskaa liikkumista, vaan myös aivoja, motoriikkaa ja koko 

kehoa kehittävää musisointia. 
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4.3 Kehomusiikki 

Kehomusiikki on musiikkia, joka tuotetaan käyttämällä kehoa ja sen liikettä instrument-

tina. Kehorytmiikka käsittää kättentaputukset, tömistykset, napsutukset, läpsytykset ja 

taputukset eri puolille kehoa. Visuaalisuuden ja liikkeellisyyden elementit pitävät keho-

rytmiikan läheisessä yhteydessä tanssiin (Goodkin 2002, 69). Oman äänen käyttö yhdis-

tettynä kehorytmiikkaan muodostavat kehomusiikin käsitteen. Kehomusiikista on vielä 

vähemmän tutkimusta ja kirjoitettuja oppaita kuin kehorytmiikasta. Opetukseen tarkoitet-

tuja internetsivuja on jonkin verran, ja videoilta voi oppia erilaisia koreografioita. Keho-

musiikkia ja kehomusiikista taustatarinoineen oppii kuitenkin mielestäni parhaiten mui-

den muusikoiden kanssa tekemällä työpajoissa ja muissa yhteisöllisissä tapahtumissa. 

Yhteistä eri musiikkikulttuureille kautta aikain on ollut se, että ihmisääntä käytetään inst-

rumenttina. Kehoperkussioiden käytön tärkeys ja olemassaolo on yleisesti ollut kuitenkin 

vähemmän tunnettu kuin laulun rooli. Taputukset liittyvät olennaisesti moneen maailman 

musiikkityyliin, kuten flamencoon tai jaavalaiseen gamelan-musiikkiin. Kehonkäyttö ja 

sen resonanssin ja kehosta saatavien äänten hyödyntäminen ei rajoitu pelkästään tapu-

tuksiin: Esimerkiksi maoreilla on taputuksia rintaan, jazzissa napsutuksia ja Sumatralla 

taputuksia jalkoihin. Lisäksi jalkoja rytmisenä instrumenttina käytetään muun muassa ir-

lantilaisessa ja venäläisessä kansantanssissa. Historiallista materiaalia kehosoittimien 

käytöstä on hyvin vähän. Kulttuurista toiseen toistuvat kehonsoittamisen muodot kerto-

vat kuitenkin sen, että ihmiset ovat aina käyttäneet mitä tahansa käytettävissä olevaa 

materiaalia musiikin tuottamiseen. Oma keho on lähinnä meitä kaikkia. (Goodkin 2002, 

67.) 

Taputus on mahdollisesti universaalein kehosoitin. Goodkin on omissa tutkimuksissaan 

havainnut, että taputusta käytetään monissa maissa Afrikassa, Aasiassa, Euroopassa ja 

Keski- ja Etelä-Amerikassa. (2002, 67.) Hän on huomannut taputuksella olevan monia 

käyttötarkoituksia, kuten: metrin rajaaminen, sykkeen ylläpitäminen, välisoitto, polyrytmit 

musiikillisen tekstuurin osana ja ostinaton soittaminen. Taputustyylit ja äänensävyt vaih-

televat paljon eri kulttureissa. (Goodkin 2002, 68–69.) Näin ollen musiikkikulttuurin este-

tiikka on olemassa myös kehomusiikissa. 

Tömistys ja askellusäänet ovat toiseksi yleisin kehosoittamisen muoto. Goodkinin mu-

kaan jokaisella kulttuurilla on jonkinlainen tanssi, johon liittyy olennaisesti rytminen jal-

katyö. Toisissa tyyleissä rytmeistä tehdään kuuluvampia ja erottuvampia tietynlaisten 
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kenkien, alustojen tai jalkoihin kiinnitettävien kellojen ym. soivien asioiden avulla. (Good-

kin 2002, 69.) Esimerkiksi eteläafrikkalaisen Gumboot-tanssin esityksissä esiintyjillä on 

kumisaappaat jalassaan. Saappaisiin on myös usein kiinnitetty kiliseviä pullonkorkkeja. 

Tanssi on kehittynyt Etelä-Afrikassa kaivostyöläisten kommunikaatiosta kaivoksissa. Pi-

meissä kaivoksissa työskentelevät miehet eivät saaneet puhua, mutta oman turvallisuu-

den vuoksi kommunikaatio oli tärkeää. He keksivät kommunikoida erilaisin saappaisiin 

kämmenillä lyötyjen iskujen avulla. Näistä lyönneistä ja askelluksista kehittyi myöhem-

min Gumboot-tanssi. Tanssialustan vaikutus puolestaan on olennaisesti kuultavissa esi-

merkiksi hiekkatanssissa, joka on steppaamisen tavoin Pohjois-Amerikasta tuleva 

tanssi. 

Taputukset tai läpsäytykset kehoon, rintaan, reisiin tai jalkoihin, ovat harvinaisempia ke-

hosoittamisen muotoja.  Harva musiikkityyli sisältää näitä kaikkia. Esimerkiksi venäläi-

sissä ja itävaltalaisissa kansantansseissa käytetään jalan eri osien läpsäytyksiä. Afro-

amerikkalaisessa Hambone-perinteessä yhdistyvät jalkojen lisäksi rinta resonanssialu-

eena. (Goodkin 2002, 69.) Sormien napsutuksesta kehosoittimena Goodkin mainitsee 

hyvin lyhyesti. Jazz-muusikoille se toimii tempon laskemisena ennen kappaleen soitta-

mista. (Goodkin 2002, 69.) 

Yksi alan pioneereista, yhdysvaltalainen perkussionisti, rytminen tanssija ja kouluttaja 

Keith Terry käyttää kehomusiikista taidemuodosta termiä Body Music, joka on myös mui-

den alan tekijöiden käytössä laajalti. Terryn omassa tyylissä tehdä ja esittää kehomusiik-

kia yhdistyy rumpusetinomainen tekniikka kehoperkussioilla, rytminen tanssi, teatteri, 

liike ja eri kulttuurien rytmit. (Crosspulse inc. 2012b.) Lisäksi hän on yhdistänyt matema-

tiikan opiskelun ja kehomusiikin kinesteettiseksi oppimistavaksi peruskoulun opettaja 

Linda Akiyaman kanssa.  

Terryn oma Crosspulse-organisaatio on kiertänyt esiintyen eri kokoonpanoilla ja yksi esi-

tys on kantanut mukanaan iskulausetta ”See Music, Hear Dance” eli ”Näe musiikki, kuule 

tanssi”. Tätä lausetta on käytetty teemana myös Ateenassa järjestetyssä International 

Body Music Festival -tapahtumassa vuonna 2017. Keith Terry on festivaalin perustajajä-

seniä. (Crosspulse inc. 2012a, 2012b.) Mielestäni edellä mainittu iskulause on oivallinen, 

sillä se kiteyttää lajin monipuolisuuden. Kehomusiikki vaatii kokonaisvaltaista hahmotta-

mista ja sen kautta voidaan kuitenkin vahvistaa rytmisiä käsittelytaitoja muilla alueilla 

kuten tanssissa, soitonopiskelussa ja laulamisessa. (Goodkin 2002, 75.) Kehomusiikki 

ei ole vain työkalu muiden asioiden oppimiseen vaan keho on itsessään instrumentti ja 
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kehomusiikki taiteentekemisen muoto (Stavrum Nielsen 2018). Kehomusiikista voidaan-

kin siis puhua omana taidemuotonaan. 

Kehomusiikin tekemisellä on monia etuja: oma keho on aina mukana, joten kehomusiik-

kia voidaan harjoitella missä vain ja milloin vain. Näin ollen se on myös hyvä opetusväline 

ja instrumentti. Kehomusiikki on tasa-arvoinen tapa tehdä musiikkia, sillä jokaisella on 

oma uniikki keho, jolla tuottaa ääntä. Tekijänä tai oppilaana voi olla kuka tahansa, sillä 

haasteet voidaan asettaa kunkin taitotason mukaan. Näin kehomusiikilla on myös yhtei-

söllinen ja eri yhteisöjä yhdistävä vaikutus. Ryhmän voimalla on valtaisa vaikutus teke-

miseen, mutta toisaalta soolotyöskentelykin on mahdollista lajin parissa. Kehomusiikki 

mukautuu eri musiikkityylien mukaan ja siinä voidaan yhdistellä eri musiikkikulttuureja. 

Säveltäminen ja improvisointi ovat myös helposti lähestyttäviä musiikillisen tekemisen 

muotoja kehomusiikin kautta. Musiikin tuottaminen on helppoa eikä vaadi pitkää soitto-

tekniikan opettelua. Yksinkertaisistakin rytmeistä on mahdollista saada mielenkiintoisia 

eri kehoäänten avulla. 

