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1 Johdanto 

 

Yleisesti klassisen musiikin maailmassa vallitsee käsitys, että ammattilaiseksi pääsemi-

nen edellyttää sitä, että soittaminen aloitetaan jo lapsena. Ei tarvitse kuin mennä Turun 

konservatorion internetsivulle, jossa kerrotaan, että paras ikä aloittaa viulunsoitto on noin 

5-7-vuoden iässä. Itselläni soitto-opintojen tarina on kuitenkin erilainen: aloitin soitta-

maan omaa pääsoitintani vasta melkein 19-vuotiaana. Myöhäisestä aloitusiästä huoli-

matta pääsin kuitenkin neljä vuotta myöhemmin ammattiopintoihin Suomen arvostetuim-

paan ja ainoaan musiikkikorkeakouluun Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan.  

 

Tiedostin jo työtä aloittaessani, että minun kaltaisiani myöhemmällä iällä aloittaneita 

muusikoita ei välttämättä ole, mutta löysin heitä kuitenkin muutaman. Tämä rohkaisi mi-

nua henkilökohtaisesti ja sain siitä myöskin idean tutkia tätä aihetta tarkemmin. Halusin 

koota niitä asioita, jotka ovat johtaneet heidät ja minut itseni musiikin ammattiopintoihin. 

Löysin neljä myöhemmällä iällä soittamisen aloittaneita haastateltavia. Heistä jokainen 

oli päässyt Sibelius-Akatemiaan noin 3-4-vuoden soittamisella.  

 

Opinnäytteessä käydään lyhyesti motivaation merkitystä opiskelussa ja elämässä sekä 

siihen liittyvää Flow´n käsitettä. Myös aivojen oppimisprosessia käydään lyhyesti läpi. 

Opettajan roolia pohditaan erillisessä luvussa haastatteluiden ja oman näkökantani 

kautta. Kirjallisena lähteenä käytän Pirre Maijalan tutkimusta ”Muusikon matka huipulle” 

(2003), Frank Martelan Valonöörit, sisäisen motivaation käsikirja (2005), sekä interne-

tistä löytämiäni tutkimuksia ja haastatteluita. 

 

Olen joutunut käymään paljon mielessäni läpi sitä, voiko minusta tulla ammattimuusikkoa 

johtuen myöhäisestä aloitusiästä. Aloittaessani soittamisen yritin etsiä tietoa ja saman-

kaltaisia henkilöitä, mutta en löytänyt heitä. Jos olisin löytänyt tämän kaltaisen opinnäy-

tetyön, tai toisen samassa tilanteessa olevan henkilön, olisin voinut heti alusta alkaen 

suhtautua luottavaisemmin omaan tekemiseen. Tämä oli myös yksi henkilökohtainen syy 

lisää tehdä tästä aiheesta opinnäytetyö. Opinnäytetyöni on juuri sinulle nuori muusikon 

urasta haaveileva tuleva lupaus. Kyllä, sinä pystyt siihen, jos me kaikki muutkin pys-

tyimme! 
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2 Matkani kohti musiikin ammattiopintoja 

Aloitin sähkökitaran soittamisen ollessani 13-14 vuotias. Opettajaa minulla ei ollut, kave-

reitten kanssa vain yritettiin opetella soittamaan. Kun olin viimeistä vuotta ammattikou-

lussa päätin mennä kitaratunneille. Päätin etsiä kitaraopettajaa ja löysinkin tuttavani 

kautta mukavan kitaraopettajan kansalaisopistolta. Aloin käymään hänen tunneillaan ja 

soittelimme sähkökitaraa noin puolisen vuotta. Soittelimme soinnuista jotakin, sekä 

blues- ja rock- musiikkia.  

Vuoden vaihteessa aloin kuitenkin kyselemään voitaisiinko soittaa jotain muuta kuin 

blues- ja rock- musiikkia. Isäni on soittanut flamencoa, joten jossain vaiheessa kysyin 

opettajaltani, että voitaisiinko katsoa tätä eksoottista musiikkilajia. Tiesin että opettajan 

erikoisalaa oli juurikin tämä vaativa musiikkityyli. Hän suostui opettamaan minulle sitä, 

mutta sanoi että nylonkielinen kitara tulisi olla hankittuna. Ostin nylonkielisen kitaran Hel-

singistä tuon vuoden joulukuussa. Se muutti elämäni. En unohda ikinä sitä tunnetta miltä 

kitara tuntui käsissä ja miltä se kuulosti. Tuntui kun olisin palannut kotiin. 

Tammikuussa menin tunneille uudestaan ja kysyin muutaman flamencotunnin jälkeen, 

että voitaisiinko soittaa nuoteista jotain, enhän ollut vielä mitään nuoteista opetellut. Sain 

muutaman helpon Fernando Sorin biisin kotiin ja siitä lähdin harjoittelemaan nuotinlukua. 

Olin ihmeissäni miten kiehtovaa se musiikki oli, siinä oli jotain samaa vahvaa tunnetta 

kuin metallimusiikissa, jota tuona aikana kovasti kuuntelin.  

Lähdin muutaman viikon päästä Espanjaan lyhyeen vaihtoon muutaman luokkakaverin 

kanssa. Ollessani vaihdossa kuuntelin paljon mitä se klassinen kitaramusiikki oikein oli. 

Kiinnostuin koko ajan lisää aiheesta. Kävimme paljon keskusteluita vaihdossa olleiden 

tovereitteni kanssa samalla kun katsoimme jalkapalloa. Jalkapallo oli kaverini rakas har-

rastus ja hän oli siinä todella hyvä, vielä kun hän pystyi pelaamaan. Jalkavamma oli 

estänyt hänen pelaamisen ammattilaistasolla ja se ymmärrettävästi harmitti häntä. 

Olin miettinyt koko viimeisen opiskeluvuoteni, että mitä tekisin seuraavaksi. Alani ei tun-

tunut oikealta ja tuntui että kitaransoitto on ainut asia, jota haluaisin tehdä. Aloin mietti-

mään Jyväskylän konservatoriossa opiskelua. Heitin vitsillä kavereilleni, että mitä jos ha-

kisin Jyväskylän konservatorioon ja tänä viimeisenä yhteishaun päivänä jalkapalloa pe-

laava ystäväni totesi siihen: “Unelmia kohtia pitää mennä, jos siihen on mahdollisuus, 

kaikilla ei nimittäin ole.” Tämä kyseinen lause oli käänteentekevä elämässäni. 
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Päästyäni kotiin paikallisesta kuppilasta hain sitten heti kahteen konservatorioon, Tur-

kuun ja Jyväskylään. Oli viimeinen yhteishaun päivä ja hakuaikaa oli enää muutama 

tunti.  Sain kuin sainkin tehtyä hakemuksen netissä Espanjan auringon alla. Tästä sitten 

alkoi valmistautuminen pääsykokeisiin. 

Kokeet olivat parin kuukauden päästä enkä tiennyt vieläkään mitään musiikin teoriasta. 

Ostin Tohtori Toonika-kirjan ja opiskelin siitä teoriaa valtavasti. Musiikinteoriassa minua 

auttoivat ystävät, jotka olivat käyneet musiikkiopiston. Kyselin heiltä jatkuvasti mitä tar-

koitti unisono ja mikä oli modulaatio. Tuntui että musiikinteoria oli ihan hyvin opetelta-

vissa, mutta solfaaminen olikin sitten paljon pidempi prosessi. Solfaaminen, eli sävelta-

pailu oli todella haastavaa koska sitä en ollut aikaisemmin tehnyt.  

Muutamassa kuukaudessa kavereitteni avustuksella sain kuitenkin vaativat teoriataidot 

ja läpäisin pääsykokeen. Sain tarvittavan määrän pisteitä pääsykokeissa ja minut hyväk-

syttiin Jyväskylän konservatorioon. 

Samana kesänä, kun minut oli hyväksytty Jyväskylän konservatoriolle, palvelukseni oli 

määrä astua voimaan. Tulisin siis pitämään välivuoden, jolloin suorittaisin asepalveluk-

seni Kainuun prikaatissa.  Huomasin siellä ilmoituksen, missä varuskunnan sisällä hae-

taan vielä sotilassoittajia. Hain sitten myös sinne ensimmäisen soitonopettajani rohkai-

semana. Sähkökitarataustani takia pääsin kuin pääsinkin Kajaanin soittokuntaan. Oloni 

oli täysin uskomaton. Vielä vuosi sitten en tiennyt nuoteista yhtään mitään. 
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Kuva 2. Kainuun Sotilassoittokunta kokoontuu ulkona pitämään palaveria. Kuva: Tuo-

mas Miettola. 

Armeijassa sain hyvää pohjaa sille, mitä olisi opiskella konservatoriossa: kappaleita tuli 

oppia nopeasti nuoteissa ja omaa aikaa treenaamiselle onneksi oli. Soittokunnassakin 

kyselin paljon toisilta sotilassoittajilta neuvoja musiikinteoriassa. 

Aloitin välivuoteni jälkeen konservatorion Jyväskylässä innokkaana ja täynnä tarmoa. 

Tuntui käsittämättömältä vuoden käskyttämisen jälkeen mennä opiskelemaan sitä asiaa, 

jota eniten rakasti. Tuntui että minulla oli mahdollisuus vaikuttaa omaan elämääni. Ar-

meijassa vietetyt yhdeksän kuukautta olivat antaneet minulle yhden tärkeän opetuksen, 

omassa elämässä minulla oli mahdollisuus olla vaikkapa maalari, kuvataiteilija tai muu-

sikko. Tämä ajatus kiehtoi minua paljon päästyäni armeijasta pois ja tuntui, että nyt oli 

aika tehdä kovasti töitä unelmani eteen. Armeijassa sain toki soittokunnassa soittaa ki-

taraa, mutta minulle saneltiin kaikki mitä minun tulisi soittaa ja miten. Siviilielämässä sain 

olla ja tehdä mitä itse halusin.  
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Kuva 3. Ensimmäinen esiintyminen ei unohdu ikinä. Kuva: Valtteri Leijon. 

