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1 JOHDANTO 

Käsittelen opinnäytetyössäni musiikinopiskelijan alisuoriutumiseen johtavaa 

esiintymisjännitystä. Keskityn erityisesti tutkimaan ilmiötä, jossa ei ole kysymys 

satunnaisesta epäonnistuneesta esityksestä vaan jatkuvasta alisuoriutumisesta 

esiintymistilanteissa. 

Etsin opinnäytetyössäni vastauksia siihen, mitkä tekijät vaikuttavat kyseisen ilmiön 

syntymiseen. Haluan opinnäytetyössäni välittää soitonopettajalle tärkeää tietoa siitä, 

mitä tällaisen alisuoriutuvan opiskelijan ajatuksissa ja tunteissa todennäköisesti 

tapahtuu sekä tarjota opettajalle välineitä tukea opiskelijaa tällaisen haasteen 

selättämisessä. 

Aihe on todella laaja ja monisyinen, eikä siihen ole vain yhtä vastausta. Lähestyn 

ilmiötä pitkälti omasta näkökulmastani alisuoriutujana ja valitsen käyttämästäni 

lähdemateriaalista niitä teemoja, jotka ovat oman kokemukseni mukaan keskeisiä 

ilmiön ymmärtämisen ja sen työstämisen kannalta. Käsittelen tekstissäni muun muassa 

sosiaalisia pelkoja ja temperamenttia sekä muita asioita, jotka vaikuttavat 

esiintymiseen. Pohdin opinnäytetyössäni opettajan ja oppilaan välisen 

vuorovaikutuksen tärkeyttä sekä mentaaliharjoittelun menetelmiä ja metodeja, joita 

opettaja voi esitellä alisuoriutuvalle oppilaalle. Pyrkimykseni on välittää ja koota tietoa 

siitä, mitä opettajan on hyvä tietää tästä ilmiöstä. Haluan nostaa esiin keinoja, joilla 

opettaja voi auttaa oppilasta. 

Mielestäni on tärkeää nostaa tämä aihe esille ja koota yhteen tietoa, jota 

musiikkipedagogi voi hyödyntää työssään. Musiikkipedagogin koulutuksessa ei ole 

sellaista opetussisältöä, joka edes sivuaisi valitsemaani aihetta, saati tarjoaisi tietoa ja 

välineitä tällaisessa tilanteessa toimimiseen. Aihe on mielestäni todella tärkeä, koska 

tällainen esiintymispelko ja kokemus epäonnistumisesta ovat paitsi melko yleistä 

muusikkojen keskuudessa, myös suuri tragedia opiskelijalle itselleen. 

Esiintymistilanteissa alisuoriutuminen koskettaa itseänikin, sillä olen kärsinyt 

ongelmasta jo useiden vuosien ajan. Pikkuhiljaa olen itse tietoa etsien ja opettajieni 

avustuksella löytänyt keinoja tilanteen helpottamiseksi. Olen kuitenkin kokenut 

joutuvani painimaan asian kanssa melko yksin ja etsimään tiedon murusia omin päin, 

sillä yhtä yhtenäistä tai kattavaa, tätä aihetta riittävän monitahoisesti käsittelevää 

materiaalia ei ole tuntunut löytyvän. 
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2 SYITÄ HÄIRITSEVÄN ESIINTYMISJÄNNITYKSEN JA 

ALISUORIUTUMISKIERTEEN SYNTYYN 

2.1 Taustaa alisuoriutumisen kierteelle 

Muistan jo lapsuudestani, kuinka minua neuvottiin valmistautumaan esiintymiseen, kun 

olin vasta aloittanut soittotunnit. Ohje meni pitkälti näin: ”Muista kumartaa tai niiata 

sekä esityksen alussa ja lopussa, ja jos jokin virhe tulee, jatka vain eteenpäin, niin kuin 

mitään ei olisi tapahtunut. Silloin suurin osa yleisöstä ei edes huomaa, että sinulle 

sattui virhe.” Mielestäni tähän neuvoon kiteytyy erinomaisesti koko esiintymisen 

problematiikka soitettaessa. Tiettyä kaavaa on aina noudatettava esiintyessä ja virhe 

on pahasta eikä sitä saisi tulla. Jo pienille lapsille saatetaan opettaa, että virheen 

pelkääminen, odottaminen ja siihen valmistautuminen ovat keskeisessä osassa 

esiintymistä. Jos virhe kuitenkin pääsee lipsahtamaan soittoon, on tärkeää pitää huolta 

siitä, ettei kukaan, tai ainakaan moni yleisössä huomaisi sitä. 

Siitä, mitä kaikkea positiivista esiintymisellä ja soittamisella tavoitellaan – ja mikä 

omasta mielestäni on koko esiintymisen pääasia – ei puhuttu mitään. Soittotunneilla sai 

pitää hauskaa opettajan kanssa, mutta esiintymisestä tuli jo hyvin varhain jäykkä ja 

hieman painostava tilanne. Toisaalta, olen nauttinut esiintymisestä pienestä asti ja 

muissa tilanteissa kuin oman instrumenttini kanssa esiintyessä koen pääsääntöisesti 

suurta nautintoa, vapautta ja itseluottamusta. Usein tuntuukin, että suhtautuminen 

virheisiin on klassisessa musiikissa vinoutunut ja virhe edustaa monelle soittajalle 

automaattisesti epäonnistumista. 

Jossakin vaiheessa esiintymisjännitykseeni alkoivat liittyä voimakkaat fyysiset 

jännityksen ja ahdistuksen oireet, kuten esimerkiksi sydämen tykytys, vatsavaivat, 

hikoilu, lihasten kireys ja tärinä, joista Mervi Juusolakin kertoo kirjassaan (Juusola 

2015, 85). Esityksissä soittooni alkoi tulla yhä enemmän yllättäviä kommelluksia tai en 

enää hallinnut fyysisiä liikkeitä suorituksen vaatimalla tavalla, vaikka kotona ja 

soittotunnilla niiden toteuttaminen oli vaivatonta. Pitkään kuvittelin, että jos vain 

pääsisin fyysisistä oireistani eroon, ongelma ratkeaisi. Voi olla, että muiden silmissä 

suoritukseni eivät vaikuttaneet tuossa vaiheessa mitenkään poikkeavilta, eikä 

jännitykseni erityisen suurelta, mutta oma kokemukseni esiintymisistä alkoi olla kerta 

kerralta tuskastuttavampi. 
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Soitonopettajilta vaaditaan erityisen tarkkaa oppilaan tunnetilojen havainnointia 

soittotunneilla ja esitystilanteissa. Tärkeää on myös avoin keskustelu oppilaiden 

kanssa, sekä se, että esiintymisiä ja niiden herättämiä tunteita purettaisiin oppilaan 

kanssa jälkikäteen. Näin opettajalta eivät jäisi huomaamatta oppilaan kokemukset 

esiintymisestä, vaikka esitys vaikuttaisikin näennäisen onnistuneelta. Usein muisto 

pahimmasta epäonnistumisesta on hyvin voimakas (Green 1987, 25-26). Uskonkin, 

että pelko tämän kokemuksen uusiutumisesta esityksessä saattaa olla monen 

esiintymiseen liittyvän epävarmuuden taustalla. 