Goodkin mainitsee myös osan edellä mainituista ominaisuuksista kirjassaan (2002). Li-

säksi hän tuo esiin kehomusiikin ja Orff-pedagogian monet yhdistävät tekijät: Molem-

missa on mukana liike ja musiikki sekä näiden kahden yhteensovittaminen. Molemmat 

ovat myös elementaarisia ja käytössä on oma keho, ääni ja mielikuvitus. Orff-pedagogi-

asta tuttuja neljän tason kehoperkussioita Terryn työssä kouluttajana ikään kuin laajen-

netaan. (Goodkin 2002, 75.) Lähtökohta ei Terryllä ole ollut Orff-pedagogiassa, vaan 

rumpusetin äänten tuottamisessa keholla.  

Tästä syntyi Rhythm Blocks-tasot, joita käytetään paljon myös Suomessa musiikkitun-

neilla ja koulun musiikkikirjoissa. Terryn tavoitteena oli rentous ja äänten helppo tuotet-

tavuus keholla. Terryn käyttämiä tasoja voi notatoida viisiviivaiselle viivastolle, joka ete-

nee viivoilla ylhäältä alaspäin: taputus, rinta, etureisi, takareisi, askel. Kehorytmikuviot 

ajatellaan matemaattisesti numeroina: 3, 5, 7 ja 9. Tämä helpottaa rytmien muistamista. 

Tärkeää on luottaa kehoon ja rentoutua (Goodkin 2002, 76).  

Kuvio 2. Rhythm Blocks-notaation perusidea 
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Terryn tapa notatoida ei ole ainoa tapa merkitä kehomusiikkia muistiin, vaan jokainen 

merkitsee ylös koreografioita ja rytmejä itselleen parhaalla tavalla. Myös esimerkiksi ko-

lumbialaisella perkussionistilla ja kehomuusikolla Tupac Mantillalla on oma mielenkiin-

toinen järjestelmä opettaa ja notatoida kehomusiikkia. Hänen metodinsa on nimeltään 

Percuaction ja se käsittää myös perkussioiden soiton opettelua kehomusiikin lisäksi. 

Mantillan notatointi antaa Terryn Rhythm Blockseja enemmän mahdollisuuksia kirjata 

ylös erilaisia ääniä, esimerkiksi taputuksia käyttäen erilaisia nuotinnuppeja. Tässä työssä 

Terryn tapa toimii paremmin harjoitusten kirjaamiseen, sillä oppimateriaalini ei sisällä 

erikoisääniä, vaan keskitymme viiteen perustasoon ja napsutuksiin. Notatointi toimii 

työssäni lähinnä toiminnallisten tehtävien ohjeistajana muille. Henkilökohtaisesti video-

tallenteet toimivat minulla paremmin asioiden mieleenpalauttajana kuin nuottikuva. Nuot-

tikuvasta liikeradat eivät välity yhtä helposti kuin videokuvasta ja esimerkiksi kehon pai-

nopisteen siirtoja on haastava kirjata ylös. 
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5 Keho ja aivot musiikin oppimisessa 

Kehollisuuden ja kognition yhteys on mielenkiintoinen oppimisen kannalta. Tämän luvun 

tarkoituksena on syventää tietoa kehollisen oppimisen ja aivojen yhteydestä. Tutustun 

aiheeseen musiikin harrastamisen vaikutusten kautta. Aivotutkija Minna Huotilainen mai-

nitsee kirjassaan Näin aivot oppivat (2019, 229–232) tutkimuksista, joiden mukaan mu-

siikkia harrastavien lasten kognitiiviset taidot kehittyvät nopeammin kuin musiikkia har-

rastamattomilla. Se, miten kehollisuuden saa valjastettua musiikillista oppimista hyödyt-

täväksi, vaatii tietoa motorisesta oppimisesta ja koordinaation kehittymisestä. Tietopohja 

luo lähtökohtia rytmiikkaharjoitusten kehittämiselle. Mieli ja keho ovat vuorovaikutuk-

sessa myös esittelemässäni aivojumppa-metodissa, jonka mukaan kaikki oppiminen 

vaatii liikettä. Metodi perustuu liikkeiden terapeuttiseen vaikutukseen ja oppimisen estei-

den poistamiseen. Tämä periaate tarjoaa kehollisten harjoitusten suunnitteluun uuden, 

tärkeän näkökulman. 

5.1 Musiikin harrastamisen vaikutuksista 

Musiikin harrastamisella on monia vaikutuksia aivoissa. Huotilainen (2013, 102) mainit-

see tutkimuksen, jossa saatiin selville muun muassa, että yksi musiikkiharrastuksen vai-

kutuksista on kuuloaivokuoren alueen rakenteen laajentuminen aivoissa. Motorisella ai-

vokuorella kasvavat alueet, joissa tapahtuu hienomotoriseen säätelyyn ja oppimiseen. 

Edellä mainitut alueet eivät ole vain musiikkiin liittyviä alueita aivoissa, vaan niillä tapah-

tuva kehitys on kaiken kuulemisen ja hienomotorisen toiminnan käytettävissä. Musiikin 

oppimisen lisäksi aivoalueiden toiminnan tehostuminen saa siis aikaan liitännäisvaiku-

tuksia muilla elämänaloilla. (Huotilainen 2013, 102.)  

Soittamisen vaatima hienomotorinen toiminta tekee paljon muutoksia motoriseen järjes-

telmään. Motoristen alueiden ja lihasten välillä sijaitsevat hermoradat paksuuntuvat, jol-

loin hermoimpulssien kulku nopeutuu. Aivoissa soittoliikkeestä vastaavat edustusalueet 

saavat laajentuessaan lisää prosessointikapasiteettia. Motoristen sarjojen kannalta tär-

keät pikkuaivot kasvavat myös. Musiikki-instrumenttien vaikutuksesta motorisen terapian 

välineenä on toistaiseksi vähän tutkimusta. (Huotilainen 2013, 107–108.) Tämä olisikin 

mielenkiintoinen tutkimuskohde. Musiikin soittamisessa on se etu, että motorista oppi-

mista ohjaa saatu äänipalaute soittimen äänen muodossa. Äänen avulla voidaan arvi-
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oida motorisen suorituksen oikea-aikaisuutta ja laatua. (Huotilainen 2013, 108.)  Keho-

musiikissa ääneen yhdistyy myös tuntoaisti. Olisi hieno tutkia lisää kehomusiikin mah-

dollisuuksia ja käyttöä motorisessa terapiassa.  

Lukutaitoon liittyen on havaittu useissa tutkimuksissa, että esimerkiksi lukemisen ym-

märtäminen on verrannainen musiikin opetuksen määrään. Musiikkiharrastus vaikuttaa 

voimakkaasti myös vieraan kieleen oppimiseen siten, että vieraan kielen äännekartta on 

helpommin omaksuttavissa. Musiikin harrastamisella on myös vaikutusta kognitiivisiin 

taitoihin, jolla on selitetty yhteyttä musiikkiharrastuksen matemaattisten ja päättelytaito-

jen välillä. Lisäksi musiikkiharrastuksen on havaittu kehittävän ”--tarkkaavaisuuden 

suuntaamista, keskittymistä, mieleenpainamista, kuulemista, hienomotoriikkaa, toimin-

nanohjausta ja tunneilmaisua--”. (Huotilainen 2013, 104–107.) Tarkkaavaisuustaitojen ja 

toiminnanohjauksen osalta musiikin harrastaminen onkin todella vaativaa, mutta harjoit-

taa niitä koko ajan paremmiksi. Esimerkiksi kehomusiikkia tehdessä on kuunneltava ja 

tunnettava, mitä itse tekee sekä nähtävä ja kuunneltava muita suhteuttaakseen oman 

toimintansa osaksi ryhmän musisointia. 

5.2 Kehollisuus musisoinnissa 

Jokainen soitettu tai laulettu ääni vaatii tapahtuakseen lihasten liikettä. Instrumentista 

riippuen eri lihasryhmien käyttö korostuu. Yhteistä on, että hyvä sointiin tarvitaan luon-

nollisia liikemalleja ja kehon kestävyyttä ja jaksamista. Musisoiminen on monen eri aistin 

yhteistoimintaa, sillä soittotilanteeseen tarvitaan niin näkö-, kuulo-, tunto-, kuin tasapai-

noaistiakin. Hallittua soitto- ja laulutekniikkaa varten kehon on oltava tasapainoinen ja 

tukilihaksia käytettävä oikein. Vain tällöin soitto tai laulu voi vapautunutta ja taloudellista. 

(Porander 2013, 138–139; Hyry-Beihammar ym. 2015, 164.)  

Neurotieteellisessä tutkimuksessa on käynyt ilmi, että motorinen järjestelmä on kietou-

tunut kognitiiviseen järjestelmään. Tämä tarkoittaa sitä, että ajattelun ja käsitteiden pe-

rusta on kiinni kehollisissa kokemuksissa. (Hyry-Beihammar ym. 2015, 162.) Tähän ajat-

telun, oppimisen ja kokemisen sidoksellisuuteen perustuu myös Aivojumppa-mene-

telmä, jonka mukaan kaikki oppiminen vaatii liikettä. Tätä perustellaan aivojen varhais-

kehityksellä pikkulapsen siirtyessä liikkumattomasta makaamisesta kävelemiseen en-

simmäisen elinvuotensa aikana. (Hannaford, 83.) Virpi Kalakoski kertoo artikkelissaan 

(2010, 147–148) musiikin muistamiseen liittyvistä tutkimuksista, joissa on havaittu, että 

musiikin muistamisessa hyödynnetään auditiivisen ja visuaalisen koodaamisen lisäksi 
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myös motorista ja kinesteettistä koodaamista. Muistitutkijoiden yleislöydös sopii hyvin 

myös musiikin muistamiseen: ärsykkeiden koodaaminen usealla tavalla parantaa muis-

tamista.  