Ensimmäisellä viikolla meidän opinto-ohjaajani käski unelmoida isosti ja listata salaisim-

mat haaveet paperille. Tämän jälkeen hän kehoitti kertomaan niistä omalle soitonopet-

tajalle. Minulla ei niitä oikein ollut, koska haaveeni olivat juuri täyttyneet. Olin kuitenkin 

juuri kuullut, että Metropoliaan ja Sibelius-Akatemiaan oli kaikista vaikein päästä, joten 

laitoin ne sitten paperille ja kerroin vielä ujosti näistä tavoitteistani opettajalleni ensim-

mäisellä tunnilla. 

Kevään lähestyessä opettajani ovelasti muistutti, josko jo hakisimme Metropoliaan ja Si-

belius-Akatemiaan. Innostukseni ja uskoni sai vahvistusta opettajani tuesta. Rakastin jo-

kaista harjoituskertaa ja päivää, kun sain opiskella musiikkia. Päivittäinen elämäni oli 

ihan erilaista kuin mitä se oli ollut ammattikoulussa. Kiirehdin aamulla kouluun ja poistuin 

vasta kun oli pakko.  

Keväällä oma opettajani sitten totesi, että eiköhän haeta jo Helsinkiin kouluihin. Kevään 

päätteeksi oli siis näytön paikka: Soitin kaksi tutkintoa ja kävin kahdessa pääsykokeessa. 

Soittotutkinnoista sain parhaat arvosanat ja sain entistä enemmän luottoa omiin 



6 

 

kykyihini. Koulujen osalta kävi myös hyvin: pääsin tuona keväänä opiskelemaan Metro-

polian ammattikorkeakouluun, Sibelius-Akatemian pääsykokeissa en tosin päässyt vielä 

edes toiseen vaiheeseen. 

 

Kuva 4. D-tutkinto Hannikaissalissa. Kuva: Valtteri Leijon. 

Metropolian ammattikorkeakoulussa suhteeni musiikkiin ja harjoitteluun vaihtui: tunsin 

olevani jatkuvasti riittämätön. Vertasin itseäni jatkuvasti toisiin kitaristeihin, jotka olivat 

minua paljon taitavampia. Se tuntui koko ajan pahalta ja koin jatkuvaa alemmuuden tun-

netta. Voisinko edes päästä samalle tasolle, koska olen aloittanut niin myöhään soitta-

misen? Kyselinkin tätä aihetta usein omalta soitonopettajaltani. 

 

Menin kuitenkin jatkuvasti eteenpäin soittamisessani ja tuon ensimmäisen vuoden jäl-

keen hain Sibelius-Akatemialle jälleen. Pääsin nyt toiseen vaiheeseen ja jäin odotta-

maan tuloksia pääsykokeista. Kuulin myös muilta kollegoilta rohkaisevia kommentteja 

omista kyvyistäni. Tunsin pääseväni unelmieni kouluun. En kuitenkaan päässyt sisälle, 

ensimmäisen vaiheen hyvistä pisteistä huolimatta. Ajattelin jälleen, että en tule edes 

pääsemään sisälle kouluun koska olen liian vanha. Olin tuolloin vasta 22-vuotias.  Eihän 

minusta voisi tulla mitään. 
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Olin musertunut pääsykokeen tuloksesta ja ajattelin joka päivä vain, että olen liian vanha 

enää kehittyäkseni tarpeeksi hyväksi, nuoremmat voittavat minut aina. Juttelin asiasta 

paljon oman soitonopettajani kanssa ja hän onneksi sai tauottua järkeä päähäni. Jatkoin 

elämää aivan normaalisti seuraavana vuonna, treenasin jälleen ahkerasti. Vuoden päät-

teeksi hain vaihtoon ulkomaille ja jälleen Sibelius-Akatemiaan. Pääsin vaihtoon ja olin 

hieman helpottuneempi Sibelius-Akatemian pääsykokeiden lähestyessä. Takaraivos-

sani oli taas mielessä se, että olen liian vanha ja kyvytön pärjäämään kokeissa. Soitin 

kokeessa hyvin, mutta mietin siltikin vain sitä, että olen liian vanha. En voi ikäni puolesta 

enää päästä kouluun josta olin viime vuodet niin palavasti unelmoinut. 

Toisin kuitenkin kävi: pääsin 23-vuotiaana unelmieni kouluun Sibelius-Akatemian solisti-

selle linjalle pääaineena klassinen kitara. Enää en ollut liian vanha mielessäni, tämä 

muutti kaiken! Palautteessani sain kuulla, että kakkosvaiheeni oli erottunut valovoimai-

sesti positiivisella tavalla.  

Aloin ajattelemaan uudestaan ikäkysymystä tämän suuren tavoitteen toteuduttua. Oliko 

soittajien keskuudessa kovin yleistä aloittaa hieman myöhempään? Mitkä tekijät vaikut-

tivat siihen, että tavoitteeni toteutui? 

 

3 Opinnäytetyöni tarkoitus 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus on perustella, että myöhemminkin aloittanut voi päästä musiik-

kialalle. Tässä tärkeitä asioita ovat sisäinen motivaatio ja soitonopettajan antama tuki. 

Paljon puhutaan, että oppimista voi tapahtua vanhemmalla iällä, mutta minusta on tär-

keää tuoda esille esimerkkien kautta se, että on mahdollista päästä todella pitkälle vaikka 

aloittaisi soittamaan hieman myöhempään kuin tavallista. Neljän haastateltavan tari-

noista ja omien kokemuksieni perusteella on mahdollista tarkastella niitä asioita, jotka 

ovat auttaneet soittotaidon kehittymiseen. Tarinoiden kautta pääsemme myös käsittele-

mään ja avaamaan Flow’n käsitettä sekä opettajan roolin merkitystä. Jatkuvan oppimi-

sen prosessin luvussa pääsemme tarkastelemaan harjoittelua sekä miten haastateltavat 

ovat kokeneet myöhäisen aloitusiän. 
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Haastattelin työtäni varten neljä Sibelius-Akatemiassa opiskelevaa ihmistä, joista jokai-

nen oli aloittanut 14-17 vuotiaana soittamaan omaa soitintaan. Soittajia löysin sellaisista 

soitinryhmistä kuin klassinen kitara, kontrabasso sekä piano.  

Lähestyin haastateltavia yksityiselämässä puhelimen välityksellä tai koulussa olles-

samme kertoen opinnäytetyöni aiheesta. Puhuin avoimesti aiheen olevan minulle henki-

lökohtainen ja sitä kautta tärkeä. Tiesin kaikki haastateltavat kouluni kautta.  Kaikki muu-

sikot suostuivat mielellään haastateltavaksi, eikä haastatteluajan ja -paikan löytymisessä 

ollut suuri ongelmia. Suoritin haastattelut kesällä 2018 ja syksyn 2018 välisenä aikana 

minun kotonani. 

Jokainen haastatteluni kesti n. 20 minuuttia ja ne nauhoitettiin minun puhelimellani. En 

mainitse tämän opinnäyteyön esimerkeissä haastateltavien soittimia, koska se saattaisi 

paljastaa henkilöllisyyden helposti, ovathan musiikkipiirit todella pienet. Haastattelut oli-

vat vapaamuotoisia tilaisuuksia, joissa haastateltavat kertoivat matkansa aina ensimmäi-

sestä soittotunnista tähän päivään. Olin kirjoittanut etukäteen valmiita kysymyksiä sekä 

teemoja paperille. Positiivista oli, että haastateltavat olivat miettineet valmiiksi jo melko 

paljon aihetta. Haastateltavat kertoivat vapaasti keskustelunomaisessa tilanteessa soit-

touraansa liittyvistä kokemuksista. 

KvaliMOTV-internetsivun mukaan avoimessa haastattelutyypissä olennoista on se, ettei 

keskustelu ole sidottu tiukkaan formaattiin. Tällaisessa haastattelussa haastattelija ja 

haastateltava ovat kielellisessä vuorovaikutuksessa keskenään ja haastattelija pyrkii luo-

maan tilanteesta mahdollisimman luontevan – ja avoimen.  Mutta tarkkojen kysymysten 

sijaan avoimessa haastattelussa edetään mahdollisimman keskustelunomaisesti ja luon-

nollisesti antaen tilaa haastateltavan kokemuksille, tuntemuksille, muistoille, mielipiteille 

ja perusteluille (KvaliMOTV 2006, luettu 2018). Tämä avoimuus näkyikin haastatteluiden 

luonteessa; haastattelijat kertoivat hyvin vapaasti omista muistoistaan sekä laajasti 

omista mielipiteistään. Haastattelutyypin valinta oli onnistunut siinä mielessä, että haas-

tattelut menivät ”omalla painollaan” eteenpäin.  
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Kaikilla haastateltavilla oli kokemuksia musiikin parissa toisen soittimen parissa, mutta 

se oli aina eri soitin kuin mihin lopulta päädyttiin. Kaksi oli saanut opetusta tähän ensim-

mäiseen soittimeen ja toiset kaksi eivät olleet saaneet mitään opetusta. Voidaankin tar-

kastella ja pohtia sitä, olisiko kukaan soittaja päässyt ammattiopintoihin, jos toisen soit-

timen taustaa ei olisi ollut. Soittimien vaihdot menivät sähköbassosta klassiseen kita-

raan, sähkökitarasta klassiseen kitaraan, viulusta pianoon sekä harmonikasta kontra-

bassoon. Toisen soittimen kautta onkin varmasti opittu hienomotorisia taitoja yleismusii-

killisista taitoja unohtamatta. Kaksi haastateltavaa neljästä olivat saaneet opetusta mu-

siikin teoriassa musiikkiopistoissa.  

Jokaisen tutkittavan tarina oli uniikki ja sykähdyttävä, mutta silti samankaltaisuuksia oli 

huomattavan paljon. Kokoan tähän opinnäytetyöhön yhtymäkohtia haastatteluista, sekä 

suoria lainauksia jotka ovat tärkeitä tuoda esille. 