 

2.2 Temperamentin vaikutus reaktioihin 

Liisa Keltikangas-Järvinen kertoo kirjassaan Temperamentti, stressi ja elämänhallinta 

temperamentin olevan ihmisen biologiaan perustuva, pysyvä ja jonkin verran periytyvä 

synnynnäinen taipumus reagoida ympäristöön sekä mielen ja kehon sisäisiin 

tapahtumiin. Ihmisen temperamentti koostuu monista erilaisista tyylipiirteistä, joilla 

ihminen luontaisesti toimii. Nämä luontaiset toimintatavat puolestaan liittyvät 

sympaattisen ja parasympaattisen hermoston aktiivisuuteen, sekä aivojen 

välittäjäaineiden tasoon ja vaihteluun. Ihminen ei silti välttämättä aina valitse toimia 

temperamentilleen tyypillisellä tavalla, vaan voi pohjata toimintansa omiin tietoisiin 

päätöksiinsä. (2008, 12, 20.) 

Omien temperamenttipiirteidensä tunteminen ja tiedostaminen on mielestäni erityisen 

tärkeää ihmiselle, joka kokee hankaluuksia esiintymisessä. Uskon, että temperamentin 

vaikutus itse esiintymisen fyysiseen suoritukseen, kuin myös tunnepuolen 

kokemukseen, on merkittävän suuri ja huomion arvoinen asia. 

Mervi Juusola kuvaa eri temperamenttipiirteet Thomasin ja Chessin klassisen mallin 

mukaisesti kirjassaan Irti esiintymisjännityksestä ja sosiaalisista peloista seuraavasti: 

aktiivisuus, säännöllisyys, lähestymis- ja vetäytymistaipumus, sopeutuvuus, 

intensiivisyys, vallitsevin mieliala, sinnikkyys, häirittävyys ja ärsyyntyminen. Edellä 

mainittu on melko yleisesti käytössä oleva temperamenttipiirteiden jaottelu. Eri 

temperamenttipiirteitä voidaan tarkastella janana, kuten Juusolan esimerkissä. Tällöin 

kuvattava temperamenttipiirre on janan keskiosassa ja molemmissa päissä on 

ääripäiset kuvaukset siitä, kuinka piirre ilmenee. 
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Esimerkiksi: 

SÄÄNNÖLLISYYS 

 

Epäsäännöllisyys ja rutiinien ylläpitämisen vaikeus säntillisyys, perfektionismi 

 

(Juusola 2015, 27). 

 

Janalle on helppo sijoittaa oma taipumuksensa toimia ja esimerkiksi Thomasin ja 

Chessin mallin avulla omaan temperamenttiin voi tutustua. Juusola teroittaa, että 

yksikään temperamentti ei ole itsessään huono, vaikka jonkin hyvin ääripäisen piirteen 

kanssa toimiminen saattaakin tuottaa joskus vaikeuksia. Tärkeää on oppia 

säätelemään omia temperamenttipiirteitään itseä palvelevalla tavalla. (Juusola 2015, 

27-28.) 

Ihmisen temperamentti ilmenee esimerkiksi siinä, millä nopeudella ja voimakkuudella 

hän suorittaa jonkin arkisen toiminnon. Temperamentin yksilöllisyys puolestaan tulee 

esille esimerkiksi siinä, kuinka voimakkaana henkilö kokee kritiikin tai positiivisen 

palautteen. Toisin sanoen, jokainen reagoi jollakin tavalla palautteeseen ja jokainen 

kaipaa positiivista palautetta, mutta temperamentiltaan herkempi ihminen saattaa 

kokea kritiikin ja kehut voimakkaampana, kuin temperamentiltaan vähemmän herkkä. 

(Keltikangas-Järvinen 2008, 14-15.) 

Esiintymisestä puhuttaessa on tärkeää muistaa, että temperamentti on vain ihmisen 

toiminnan tyyli sekä reaktioalttius eikä vielä itsessään tuota toimintaa aikuisella 

ihmisellä. Ihminen saattaa pohjata toimintansa temperamenttinsa ohjaamalla tavalla, 

mutta hänellä on myös aina mahdollisuus valita toimintansa itse. (Keltikangas-Järvinen 

2008, 23.) Näin ollen voisi ajatella, että esiintymistilanteessakin soittajalla olisi ainakin 

mahdollisuus valita, toimiiko hän hermostonsa ehdottamalla tavalla ja hermostuu 

tilanteessa, vai valitseeko hän mieluummin rauhallisemman lähestymistavan 

tilanteeseen. Toisaalta, kuten jo aiemmin on todettu, tilanteen aiheuttamien reaktioiden 

voimakkuus vaihtelee ihmisen temperamentin mukaan eikä voimakkaiden tunteiden 

sivuuttaminen käy aina helposti. On kuitenkin tärkeää tiedostaa, että omia 
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käyttäytymismallejaan voi oppia pikkuhiljaa muuttamaan ja kehittämään useilla 

mentaaliharjoittelun keinoilla eikä tilanne ole edes kovan jännittäjän ja alisuoriutujan 

kohdalla toivoton. 

On tärkeää huomioida, että hermosto ei aina osaa erottaa pientä ja isoa uhkaa 

toisistaan. Näin ollen ihminen saattaa reagoida esimerkiksi esiintyessään yhtä 

voimakkaasti, kuin jos hän olisi hengen vaarassa. Tämä voi laukaista kehossa ”taistele 

tai pakene” -reaktion, jolloin ihminen alkaa valita toiminnassaan joko vetäytymisen tai 

aggression. (Juusola 2015, 51.) Ajattelen, että vetäytyminen saattaisi ilmetä esiintyjällä 

soittamisen kannalta liiallisena passiivisuutena fyysisissä toiminnoissa ja 

aggressiivisuus taas ehkä liiallisena voiman käyttönä soittaessa. 