Tasapainotaidot ovat yksi motoristen perustaitojen kategoria käsittely- ja liikkumistaitojen 

ohella. Nämä taidot ovat edellytys soitto- ja laulutaitojen oppimiselle. Porander (2013) 

viittaa tekstissään myös Nummisen (1997) teokseen kertoen, että motoriset perustaidot 

ovat työkaluja myös kognitiivisessa ja sosioemotionaalisessa oppimisessa. Tasapaino-

taidot jaetaan staattiseen ja dynaamiseen tasapainoon. Staattinen tasapainotaito tarkoit-

taa tasapainon säilyttämistä, kun kehon painopiste pysyy samana. Dynaamisessa tasa-

painossa kehon painopiste muuttuu. Vestibulaarijärjestelmän tuottamiin aistimuksiin pe-

rustuu tietomme pään ja kehon asennosta maan pinnan ja painovoiman suhteen. Aisti-

muksiin osallistuvat elimet ovat aistielimistä herkimpiä. (Hannaford, 2002, 25.)  

Liikkumistaidot sisältävät nimensä mukaan paikasta toiseen liikkumiseen liittyviä perus-

liikkeitä, kuten käveleminen, juokseminen hyppääminen, heittäminen, vetäminen ja kii-

peäminen. (Kivelä-Taskinen & Setälä 2015, 13.) Käsittelytaidot, joiden avulla voidaan 

toimia esineillä ja välineillä, jaetaan karkeamotorisiin ja hienomotorisiin taitoihin. Soitto-

tekniikat ovat esimerkki kehittyneestä soittimen käsittelytaidosta. Ylipäätään tasapuoli-

nen lihaskunto, kestävyys ja liikkuvuus ovat yleisen terveyden edistämistä. Hyvän koor-

dinaatio on tärkeää paitsi soittoharrastuksen lisäksi, mutta elämän kannalta on turvallista 

hallita kehoa ja liikkeitä. (Kivelä-Taskinen & Setälä 2015, 19.) Jos musiikin menetelmin 

voidaan auttaa terapeuttisesti motorisessa oppimisessa, tulee se mahdollisuus ehdotto-

masti hyödyntää. Saimmehan viime vuoden lopulla lukea uutisia siitä, että lääkärit mää-

rätä potilailleen lääkkeeksi musiikkia tai muita kulttuurikokemuksia Kanadassa ja Iso-

Britanniassa. Kenties kehollisesta musiikin oppimisesta kiinnostutaan yhä enemmän. 

Keholliset reaktiot linkittyvät myös vahvasti tunteisiin. Tunteet ovat tärkeä osa toi-

miemme säätelyjärjestelmää ja varmistavat hyvinvointimme erilaisissa tilanteissa. Tun-

teet eivät ole paitsi mielen, vaan myös kehon tapahtumia. Jos kehon toiminta ei muut-

tuisi, tunteet eivät olisi yhtä tehokkaita muuttamaan käyttäytymistämme. Tunteet olisivat 

ikään kuin laimeampia. (Nummenmaa 2010, 13-14, 68–69.) Tämän tiedon valossa ke-

hollisuuden tiedostaminen ja liikkeen merkityksen korostaminen musisoinnissa on mie-

lestäni tärkeää. Jos joskus tiedostamattomastikin tapahtuva tunnejärjestelmän aktivoitu-

minen saa aikaan kehossa muutoksia, eikö se puolla kehon kautta kokemisen mahdolli-
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suuksia ja vaikutuksia soittoharjoittelun tehostamiseksi ja musiikillisen kokemuksen sy-

ventämiseksi? Tämän ajatuksen jäljillä oli jo Jaques-Dalcroze liiketietoisuutta tutkies-

saan. Lihassaistimus ja kinestesian merkitys oppimisessa ja tuntemisessa on mukana 

oppimisprosessissa. (Juntunen 2011, 59–60.) 

Kehollinen tieto liittyy minuuden kokemiseen ja auttaa ymmärtämään myös toisen ihmi-

sen liikkeitä. Tämä on tärkeä apuväline niin soiton ja laulun oppimisessa kuin opettami-

sessakin. Jokaisen liikekieli on ainutlaatuista, vaikka toteutettavat liikkeet olisivatkin sa-

moja. Tämän ymmärtämällä oppilaat voivat ymmärtää oman ainutkertaisuutensa. Ajatus 

on siirrettävissä myös improvisaation piiriin. Kuten improvisaatiokin, omat liikkeet ovat 

hyvin henkilökohtainen asia, ja vaaditaan turvallinen ilmapiiri, jossa uskaltaa toimia va-

paasti omana itsenään. (Juntunen 2009, 249, 254.) 

Kehollisen kokemuksen merkitystä filosofiselta kannalta on tutkinut Maurice Merleau-

Ponty, jonka Juntunen tuo artikkelissaan (2011, 60–61) esiin. Hänellä on teesi havainnon 

käännettävyydestä, joka tarkoittaa, että keholla on kaksi ulottuvuutta. Keho voi olla sa-

manaikaisesti sekä havainnoiva että havaittu, aistia ja olla aistittu. Kuuntelukokemuk-

sessa eri aistinalueet aktivoituvat. Aistit myös aktivoituvat aivoissa ristikkäin, mikä tar-

koittaa synesteettisestä kokemusta. Juntunen (2011, 67) summaa yhteen Jaques-Dalc-

rozen ja Merleau-Pontyn ajatuksia: ” -- voimme oppia ymmärtämään musiikillista maail-

maa, itseämme ja toisia musiikin ja liikkeen yhdistävän toiminnan sekä liikkeen, tunteet 

ja ajattelun aistimisen yhdistävien kokemusten avulla.” Hän viittaa myös aiempaan Heidi 

Westerlundin kanssa kirjoittamaansa tekstiin (2001): ”Tällaisessa toiminnassa mieli ja 

keho ovat kokonaisvaltaisesti toimivan organismin monipuolisesti keskinäisessä vuoro-

vaikutuksessa olevia ja toisistaan erottamattomia tekijöitä.” Mielestäni tämä summaa hy-

vin yhteen sen, mitä itsekin ajattelen. Perinteisesti akateemisena ja analyyttisenä opis-

keluna nähtyyn teoriaopetukseen tarvitaan kokemusperäisyyttä oppilaiden motivaation 

kasvattamiseksi ja musiikillisen ymmärryksen syventämiseksi. Juuret tähän vanhaan 

ajattelumalliin istuvat syvällä. Vielä toisinaankin, jotkut oppilaat kyseenalaistavat toimin-

nalliset ja liikkeelliset harjoitukset ja tiedustelevat, miksi emme vain istu pulpetissa ja tee 

kirjoitustehtäviä. Vaikka koulumaailma ja rohkenen jo sanoa myös musiikin hahmotta-

misaineiden opetus, on nykypäivänä mennyt paljon eteenpäin tällaisesta opetuksesta, 

mielikuvat älyllisyyttä vaativasta teoriaopetuksesta puskevat läpi sukupolvelta toiselle. 

Tämän saattaa todentaa joidenkin opettajien tai vanhempien kommenttien kautta. Van-

hemmat oppilaat, joiden kanssa olen liikkeellisiä harjoituksia tehnyt jo vuosien ajan, ovat 
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kuitenkin tottuneet toiminnallisiin työtapoihin ja oppineet varsin itseohjautuviksi ja pitkä-

jänteisiksi työskennellessään. Kappaleet ja liikkeet jäävät muistiin pitkäksi aikaa ja pul-

pahtelevat tunneilla oppilaiden mieliin vielä kuukausienkin päästä. 

5.3 Motoriikka 

Lasten liikuntatavat ovat muuttuneet paljon viime vuosikymmeninä yhteiskunnan muut-

tuessa. Moderni teknologia on kiinteä osa monen lapsen elämää. Muuttuneista liikunta-

tottumuksista on useita tutkimuksia ja selvityksiä, kuten Husun, Parosen, Sunin ja Va-

sankarin Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 -katsaus sekä Valtion liikunta-

neuvoston julkaisemat tutkimustulokset Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. 

Näissä tutkimuksissa (Husu ym. 2011, 8–10; Martin & Kokko 2019, 145) esiintyy huoli 

siitä, miten liikkumattomuus vaikuttaa terveyteen. Tuki- ja liikuntaelimistön kunnon rapis-

tumiseen liittyen herää kysymys siitä, miten ilman monipuolista liikkumista motoriset tai-

dot voivat kehittyä. Motorinen suorituskyky on kuitenkin erittäin suuri osa soittotaitoa. 