Muusikkoja vanhempina ei kenelläkään haastateltavilla ollut. Kotona silti tuettiin hyvin 

musiikki harrastusta, sitä arvostettiin. Neljän haastateltavan vanhemmista vähän alle 

puolet olivat myös korkeasti koulutettuja. Myöskään haastateltavien vanhemmat eivät 

olleet harrastaneet musiikkia, tai jos olivat niin eivät kovin paljon tai ”vakavasti”. Vanhem-

mat tukivat harrastusta, eivätkä kieltäneet harrastamasta tai menemästä kohti ammat-

tiopintoja. 

4 Soittamisen palo 

4.1 Kipinä 

Monella muusikolla on selkeät muistikuvat ensimmäisistä soittotunneista tai kosketuk-

sista omaan soittimeen. Itse muistan kristallin kirkkaasti, kuinka kokeilin kitaraa ensim-

mäisen kerran ja kuinka kiinnostuin musiikista aivan uudella tavalla.  

Kiinnostus musiikkiin tutkittavilla oli puhtaasti musiikissa eikä niinkään solistisen muusi-

kon saamasta ihailusta. Kaikilla haastateltavilla oli syviä intressejä nimenomaan puh-

taasti musiikkia kohtaan. Musiikin kuuntelemisella oli tärkeä osa nuorten aloittaessa soit-

tamista. ”Soittaminen minulle oli melkein kuin itsestäänselvyys kun aina olin rakastanut 

musiikkia” totesi eräs haastateltava, kun kysyin, oliko alusta lähtien tavoite olla solistinen 

muusikko. 
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”En miettinyt yhtään lopputulemaa, soitin vain koska se oli niin mukavaa” 

”Vaihdoin nelivuotiseen lukioon, jotta pystyisin treenaamaan enemmän ja olemaan mo-

nissa projekteissa mukana. Lukio ei tuntunut siinä vaiheessa niin tärkeältä kuin itse soit-

taminen.” 

Kysyin myös kaikissa haastatteluissani, että oliko vaikea tehdä valintaa omasta muusik-

koudesta. Kysyin tämän erityisesti siksi, koska itse jouduin kamppailemaan uravalintani 

kanssa; kaikkihan tietävät, että muusikoiden työajat ja palkat eivät ole kaikista parhaim-

pia. Kaikki haastateltavat totesivat kuitenkin päinvastaisesti valinnan olleen nimenomaan 

helppoa, soittaminen oli yksinkertaisesti vain niin kivaa. Vasta ammattiopinnoissa moni 

joutui heräämään ja miettimään alavalintaansa sekä minäkuvaa soittajana.  

Pirre Maijalan tutkimuksessa 7 muusikkoa oli kokenut selkeän kristallisoivan tapahtuman 

uransa alkuvaiheessa (Maijala, s. 89). Yhdellä minun tutkittavalla oli ollut samanlainen 

kokemus ensimmäisellä soittotunnilla. 

”Muistan kun opettajani soitti minulle ensimmäistä kertaa Bachia. Se oli uskomaton elä-

mys, se oli kuin salama olisi iskenyt. Kuulin kolme soittajaa yhdessä soittajassa. Siellä 

oli bassot, keskiäänet ja melodiat. Se oli ihan uskomaton kokemus ja en ollut ikinä koke-

nut mitään vastaavaa. Se vei kyllä jalat alta. Samanlaisia ahaa-elämyksiä tuli teoriatun-

neilla, kun selitettiin miten asiat toimivat.” 

Kristallisoiva kokemus ei ole vain valaiseva vaan myös vahvistava kokemus, johon liittyy 

paljon tunteita ja myös älyllistä latausta. Muusikko on siinä vahvassa kontaktissa musiik-

kiin ja soittamiseen. Monet taiteilijat ovat kertoneet lapsuuden ajan intuitiivisista koke-

muksista, joilla on ollut merkitystä koko heidän luovan lahjakkuutensa kehittymiselle (Uu-

sikylä & Piirto 1999, 69; Walters & Gardner 1986, 306-307). 

Kristallisoivan kokemuksen jälkeen nuori ei niinkään arvosta soittouraa, vaan hän innos-

tuu soittamisesta ja esiintymisestä. Lapsi ei pysty hahmottamaan soittamista ammattina, 

vaan hänestä on ”mukava olla hyvä soittaja” ja ”on upeaa päästä lavalle”. Kokemukseen 

liittyy joko lapsenomaista vanhempien ihailua tai nähdyn ja kuullun ”idolin” ihannointia. 

Lapsi haluaa kehittyä yhtä hyväksi soittajaksi (Maijala s. 92). 
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4.2 Motivaatio 

 

Kaikilla oli tietysti motivaatiota soittaa ja harjoitella, mutta se millä tavalla osaaminen vain 

kiihdytti motivaatiota lisää, on syytä tarkastella hieman tarkemmin. Motivaation ansiosta 

tutkittavat saivat tehtyä sen valtavan työmäärän, minkä ansiosta he saavuttivat tarvitta-

van taitotason pääsykokeisiin.  

Motivaatio voi olla ulkoista tai sisäistä, tai samanaikaisesti molempia mutta silloin jompi-

kumpi on hallitsevassa roolissa. Jos teet töitä pelkästään palkan takia on kyseessä ul-

koinen, jos taas teet töitä palavasta halusta koska rakastat työtäsi, on kyseessä silloin 

sisäinen motivaatio.  

Mistä voidaan päätellä motivaation laji? Sisäisesti motivoituneen henkilön toiminnan tyy-

dytys tulee itse tekemisestä, ei palkkioista tai sen seurauksista. Motivaation lajia selvit-

täessä tulisikin miettiä mitä tekemisen toiminnasta saa. Mikäli odotat toiminnallesi suuria 

setelikääröjä, mainetta tai mammonaa olet todennäköisesti ulkoisesti motivoitunut. (Wi-

kipedia, luettu 2018). 

Kun tunnet työntekijänä iloa omasta työstäsi, on motivaatiosi sisäisesti välittynyt. Työn 

sisältö, monipuolisuus, haastavuus ja mielekkyys vaikuttavat sisäiseen motivaatiosi. Ih-

miset kokevat sisäiset motivaation lähteet tärkeiksi ja ne liittyvät läheisesti ihmisten it-

sensä totetuttamisen, kehittämisen ja pätemisen tarpeisiin. Sisäiset tekijät tulevat ihmi-

sen sisältä ja ovat tällöin pitkävaikutteisempia kuin ulkoiset tekijät, ja ne ilmenevät tun-

teiden muodossa. Kun ihminen on sisäisesti motivoinut, hän haluaa oppia jatkuvasti 

uutta ja kehittyä. Näistä syystä kannattaakin valita työnsä motivaation lähde tarkkaan. 

(Wikipedia, luettu 2018). 

Ulkoiset motivaationlähteet tulevat ihmisen ulkopuolelta. Ulkoisia motivaatiotekijöitä ovat 

palkka, kannustus, palaute, ulkopuolinen tuki ja osallistumismahdollisuudet. Heti kun ul-

koinen palkkio on saavutettu, motivaatio voi sammua kokonaan. Niiden kesto onkin ly-

hytaikaista ja siksi niiden lähteitä hamutaan usein.  On myös mahdollista, että palkan 

saadessasi motivaatiosi kasvaa tekemääsi työtä kohden. Eikä se ole keneltäkään 

poissa, mikäli tavoittelet itsellesi paremman osaamisen kautta suurempaa palkkaa. (Wi-

kipedia, luettu 2018) 
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Frank Martelan motivaatiotimantti. (Martela, 2015, s 54 Gummerrus) Kuvio 1. Grafiikka: 

Teuvo Taimioja. 

Frank Martelan mukaan sisäinen motivaatio koostuu monista erilaisista osa-alueista 

jotka esiintyvät hänen motivaatiotimantissa. Jotta työ olisi merkityksellistä pitää sen olla 

omasta itsestä lähtöistä työtä jolla on merkitys sinulle itsellesi sekä muille lähiomaisille.  

Sinun pitää olla siihen myöskin kyvykäs, jotta lähdet valitsemallesi uralle. Nämä tekijät 

ovat olleet vahvasti läsnä tämän opinnäytetyön haastateltavilla. He ovat kokeneet soit-

tamisen vahvasti merkitykselliseksi. Tämän lisäksi toiminta on ollut täysin vapaaehtoista, 

kukaan ei ole pakottanut soittotunneille. Kyvykkyys taas on ilmennyt soittajille soittotun-

neilla, mikä on vain vahvistanut sisäistä motivaatiota entisestään. Hyväksyntä ja status 

ovat saattaneet olla taustalla jollain tapaa aloittaessa mutta melko heikosti soittoharras-

tuksen alkaessa. Turvallisuus ja resurssien turvaaminen on ollut täysin taka-alalla pää-

töstä tehdessä.  
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Kuvio 2. Intohimo ”Elementti” Martela, 2015 s. 141, Gummerus. Grafiikka: Teuvo Tai-

mioja. 

Harvoin koemme tekevämme asioita paljon, joissa olemme huonoja ja meidät on pako-

tettuja tekemään asiaa. Ei ole sattumaa, että ajaudumme ammattien pariin, jossa 

olemme hyviä. Intohimon syntyminen on prosessi, joka syntyy ajan myötä, kun kyvyk-

kyys ja vapaaehtoisuus kohtaavat sopivassa suhteessa. Kun tekeminen sopivan vapaa-

ehtoista sekä koet olevasi kyvykäs, voit huomata yhtäkkiä, että olet intohimon pauloissa. 

”Ihminen on elementissään silloin kun innostus kohtaa osaamisen. Eli kun löydät asian, 

josta olet innostunut ja jossa myös pärjäät, voidaan puhua todellisesta itsensä toteutta-

misesta. Sellaisessa askareessa alkuinnostus kasvaa intohimoksi ja tuloksiakin syntyy.” 