Huomion arvoista on myös Keltikangas-Järvisen toteamus, jonka mukaan aktiivisuus 

saattaa aiheuttaa työskentelyssä huolimattomuusvirheitä (2008, 136). Tämän 

tiedostaminen on tärkeää, koska esiintyjä ei tahdo suorituksessaan sortua 

huolimattomuusvirheisiin, joten temperamentiltaan aktiivisen olisi hyvä kiinnittää 

huomiota tähän taipumukseen jo harjoitellessaan sekä tietysti esiintyessään. Toisaalta, 

aktiivisuudesta voi olla soittajalle myös hyötyä nopeaa motorista toimintaa vaativissa 

tehtävissä (Keltikangas-Järvinen 2008, 137), kuten nopeaa sormien ja jousikäden 

tekniikkaa vaativissa kappaleissa. 

Temperamentti on vain yksi osa ihmisen tunnejärjestelmää ja se, millä tavalla kenenkin 

järjestelmä on virittynyt, riippuu useista eri asioista. Tällaisia tunnejärjestelmään 

vaikuttavia asioita ovat: geenit, aivokemia ja temperamenttipiirteet, vanhemmilta opittu 

malli, elämänkokemukset, tunnemuistot ja tämän hetken tilanne. (Juusola 2015, 77.) 

 

2.3 Sensitiivisyys 

Usein, kun olen puhunut alisuoriutumiseen johtavasta esiintymisjännityksestä, olen 

saanut neuvoja, kuten ”sinun täytyy opetella vain rauhoittumaan” ja ”sinun täytyy vain 

totutella jännityksen tunteeseen” tai ”sinun täytyy vain oppia hallitsemaan hermojasi 

paremmin”. Tällaiset neuvot saivat minut yrittämään kaikkeni oppiakseni rauhoittumista 

esitystilanteissa, mutta mitä enemmän yritin rauhoittua, sitä voimakkaammin tunsin 

menettäväni sen vähäisenkin kontrollin, joka minulla tilanteessa oli jäljellä. Ajattelin 

olevani täysin epäonnistunut, koska en saanut hermojani kuriin, vaikka miten yritin. 
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Uskoin, että minun tulisi vain oppia rauhallisemmaksi kuin todellisuudessa olen 

onnistuakseni esiintymisissä. Aikaa kului ja huomasin olevani mahdottoman tehtävän 

edessä. Epäonnistuminen toisensa jälkeen esityksessä kuin esityksessä seurasi 

minua, enkä voinut olla pohtimatta, miten saatoin olla niin mahdottoman surkea 

hallitsemaan tunteitani. 

Myöhemmin, perehtyessäni kovan esiintymisjännityksen syihin, löysin materiaalia, joka 

mielestäni liittyy todella keskeisesti häiritsevän esiintymisjännityksen syntyyn ja siihen, 

kuinka siihen tulisi suhtautua. Juhani Mattila kirjoittaa kirjassaan Herkkyys ja sosiaaliset 

pelot, että ihmisten herkkyys vaihtelee huomattavasti. Toiset ovat herkempiä kuin toiset 

ja herkkyydessä on kyse siitä, kuinka herkästi ihmisen hermosto reagoi eri 

aistiärsykkeisiin. (2014, 11.) Mattilan mukaan herkkyys on usein perinnöllistä ja hän 

pitää perusteltuna näkemystä, että hermoston reagointiherkkyys olisi geneettistä 

(Mattila 2014, 59). Toisin sanoen se, miten herkästi ja millä voimakkuudella reagoimme 

vastaanottamiimme ärsykkeisiin, on jokaisen yksilöllinen synnynnäinen ominaisuus, 

jota emme voi muuttaa (Mattila 2014, 12). 

Henkilö, joka on voimakkaasti reaktiivinen, kerää paljon informaatiota ympäristöstään 

ja itsestään. Kaiken informaation käsittely vie häneltä paljon energiaa ja kapasiteettia 

(Mattila 2014, 111-12). Esiintyessään ihminen tarvitsisi äärimmäistä keskittymistä, 

mutta leijonan osa reaktiivisen ihmisen keskittymisestä meneekin informaatiotulvan 

käsittelyyn eikä itse soittamiseen. Tämä mielestäni selittää osaltaan sitä, miksi 

keskittymisvaikeudet ovat voimakkaasti jännittävillä ihmisillä yleisiä. 

Mielestäni olisi tärkeää tiedostaa ihmisten herkkyyden voimakkuuserojen 

synnynnäisyys, jotta siihen osattaisiin suhtautua paremmin. Usein herkkyyttä pidetään 

huonona piirteenä ja ihmisen heikkoutena eikä siihen osata suhtautua neutraalina 

ominaisuutena. (Mattila 2014, 15.) Kommentit, joilla kehotetaan herkkää ihmistä 

ryhdistäytymään ja kovettamaan itsensä voivat tuntua todella pahalta, koska ihminen ei 

voi valita poistaa hänessä olevaa biologista ominaisuutta, vaikka sen puuttuminen 

varmasti tekisikin elämästä monella lailla helpompaa. 

Aistien herkkyydestä voidaan puhua, kun henkilö aistii esimerkiksi äänet, maut, hajut 

tai tuntoaistimukset tavallista voimakkaampina. Visuaalisesti lahjakas ihminen 

havaitsee tavallista tarkemmin läsnä olevien ihmisten eleitä ja ilmeitä ja auditiivisesti 

herkkä taas äänenpainoja ja niiden vaihteluita, sekä tulkitsee niitä. (Mattila 2014, 17-

18.) Näin ollen ihmisten nonverbaaliset viestit saattavat aiheuttaa hämmennystä ja 
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sosiaalista epävarmuutta, mikäli ne ovat ristiriidassa puheen kanssa. Sosiaalisesti 

herkkä ihminen saattaa kokea esiintymisen ahdistavampana kuin muut, koska hän 

vastaanottaa paljon erilaisia viestejä yleisön kasvoista ja eleistä. Vähänkään torjuvan 

vaikutelman antava henkilö yleisössä saattaa tehdä sosiaalisesti herkälle esiintyjälle 

huomattavasti epävarmemman olon, kuin vähemmän herkälle. (Mattila 2014, 20.) 

Tunneherkkyys puolestaan on sitä, että henkilö tuntee emotionaalisia tunteita tavallista 

voimakkaammin ja muiden mielestä pieneltä tuntuva asia saattaa esimerkiksi aiheuttaa 

todella voimakasta mielipahaa emotionaalisesti herkässä ihmisessä (Mattila 2014, 21, 

28-29). Tällaisen tiedon valossa vaikuttaa selvältä, että osa ihmisistä todella kokee 

esimerkiksi esiintymiset ja niihin liittyvän jännityksen paljon voimakkaammin kuin toiset 

eikä kysymys ole ainoastaan ihmisten paremmista ja huonommista tunnetaidoista. 