Suomessa filosofian tohtori ja fysioterapeutti Kari Kaurasen teos Motoriikan säätely ja 

motorinen oppiminen (2011) ei liity suoraan musiikin opettamiseen ja musiikkiin liittyvään 

kehollisuuteen. Sen sisältämä tieto aivoista, motoriikasta ja oppimisesta on kuitenkin so-

vellettavissa myös musiikin pariin ja hyödynnettävissä kehorytmiikassa. Ylipäätään ke-

hollisuuteen ja kehollisiin valmiuksiin liittyy olennaisesti motoriikka ja motorinen suoritus-

kyky.  

Motoriikka tarkoittaa liikkeitä, liiketoimintoja ja keskushermoston ohjaamaa ruumiinliik-

keiden organisoitunutta kokonaisuutta. Suorituskyky puolestaan liittyy inhimilliseen ky-

vykkyyteen ja parhaaseen mahdolliseen suoriutumiseen. Motorinen suorituskyky voi-

daan määritellä yksilön aikaansaamaksi tahdonalaiseksi toiminnoksi tai liikkeeksi. Tä-

män muodostavat sensoriset aistit, keskushermosto ja motoriset liikevastetoiminnot. Mo-

toriseen suorituskykyyn vaikuttavat yksilölliset ominaisuudet, suoritettava tehtävä ja suo-

ritusympäristö. (Kauranen 2011, 9, 11–12.) Motorisen suorituksen kontrollissa on mu-

kana monta toiminnallista järjestelmää ja useita eri aivoalueita. Tämän vuoksi myös mo-

toriset häiriöt voivat olla monentyyppisiä. (Ahonen 2005, 274.)  

Motorinen suorituskyky vaikuttaa monella elämän osa-alueella. Matala motorinen suori-

tuskyky lisää rasitusvammoja ja loukkaantumisriskiä. Yleisesti oletetaan, että matala mo-

torinen kapasiteetti voi aiheuttaa epäergonomisia ja fyysisesti kuormittavia työ- ja liike-
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suorituksia. (Kauranen 2011, 9, 11–12.) Tästä syystä musiikinopiskeluun liittyvä keholli-

suus, kehotietoisuus, ergonomisuus soittoasennoissa sekä monipuoliset liikeharjoitteet 

ovat erittäin tärkeitä. Kehomusiikin avulla voidaan keskittyä kaikkiin näihin osa-alueisiin 

soittoharjoittelua tukevasti. 

Soittamaan oppiminen on hyvä esimerkki motorisesta taidosta. Rummun kalvoon kapu-

lalla lyöminen onnistuu kaikilta, joilla on motorinen kyky suorittaa lyöntiliike. Yksittäisten 

rummunlyöntien muuttuminen musiikilliseksi jäsentäytyneeksi virheettömäksi kokonai-

suudeksi ei kuitenkaan onnistu kaikilta ensiyrittämällä. Motorinen taito vaatii siis harjoit-

telua ja opettelua (Kauranen 2011, 13). Soitonopettelu vaatii ensin riittävän motorisen 

kehityksen tason, jonka jälkeen motorisen oppimisen ja harjoittelun kautta saavutetaan 

motorinen suorituskyky ja päästään keskittymään esiintymiseen ja musiikilliseen ilmai-

suun. Motorisella oppimisella tarkoitetaan harjoittelun ja kokemuksen myötä aikaansaa-

tuja prosesseja ja motoriseen suorituskykyyn vaikuttavia pysyviä muutoksia. Nämä muu-

tokset liikkeiden koordinoinnissa ja kognitiivisissa toiminoissa liittyvät erityisesti taitoa 

vaativiin suorituksiin. Tilapäiset positiiviset muutokset suorituskyvyssä eivät siis vielä ole 

motorista oppimista. Oppimistulokset motoriikassa vaikuttavat rakenteellisesti aivoissa 

keskushermoston hermoyhteyksiin ja ovat yleensä huomattavasti pysyvämpiä kuin har-

joittelun vaikutukset muihin fyysisiin ominaisuuksiin. (Kauranen 2011, 291.) 

Motorinen oppiminen on vahvasti tilannesidonnaista. Tästä syystä sen tutkiminen ja mit-

taaminen prosesseissa tapahtuneista muutoksista on haastavaa. Motorinen oppiminen 

on sekä tiedostettua ja tiedostamatonta. Tiedostamattoman oppimisen osuus harjoittelun 

aikana on yli puolet oppimisesta. Monesti se onkin tiedostettuja prosesseja tehokkaam-

paa johtuen niiden tapahtumisesta eri aivojen osissa. (Kauranen 2011, 292–293.) Oppi-

mistyylejä on lukuisia erilaisia, ja motorisen harjoittelun sekä muunkin oppimisen suh-

teen näiden eri tyylien huomioonottaminen tukee yksilöllisesti oppijaa. Aistikanavien 

käyttöön perustuvat oppimistyylit voi jaotella visuaaliseen, auditiiviseen ja kinesteetti-

seen oppimistyyliin Visuaalisesti oppivat oppijat vastaanottavat informaatiota parhaiten 

näköaistin kautta, auditiivisen tyylin oppijat kuulon ja äänen kautta ja kinesteettisen tyylin 

oppijat tuntoaistin ja oman tekemisen kautta (Kauranen 2011, 304–305.) Kehomusiikin 

parissa voidaan samanaikaisesti palvella kaikkia kolmea oppimistyyliä. Tämä on iso etu 

kinesteettisen tyylin oppijoille, joille musiikin hahmotus vain sen kuulo- ja nuottikuvan 

avulla voi tuntua haastavalta. 
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Uusien motoristen taitojen oppiminen liittyy lapsen normaaliin kehitykseen. Aikuisella uu-

sien liikkeiden ja motoristen suoritusten oppiminen vaatii harjoittelua. Näin ollen her-

mosto on muuttuvainen koko ihmisen eliniän ajan. Hermojärjestelmän muutoksia kutsu-

taan hermoston plastisiteetiksi. Varhaiskehityksessä tapahtuva aivojen muovautuminen 

on geneettisesti ohjelmoituvaa ja kestää 20 ikävuoteen saakka. Oppimiseen perustuvaa 

hermoston plastisiteettia ilmenee koko eliniän ajan. Siihen vaikuttavat ajattelu, toiminta, 

kokemukset ja ympäristö. (Kauranen 2011, 317.) Dosentti ja lastenneurologian erikois-

lääkäri Matti Koivikko toteaa kirjoituksessaan (2005, 37), että vielä ei ole tietoa, liittyykö 

plastisiteettiin aina oppimistapahtuma, vai voiko plastisiteettimuutoksia tapahtua muu-

toinkin. Tämän selvitämiseksi on tiedettävä enemmän esimerkiksi plastisiteettimuutoksia 

aiheuttavista kemiallisista tekijöistä. Alussa uuden asian oppiminen on hidasta, mutta 

hermosolujen toistuva käyttö nopeuttaa hermoärsykkeiden kulkua ja lopulta tehtävä on 

helppo. Mitä useammin hermosoluja käytetään ja aktivoidaan, sitä nopeammin tiedon-

käsittely toimii. (Hannaford 2002, 14–15.) Toistolla on siis fysiologinen ja kemiallinen pe-

ruste harjoittelussa.   

Lapsen motorinen kehittyminen on sekä yleistä fyysistä kehittymistä, hermostollista kyp-

symistä että motorista oppimista. Kehitys on vaiheittaista, ja uuden kehitysvaiheen saa-

vuttaminen edellyttää tiettyjen aikaisempien kehitysvaiheiden hallintaa. (Kauranen 2011, 

346, 355.) Kivelä-Taskinen mainitsee kirjassaan (Kivelä-Taskinen & Setälä 2015, 14) 

esimerkkinä motorisen kehityksen hierakisuudesta kävelemään oppimisen. Kävelyssä 

yhdistyvät monet aiemmin opitut taidot: on osattava ryömiä, kontata ja hallita pysty-

asento. Ilman näiden osataitojen oppimista ei voi siirtyä seuraavalle kehitystasolle eli 

kävelemiseen. Motoriikan kehityksen vaiheet ovat kaikilla lapsilla suunnilleen samat jär-

jestykseltään, mutta vaiheiden ilmenemisajankohdissa on yksilöllistä vaihtelua. Lapsen 

ikäkauden mukaan eri osatekijät painottuvat toisia enemmän. Luonnollinen motorinen 

kehitys on nopeinta ihmisen ensimmäisten elinvuosien aikana ja saavuttaa kypsyyden 

noin 20-vuotiaana luonnollisen fyysisen kehityksen pysähtymisen aikoihin. (Kauranen 

2011, 8, 9, 346, 355.) 