(Frank Martela, s. 140) 

Kumpikaan näistä yksinään riitä intohimoon. Jos lyöt jatkuvasti päätäsi seinään vaikkapa 

soittamisen kanssa, se ei ikinä tule riittämään intohimoksi asti, jos et opi edes viulunkie-

lien nimiä. Jos taas opit heti soittotunnilla jo ensimmäisen kappaleen ja olet aina halunnut 

opetella soittamaan viulua – osaat asiasi ja opit jatkuvasti lisää – olet elementissäsi. 
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Lahjakkuus voi olla myös ansa. Jos katsotaan pelkästään matematiikan numeroita ja 

lähdetään opiskelemaan matikan opettajaksi ilman mitään kiinnostusta, voidaan olettaa 

lyhyttä uraa – tai kivuliaan pitkää. Jos olet kiinnostunut enemmän biologiasta mutta nu-

merosi on kympin sijaan yhdeksän, motivaatiosi tulee antamaan enemmän panostusta 

opiskelullesi, myös elämällesi. 

Kumpi sitten on tärkeämpää tekemistä valitessa, oma innostus vai oma osaaminen? Itse 

uskon että kannattaa lähteä liikkeelle innostuksesta. Koska osaamista voi kehittää hel-

pommin kuin osaamista. (Frank Martela, s. 142)  

Jos osaamisen osalta tutkijat puhuvat 10 000 tunnin säännöstä, tulee se paljon helpom-

min innostuneesti kuin innostumatta. Yhden kutsumus on toisen kurimus. Siksi olisi juuri 

olennaista etsiä ennakkoluulottomasti asioita, joista juuri sinä voisit löytää oman kutsu-

muksesi. 

Matkalla kohti kiehtovampaa työtä ja elämää on hyvä tiedostaa, että kyse ei ole kutsu-

muksen löytämisestä. Parempia olisi puhua kutsumuksen rakentamisesta. Eli aktiivi-

sesta työstä, jota teet omien intohimojesi, osaamisesi ja arvojesi pohjalta. (Frank Martela 

s 164.)  

 

4.3 Motivointi 

Frank Martelan mukaan kutsumus ei tipahda vain nenän eteesi vaan se on aktiivisen 

tekimisen ja työskentelyn tulos. Se vaatii erilaisten asioiden kokeilua, omien mielenkiin-

non kohteiden tutkimista ja oman osaamisalueen tutkimista. Myös niiden eteen pitää olla 

valmis työskentelemään.  

Alhaalla oleva Frank Martelan kutsumuksellisen työn prosessimallin käsittelee viisi eri-

laista tapaa, miten voit löytää mielekkään työn. Tämä prosessimalli on juuri sinulle, joka 

etsit itsellesi merkityksellistä työtä sekä elämää. 

1. ”Tunnista intohimosi” 

2. ”Paikkana maailman tarve, jota intohimosi voisi palvella” 
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3. ”Hanki tarvittavat taidot” 

4. ”Hio tekemisesi ansaintamalli” 

5. ”Toimi!” 

(Frank Martela, 2015, s. 164) 

Käyttämällä haastateltaviani esimerkkinä Martelan kutsumuksellisen työn prosessimal-

lissa: 

1. Soittajat tunnistivat vahvan intohimon juuri soittamista kohtaan 

2. He oivalsivat, että voisivat olla soitonopettajia, muusikoita orkesterissa/solistina 

3. He harjoittelivat tuhansia ja taas tuhansia tunteja saavuttaakseen tarvittavan tai-

totason 

4. He hioivat ansaintamalliaan mieleisekseen 

5. He toimivat ja nyt ovat siellä missä haluavat opiskella/työskennellä. 

Kutsumuksen rakentaminen ja sen saavuttaminen ei ole helppoa lasten leikkiä. Var-

sinkin kutsumuksellisen työn saavuttaminen vaatii paljon työtä ja ponnisteluja.  

Tunnista realiteetit, mutta etsi niitä mahdollisuuksia, jotka voisivat olla avoimia juuri 

sinulle. Etsi isoja ja pieniä elämänmuutoksia, joita sinä voisit tehdä, että oma elämäsi 

olisi jälleen askeleen innostavampi paketti. Etsi aktiivisesti mahdollisuuksia toteuttaa 

itseäsi enemmän. (Frank Martela s. 164.) 

Todettuamme sisäisen motivaation tärkeäksi, haluaisin muistuttaa, että kun olemme 

löytäneet sisäisen motivaation se ei pysyy yllä lähes automaattisesti. Motivaation yl-

läpitämistä tulisi harjoittaa aina aika ajoin. Varsinkin silloin kun tuntuu ettemme voi 

juosta kovempaa, oppia tätä kappaletta tai saikka saada kirjoitettua tätä opinnäyte-

työtä. Työn tuloksen näkeminen on kivaa, helppoa ja palkitsevaa. Emme tosin aina 

muistakaan katsoessamme korismatsia kuinka paljon nuo kaikki urheilijat ovat lajiaan 

harjoitelleet.  
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Pirre Maijalan tutkimuksessa (Maijala, 2003 s.164) huippumuusikoista todetaan, että 

monella tutkittavilla esiintyi motivaatio-ongelmia heidän ollessaan 18-22-vuotiaita. 

He olivat ilmeisesti tällöin läpikäyneet jo nuoruuden ikävaiheelle tyypillisten psyko-

sosiaalisen kehityksen identiteettikriisin, jolloin tutkimusten (mm. Maijala 1999a) mu-

kaan soittamisen jatkuvuus on yleisemmin koetuksella. Tässä vaiheessa, aikuisiän 

kynnyksellä, he siirtyivät opiskelemaan arvostettujen mestariopettajien ohjaukseen 

ja/tai aloittelivat uraansa ammattilaisten roolissa. Minun haastateltavista puolet koki-

vat identiteettikriisin soittajana ensimmäisten vuosien aikana Sibelius-Akatemiassa. 

Päämäärän saavuttaminen on vaikeaa, vaikka sisäinen motivaatio sinulla olisikin. 

Jos haluat tulla urheilijaksi ja rakastat omaa lajiasi, ei se takaa automattisesti sitä, 

että jaksat harjoitella päivästä toiseen motivoituneena. Aina on hetkiä, että et vain 

enää jaksa harjoitella, lähteä aamulenkille tai syödä terveellisesti. Itse olen kokenut 

monta vaikeaa paikkaa, milloin ei vain enää jaksaisi harjoitella. Siksi olen kehittänyt 

itselleni eräänlaisen motivointilistan.  Haluankin jakaa tässä opinnäytetyössäni oman 

henkilökohtaisen listani, joka on auttanut minua motivoitumaan ja jaksamaan arjes-

sani. Toivottavasti tästä on sinulle hyötyä. 

 

1. Muista päämäärä 

Muista miksi heräät aamulla tai aamulenkillä. Visualisoi päämääräsi kirkkaana mie-

leesi mitä työsi voi tuoda sinulle.  

1. Kirjoita välitavoitteesi ylös 

Isojen tavoitteiden saavuttaminen on monen vuoden työn tulosta, joten voi olla han-

kalaa päästä siihen vain miettimällä sitä. Pitää nauttia matkasta, ja se on paljon hel-

pompaa, jos sinulla on välitavoitteet mielessäsi.  

2. Kilpaile leikkimielisesti 

Mikäli kilpailet jatkuvasti verenmaku suussa toisia vastaan, menetät ennen pitkää 

elämästäsi ilon. Muista että kilpailet vain itseäsi vastaan. Katso peiliin, siellä on 

pahin vihollisesi. 
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3. Visio 

Sinun pitää harjoittaa tavoitettasi mielessä ja kirkastaa visiotasi. Mitä oikein ha-

luat elämältäsi? 

4. Nauti saavutuksistasi 

Kukaan ei jaksa jatkuvaa suorittamista tai kilpailua. Välillä on hyvä rentoutua ja 

muistaa jo, kuinka pitkälle olet tullut ja nauttia siitä.  

5 Virtauksen tunne, eli flow 

”Koita saada se flow päälle!” Anna sen Flow’n vain virrata! Näitä lauseita kuulee monesti 

vähän joka puolella nykyisin. Mutta mitä käsite Flow pitää sisällään ja mitä se tarkoittaa 

musiikin opetuksessa tai konsertissa esiintyessä? 

Pitämällä taitotaso sopivan haastavana, voidaan saavuttaa tietynlainen Flow-tila, jossa 

soittaja on tietynlaisessa hurmoksessa. ”Flow-käsitteen isä Mihály Csikzentmihályi on 

esittänyt, että silloin kun taitotaso ja haastetaso kohtaavat, ihminen voi päästä niin sa-

nottuun flow-kanavaan.” (Frank Martela 2005, s. 96.) Tällöin vaikeusaste on sopivan 

haastava mutta samaan aikaan ei liian haastava. Flow-termin lanseerasi amerikkalainen 

motivaatiotutkija, syntyjään unkarilainen professori Mihály Csíkszentmihályi jo yli 50 

vuotta sitten. 

 Flow on Czikszentihalyin mukaan optimaalisen toiminnan tila, jossa ihminen on täysin 

uppoutunut tekemiseensä. Tämä tarkoittaa sellaista keskittymisen tilaa, jossa ajantaju ja 

kaikki ylimääräinen häipyy mielestä ja koko olemuksemme keskittyy pelkästään käsillä 

olevaan tekemiseen. Ihminen voi jopa kadottaa koko minuutensa tällaisessa hetkessä: 

hän on niin keskittynyt suorittamaan tehtävää, että ei ole aikaa tarkkailla ja itseä ”miltä 

mä nyt näytän”. (Frank Martela 2005, s. 97.) 
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Kuvio 3 Flow-käyrä. Kuva: Pinterest.Com. Luettu 23.11.2018. 

Yllä oleva kuva havainnollistaa Flow’n syntymistä. Jos haasteet ovat liian korkealla voit 

kokea ahdistusta. Jos taas haastetta ei ole tarpeeksi, tylsistyminen on vuorostaan uh-

kana ja lopetat tekemisen tylsistyneenä. 