Vähemmän herkät ihmiset eivät välttämättä havaitse ympäriltään ja omasta kehostaan 

tulevista viesteistä kuin murto-osan siitä, mitä herkkä ihminen havaitsee, ja näin ollen 

vähemmän herkkä ihminen myös välttyy tilanteen aiheuttamilta voimakkailta 

tunnekokemuksilta. 

Mikäli herkkyys johtaa epäonnistumisiin ja alisuoriutumisiin, se on selvästi hankala 

ominaisuus ihmisessä, joka työssään ja opinnoissaan esiintyy paljon. Kuitenkin, taitoja 

herkkyyden kanssa elämiseen on mahdollista harjoitella, eikä mielestäni tulisi unohtaa 

niitä positiivisia asioita, joita herkkyys tuo mukanaan. 

Mattila (2014, 17) pitää aistiherkkyyttä positiivisena ominaisuutena ja yhtenä 

älykkyyden osa-alueena. Henkilöltä, jonka havainnointikyky on heikompi kuin 

aisteiltaan herkän ihmisen, saattaa esimerkiksi keskustelussa jäädä huomaamatta 

olennaisiakin asioita, jotka taas herkemmin aistiva ihminen olisi havainnut heti (Mattila 

2014, 17). Itse en voi olla ajattelematta, että aisti- ja tunneherkkyydestä voi olla myös 

hyötyä musiikillisessa ilmaisussa. Uskonkin, että aisteiltaan herkkä ihminen saattaa 

kyetä jopa hienovaraisempaan ja tarkempaan ilmaisuun, kuin aisteiltaan vähemmän 

herkkä. 

 

2.4 Pelkojen ja toiveiden ristiriita jännityksen perimmäisenä syynä 

Mattila esittää, että jännityksen perimmäisenä syynä on usein ristiriita hyväksytyksi 

tulemisen toiveen ja torjutuksi tulemisen pelon välillä. Nämä toistensa vastakohdat 



12 

   
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna-Viola Miettinen 

aiheuttavat hänen mukaansa esiintymisjännityksen myllätessään yhtä aikaa ihmisen 

mielessä. (2014, 66-67.) Tämä selitys käy mielestäni järkeen. Näkemyksen pohtimisen 

kannalta on tärkeää havaita, että kysymys on niin voimakkaista ja perustavanlaatuisista 

ihmisyyden perusasioista, ettei kumpaakaan voi olla olemassa täysin ilman toista 

(Mattila 2014, 67). 

Ajattelen, että se, kallistuuko ihminen esiintyessään enemmän pelkoon torjutuksi 

tulemisesta vai toiveeseen muiden hyväksynnästä saattaa olla avainasemassa siinä, 

ajautuuko esiintyjä alisuoriutumiseen vai saavuttaako hän onnistumisen. Toisaalta, 

näiden kahden edellä mainitun ristiriitainen kamppailu esiintyjän ajatuksissa saattaa jo 

itsessään aiheuttaa niin suurta energian ja keskittymisen kulutusta, että tilanne johtaa 

”liian stimuloivaan jännitykseen” ja aivojen menemiseen ”ylikierroksille” (Mattila 2014, 

65-67). Tällöin jännityksen, joka lähtökohtaisesti on esiintyjälle tärkeä ja hyödyllinen 

voimavara, positiiviset vaikutukset jäävät auttamattomasti sen negatiivisten vaikutusten 

jalkoihin (Mattila 2014, 65). 

Monet muusikot kokevat häiritsevää jännitystä juuri esiintyessään, mutta jännitys ei 

välttämättä nouse esiin juurikaan muissa tilanteissa. Tämä selittyy sillä, että soittajan 

astellessa yleisön eteen yleisö tai tilanteen merkityksellisyys esiintyjälle aiheuttaa 

ärsykkeen, joka aktivoi ihmisen uinuvat toiveet ja pelot sekä niiden mukana jännityksen 

(Mattila 2014, 72). 

Perustavanlaatuinen halu ihmisessä on saada huomiota. Monen voi olla vaikeaa 

myöntää tätä itselleen, saati muille. Jotkut saattavat vetäytyä tilanteissa, joissa heihin 

kohdistetaan huomiota, mutta vetäytymisen syynä voi joissakin tapauksissa ollakin 

pelko huomiotta jäämisestä ja tiedostamaton tarve suojella itseään kipeiltä tunteilta. 

Erittäin voimakkaaksi jännittämisen tunne saattaa kasvaa juuri esiintyessä, koska 

silloin esiintyjä alkaa tavoitella itselleen äärimmäisen tärkeää asiaa. Ihminen ei itse 

välttämättä tiedosta omien halujensa ja toiveidensa suuruutta ja merkityksellisyyttä 

vaan tuskailee vain jännityksen tunteen häiritsevää voimakkuutta. (Mattila 2014, 77-

78.) 

Monet työssään tai harrastuksissaan paljon esiintyvät toivovat saavuttavansa 

esiintymisellään muiden arvostuksen ja hyväksynnän lisäksi ihailua (Mattila 2014, 80-

81). Ajattelen, että ihailun halun myöntäminen varsinkin suomalaisessa, nöyryyttä ja 

vaatimattomuutta vaalivassa kulttuurissa kasvaneelle voi olla todella vaikeaa, mutta 
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omien salaistenkin toiveiden tiedostaminen ja hyväksyminen on omien reaktioiden 

ymmärtämisessä tärkeää. 

Mitä voimakkaammin ihminen haluaa saavuttaa jotakin edellä mainituista asioista, sitä 

todennäköisemmin hän kokee suurta jännitystä tavoitellessaan niitä. Tämä taas liittyy 

siihen, että ihminen yrittää esiintyessään piilottaa tiukemman kontrollin alle esimerkiksi 

heikkoutta viestivät ominaisuutensa, jotka saattaisivat heikentää hänen 

mahdollisuuksiaan saavuttaa tavoitteensa toisten ihailussa ja arvostuksessa. (Mattila 

2014, 131.) Näin toiveiden ja pelkojen ristiriita suurenee ja jännitys kasvaa. 