Sen lisäksi, että tietyt vaiheet seuraavat toisiaan, myös motorisen kehityksen suunta on 

kaikilla lapsilla sama. Ensimmäinen motoriikan kehityssuunta on kefalokaudaalinen eli 

etenee päästä jalkoihin. Toinen kehityssuunta on proksimodistaalinen eli kehon keski-

osista ääriosiin. Kolmas kehityssuunta on kokonaisvaltaisesta liikkeestä eriytyneeseen, 

eli karkeamotorisesta hienomotoriseen. (Kauranen 2011, 346–347.) Karkeamotoriset tai-
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dot, kuten vieritys, työntö, heitto ja kiinniotto vaativat suurten lihasryhmien tai koko var-

talon käyttöä. Nämä taidot kehittyvät usein jo ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta. Hie-

nomotorisiin taitoihin, kuten soittamiseen tai piirtämiseen tarvitaan tarkkuutta. Suorituk-

sissa on hallittava pienet lihasryhmät ja täsmälliset liikkeet. (Porander 2013, 139–140.)  

Motorisessa kehityksessä esiintyy nopeampia ja hitaampia kehityskausia. Mikäli lapsi 

ohittaa jonkin nopean kehityksen kauden oppimatta esimerkiksi tiettyä liikunnallista tai-

toa, tämän osuuden tai ominaisuuden opettelu vie myöhemmin pidemmän aikaa ja vaatii 

enemmän harjoittelua. Motoristen taitojen osalta ei ole löydetty yhtä selkeitä geenien 

määrittämiä nopean oppimisen kausia kuin fyysisten ominaisuuksien kohdalla. Näin ol-

len ympäristön vaikutus korostuu lapsen motorisessa kehityksessä. (Kauranen 2011, 

346–347.) 

Lapsen motorinen oppiminen tarkoittaa niitä motorisen käyttäytymisen muutoksia, jotka 

tapahtuvat ympäristön ja harjoittelun vaikutuksesta. Kehityksessä on kaksi selkeää 

kautta, jolloin ympäristötekijöiden merkitys on suuri ajatellen lapsen myöhempää moto-

rista suorituskykyä. Ensimmäinen näistä kausista sijoittuu ikävuosille viidestä kahdek-

saan. Tällöin lapsi oppii kokonaisvaltaisia ja yksinkertaisia liikkumisen perusominaisuuk-

sia, kuten juokseminen ja heittäminen. Tasapaino-, ketteryys-, liikkuvuus- ja nopeushar-

joittelu on olennaista, sillä näitä osa-alueita on työläämpää kehittää myöhemmin. (Kau-

ranen 2011, 347.)  Rytmiikan avulla liikkumis- ja tasapainotaitoja voi harjoittaa monipuo-

lisesti. 

Toinen kausi, jolloin ympäristön virikkeet ja liikuntamahdollisuudet ovat suuressa roo-

lissa motoriikan kehittymisessä ajoittuu ikävuosille yhdeksästä kahteentoista. Tämä on 

tärkein ajanjakso ihmisen elämässä motorisen oppimisen ja koordinaation kannalta. 

Syynä tähän on se, että fyysinen kehitys on nopeaa. Harjoittelussa tulisi kiinnittää huo-

miota liikkeiden ja liikesarjojen yhdistelyyn ja koordinointiin sekä erilaisten välineiden kä-

sittelyyn. Edistys on suurta liikkeiden ohjaus-, havainto- ja muokkauskyvyssä. Raajojen 

ääriosien monimutkaiset liikkeet ja niiden koordinointi saattaa jatkua kauden loppuun asti 

haastavana monelle lapselle. (Kauranen 2011, 347–358.) Rytmiikkaharjoituksina tehtä-

villä koordinaatioharjoituksilla voidaan tukea näitä motorisen oppimisen vaiheita myös 

musiikin perusteiden tunneilla. 

Musiikin perusteiden opiskelijat ovat Keravan musiikkiopistossa aloittaessaan neljäs-

luokkalaisia, eli kymmenvuotiaita, ja jatkavat opiskelua murrosikään tai täysi-ikäiseksi 
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saakka. Tuossa ikävaiheessa motoriset suoritukset kehittyvät pääasiallisesti hermoston 

kehittymisestä, sillä lihaskasvu ei ole vielä kunnolla alkanut. Ilman harjoittelua luontainen 

liikkuvuus ja notkeus alkaa laskea. Tytöillä motorisia haasteita aiheuttaa kehon mittasuh-

teiden muutos kasvupyrähdyksen myötä noin kahdentoista ikävuoden kohdalla. Pojilla 

kasvupyrähdys tapahtuu yleensä vasta murrosiässä 13–15-vuotiaina. Tällöin pojat saat-

tavat olla jopa hieman kömpelöitä. Fyysiset muutokset lihasten ja rasvaprosentin suh-

teen muuttavat motoriikkaa ja liikuntasuorituksia molemmilla sukupuolilla. Pojilla voimaa 

vaativat suoritukset sujuvat paremmin, tytöillä tasapainoa ja liikkuvuutta vaativat suori-

tukset ovat helpompia. Kahteenkymmeneen ikävuoteen asti monilla fyysinen suoritus-

kyky lähenee huippuaan. Palautumiskyky on korkeimmillaan ja motoriikan kannalta nuori 

saavuttaa lakipisteen. Ilman säännöllistä harjoittelua useat fyysiset ominaisuudet kään-

tyvät laskuun. (Kauranen 2011, 354–355.) 

5.4 Koordinaatio 

Koordinaatiolla tarkoitetaan keskushermoston tahdonalaista toimintaa ja säätelyä, jossa 

yksittäiset lihakset toimivat sulavasti ja tarkoituksenmukaisesti yhdessä liikesuorituk-

sessa. Motorisessa koordinaatiossa on kolme osaa: raajan sisäinen, raajojenvälinen ja 

silmä-käsi-koordinaatio. (Kauranen 2011, 14.) Koordinaatioon liittyvään motoriseen tai-

toon kuuluu myös rytmikyky, avaruudellinen hahmotuskyky, reaktiokyky, erottelukyky ja 

yhdistelykyky.  Nämä taidot toimivat yhdessä ja ovat muusikolle ilmaisuun tarvittavia osa-

taitoja. (Kivelä-Taskinen & Setälä 2015, 15.)  

Rytmikyvystä on kyse, kun opitaan hahmottamaan oman soiton rytmi ja ylläpitämään 

sitä. Tämän kyvyn kehittäminen on herkimmillään 9–11-vuotiailla. Rytmin hahmottami-

nen on Kivelä-Taskisen havaintojen perusteella yhteydessä kielen oppimiseen ja kirjoit-

tamiseen. Mikäli oppilailla on rytmin hahmotuksen kanssa ongelmia, saattaa ongelmia 

olla myös lukemisen ja kirjoittamisen alueella ongelmia. (Kivelä-Taskinen & Setälä 2015, 

16.) Kun rytmejä harjoitellaan pitkäjänteisesti, saattaa lukeminenkin kehittyä. 

Avaruudellinen hahmotuskyky kehittyy voimakkaasti 8–9-vuotiailla lapsilla. Tällöin lapsi 

hahmottaa itsensä ja liikkeensä suhteessa tilaan. Näkö- ja tuntoaisti ovat vahvasti läsnä 

tämän taidon kehittymisessä. Näiden aistien lisäksi kuuloaistia tarvitaan reaktiokyvyn 

harjoituttamiseen. Reaktiokykyä tarvitaan yhteissoitossa. Nopeaan reagointiin tarvitaan 

myös hyvä tasapaino, joten tasapainotaitojen kehittyminen ja kehittäminen on olennaista 

reaktiokyvyn kannalta. (Kivelä-Taskinen & Setälä 2015, 16–17.) 
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Erottelukyky liittyy paitsi aistien välittämän tiedon käsittelyyn myös lihasten työskente-

lyyn. Voimankäytön säätely soitettaessa on mahdollista erottelukyvyn avulla. Myös ren-

touden löytäminen vaatii lihasten työ- ja rentousvaiheiden erottelua. Yhdistelykyvyllä 

puolestaan eri liikkeet sovitetaan yhteen. Soittaessa tämä tarkoittaa joko käsien, tai kä-

sien ja jalkojen yhteistoimintaa. (Kivelä-Taskinen & Setälä 2015, 17–18.) Puhaltajilla ja 

laulajilla myös keskivartalon ja hengityksen merkitys soitossa yhdistyy raajojen toimin-

nan ohella. 

Motorisen kömpelyyden yhteyttä muihin oppimisvaikeuksiin voidaan lähestyä kehitys-

psykologian professori Timo Ahosen mukaan kahdesta näkökulmasta: Voidaan tarkas-

tella asiaa motorisen kömpelyyden yhteyttä muihin mahdollisiin ongelmien psyykkisessä 

kehityksessä ja oppimisessa. Toisaalta näkökulma voi olla päinvastainen: Jos ongel-

mana on esimerkiksi tarkkaavaisuushäiriö tai vaikeudet kielessä, onko motorinen köm-

pelyys myös yksi oireista. Ahonen mainitsee oman tutkimuksensa (1990), jossa hän ha-

vaitsi koordinaatiohäiriöisillä lapsilla olevan useammin oppimisvaikeuksia lukemisessa, 

kirjoittamisessa ja matematiikassa. Motoristen ja kielellisten vaikeuksien yhteyttä on 

myös tutkittu. Tutkimusten mukaan dysleksian ja ongelmien motoristen taitojen, koordi-

naation ja tasapainon säilyttämisen kanssa on olemassa. On havaittu, että myös puhu-

tussa kielessä esiintyvät ongelmat päällekkäistyvät motoristen vaikeuksien kanssa.  Mo-

torisen kehityksen viivästyminen ja ongelmat vaikuttavat myös yleiseen kognitiiviseen 

kehitykseen. (Ahonen 2005, 278–279.) 