Monet tuntuvat ajattelevan Flow´n olevan helppoa ja ihanaa, mutta todellisuudessa ky-

seistä tilaa edeltää ahdistuneisuus. Kyseistä termiä tunnutaankin viljelevän joka pai-

kassa jatkuvasti. Kirsti Lonkan mukaan flow´ta edeltää usein ahdistus: 

-”Ihminen voi ponnistella ja yrittää ratkaista jotain tehtävää, mutta taidot eivät vielä siihen 

riitä.  Sitten taidot kehittyvät ja tekeminen siirtyy alueelle, jota kutsumme kiihdytyska-

navaksi. Se on ilmeisesti kaikkein palkitsevin tila. Aivotutkimuksessa sanotaan, että do-

pamiinirata aktivoituu” (Kirsti Lonka, 2013, yle.fi, luettu 2018.) 

– ”Esimerkiksi pelatessa palkitsevin kokemus ei ole se hetki, kun voittaa, vaan hetki juuri 

ennen sitä, kun olet juuri oivaltamassa jotakin. Flow on se, kun kaikki loksahtaa paikoil-

leen, ja tuntuu helpolta” (Kirsti Lonka, 2013, yle.fi, luettu 2018.) 

Mikäli kappale on liian haastava, soittaja turhautuu ja lopettaa pahimmassa tapauksessa 

soittamisen. Jos taas kappale on liian helppo, on kappaleen harjoittelu soittajalle 



19 

 

turhanpäiväisen tuntuista. Kun taas vaikeusaste kohtaa soittajan taitotason kanssa, ovat 

ainekset loistavan keiton syntymiseen olemassa. 

 Eräs haastateltava totesi jokaviikkoisen soittoläksyn olevan hänelle tietynlainen peli 

jossa hän halusi olla mahdollisimman hyvä. Hän huomasi kuinka hän kehittyi ja halusi 

saada vain uusia vaikeampia kappaleita. Hän totesikin että ”soittaminen oli vain leikkiä 

minulle, jossa halusin olla mahdollisimman hyvä. Kaikki muuttui, kun aloitin Sibelius-Aka-

temiassa solistisille linjalla.” Hakeminen kouluun oli helppoa, mutta sitten ammattiopin-

noissa jouduttiin miettimään asiaa vakavammin ja monelta kannalta. 

Palaute on sopivan haastetason ohella toinen kyvykkyyden kokemisen ja flow’ssa ole-

misen olennainen rakennuspalikka. Ilman palautetta ei ole kokemusta kyvykkyydestä. 

Koska jos haluamme tuntea itsemme kyvykkäiksi, on meidän jotenkin pystyttävä arvioi-

maan suoritustamme. Ja jotta voimme sitä arvioida, tarvitsemme jonkinlaista palautetta 

siitä, minkä laatuista tekemisemme on. (Frank Martela 2005, s. 98.) 

Palautteena haastateltavilla toimivat niin ikään opettajien palaute kuin oma kokemus 

omasta soittamisesta. Kyvykkyyden kokemus vaatii jotakin tapaa arvioida mikä on pa-

rempi ja mikä on huonompi suoritus. Eli tarvitsemme palautetta ja tietynlaisen päämärän 

että tekeminen voisi tuntua mielenkiintoiselta. Epäilenkin että haku Sibelius-Akatemiaan 

ja erinäisiin ammattiopintoihin on ollut tietynlainen haaste palautejärjestelmässä. Tämä 

on taas motivoinut ja inspiroinut harjoittelemaan vain entistä kovemmin.  

Tämä tarve palautteelle ja selkeä päämäärä selittää miksi tietokonepelit ovat joskus niin 

addiktoivia. Pelintekijät ovat nimittäin mestareita optimoimaan palautejärjestelmän. Tie-

tokonepeleissä on yleensä jokin pistejärjestelmä, jonka avulla näet reaaliaikaisesti ja ob-

jektiivisesti, kuinka hyvin peli etenee. Jatkuvasti jokin pieni kilinä kertoo kuinka pisteitä 

karttuu – eli sinua kutittelee jatkuvasti pieni tunne siitä, että homma menee eteenpäin. 

(Frank Martela 2005, s. 99) 

Mikäli elämäänsä haluaa samanlaista mittaavaa järjestelmää, onnistunee sekin. Mutta 

aina se ei ole niin selkää kuin tietokonepeleissä. Aina ei ole selvää mihin pyritään ja 

vaikuttiko jokin tietty asia johonkin tiettyyn päätökseen. Tämän lisäksi monet suuret ta-

voitteet voivat olla vuosien päässä, joten ne voivat tuntua liian kaukaisilta. Elämään vä-

lietappien ja maalien sijoittaminen voi olla todella palkitseva tapa elää elämää, ja tämän 
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lisäksi varsin aikaan saavaa. Tällöin kannattaa miettiä välietapit ja tavoitteet todella tark-

kaan, ettei tee turhaa työtä monta vuotta elämästään. 

 

6 Opettajan roolin merkitys 

Mitä nämä tarinat herättävät minussa pedagogina? Entä sinussa? Jokainen soittaja var-

maankin osaa kertoa kuinka suuri merkitys opettajalla on ollut heidän soittourallaan. Näi-

den esimerkkien jälkeen ei voi vieläkään olla alle viivamatta tätä totuutta: opettajien mer-

kitys on ollut ja on aivan valtava. Tämä kertoo meille, kuinka suuri taakka meillä on kan-

nettavana jokaisen nuoren ja vanhan musiikillisesta kasvatuksesta. Toisaalta nämä tari-

nat kertovat meille kuinka hieno työ meillä oikeasti onkaan. 

6.1 Mentori 

 En ikinä unohda kuinka edellinen opettajani ennen pääsykokeita tönäisi nyrkillä olka-

päätäni silmät kiiluen ja totesi virneen kera ”näytä niille huomenna”. Kuinka opettajani 

konservatoriolla totesi että ”eiköhän haeta jo tuleviin kouluihin”. Erään haastateltavan 

suurena motivaattorina toimi hänen opettajan toteamukset ”sähän osaat tän jo, kehityt 

kyllä todella nopeasti.” Tämä kasvatti haastateltavan intoa entisestään soittaa vieläkin 

paremmin. 

Käydessäni keskusteluita hyvän ystäväni kanssa muutama vuosi sitten hän totesi minun 

opettajan olleen kuin mentori. Tajusin sen silloin itsekin. Jokaisella soittotunnilla hän kan-

nusti ja puski minua eteenpäin. Hän aisti sen olinko huonossa vai hyvässä mielentilassa 

ja piti tunnin sen mukaan, kuitenkin aina puskien minua eteenpäin. Parhainta mitä me 

voimme opettajina tehdä on viedä oppilaita eteenpäin heidän tavoitteitaan kohti. 

 ”Kappaleeni oli todella vaikea, mutta ajattelin että katsotaanpas nyt, että mihin taidot 

riittävät. Kuukauden jälkeen sain soitettua sen jo oppilaskonsertissa. Tämän jälkeen 

opettaja antoi minulle toisen vaikean, mutta inspiroivan kappaleen. En uskonut, että osai-

sin soittaa sitä, mutta koska opettajani uskoi minun oppivan sen niin minäkin uskoin.” 

Tällainen kokemus oppilaalla oli varsin käänteentekevä, hän oli saavuttanut suuremman 

haasteen kuin hän itse olisi voinut kuvitella.  
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Ennen pääsykokeita eräs haastateltava koki ahdistuneisuutta. Opettaja osasi kuitenkin 

oikealla tavalla rohkaista juuri ennen varsinaista soittoa. ”Ennen pääsykokeita en oikein 

tahtonut uskoa itseeni ollenkaan. Muistan kun olin junassa kohti Helsinkiä ja opettajani 

laittoi viestin puhelimeeni: ”I believe in you. Siitä tuli sellainen olo, että ei vitsit, eiköhän 

se mene hyvin.” 

6.2 Tukeminen 

 

Mitä tällaisesta tulisi miettiä? Jokaista oppilasta tulisi tietenkin arvostaa sekä musiikillista 

matkaa tukea parhaalla mahdollisilla tavalla. Ei oppilaille pidä toki valehdella, jos jokin 

asia ei toimi, mutta rohkaista kylläkin oikeaan suuntaan. Oppilas voi olla toki aikaansaa-

matonkin eikä siitä syystä asiat toimi. Tähän pitäisi puuttua monisyisesti: Selvittää mo-

nesti oppilas harjoittelee kotona, onko vanhemmat tietoisia soittoläksyjen tärkeydestä, 

sekä tajuaako oppilas harjoittelun merkityksen omassa soittamisessaan. Pirre Maijalan 

väitöskirjassa Muusikon matka huipulle todetaan, että lähes jokaisen tutkittavalla huip-

pumuusikolla oli käytössään ”läksyvihko”, johon opettaja tai vanhemmat kirjoittivat muis-

tiinpanoja soittotunneilla (Maijala 2003, s.87). Tarkkailemalla ja puuttumalla kotona ta-

pahtuvaan varsinaiseen harjoitteluun on mahdollista, että oppilas kehittyy soittamisessa 

jatkuvasti nousujohteisesti. 

Välillä ammattiopinnoissa olevat potevat jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta, sen takia 

koska ikinä ei kehuta ja mikään tunnu riittävän. Mikään ei riitäkään, mutta miltä se tuntuu 

kuuden vuoden opiskelujen jälkeen, kun et ole saanut yhtään positiivista kommenttia 

soitostasi? Kaikilla haastateltavilla oli täydellinen flow’n tila, kun he harjoittelivat päivästä 

toiseen. He halusivat kehittyä aina vain lisää. Olisiko tällainen flow’n syntyminen ollut 

mahdollinen, jos opettaja olisi aina sanonut, että olet aivan surkea soittaja?  

Innostuneisuus monesti mielletään ammattilaispiireissä siihen, että töitä ei osata tehdä 

tarpeeksi tieteellisellä tai analyyttisella tavalla. Mielestäni nämä eivät ole ikinä sulkeneet 

toisiaan pois. Kommenteilla ”tämä on työtä ja työtä pitää tehdä” voidaan soittaja saada 

soittamaan ja opiskelemaan aihetta pitkäjänteisesti, mutta lopputulema ei välttämättä ole 

aina yhtä hyvä. Sen sijaan ”sähän osaat tän jo ja tosi hieno saundi! Kokeile vaihtaa vielä 

oikean käden sormitusta.” Voidaan saada aivan erilaisia lopputuloksia. Toki nämä peda-

gogiset keinot ovat monella tuttuja ja moni tällaista tapaa palautteen annossa käyttääkin. 
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Mutta ratkaisevaa palautteen annossa on myös tapa, jolla sen sanoo toiselle ihmisille. 