Toisaalta, halu entistä voimakkaampaan kontrolliin ja sen seurauksena pitkäjänteiseen 

harjoitteluun, on välttämättömyys jonkin alan asiantuntijuutta ja erinomaista hallintaa 

tavoiteltaessa (Mattila 2014, 131). Näin ollen pyrkimyksellä virheettömyyteen ja 

erinomaiseen instrumentin hallintaan on myös positiivisia seurauksia, vaikka ne 

saattavat osaltaan hankaloittaa esiintymistä. 
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3 ITSETUNTO JA OPPIMINEN 

Itsetunnolla tarkoitetaan ihmisen omaa käsitystä siitä, millainen hän on. Hyvä itsetunto 

kuvaa ihmisen tunnetta siitä, että hän on hyvä. Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, kokee 

hyvien piirteidensä ja ominaisuuksiensa olevan keskeisemmässä osassa omaa itseään 

kuin huonojen piirteidensä. Hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen ei kuitenkaan kiellä 

huonoja puoliaan, vaan hyväksyy ja pystyy myöntämään ne. Usein hyvä itsetuntoinen 

ihminen pyrkii myös kehittämään omia heikkouksiaan. (Keltikangas-Järvinen 1994, 17.) 

Hyvään itsetuntoon kuuluu keskeisesti taito kestää epäonnistumisia. Ihminen, jolla on 

hyvä itsetunto, voi kohdata omat epäonnistumisensa ilman, että epäonnistuminen 

vahingoittaa hänen itsetuntoaan. (Keltikangas-Järvinen 1994, 22.) 

 

3.1 Hyvän itsetunnon ja itsevarmuuden tärkeys toivotun tuloksen saavuttamisessa 

Toisaalta, vaikka itsetunto on pääasiassa melko pysyvä kokemus, itsetunnon 

hetkittäinen voimakas vaihtelu on myös itsetuntoon olennaisesti kuuluva osa. 

Hetkellinen itsetunnon laskeminen on usein seurausta jostakin lähiaikoina 

tapahtuneesta epäonnistumisesta. Joidenkin ihmisten itsetunto saattaa hetkellisesti 

laskea huomattavasti epäonnistumisen jälkeen ja voi olla, että sen kohottamiseksi 

vaaditaan useita onnistumisia. (Keltikangas-Järvinen 1994, 30-31.) Kun tarkastellaan 

asiaa muusikon näkökulmasta, juuri tämä itsetunnon hetkellinen vaihtelu vaikuttaa 

olevan keskeisessä osassa alisuoriutumisen kannalta. Mikäli soittajan itsetunto laskee 

voimakkaasti esityksessä epäonnistumisen jälkeen, hän tarvitsisi onnistumisen tai jopa 

useampia peräkkäisiä onnistumisia esiintyessään saadakseen hyvän soittoon liittyvän 

itsetuntonsa takaisin (Keltikangas-Järvinen 1994, 30-31). Kova jännitys ja ennen 

esiintymistä esiin nouseva epävarmuuden tunne kuitenkin saattavat yhdistettynä 

aiempaan epäonnistumisen kokemukseen aiheuttaa uuden epäonnistumisen. Arvelen, 

että tästä on pitkälti kysymys monen alisuoriutujan kohdalla. 

Soittajan itsetunto ja itseluottamus ovat todella keskeisessä osassa 

esiintymistilanteessa. Soittajan ei pitäisi epäröidä eikä epäillä omia taitojaan 

esiintyessään, koska epäröinti ja oman tekemisensä kyseenalaistaminen väärällä 

hetkellä voivat aiheuttaa soittajalle turhia virheitä ja välittää yleisölle kuvan soittajasta, 
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joka on epävarma, eikä ehkä hallitse esittämäänsä teosta riittävän hyvin. Konsertissa 

kävijät, jotka maksavat lipustaan, odottavat tietenkin kokevansa elämyksen, jossa 

solisti on vakuuttava ja itsevarma, ja hallitsee esityksensä virheettömästi. 

Mielestäni osa esiintymisestä perustuu rooliin, joka esiintyjän on otettava, sekä 

vaikutelmaan, joka hänen on esiintymistilanteessa annettava. Riippumatta todellisista 

ajatuksistaan ja tuntemuksistaan, esiintyjän on siis vähintäänkin luotava illuusio 

itsevarmuudesta, jotta yleisö voi nauttia esityksestä joutumatta miettimään, kuinka 

esiintyjä tulee selviytymään tilanteesta. Toisaalta, vaikka voi kuulostaa raadolliselta, 

että esiintyjä ei saa paljastaa mahdollisia epävarmuuden tunteitaan esiintyessään, olen 

itse kokenut tästä olevan myös hyötyä omassa esiintymisessäni. Olen saanut usein 

palautetta, että olemuksestani ei huomaa sitä, kuinka hermostunut todellisuudessa 

olen. Usein ajattelen, että hermoiluni esiintymisessä ei oikeastaan haittaa, koska siitä 

ei joudu kärsimään kukaan muu kuin minä itse. Hermostuneisuus ei siis itsessään pilaa 

esitystä, sillä se ei välity yleisölle. Soittajan kannattaisi pyrkiä tilanteeseen, jossa hänen 

itsetuntonsa ja itsevarmuutensa ei joutuisi kovalle koetukselle esiintymistilanteessa. 

Yhtäältä muusikolta vaaditaan nöyryyttä ja halua tulla koko ajan paremmaksi 

soittajaksi, toisaalta taas lavatilanteessa halutaan itsevarmuutta ja itseluottamusta. 

Näiden vaatimusten välillä on mielestäni havaittavissa ristiriita, joskaan niiden ei ole 

välttämätöntä sulkea toisiaan pois. Soittajan on tärkeää tehdä selvä ero nöyryyden 

nimissä tapahtuvan itsensä vähättelyn ja puhtaan kehittymisen halun ja siitä johtuvan 

itsekritiikin välille. Jokaisen soittajan tulisi saavuttaa sellainen itseluottamus, joka olisi 

läsnä sekä omassa harjoittelussa että esiintymisissä. Koen itsevarman roolin ottamisen 

esitystä varten hyvin kuormittavana, sekä myös riskialttiina. Teeskentely on raskasta, 

eikä takuita sen onnistumisesta ole. Itsevarman roolin omaksuminen hetkellisesti, 

tilanteessa, jossa kokee oikeasti äärimmäistä epävarmuutta, ei välttämättä onnistu. 

Omaan itsetuntoonsa voi vaikuttaa muun muassa omien haitallisten ajatusmalliensa 

tunnistamisella, sekä uusien, hyödyllisten ajatusmallien harjoittelulla. Myös 

soitonopettajan vastuu oppilaan soittoon liittyvän itsetunnon tukemisessa on 

merkittävä. Esimerkiksi oman ajattelumallinsa tunnistaminen on tärkeää tilanteessa, 

jossa on kohdannut epäonnistumisen. Terveellinen, itsetuntoa heikentämätön tapa on 

selittää epäonnistuminen ympäristön, tilanteen tai sattuman syyksi. Onnistuminen taas 

kannattaa selittää omilla hyvillä taidoilla ja osaamisella. Usein heikkoitsetuntoiset 

selittävät tilanteet itselleen päin vastoin. Epäonnistuminen johtui omasta 

taitamattomuudesta, laiskuudesta tai muusta itsestä riippuvasta syystä ja onnistuminen 
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puolestaan oli vain hyvää tuuria. (Keltikangas-Järvinen 1994, 44-45.) Esimerkiksi 

tällaisesta haitallisesta ajattelusta on tärkeää opetella pois, sillä riippumatta siitä, mikä 

on totuus, itsensä syyttäminen epäonnistumisesta heikentää itseluottamusta, kun taas 

itsestä riippumattomien tekijöiden syyttäminen suojelee sitä. 