Motoriset taidot vaikuttavat lapsen psykososiaaliseen kehitykseen. Koordinaatiohäiriö 

voi vaikuttaa kielteisesti tunteeseen omasta pätevyydestä. Tutkimusten mukaan motori-

nen kömpelyys saattaa hankaloittaa sosiaalisia suhteita ja lisätä tarkaamattomuutta. 

Ahonen viittaa myös omaan kirjoitukseensa (2001), jonka mukaan myös kehitykselliset 

koordinaatiohäiriöt ja tarkkaavaisuushäiriöt esiintyvät usein yhdessä. (Ahonen 2005, 

279–281.) Esimerkiksi näihin tarkkaavaisuuden ongelmiin on kehitetty avuksi Aivo-

jumppa-menetelmä. 

5.5 Aivojumppa  

Filosofian tohtori Paul E. Dennison on kehittänyt yhdessä vaimonsa Gail E. Dennisonin 

kanssa oppimiskinesiologiaan perustuvan aivojumppa-prosessin. Aivojumppa perustuu 

ajatukseen, että tiettyjä kehon liikkeitä ja harjoituksia tekemällä voidaan kehittää oppi-
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mista ja poistaa sen esteitä. Kehonhallintaan ja liikkeiden tiedostamiseen liittyviä mene-

telmiä on olemassa useita, kuten Alexander-tekniikka ja Feldenkrais-metodi, joista pi-

demmälle opinnoissaan ehtineet muusikot voivat hyötyä (Hyry-Beihammar ym. 2015, 

163). Nämä menetelmät keskittyvät enemmän kehon toimintatapojen muutokseen ja ta-

sapainoiseen kehon asentoon, kun taas aivojumppa tähtää liikkeiden kautta yleiseen 

oppimiseen sujuvoittamiseen. Minulle aivojumppa on tullut yksittäisinä harjoituksina tu-

tuksi työskennellessäni erityiskoulussa. 

Aivojumpan kehittämistyön taustalla on Paul Dennisonin tutkimukset soveltavan aivotut-

kimuksen kentällä, asiantuntemus kokeellisen psykologian alalla sekä kokemus opetus-

ohjelmien kehittäjänä. Gail Dennisonin perusta oppimiskinesiologian kirjojen tekoon on 

ollut muun muassa hänen tanssijataustansa ja kokemus aivojen integraation opettami-

sessa. (Dennison & Dennison 2013, 3.) Kehittäjiensä mukaan aivojumppaliikkeillä hel-

potetaan kaikenlaista oppimista ja ne ovat tehokkaita oppimisen perustaitojen omaksu-

misessa. Aivojumppa hyödyntää aivojen koko kapasiteettia ja auttavat opiskelijoita otta-

maan käyttöön myös ne osat, joihin he eivät aiemmin ole olleet yhteydessä. Liikkeiden 

tarkoitus on aktivoida, vapauttaa ja rentouttaa oppilaita eri oppimistilanteissa. (Dennison 

& Dennison 2013, 11–12.)   

Aivolohkojen kypsyminen vaihtelee ajallisesti. Tällä on yhteys aivojen plastisiteettiin eli 

muovautuvuuteen ja solujen toimintamuutoksiin. Eri toimintojen sijoittuminen epäsym-

metrisesti aivopuoliskoihin liittyy aivojen lateraalisaatioon. Tärkeimpiä ulkoisia merkkejä 

lateralisaatiosta on oikea- tai vasenkätisyys. (Koivikko 2005, 31–33.) Aivojumpan ai-

kaansaama aivojen aktivointi liittyy lateraalisuuden ulottuvuuteen ja koko kehon kaksija-

koisuuteen. Kehon keskilinjan ylitys vaatii vasemman ja oikean aivopuoliskon yhteistoi-

mintaa. Jos keskilinjan ylitys ei onnistu, tämä saattaa näkyä oppimisvaikeutena tai luki-

häiriönä.  (Dennison & Dennison 2013, 12–13.) Esimerkiksi kielellinen sujuvuus vaatii 

molempien aivopuoliskojen toimintaa: sanat ja lauserakenteet tulevat vasemmalta aivo-

puoliskolta, mielikuva ja tunne oikealta (Hannaford 2002, 65).  

Kehon keskilinjan ylitys on kyseessä myös silloin, kun erotetaan kehon etu- ja takaosa. 

Aivoissa tämä ylitys vaatii aivorungon ja otsalohkojen yhteistyötä. Kyvyttömyys tämän 

keskilinjan ylityksessä voi näkyä oppilaassa tarkkaavaisuuden ja havaintojen tekemisen 

häiriönä. Aivojumppaliikkeillä pyritään vapauttamaan oppilas havaitsemisen esteistä. 

(Dennison & Dennison 2013, 12–13.)  



56 

 

Ihmiskehossa on myös kolmas keskilinja, kehon ylä- ja alaosan poikki kulkeva linja. Ai-

voissa tämä liittyy ylempien ja alempien toimintojen yhteistyöhön. Keskiaivoissa käsitel-

lään tunnesisältöä ja isoaivojen kuorikerroksessa abstraktia ajattelua. (Dennison & Den-

nison 2013, 13.) Toisaalta nykytutkijat ovat havainneet, että aivoissa ei ole erillistä tun-

nekeskusta (Nummenmaa 2010, 58). Kauranen (2011, 31–32) mainitsee neurofysiologi 

Vernon Brooksin hierarkisen motoriikan ohjelmointiteorian, jonka mukaan aivojen limbi-

sen järjestelmän toiminta liittyy muistiin, tunteisiin ja motivaatioon. Limbinen järjestelmä, 

joka käsittää jotkin väliaivojen ja ohimolohkojen tumakkeet sekä aivokuoren sisäreunan 

osat aivokurkiaisen ympärillä, ohjaa ihmisen käyttäytymistä ja tekoja tunteiden pohjalta. 

Samaan teoriaan liittyen ylimmän limbisen järjestelmän alla on seuraavana tasona as-

sosiatiivinen järjestelmä, joka liittyy isojen aivojen kuorialueeseen. Näillä assosiatiivisilla 

alueilla aistimukset tunnistetaan ja vertaillaan sekä valmistellaan motorista toimintaa. 

Limbiseltä järjestelmältä saatu tieto yhdistellään aivokuorella ja oikeat tilanteeseen sopi-

vat motoriset toiminnat valikoituvat. Yhtä kaikki, aivomekanismeista riippumatta, Denni-

sonien mukaan mitään ei voi oppia, jos se ei yhdisty tunteisin ja merkityksiin. Tunteen ja 

järjen yhdistämisen ongelmat näkyvät muun muassa vaikeutena tuntea ja ilmaista tun-

teita. Tämän korjaamisessa aivojumppaharjoituksilla pyritään rentoutumiseen. (Denni-

son & Dennison 2013, 13.)  

Kehorytmeillä pystytään helposti harjoittelemaan kaikenlaisia keskilinjan ylityksiä. Ristik-

käisliikkeet, kehon etu- ja takapuolella vaihtelevasti toteutettavat liikkeet sekä ylä- ja ala-

vartalon liikkeiden yhteistoiminta on mahdollista vaivattomasti. Liikkeiden vaikutusta ai-

voihin ja oppimiseen ei ole välttämätöntä korostaa oppilaille, vaan eri keskilinjan ylitykset 

tapahtuvat sulavasti musiikin ja musisoimisen sisällä. Tekemämme liikkeet ja liikesarjat 

eivät toki ole aivojumppaharjoitteita suoraan oppaasta, mutta mielestäni niiden antamat 

ideat eri liikkeisiin voivat toimia myös. Näin ollen Dennisonien toteamat tulokset ja me-

netelmän tarjoamat perustelut yleisestä oppimisen esteiden poistamisesta puoltavat liik-

keellisten rytmiikkaharjoitusten tekemistä. Ei toki sovi unohtaa sitä, että rytmiikan avulla 

voidaan harjoittaa ja tukea musiikin soittamiseen liittyviä motorisia taitoja, koordinaatiota 

ja tasapainoa.  