Palautteen antamisen tapa on ratkaiseva. Mikäli kerrot ponnettomasti huokaillen oppi-

laalle, että hyvin meni, ei oppilas ota palautettasi vastaan. Silmät kiiluen ja vuolaasti ke-

humalla voit taas saada aikaan todella hienon oppilasta ylevöittävän tunteen.  

Maijalan tutkimuksessa viisi muusikkoa oli sitä mieltä, että oma soitonopettaja huomasi 

hänen poikkeuksellisen nopean kehityksensä. Sen jälkeen häntä alettiin kutsua lahjak-

kaaksi ja sittemmin lupaavaksi soittajaksi laajemmissakin piireissä. Myös ennustuksia 

esitettiin eri tahoilta: ” Sinusta tulee muusikko”. Tämä oli lisäämässä soittajan kiinnos-

tusta musiikkiin. Syntyi ikään kuin ”predestinaatiovaikutus”. Tähän liittyy läheisesti Pyg-

malion-tutkimukset itseään toteuttavista ennusteista. Esimerkiksi Rosenthalin ja Jacob-

sonin (1968) tutkimuksessa opettajan uskoessa oppilaansa olevan älykäs lapsi alkoi 

suoriutua koulussa hyvin, uskoa omaan älykkyyteensä, ja jopa hänen älykkyysosamää-

ränsä todettiin nousevan. Pygmalion-efektiksi kutsutaan tällaistä kasvattajan ”piilota-

juista” käyttäytymistä, jonka seurauksena kasvatettava alkaa käyttäytyä kasvattajan odo-

tusten ja oletusten mukaisesti (Maijala 2003, s. 88). Tämä tutkimus on mielestäni tärkeä, 

tukemalla oppilasta oppilas alkaa uskomaan itseensä ja saavuttaa näin parempia tulok-

sia. 

Opettajan näkökantaa haluaisin käsitellä seuraavasti: on turha pohtia, onko soittajasta 

seuraavaksi kitaramaailman Segoviaksi. Tulisi miettiä paljon tuntikohtaisemmin oppilaan 

kehittymistä. Oppilaan onnistuttua hänelle vaikeassa tehtävässä tulisi siitä yhdessä iloita 

soittotunnilla heti. Koen että tällainen menettelytapa luo positiivista henkeä ja minäkuvaa 

oppilaalle itselleen. Haastateltavilla oli juuri tällaisia kokemuksia, tunnilla kehuttiin ja kan-

nustettiin. Haastateltavat saivat tästä intoa ja uskoa omaan tekemiseensä. Kotiin lähdet-

tiin intoa täynnä ja harjoittelumotivaatiota ei tarvinnut erikseen etsiä koska soittotunteja 

kertyi kotona automaattisesti.  

Eräs haastateltava pääsi kahden soittamisvuoden jälkeen Sibelius-Akatemiassa toiseen 

vaiheeseen. Se on uskomattoman hieno saavutus ja sen pitäisi olla meille kaikille suun-

taa näyttävä esimerkki, että mitä tahansa voi saavuttaa. Monesti aikuisoppilaat tulevat 

tunneille hieman anteeksipyydellen ja todeten että voinkohan minä enää oppia soitta-

maan tällä iällä. Aivojen plastisuuden on todettu kestävän läpi elämän nimenomaan op-

pimalla uusia asioita läpi elämän (Raili Löyttyniemi, yle.fi 2015, luettu 2018.) 
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6.3 10 000 tuntia 

 

Ihmiset ovat aina ihailleet taitavia ihmisiä. Televisiosta katsotaan urheilua, huippu viulis-

tin konsertteja tai vaikkapa huippu kokin ruokaohjelmia. Voimmekin helposti miettiä tai-

tojen taustalla olevan pelkästään synnynnäisen lahjakkuuden. Tutkimukset kuitenkin tu-

kevat enemmän niin sanottua kymmenentuhannen tunnin sääntöä. Kymmenen tuhan-

nen tunnin harjoittelulla sinulla on mahdollisuus saavuttaa tavallista korkeampi taitotaso, 

mikä voi saattaa sinut ihailun partaalle (Martela, 2009, Frankmartela.fi).  

Mielestäni lahjakuuden käsitettä on syytä myöskin miettiä. Olen sitä mieltä, että lahjak-

kuutta on toki, mutta ainakin itse olen saavuttanut soittotaitoni kovalla työllä. Minun läh-

tökohtani ovat olleet hyvät kodin tukiessa harrastustani sekä hyvän opettajani opetta-

essa minua. Monesti oppilaat kyselevät miten voit soittaa noin hyvin. Totean että olen 

harjoitellut, sinä voit soittaa joku päivä minua paljon paremmin, jos vain harjoittelet.  

Nykyinen kulttuurimme pitää yllä lahjakkaiden kulttia ylistämällä viuluvirtuooseja ja kori-

pallonpelaajia. Mutta kaikki nämä lahjakkaat urheilijat ja muusikot ovat harjoitelleet kym-

meniätuhansia tunteja. Heidän olosuhteensa ovat myös olleet oikeat ja he ovat päässeet 

harjoitellessaan sekä esiintyessään hyvään flow-tilaan. Mielestäni harjoitellun määrää 

huippu ”lahjakkailla” pitää painottaa oppilaille paljon, kun he käyvät soittotunneilla. En 

minä ole ollut mikään superlahjakas vaikka olen päässyt pitkälle soittamisessani. Olen 

soittanut taukoamatta siitä lähtien kun aloitin soittamaan. Toki kehityin nopeasti, mutta 

minulla oli jälleen kerran oikeat olosuhteet, jotka kannustivat minua siihen suhtaan mihin 

olin pyrkimässä. Jotkin voivat olla luonnostaan taitavampia matikassa, mutta tekemällä 

läksyt ja kuuntelemalla tunneilla voit mennä lahjakkuuksien ohi heittämällä. 

Toki lahjakkuutta kritisoidessa on hyvä muistaa, että jokaiseen ei jokaisen ihmisruumis 

taivu. ”Usein kuulee erilaisten elämäntaito-oppaiden julistavan, että voit tulla maailman 

parhaaksi missä tahansa asiassa, jos vain uskot itseesi tarpeeksi kovasti. En usko tähän. 

Uskon että jokainen voi harjoittelun kautta kehittyä huomattavasti paremmaksi mel-

keinpä missä tahansa asiassa. Mutta harjoittelua aloittaessa joillakin on aikamoinen etu-

matka toisiinsa nähden. Jos sitkeyttä ja innostusta riittää, ihminen voi pelastaa aika pal-

jon raa’alla harjoittelulla. Mutta kaikkeen ei ihmisruumis ja mieli taivu. (Frank Martela 

2005, s. 138) 
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6.4 Tienviitoittaja 

 

Koen opettajien olevan eräänlaisia ohjureita tällä soittajanpolulla millä itse olen nyt jo 

ollut jonkin aikaa. He ohjaavat mikä polku pitäisi valita, jotta pääsisin seuraavalle tielle, 

milloin mennään valtatietä pitkin lujaa ja milloin hidastetaan. Olen ollut todella onnekas 

päästessäni soittamaan ja työskentelemään niin hienojen opettajien parissa. Heidän oh-

jauksena ja opetuksensa on vienyt minua juuri oikean suuntaan. Koen että opettajien 

yksi tärkeimmistä tehtävistä on juurikin ohjata oppilaita oikeaan suuntaan ja kannustaa 

heidän valitsemallaan polulla. Aina se polku ei vie kohti musiikin ammattilaisuutta tai 

edes musiikkia, jokaisen polku on erilainen kuljettavaksi.  

Monet soitonopettajani ovat kertoneet minulle mitä minun tulisi tehdä urallani. Minne mi-

nun kannattaisi hakea mestarikurssille, minne mennä kilpailemaan, tulisiko opettaa vai 

tulisiko keskittyä vain omaan soittamisen kehittämiseen. Pirre Maijalan (Maijala 2003, 

s.99) kirjoittaa että mestariopettaja tai taiteilijapedagogi toimi tutkittavan kuvaamin sa-

noin ”matkaoppaana ja tienviitoittajana” helpottamassa nuoren muusikon työtä eikä niin-

kään tiedon jakajana. Mestariopettajan tehtävänä oli auttaa oppilastaan tuomaan esille 

omia ajatuksiaan. Opettajassa arvostettiin lähinnä hyvää soittotaitoa ja kokonaisvaltaista 

muusikkoutta mutta myös kokeneisuutta ja elämänviisautta pedagogina.  

Moni ammattiopinnoissa opiskeleva varmaankin myöntää, että oman opettajan soitto-

tunnit ovat se tärkein oppiaine, mitä koululla on soittajalleen tarjottavana. Tämän takia 

musiikkikorkeakoulua valitessa tiedostetaan yleensä kuka koulussa oikein opettaa. 

Opettajien soittotunneilla käydään monesti ennen kuin kouluun varsinaisesti haetaan, 

testataan toimivatko henkilökemiat. 

Eräs haastateltava ajautui vaihtamaan oman soittimensa opettajansa takia. Soittotun-

neilla oli painostava ja ahdistava tunnelma jotka vaikuttivat hänen intoonsa soittaa hä-

nelle rakasta soitinta. Opettaja oli todella ankara ja tiukka, mutta muuttui aina kevään 

tullen. Koska keväällä oltiin lempeämpi hän aina lupasi jatkaa soitinta ensi keväänä. 