Keskittymisen vaikeudet ja ajatuskatkokset esityksissä ovat itselleni suurin haaste. 

Barry Green kuvaa mielestäni kirjassaan The Inner Game of Music todella osuvasti 

itselleni tyypillistä keskittymistä heikentävää tilannetta. Siinä soittaja kommentoi 

taukoamatta ajatuksissaan omaa suoritustaan, kritisoi tekemistään ja jakelee jatkuvasti 

parannusehdotuksia. On todella haastavaa keskittyä soittamiseen, kun pään sisällä 

käydään jatkuvaa kovaäänistä kommentointia siitä, kuinka esitys etenee. (Green 1987, 

24, 51.) 

Epävarmuuden tunteen ja hetkellisen itsetunnon heikkenemisen aiheuttamat 

keskittymisvaikeudet ovat omalla kohdallani suoritukseni kannalta selvästi kaikkein 

heikentävin tekijä. Mielestäni on olennaista oppia erilaisia ajattelun keinoja hyvän 

keskittymisen ja itseluottamuksen säilyttämiseksi. Jännityksen oireet, kuten sydämen 

tykytys, käsien tai jalkojen tärinä ynnä muu eivät vielä itsessään aiheuta 

epäonnistumista tai alisuoriutumista. Ratkaisevaa on se, kuinka itse reagoimme näihin, 

valitsemmeko oireista hermostumisen ja keskittymisen herpaantumisen vai 

valitsemmeko suunnata huomiomme muualle, kuten esimerkiksi siihen, mitä näemme 

tai kuulemme sen hetkisessä ympäristössämme tai mitä tunteita kuulemamme 

herättää. (Green 1987, 51-55.) 

 

3.2 Itsetunnon ja hyvien kokemusten vaikutus oppimiseen 

Ammattiin tähtäävässä musiikin opiskelussa pyritään saavuttamaan sen kaltainen 

pätevyys oman instrumentin ja musiikin tuntemisessa ja hallinnassa, että voidaan 

puhua kyseisen alan asiantuntijuudesta. Asiantuntijuutta on monen tasoista, ja sitä 

tasoa, jolle monet opiskelijat pyrkivät ja parhaimmillaan pääsevätkin, voidaan kutsua 

dynaamiseksi asiantuntijuudeksi. Hakkarainen, Lonka ja Lipponen kuvaavat 

dynaamista asiantuntijuutta siten, että siinä investoidaan jatkuvasti oppimiseen, 

etsitään vaikeampia ja haasteellisempia ongelmia, sekä pyritään oman alansa 

ongelmien ja tiedon hahmottamiseen yhä syvemmällä tavalla. (Hakkarainen ym. 2001, 
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81.) Tässä valossa on varsin ymmärrettävää, että epäonnistuminen tai 

alisuoriutuminen tuntuu opiskelijasta pahalta ja lannistavalta. Opiskelija on uhrannut 

usein jo vuosien ajan suuren osan ajastaan ja keskittymisestään oman instrumenttinsa 

taitajuuden saavuttamiseksi, mutta esitystilanteessa, juuri kun oman uurastuksen 

lopputulos esitellään, tapahtuukin notkahdus. 

Asiantuntijuuden saavuttamiseksi vaaditaan paljon työtä, ja jatkuva oman osaamisen 

äärirajoille hakeutuminen sekä siellä kehittyminen on usein aikaa vievää ja vaivalloista. 

Tällöin on todella tärkeää, että opiskelijan itsetunto on riittävän hyvä ja että hän uskoo 

omaan potentiaaliinsa ja kykyihinsä ratkaista eteensä nousevia haasteita ja jatkaa 

sitkeää työskentelyään ongelman parissa. (Hakkarainen ym. 2001, 83.) 

Hakkarainen ym. mukaan opiskelijat, jotka jännittävät esimerkiksi koetilanteita erittäin 

voimakkaasti, ovat alttiimpia pinnalliseen oppimiseen kuin opiskelijat, jotka jännittävät 

koetilanteita vähemmän. Tällöin on vaarana, että opiskelijan energia kuluu 

epäonnistumisen pelkäämiseen eikä sitä riitä opeteltavan asian syvälliseen 

oppimiseen. Jos opiskelija kokee tilanteen suunnattoman uhkaavana, jännitys ei enää 

vaikuta stimuloivasti vaan lamauttaa opiskelijan. (Hakkarainen ym. 2001, 84-85.) 

Opiskelija, joka jännittää esiintymistilannetta valtavasti ja pelkää epäonnistumista, on 

siis myös taipuvaisempi pinnalliseen oppimiseen, kuin opiskelija, jonka jännitys pysyy 

kohtuullisena. Pinnallinen kappaleen osaaminen yhdistettynä todella jännittävään 

esitystilanteeseen kuulostaa pahaenteiseltä. Tämän tiedon valossa, paras lääke 

alisuoriutujalle esiintymisiin valmistautuessa vaikuttaisikin olevan nimenomaan 

harjoittelun laatuun ja syvälliseen oppimiseen panostamisessa. Kohtuuttoman paljon 

jännittävän soittajan olisi täten harjoitteluprosessissaan tärkeää analysoida kappaleita 

huolella ja jäsentää niitä selkeiksi osioiksi, jotka muodostavat kokonaisuuden. Itse 

pidän mentaaliharjoittelua hyvin keskeisenä osana syvällisessä oppimisprosessissa, 

sillä silloin opiskelija joutuu todella jäsentämään ja pohtimaan opiskeltavaa materiaalia 

tietoisesti ja järkiperäisesti, eikä harhaudu niin helposti opettelemaan vain tiettyjen 

liikesarjojen toistamista ilman riittävää ajatustyötä. 
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4 SOITONOPETTAJAN VAIKUTUS OPPILAAN 

ITSETUNNON VAHVISTAMISESSA 

Soitonopettajalla on usein suuri vaikutus oppilaaseensa, koska soittotunnilla ollaan 

yleensä kahden kesken ja saman opettajan soittotunneilla käydään monissa 

tapauksissa useiden vuosien ajan. Näin ollen opettajan ja oppilaan välille voi vähitellen 

muodostua todella merkityksellinen, henkilökohtainen ja tärkeä suhde. Musiikin avulla 

käsitellään usein omaa sisäistä maailmaa ja kokemuksia ja niiden jakaminen opettajan 

kanssa voi tuoda oppilaalle kokemuksen siitä, että hänestä pidetään huolta ja hänestä 

välitetään (Jordan-Kilkki&Pruuki 2013, 20). Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että 

soitonopettaja tiedostaa oman roolinsa tärkeyden oppilaalle ja hänen kehitykselleen. 