”Kehon pystysuoria keskilinja on välttämätön vertaamiskohta kaikissa taidoissa, joissa 

tarvitaan kehon kumpaakin puolta.” (Dennison & Dennison 2013, 14.) Dennison on mää-

ritellyt keskialueeksi alueen, jolla vasemman ja oikean silmän näkökentät ovat päällek-

käin. Tällä alueella silmien yhteistyö on olennaisen tärkeää. Keskilinjan ylitysliikkeet har-
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joittavat näkemään molemmilla silmillä. Lisäksi ne auttavat kuulemaan molemmilla kor-

villa sekä lisäämään kehon vasemman ja oikean puolen yhteistoimintaa. (Dennison & 

Dennison 2013, 14.) Musiikin harrastamiseen ja harjoittelemiseen liittyvät nämä kaikki 

elementit. Näin ollen ristikkäisliikkeillä aivojen aktivointi on hyödyllistä soittamisen kan-

nalta. Jo perusliikkeet, kuten ryömimään ja kävelemään oppiminen edellyttää kehon mo-

lemminpuolisten liikkeiden kehittymistä. Esimerkki aivoja tasapuolisesti aktivoivasta toi-

minnasta on yleisesti tunnettu: vauvan konttausvaiheen tärkeys. Konttaamisessa käyte-

tään ristikkäisliikkeitä ja keskilinjan ylittäviä liikkeitä. Mikäli tämä vaihe jää lapsen kehi-

tyksessä puuttumaan, voi myöhemmin kouluiässä esiintyä oppimisvaikeuksia. (Han-

naford 2002, 65, 111–112.) 

Myös syvyysnäön kehittyminen vaatii silmien lihasten yhteistoimintaa. Lähityöskente-

lyyn, kuten kirjoittamiseen tai muuhun hienomotoriseen toimintaan, vaativat taidot eivät 

monilla lapsilla ole vielä kehittyneet kouluikään mennessä. Keskilinjan liikkeillä voidaan 

helpottaa näiden taitojen kypsymistä. (Dennison & Dennison 2013, 14.) Musiikin perus-

teiden oppilaat ovat toki jo kokeneita koululaisia ja osaavat lukea, mutta uskon, että esi-

merkiksi lukivaikeuden parissa kamppaileva oppilas varmasti hyötyy harjoituksista myö-

hemmälläkin kouluiällä. Musiikin opiskelussa lukivaikeudet eivät välttämättä näy samalla 

tavalla kuin lukemisen yhteydessä, mutta aina parempi, jos harrastuksen yhteydessä 

voidaan tukea muutakin oppimista. Yksi vihje mahdollisista lukivaikeuksista on kykene-

mättömyys ylläpitää pulssia. Tämän yhteyden ruotsalainen Dalcroze-pedagogi Eva 

Nivbrant Wedin on huomannut työssään. Kaikilla hänen oppilaillaan, joilla on ollut vai-

keuksia sykkeen kanssa, on ollut jonkinlainen dysleksia. (2011, 53–54.) Kenties yhteys 

on siinä, että esimerkiksi rytmi ja metri eivät rajoitu vain musiikin prosessointiin, vaan 

sekä musiikin että kielen syntaksi koodautuu samoilla aivoalueilla. Tämä havainto pe-

rustuu Paanasen mukaan (2009, 141) Koelsch & Siebelin tutkimukseen vuodelta 2005. 

”Aivojumpan pidentävät liikkeet auttavat kehittämään ja vahvistamaan hermoratoja, jotka 

tuovat aivojen takaosaan tallennetun informaation ja kokemukset aivojen etuosaan, joka 

puolestaan huolehtii tämän informaation käsittelystä ja ilmaisusta.” (Dennison & Denni-

son 2013, 38.) Tällaiset liikkeet vapauttavat joitakin kielellisiin häiriöihin liittyviä refleksejä 

ja jännitystiloja. Jännitystilat juontavat juurensa ihmisen historiaan ja pakenemisreakti-

oon, jolloin vaaratilanteessa lihakset supistuvat. Tällöin tasapainojärjestelmä ja tilasuh-

teiden aistiminen menee sekaisin. (Dennison & Dennison 2013, 38.) Stressitilanteissa 

myös silmien toiminta muuttuu. Jatkuvassa stressissä keskinen näöntarkkuus ja silmien 
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yhteistoiminta on hankala pitää yllä, koska silmät ovat vaaratilanteessa keskittyneet ää-

reisnäköön mahdollisen uhan vuoksi. Näön kohdistaminen yhteen pisteeseen saati lu-

kemisen sujuvuus saattavat tuottaa hankaluuksia, jos stressitila on päällä pitkään. (Han-

naford 2002, 90.) 

Pidentävillä liikkeillä voidaan rentouttaa lihaksia ja vapauttaa jänteitä sekä vaikuttaa tiet-

tyjen vauvaiän refleksien kypsymiseen. Venyttely ja taivutukset toimivat esimerkiksi ur-

heilussa lämmittelyssä, mutta myös palauttavat lihaksia luonnolliseen pituuteen. (Denni-

son & Dennison 2013, 38.) Musiikin harrastamisessa monet soittoasennot ovat luonnos-

taan ja pitkään toistettuna kehoa kuormittavia ja toispuoleisia. Pidentävät liikkeet voivat 

siis soittajilla palauttaa kehon luonnollista asentoa ja tuoda rentoutta soittoon.  

”Aivojumpan energiaharjoitukset auttavat vakiinnuttamaan muun kehon ja aivojen välisiä 

hermosoluyhteyksiä, mikä helpottaa kehon sähkömagneettista energiavirtausta.” (Den-

nison & Dennison 2013, 52.) Näillä harjoituksilla vahvistuvat kosketus, asento- ja lii-

keaisti-informaatio. Esimerkiksi silmä-käsikoordinaatioon tarvitsee keskushermosto ul-

koisen palautteen lisäksi sisäistä proprioseptista, eli kehon kudosten sisäistä, aistimusta 

(Kauranen 2011, 135). Aivojumppa-oppaassa (Dennison & Dennison 2013, 52) tode-

taan, että ilman havaitun ja koetun yhtäpitävyyttä oppiminen on vaikeaa, koska eri aisti-

kanavat välittävät ristiriitaista tietoa. Kaikki aisti-informaatio muuttuu sähkösignaaleiksi, 

jotka kulkevat hermoratojen kautta. Näiden signaalien kulku voi estyä tai hidastua esi-

merkiksi stressin aiheuttaman adrenaliinitason nousun takia. Energiaharjoituksilla voi-

daan kuitenkin korjata tämä tila aktivoimalla isoaivokuorta, jolloin solukalvon sähköinen 

potentiaali kasvaa normaalille tasolle. Liikkuminen stimuloi sisäkorvan kaarikäytäviä, 

jotka aktivoivat aivorungossa tarkkaavaisuutta ja vireyttä lisäävää osaa. Ongelmat sisä-

korvan kaarikäytävissä voivat aiheuttaa keskittymisvaikeuksia. Aivojumpan energiahar-

joitukset aiheuttavat tasapainoisesti ärsykkeitä näille alueille ja voivat helpottaa uuden 

oppimista.  

Energiaharjoitukset ovat lähellä akupunktiojärjestelmää, jossa elektromagneettisten vir-

tausten eli meridiaanien vapaa kulku on tärkeää. (Dennison & Dennison 2013, 52.) Mu-

siikin harrastamisessa ja soiton opiskelussa nopea reagointi kuultuun tai nähtyyn vaikut-

taa oppimiseen. Aistien yhteishavainto on tärkeää, jotta oikein suoritettu soittotapahtuma 

on toistettavissa. Ryhmäopetuksessa keskittymiskyvyn puute voi hidastaa oppimista, jo-

ten energiaharjoitukset voivat auttaa tuntityöskentelyssä ja työrauhan säilymisessä.  
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6 Pohdinta 

Opetuksen kehittäminen on ollut antoisa ja haastava prosessi, joka on saanut aluksi sekä 

kyseenalaistettua että lopuksi vahvistettua omia pedagogisia toimintatapoja ja ajatuksia. 

Oppimateriaalin suunnittelu ja tehtävien kokeileminen oppilaiden kanssa on ollut muka-

vaa ja innostavaa. Hyvin nopeasti kävi ilmi, että materiaalin tehtävävihon tueksi tarvitaan 

toiminnallisten tehtävien ohjeet, jotta muut opettajat voivat hyötyä tekemästäni työstä. 

Oppilaiden tehtävävihoissa toiminnallisuus ei näy kattavana kirjallisena tekstinä ja oh-

jeina, eikä mielestäni tarvitsekaan näkyä. Tärkeintä on se, että tunneilla tehdään ja liiku-

taan. Sanalliset ohjeet pyrin siis tarkoituksella jättämään minimiin. Työn liitteenä ei jul-

kaista oppilaiden tehtävävihkoa, sillä vuoden kokeilulla kehitettävää löytyy vielä. Vasta, 

kun toiminta on löytänyt varmemmin omat uomansa, on aika julkaista tehtäväosa. Tällöin 

ajankohtaiseksi tulee myös ulkoasun hiominen ja mahdollinen oppimateriaalin kustanta-

minen. Nämä ovat olleet liian isoja työalueita vuoden mittaisessa opinnäytetyöproses-

sissa. 