 14-vuotiaana hän vaihtoi kuitenkin soittimen täysin eri soittimeen, koska koki kiinnos-

tusta tähän instrumenttiin ja ahdistuneisuutta soittotunneilla. Uuden opettajan tunneilla 

oli aivan erilainen tunnelma mikä sai hänelle tunteen, että hän halusi vain oppia ja oppia 
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koko ajan lisää. Taitava opettaja antoi uusia sopivia kappaleita jotka motivoivat soittajaa. 

Yhtäkkiä hänellä olikin todella vaativa ohjelmisto hallussa millä pystyi hakemaan jopa 

Sibelius-Akatemiaan. Haastateltava koki, että hänen opettajansa uskoi häneen todella 

vahvasti, mikä loi häneen entistä palavampaa intoa soittaa lisää ja kehittyä. ”Ekoilla tun-

neilla kysyin sitten yhdestä vaikeasta kappaleesta, että minkä tasoinen kappale tämä 

on?” Opettaja vastasi tähän: ”Öö no varmaan sinun tasoinen.” Tämä motivoi haastatel-

tavaa entistä enemmän ja tämä sytytti suuren kipinän soittajaan. 

7 Jatkuvan oppimisen prosessi 

”Koen kehittyväni jatkuvasti muusikkona. Uskon että olen parhaimmillani, kun olen 80 

vuotias. ” Näin totesi meille Teemu Viinikainen kitaristien aloitusperiodilla. Voiko oppimi-

nen olla jatkuva prosessi vai onko se vain tapahtuma mikä loppuu?  

Paljon minun aikuisopiskelijat ja muuta epävarmoja iästänsä olevat kyselevät, että onko 

liian myöhäistä aloittaa soittoharrastus. Koen vahvasti, että oppiminen ei lopu ikinä ja 

oppia aina voi löytää lisää. Oppiminen ei ole mitään mustaa magiaa mikä on vain suotu 

lapsille ja nuorille.  

”Ihmisen aivot muuttuvat kaiken aikaa. Aivojen kehitys on pääosin biologisesti ja geneet-

tisesti määräytynyttä, mutta myös ympäristöllä on suuri merkitys. Aivojen muovautuvuu-

della, plastisiteetillä, tarkoitetaan aivojen kykyä reagoida ja muuttua olosuhteiden mu-

kaan. Erityisesti aivokuorella muovautuminen on voimakasta. ” (Raili Löyttyniemi, Yle.fi 

2015, luettu 2018.) 

Aivojen plastisiteetin on todettu jatkuvan läpi elämän ja tämä tukee kokemustani oppimi-

sesta. Aivoja pitää kehittää ja rasittaa, ja tähän oiva työkalu on vaikka uuden soittimen 

opettelu (Raili Löyttyniemi, Yle.fi 2015, luettu 2018.) 

 

7.1 Elämä kaikilla mausteilla, kiitos 

Vaikka oppiminen olisikin helpompaa nuorempana ei myöhään aloittaminen välttämättä 

myöskään ole aivan negatiivinen asia: Kysyin kaikilta soittajilta kysymyksen, jota itse 

mietin jatkuvasti aloittaessani. Hoin itselleni alussa jatkuvasti, että ”olisinpa ollut 
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nuorempi, kun aloin soittamaan.” Olin melkein vihainen itselleni sekä vanhemmilleni, 

koska minua ei ollut patistettu nuorena soittotunneille. Mietin aina, kuinka taitava olisin 

jo nyt, jos olisin aloittanut harjoittelemaan jo 7-vuotiaana. Kysyinkin siis haastateltavilta 

”koetko että olisi pitänyt aloittaa aikaisemmin?” Tähän kysymykseen jokainen vastasi-

kin yllättäen negatiivisesti.  

Myöhäinen aloitusikä koettiin jopa tärkeäksi; Elämää oli saatu elää nuoruudessa eri ta-

valla kuin musiikkiopiston matineoissa istumalla. Haastateltavat kokivat, että olivat saa-

neet elää tietyllä tapaa täydemmän elämän, viehän määrätietoinen harjoittelu paljon ai-

kaa ja energiaa. 

Elämän perspektiiviä koettiin olevan paljon enemmän koska koko elämä ja nuoruus ei 

ollut pyörinyt musiikin soittamisen ympärillä. Soittaminen ei ollut määrittänyt koko nuoren 

henkilön identiteettiä vaan harrastuksia oli ollut muitakin ennen vakavaa määrätietoista 

harjoittelua.  

”Osaan suhtautua tähän kaikkeen tietynlaisella huumorilla. Jos sinut olisi laitettu jonnekin 

huippuviulistikouluun 10-vuotiaana eikä sinulla olisi mitään mahdollisuutta tehdä mitään 

muuta, olisi tämä soittaminen silloin kohtalo eikä oma valinta. Tämä ei ole minulle mikään 

kohtalo, vaan haluan oikeasti tehdä tätä. Siitä saa aika paljon myös energiaa omaan joka 

päiväiseen tekemiseen. Tämän takia on helpompi laittaa myös asioita omassa elämässä 

tärkeysjärjestykseen, kun olen tehnyt valintoja oman urani eteen.” 

”Minun elämä on aika hyvin tasapainossa. Koko elämäni ei pyöri pelkästään tämän soit-

timen ympärillä. Ehdin elää paljon elämää ennen kuin löysin tämän, ja minulla on vieläkin 

elämää tämän ulkopuolella. Joskus kysyin vanhemmiltani puoli vitsillä, että miksi ette 

laittaneet minua musiikkiopistoon nuorena. He kysyivät takaisin siihen, että olisinko nyt 

tässä pisteessä missä olisin, jos minut olisi tähän ammattiin pakotettu.” 

 Haastateltavat kokivat, että aloittaessaan myöhemmin oli perspektiiviä elämään, mutta 

myös soittamisen harjoitteluun enemmän. Soittotunneilla ei haluttu enää hukata aikaa 

vaan haluttiin tehdä kovasti töitä oman soittamisen eteen. Tunnit koettiin arvokkaiksi ta-

pahtumiksi, joilla oli merkitystä. Aikaa ei enää haluttu tuhlata turhuuteen, vaan haluttiin 

kehittyä. 
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Soittotunteja arvostettiin. Haastateltavat puhuivat soittotuntien olevan arvokas tapah-

tuma, joissa saatiin oppia mieluiseen aiheeseen. Eräs totesikin haastattelussaan ”ker-

rankin sain opetusta soittamiseen, tuntui kivalta oppia niitä pilipalibiisejä, kun oli jo saa-

nut soittaa monta vuotta omia kappaleita. Halusin vain kehittyä jatkuvasti.” Tämän ta-

painen suhtautuminen soittamiseen on entisestään vauhdittanut soittajan kehittymistä. 

Soittamisen alkuvaiheessa haastateltavat huomasivat, että oppivat nopeammin motori-

sia taitoja soittamisessa, kuin mitä nuoremmat musiikinopiskelijat opistoissa. Kaikilla oli 

harrastustaustaa jo toisen soittimen kanssa, tämä on auttanut myös uuden soittimen pa-

rissa. Esimerkiksi kitaran soitossa on tärkeää näpätä oikealla kädellä samaan aikaan 

kun painaa vasemmalla kädellä. Tätä kutsutaan synkronisaatioksi. Synkronisaatio on 

eräs vaikeimpia asioita soittimen parissa, ja tähän on väistämättä auttanut edellinen soi-

tin. Haastateltavien kitaristien edelliset soittimet olivat sähköbasso ja sähkökitara. Mo-

lemmissa periaate on sama, pitää soittaa kieltä samaan aikaan kun painaa sitä vasem-

malla kädellä. 

Muutama haastateltava koki myös puutteita säveltapailussa. Toisille taas säveltapailu oli 

helppoa ja vaivatonta, kokeesta saatiin kaikista parhaimmat arvosanat. Taidon kehitty-

miseen vaikuttivat oma kiinnostuneisuus, harjoittelun määrä sekä oliko opetusta saatu 

musiikkiopistossa. 

Vaikka motoriset taidot kehittyivätkin alussa nopeasti, tuli ammattiopintojen alkaessa sel-

väksi se, että soittamisen taso on todella korkealla ja omat taidot eivät ole läheskään 

vielä riittävät. 

”Vaikeaa on ollut hyväksyä se, että musiikillinen ymmärrys voi olla yllättävänkin korkealla 

tasolla, se muodostuu kuitenkin aika lailla siten miten kuuntelee musiikkia. Mutta se että 

esimerkiksi käytännöt ja tekninen osaaminen ei ole aina ollut samalla tasolla toisten 

kanssa. Kaikki ihmiset ympärillä pystyvät toteuttamaan asian, mutta itse ei ole vaan pys-

tynyt toteuttamaan teknisesti sitä asiaa, vaikka ymmärtää miten se tehtäisiin.” 

Tradition siirtyminen oli ollut myös hieman hankalaa ja siihen piti totutella. Melkein jokai-

nen meistä elää ilman musiikkiharrastusta vääjäämättä populäärimusiikin piirissä klassi-

sen musiikin sijasta. Radiosta kuuluu koko ajan pop-musiikkia ja televisiossa etsitään 

seuraavaa suurta poptähteä. Ajan myötä traditiot klassisessa musiikissa kyllä selkenivät 

ja ”oikeat” toimintatavat opittiin.  



28 

 

”Semmoinen tietynlainen yleissivistys on pitänyt kartuttaa myöhemmin. Sen asian 

kanssa on pitänyt tehdä myöhemmin kovasti töitä. Että mitäs kaikkea musiikkia oikein, 

tutustua ohjelmistoon.” 

 

7.2 Aina vaan paremmin 

Muusikkona joutuu kokemaan jatkuvasti tunnetta omasta kyvyttömyydestään. Vaikka 

pääsisi unelmiensa kouluun tai voittaisi ison musiikkikilpailun ei ole ikinä tarpeeksi hyvä. 

Jokainen haastateltava koki alemmuuden tunnetta ensimmäisten vuosien aikana am-

mattiopintojen alkaessa.  