On tutkittu, että turvallisuuden tunne on yhteydessä luovaan oppimiseen ja positiiviset 

tunnekokemukset edistävät oppilaan motivaatiota ja oppimista (Jordan-Kilkki&Pruuki 

2013, 21). Jokaisen ihmisen tulisi tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään 

tilanteessa kuin tilanteessa. Mielestäni turvallisuuden tunne on tärkeä perusedellytys 

lähes kaikelle tekemiselle. Näiden lähtökohtien lisäksi, puhuttaessa tavoitteellisesta, 

jatkuvaan kehittymiseen tähtäävästä opetuksesta on myös erittäin tärkeää, että soiton 

opettaja ymmärtää vuorovaikutuksen ja oppilaan hyväksyvän kohtaamisen tärkeyden. 

Turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luomisessa keskeiseksi nousee opetuksen 

dialogisuus (Jordan-Kilkki&Pruuki 2013, 20). 

Opetuksen dialogisuus on äärimmäisen tärkeää muun muassa siksi, että hyvin 

toimivassa ja vastavuoroisessa opettaja-oppilassuhteessa oppilas, kohdatessaan 

haasteita instrumentin opiskelussa tai esiintymisessä uskaltaisi ja haluaisi pyytää 

opettajalta apua haasteiden ratkaisemisessa. On tärkeää, että soitonopettaja kykenee 

ottamaan oppilaan huolet vakavasti, jolloin oppilas voi kokea opettajan olevan aidosti 

kiinnostunut juuri kyseisen ongelman ratkaisemisesta oppilaan kanssa. 

 

4.1 Temperamentin vaikutus opetukseen 

Olen kirjoittanut aiemmin temperamentin vaikutuksesta esiintymistilanteessa, mutta 

koska kullakin yksilöllä on useita erilaisia temperamenttipiirteitä ja ne vaikuttavat 
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monella tavalla yksilöiden toimintaan, on niiden tuntemus ja niistä tietoiseksi tuleminen 

erityisen tärkeää. Sari Mullola esittää artikkelissaan Temperamentti – oppimisen 

yksilöllinen instrumentti, että opettajan olisi hyvä tuntea oppilaan temperamentin lisäksi 

myös oma temperamenttinsa, sillä myös opettajan oma temperamentti vaikuttaa 

oppilaan ja opettajan väliseen vuorovaikutussuhteeseen, sekä siihen, millä tavalla ja 

kuinka paljon esimerkiksi uutta tietoa voidaan käsitellä yhden soittotunnin aikana 

(2013, 79). 

Toisin sanoen, jos opettaja tuntee oman sekä oppilaansa temperamentin hyvin, hän 

osaa lähestyä opetettavia asioita oppilaan oppimistyyliin sopivalla tavalla. Opettaja ei 

saisi opettaa oppilasta itselleen sopivilla tavoilla vain siksi, että opettaminen on hänelle 

itselleen helpompaa sillä tavalla, ja tuottaa hänelle suurempaa ammatillista tyydytystä. 

(Mullola 2013, 78.) Olen itse vakuuttunut siitä, että oppimistuloksia saadaan 

nopeammin ja paremmin opetettaessa oppilaan oppimistyyliin sopivalla tavalla. Uskon 

myös, että tällä on suuri vaikutus niin oppilaan motivaatioon kuin itsetuntoonkin. Kun 

oppilas kokee edistyvänsä, hänen käsityksensä itsestään oppijana kohenee. 

Tietämättömyys eri temperamenttipiirteistä saattaa vaikuttaa oppilaan ja opettajan 

väliseen suhteeseen negatiivisesti, mikäli opettaja tulkitsee esimerkiksi energisen ja 

aktiivisen oppimistyylin levottomuudeksi ja pitää rauhallista ja pitkäjänteistä opiskelua 

parempana tapana oppia. Tällaiset tulkinnat saattavat vaikuttaa opettajan asenteeseen 

ja toimintaan heikentäen opettaja-oppilassuhdetta. Negatiivissävytteisen 

vuorovaikutuksen on havaittu johtavan huonompaan arvosanamenestykseen. (Mullola 

2013, 75.) 

Mullolan mukaan olisi hyvä, jos tietoa temperamenteista ja niiden vaikutuksista 

käsiteltäisiin jo musiikinopettajankoulutuksessa. Tällöin opettajaopiskelijat 

aktivoituisivat jo opiskeluvaiheessa havainnoimaan oppilaan temperamenttia ja 

reagoimaan oppilaan luontaisiin oppimistapoihin. Tutkimuksissa on havaittu, että usein 

tällaiset taidot ovat kehittyneet paremmiksi opettajan opetuskokemuksen ja iän 

karttuessa. Tärkeää olisi myös, että opettaja oppisi temperamenttien tuntemuksen 

avulla erottamaan varmasti oppilaan musiikillisen osaamisen esimerkiksi oppilaan 

opiskelutyylistä ja motivaatiosta. (Mullola 2013, 79.) 

Mullola nostaa esille myös temperamentin tuntemuksen tärkeyden oppilaan 

arvioinnissa. Jos opettaja ei tietämättömyyttään onnistu arvioimaan ainoastaan 

oppilaan suoritusta, vaan liittää arviointiin myös oppilaan temperamenttiin liittyviä 
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asioita, kuten oppilaan aktiivisuuden, saattaa arviointitulos vääristyä eikä se enää 

kuvaakaan ainoastaan oppilaan osaamista (Mullola 2013, 79-80). Joskus voi käydä 

niin, että opettaja pitää oppilaan temperamenttia opiskelulle edullisena. Tällöin hän 

saattaa tiedostamattaan antaa parempia arvosanoja oppilaalle, kuin hänelle todellisen 

osaamisensa perusteella tulisi antaa. (Mullola 2013, 75.) Tämä pätee varmasti myös 

toisinpäin, eli opettajan negatiivinen tulkinta oppilaan temperamenttipiirteistä saattaa 

tiedostamattomasti vaikuttaa oppilaan arviointiin heikentävästi. 