Tuntityöskentelyssä Musiikin perusteet 1-ryhmien kanssa haasteena on tänä vuonna ol-

lut oppilaiden ryhmätyötaidot, toisten kunnioitus, toiminnan ohjaaminen sekä keskittymi-

sen suuntaaminen harjoiteltavaan asiaan. Opettajana ryhmänhallintataidot ovat olleet 

koetuksella. Ylimääräinen konserttiprojekti tosin osoittautui oppilaiden sisäistä motivaa-

tiota kasvattavaksi ja tuntien rakennetta selkiyttäväksi toiminnaksi. Pitkäjänteinen har-

joittelu tuotti tulosta ja esiintyminen oli onnistunut kokemus. 

Oppilaat ovat olleet tehtävien suhteen vastaanottavaisia ja ihmetelleet, olenko tosiaan 

tehnyt kaiken itse. Alkuun, kun sain tehtäviä valmiiksi paperi tai kaksi kerrallaan, oli op-

pilailla hankaluuksia löytää oikeita monisteita toistensa joukosta omista kansioista huoli-

matta. Kun talvella sain valmiiksi koko loppukevään materiaalit, on oikeiden tehtävien 

löytäminen ja niiden tekeminen ollut helpompaa, kun käsiteltävänä on vain yksi järjes-

tyksessä oleva tehtävänippu. Tehtävien teko seuraavaa tuntia varten onnistui työviikon 

lomassa, mutta vaati useamman viikonlopun saada kevään materiaalit kerralla valmiiksi. 

Aikasatsaus kuitenkin kannatti, ja oppilaat saivat käyttöönsä koko vuoden oppisisällöt. 

Perinteisempien teoriaan ja säveltapailuun perustuvien kynätehtävien ja toiminnallisten 

tehtävien suhde on ollut haastava toteutettava, sillä oppilailla viikot ovat hyvinkin erilai-

sia. Toisinaan keskittyminen on huipussaan, toisinaan täysin kadoksissa. Erilaisten teh-

tävien rytmitys tunnissa ja siirtymät ovat olleet opetuksellisia seikkoja, joita olen miettinyt 
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paljon. Konserttiprojektin myötä vakiintunut ”ensin kynätehtävät ja sitten soitetaan”-me-

netelmä on osoittautunut hyväksi. En ole täysin varma, miten toimia, kun vastaavaa pro-

jektia ei ole. Uskon, että materiaalini isommat kokonaisuudet pääsevät näyttelemään 

suurempaa roolia tässä tulevina vuosina. Ellemme sitten keksi joka vuosi uutta projektia, 

mielellään oppilaiden omista soittokappaleista kumpuavana. 

Mainitsemani isommat kehomusiikkikokonaisuudet olivat sellainen osa, mitä ei vielä täy-

sin tänä lukuvuonna saatu toteutettua. Huomasin vuoden mittaan, että syksyn puolella 

tarvitaan paljon yhteistä sykettä tukevaa toimintaa ja aika-arvojen opettelua yhdessä ryh-

mänä. Ellei toimintatavat ole oppilaille tuttuja, oppilaiden eriyttäminen pienempiin ryhmiin 

eri tehtävien pariin on haastavaa. Oppilaat tuntuvat tarvitsevan paljon tukea, ja oman 

tekemisen lisäksi yhteisen musisoinnin ja koko ryhmän kuunteleminen vaatii paljon tois-

toa ja harjoitusta. Tämä on kuitenkin mielestäni tärkeä vaihe yhteissoiton, tarkkaavai-

suustaitojen ja ylipäätään yhteistyötaitojen kehittymisessä, jota ei voi ylittää. Uskon, että 

tuntiharjoituksemme näkyvät myös soittotuntien yhteissoiton parissa. Laajemmat ja 

haastavammat kehomusiikkiharjoitukset ovat mahdollisia musiikin perusteissa myöhäi-

semmissä opintokokonaisuuksissa, kun vankka pohja tekemiselle on luotu. Musiikin pe-

rusteet 1:n tehtäväalue on siis kehollisuuden kokemuksen löytämisessä, eri äänten tuot-

tamisessa ja kehon hallinnassa. Kaikki oppilaat kehittyivät koordinaatioon liittyvissä tai-

doissa, joita harjoituksissa tarvittiin, vuoden aikana omaan lähtötasoonsa nähden. Edis-

tysaskeleet olivat sitä suurempia, mitä motivoituneempia oppilaat olivat tekemiseen. Lii-

kettä sisältävät pelit ja rytmit houkuttelivat oppilaita harjoittelemaan omatoimisesti myös 

tuntiaikojen ulkopuolella. 

Edellä mainitsemani tuntien rytmitys ja siirtymät ovat olleet Orff-pedagogisen prosessi-

työskentelyn toteuttamisen kulmakivi. Kun yhtä kappaletta käsitellään monelta kannalta 

ja monin eri tehtävin, siirtymiä tehtävästä toiseen on helpompi muodostaa. Haasteena 

on onnistua luomaan koko tunnin ja vieläpä useamman tunnin kestäviä kokonaisuuksia 

ja prosesseja. Tässä minulla on vielä kehitettävää, mutta alku vaikuttaa hyvältä. Onnis-

tuminen vaatii vanhojen sisältökuvausten siirtämistä taka-alalle ja luottamista siihen, että 

osaan ja muistan kyllä opettaa kaikki tarvitut elementit ja asiat. Painetta luo kuitenkin 

tiukka aikaraami, jossa musiikin perusteiden opetus järjestetään. Jos käytössä olisi yksi 

vuosi lisää käytettävänä samoille aiheille ja sisällöille, vapauttaisi se tilaa toiminnalle, 

pohdinnalle ja kokeilulle oppitunneilla. Soittamisen ja rytmiikan harjoittelun kanssa ei tar-

vitsisi kiirehtiä, jolloin erilaiset oppijat voisi ottaa helpommin huomioon. Haluan uskoa, 

että vaikka oppilaille se tarkoittaisi yhtä vuotta lisää pakollista opiskelua, se voisi kääntyä 
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motivoivaksi musiikin tekemiseksi. Teoreettisuus ei olisi pääpaino, vaan luova työsken-

tely musiikin parissa eri lainalaisuuksia toteuttaen ja niitä myös rikkoen. Oppilaiden oma 

musikaalisuus saisi vahvistusta ja itseluottamus kasvaisi. 

Opinnäytetyön avulla oma pedagoginen itseluottamus on ainakin saanut vahvistusta.   

Lukiessa kirjallisuutta tuli aktiivisesti ja alitajuisesti pohtineeksi muutosta ja suodatettua 

lukemaansa omaan opetukseen. Osaan perustella miten ja miksi teen asioita tietyllä ta-

valla. Tieto kehollisesta oppimisesta ja sen hyödyistä on luonut varmuutta omille peda-

gogisille päätöksille ja ylipäätään pedagogisille näkemyksille oppimisen kokonaisvaltai-

suudesta ja liikkeen merkityksestä. Vaikka oppimateriaali on räätälöity Keravan musiik-

kiopistolle toivon, että myös muut musiikkioppilaitokset ja opettajat voisivat työni avulla 

saada uusia ideoita oppitunneille. Toivon, että tulevaisuudessa saan kouluttaa muita ryt-

miikan ja kehomusiikin saralla. Haluan myös kouluttautua itse lisää kehomusiikin pa-

rissa. Aivo- ja liikuntatieteistä aion vastedeskin ammentaa tietoutta musiikillisiin harjoi-

tuksiin. Ihmisen fysiologia ja oppiminen kiinnostavat entistä enemmän ja rytmiikan tera-

peuttisesta käytöstä haluan ottaa selvää. 

Yhtenä tärkeänä työn tuloksena materiaalin valmistumisen sekä ammatillisen kasvun li-

säksi koen myös termistön selkiyttämisen rytmiikan, kehorytmiikan ja kehomusiikin vä-

lillä. Työlläni haluan ja esitellä tutustuttaa kehomusiikkia suuremmalle yleisölle taiteenla-

jina eikä vain apuvälineenä muulle oppimiselle. Kehomusiikki tulee näkymään jatkossa 

myös muiden opettamieni opintokokonaisuuksien oppimateriaaleissa. Sen lisäksi, että 

hion Musiikin perusteet 1 -tasolle tehtyä oppimateriaalia, teen myös muille kursseille 

omat materiaalit.  

Tämän opinnäytteen avulla uuden materiaalin kehittäminen on helpompaa ja tietopohjan 

kasvettua myös perustellumpaa. Mielestäni opetussuunnitelmaperusteet toteutuvat ope-

tuksessani ja olen omaksunut uuden kokonaisvaltaisen, oppimista paremmin tukevan ja 

motivaatiota ylläpitävän tavan lähestyä opettamista. Opinnäyteprosessi on ollut amma-

tillinen kasvupyrähdys. Aika näyttää, millaisin etenemin kasvu jatkuu, mutta varmasti se 

jatkuu opetusta kehittäessä tulevaisuudessa. Olen saanut uudenlaisen innon opettaa ja 

kehittyä kehomuusikkona. Toivon, että työni innostaa myös muita kokeilemaan keholli-

suuden vahvistamista omassa muusikkoudessaan ja opettajuudessaan. 
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