Pirre Maijala kirjoittaa tutkimuksessaan, että tutkittavat kertoivat etsivänsä jatkuvasti on-

gelmia soitostaan ja tekniikastaan ja ratkovansa niitä. Erityisesti se motivoi, kun koko 

ajan oppi uutta ja sitä kautta saattoi kehittää itseään. Haaste saattoi olla soittotekninen 

tai vaikkapa musiikin ymmärtämiseen liittyvä. Jokin vaikea, ”paikka” teoksessa ikään kuin 

”pakotti” muusikon harjoittelemaan (Maijala, 2003 s. 146). 

Koen itse, että musiikki itsessään on aina pakottanut minua harjoittelemaan. Aina kun 

joku kohta kappaleessa vaikea, ei sen harjoittelemista vaan voi jättää kesken. Ongel-

maan pureudutaan monisyisesti; kappaletta esitetään mestarikursseilla, luokkatunneilla, 

omilla soittotunneilla ja kysellään neuvoa kavereilta. Kappaleita soitetaan yleensä pi-

dempään kuin muutama kuukausi, yleensä vuosia. Harjoitteluprosessi on pitkä ja sa-

malla myös hyvin opettavainen. Eräs kollegani totesi kerran soitettuaan minulle Bachin 

musiikkia, että ilman Bachin soittamista hänelle ei olisi kehittynyt niin hyvä soittotek-

niikka. Musiikki pakotti hänet harjoittelemaan teoksen niin hyvin, että hänelle ei tulisi yh-

tään virheitä. 

Soittamisen ekperttiyden kehitykselle ei ole loppua. Tutkittavat kokivat soittamisen haas-

teelliseksi, koska periaatteessa koskaan ei voi saavuttaa täydellisyyttä, aina voi vain ke-

hittää soittotekniikkaansa ja oppia soittamaan paremmin. Pianisti (P4) kuvaili aikaisem-

min, että musiikin tekeminen on hänestä kiehtova prosessi. Prosessilla hän viittasi sii-

hen, että musiikin tekemisellä ei ole päätepistettä vaan prosessi on loputon. Soittami-

sessa löytyy aina jotain uutta opittavaa, ja sitä kautta voi kehittää omaa musiikillista ym-

märrystään (Maijala, 2003 s. 146). 
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Itselläni kappaleiden harjoittelu menee aina tietynlaisella kaavalla. Ensin kappale harjoi-

tellaan niin, että pystyt soittamaan sen tunnilla sujuvasti. Tämän jälkeen alkaa teoksen 

opiskelu soittotunneilla. Seuraava tavoitteeni on osata teos ulkoa. Tämän jälkeen, kun 

osaan soittaa teoksen ilman nuotteja, aloitan esittämään teosta mestarikursseilla, luok-

katunneilla ja konserteissa. Pyrin reflektoimaan jokaista esiintymistäni, vaikka se olisi 

omalle äidilleni. Näin pääsen jatkuvasti oppimaan esityksistäni. Kaikkein hyödyllisintä on 

reflektoida omaa soittoaan videolta, näin päästään tarkastelemaan asiaa mahdollisim-

man objektiivisesti, eikä esiintymisen tunne ole mukana arvioinnissa. Myöskään videoita 

ei kannata katsoa heti esityksen jälkeen tämän samaisen tunteen takia, vaan olisi hyvä 

pitää muutaman päivän paussi.  Pääsykokeita varten neuvoisinkin kaikkia soittajia aloit-

tamaan kappaleiden harjoitusprosessin mahdollisimman ajoissa ja esittämään teosta uu-

delleen ja yhä uudelleen. Itse koen aina hieman hataran tunteen ensimmäisissä esityk-

sissä, vaikka kappale olisikin kuinka varma harjoitusluokassa. Jokaisella on omanlai-

sensa prosessi teosten harjoituttamisessa, ja tämän prosessin vaiheet tulisi hahmottaa 

mahdollisimman objektiivisesti. 

Oman harjoittelun jatkuva reflektointi on avain asemassa hyvän soittotaidon kehittymi-

selle. Tuntien määrän tarkkailun sijasta tulisi keskittyä tuntien laatuun. Oma soitonopet-

tajani on sanonut minulle, että jos ei neljän tunnin aikana saa harjoiteltua päivän tarvit-

tavaa repertuaaria, harjoittelet huonosti. Myös Pirre Maijalan tutkimuksessa haastatel-

tava korostaa harjoittelun laadun tärkeyttä. Jos harjoitteli vähän ja huolella, oli se paljon 

parempi asia kuin harjoitella paljon ja huonosti (Maijala 2003, s. 140). 

Pirre Maijalan tutkimuksen haastateltavat myös korostivat myös sitä, että tärkeintä on 

sisäinen mielenkiinto musiikkiin ja ajan antaminen musiikillisille oivalluksille. Hänen 

haastateltavien mukaan pelkät soittomäärät eivät takaa soitossa edistymistä ja menes-

tymistä (Maijala 2003, s.140). 

Laadun lisäksi olisi tärkeää pitää huolta harjoittelun säännöllisyydestä. Vaikka joka päiviä 

ei aina huvittaisikaan harjoitella, tulisi harjoittelun olla siitä huolimatta säännöllistä. 

"Haastatteluissa ilmeni, että muusikoiden harjoitteluun liittyi tiettyä säännöllisyyttä. En-

sinnäkin he toistivat samanlaisia harjoitusmenetelmiä päivästä toiseen” (Maijala, 2003, 

s.141). 

Toiset tarvitsevat enemmän aikaa toisten asioiden oppimiseen, toiset taas vähemmän 

aikaa. Itse koen että olen aina ollut hyvä soittamaan asteikoita, mutta arpeggioiden 
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(murtosointu) soittaminen taas todella haastavaa. Tästä johtuen joudun käyttämään 

enemmän aikaa arpeggioiden harjoitteluun. Tärkeää on tiedostaa omat heikkoudet ja 

vahvuudet oppimisessa sekä soittamisessa. Nämä asiat tiedostamalla voimme pureutua 

tehokkaasti ongelmakohtiin. Harjoitellessa tulisi väsyä pään, ei käsien. 

8 Pohdinta 

 

Myöhemmällä iällä aloitettu soittoharrastus voi viedä innostavassa opetuksessa ammat-

tiopintoihin. Tähän vaaditaan opetuksen lisäksi kyvykkyyttä, motivaatiota sekä oikeat ih-

miset ympärille. Suuressa merkityksessä on hyvän soitonopettajan löytyminen. Huippu-

osaajaksi ei synnytä vahingossa, vaan se vaatii kovaa työtä useamman vuoden ajan.  

Toivon että omani sekä haastateltavien tarinat ovat antaneet sinulle uskoa ja rohkeutta 

toteuttaa sitä mitä sinä itse juuri tavoittelet. Kun motivaatio ja kyvykkyys yhdistyvät, voi-

daan saavuttaa suurempiakin tavoitteita samalla kun intohimo ”elementti” syntyy.  

Motivaation merkitys vaikuttaa meidän jokapäiväisessä elämässämme, oli se sitten si-

säistä tai ulkoista. Olisi tärkeää tunnistaa onko motivaatio sisäistä vai ulkoista, näin 

voimme vaikuttaa elämämme valintoihin paremmin. Tarkkailemalla motivaatiotamme 

lähdettä, kyvykkyyttä sekä omia mielenkiinnon kohteitamme voimme elää parempaa ja 

merkityksellisempää elämää. 

Flow-käsitettä viljellään nykyisin melkein joka paikassa. Olisi tärkeää tiedostaa, että se 

ei ole automaattisesti mikään helppo ja ihana olotila, minne pääsee helposti. Tunnetta 

edeltää yleensä ahdistus ja silloin kun pääsemme Flow-tilaan, oivallamme miten asia 

toimii, mikä on sen logiikka. Jatkuvaan Flow-tilaan pyrkiminen voi viedä meitä eteenpäin 

elämässämme, tällöin etsimme jatkuvasti haasteita ja kehittämisen kohteita samalla kun 

taitotasomme karttuu. Elämästään voi tehdä myös pelinkaltaista listaamalla ylös omat 

tavoitteensa ja sitten suorittamalla niitä. Pitää kuitenkin varoa, että elämästä ei tule suo-

rittamisen kaltaista läpijuoksua, joka pahimmassa tapauksessa vie meitä väärään suun-

taan. 

Pedagogina koen entistä suurempaa vastuuta omista oppilaistani, kun olen kirjoittanut 

tämän opinnäytetyön. Oppilaille pitää luoda uskoa omiin kykyihinsä. Opettajalla on 
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mahdollisuus luoda vankka usko omaan tekemiseen. Jos emme tue oppilaitamme, eivät 

he luota omiin taitoihinsa. Opettajan rooli voi olla mentorin kaltainen, jossa opettaja tukee 

oppilasta oikealla tavalla oikeassa paikassa. Rohkaisevien kommenttien antaminen on 

avainasemassa. 

Oman harjoittelun reflektointi sekä omien taitojen kartoittaminen on tärkeää, kun halu-

taan saada mahdollisimman hyvä ”soittokunto”. Teosten harjoittelu vie aikaa, ja tulisi 

pääsykokeita varten alkaa harjoittelemaan mahdollisimman aikaisin. Harjoittelussa tulisi 

keskittyä enemmän laatuun, kuin määrään, vaikka kumpiakin tarvitaan. Pääsykokeita 

varten tulee aloittaa kappaleiden harjoittelu mahdollisimman aikaisin. Jokaisen tulisi hah-

mottaa ja harjoituttaa teosten kanssa käytävää oppimisprosessia jatkuvasti.  

Soittamisen aloittaminen 14-17-vuoden iässä ei ole negatiivinen asia. Elämän perspek-

tiiviä on enemmän ja asioiden suuruuteen osataan suhteutua enemmän oikeassa mitta-

kaavassa. Kun soittamisen opiskelu aloitetaan myöhemmin, tulee panostaa niin traditi-

oiden, soittotekniikan kuin teorian opetteluun. 

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyön kirjoittaminen on ollut antoisa ja haastava prosessi. Toi-

von että joku koulun ulkopuolinen itsensä epäilijä saisi tästä itselleen varmuutta kohdata 

haasteet, jotka seisovat teidän unelmienne edessä. 
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