Sillä, kuinka soitonopettaja kohtaa oppilaansa temperamentin soittotunneilla, on 

pidemmän päälle suuri vaikutus oppilaan itsetuntoon, ja näin ollen se vaikuttaa 

varmasti myös siihen, kuinka itsevarmasti oppilas pystyy esitystilanteessa toimimaan. 

Itse olen joskus saanut kritiikkiä soitonopettajalta liittyen omaan aktiiviseen tapaani 

toimia. Tämä ilmenee esimerkiksi esiintyessäni liikkumisena soittamani musiikin 

mukana. Minulle on kerrottu liikkumiseni olevan soiton ja musiikin kannalta turhaa ja 

häiritsevää, vaikka itse en edes havaitse tekeväni sitä soittaessani, sillä tapa on minulle 

niin luontainen. 

Olen kokenut tällaisen palautteen hankalana, koska itseäni liikkuminen ei haittaa ja 

yrittäessäni pysyä paikoillani oloni on tavattoman epämukava ja jäykkä. En ole 

onnistunut poistamaan soittaessa liikkumistani, joskin pitkän aikaa yrittäessäni olla 

liikkumatta esiintyessäni, turhan suuri osa keskittymisestäni siirtyi esiintymistilanteessa 

soittamisesta tähän asiaan. Tämän ominaispiirteeni kritisointi on vaikuttanut 

itsetuntooni esiintyjänä ja olen kokenut huonommuutta, kun en pysty antamaan 

rauhallista vaikutelmaa itsestäni lavalla. 

Näin jälkikäteen, en voi olla pohtimatta, kuinka suuri osa saamastani kritiikistä on 

liittynyt siihen, että opettaja uskoo liikkumiseni haittaavan soittosuoritustani ja kuinka 

paljon siihen, että opettajat, jotka ovat huomauttaneet minulle tästä asiasta, ovat olleet 

itse temperamentiltaan vähemmän aktiivisia ja kenties kokeneet tämän vuoksi 

aktiivisuuteni häiritsevänä. Tämä voi varmasti tapahtua myös toisin päin ja luontaisesti 

paikallaan olevan oppilaan kehottaminen liikkumaan soittaessa voi tuntua oppilaasta 

epämukavalta ja olla soittamisen kannalta tarpeetonta. 

 



21 

   
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna-Viola Miettinen 

4.2 Soitonpettajan suhtautuminen esiintymisiin vaikuttaa myös oppilaan 

suhtautumiseen 

Katariina Nummi-Kuisma kirjoittaa artikkelissaan Muusikon optimaalisen 

esiintymisvireen tukeminen oppimisprosessissa, että opettajan ei tulisi yrittää ennustaa 

oppilaan tulevaa kehitystä. Tällöin on vaarana, että opettaja omilla ennakko-

oletuksillaan ohjaa oppilasta tiettyyn suuntaan, joka saattaa pahimmillaan estää 

oppilasta saavuttamasta täyttä potentiaaliaan. (2013, 129.) 

Nummi-Kuisma teroittaa myös positiivisten tunteiden merkitystä oppimisessa. Näin 

ollen soitonopettajan pitäisi tukea ja kannustaa oppilasta riittävästi, jotta hän saisi 

soittotunneillaan kokea mahdollisimman paljon positiivisia tunteita ja saavuttaisi näin 

parempia oppimistuloksia. (2013, 130.) ”Huomion kiinnittäminen omaan positiiviseen 

potentiaaliin voimistaa kulloistakin kokemusta ja lujittaa sitä osaksi 

persoonallisuuttamme” (Nummi-Kuisma 2013, 130). Tämä taas on omiaan hyvän 

itseluottamuksen säilyttämisessä myös esitystilanteessa. 

Juhani Mattilan mukaan kilpailutilanteissa ihmisen jännityksen voimakkuus vaihtelee 

paljolti sen mukaan, kuinka paljon hän toivoo voittoa ja kuinka pahana hän pitää 

häviötä. Pahimmassa tapauksessa ihminen arvottaa itseään sen mukaan, onnistuuko 

hän suorituksessaan vai ei. Kilpailutilanteen ei sinänsä tarvitse olla mikään varsinainen 

kilpailu, vaan yksilöiden välistä vertailua ja jonkin asteista kilpailua esiintyy jatkuvasti 

arkitilanteissakin. (2014, 85-86). Mielestäni soitonopettajan toiminnalla voi olla suurikin 

merkitys, jos hän esimerkiksi vertailee omia oppilaitaan keskenään oppilaan kuullen. 

Jotakin oppilasta tällainen vertailu saattaa puskea työskentelemään ahkerammin, kun 

taas joidenkin kohdalla vertailulla voi olla negatiivinen vaikutus ja oppilaan 

esiintymisjännitys saattaa pahentua entisestään. 

Uskon, että oppilaan kokemukseen esitystilanteesta vaikuttaa myös se, kuinka 

suuressa arvossa opettaja itse pitää juuri esityksessä onnistumista. Mikäli 

soitonopettaja lataa oppilaan harteille valtavat odotukset hänen suorituksestaan ennen 

esiintymistä ja mahdollisesti vielä ilmaisee oppilaalle tyytymättömyytensä esityksen 

jälkeen, saattaa esiintymistilanne saada joidenkin oppilaiden silmissä tarpeettoman 

suuren painarvon ja pilata häneltä positiivisen virittäytymisen esitykseen. 

Joidenkin oppilaiden suuri huoli esityksissä on se, muistaako hän esitettävän 

kappaleen varmasti ulkoa. Tällöin opettajan tuki ja ohjaus ulkoa opettelussa olisi 



22 

   
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna-Viola Miettinen 

tärkeää. Teppo Salakka kirjoittaa artikkelissaan ”Irti nuoteista” – johdanto nuotittomaan 

soittamiseen, että nuotittoman soittamisen kynnys kasvaa koko ajan, jos sitä ei tee. 

Tämän vuoksi nuotiton soittaminen olisi hyvä aloittaa jo mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa soitinopintoja, jotta se tuntuisi oppilaasta luontevalta. (Salakka 2014, 115.) 

Toisin sanoen, opettajalla olisi hyvät mahdollisuudet tukea oppilaan ulkoa soittamista ja 

vähentää siihen liittyviä epävarmuudentunteita esimerkiksi ottamalla tavaksi jo 

kappaleiden opettelun varhaisessa vaiheessa siirtää nuotit pois oppilaan näkyvistä 

silloin tällöin soittotuntien aikana, jotta oppilas huomaisi, kuinka paljon hän 

todellisuudessa jo osaa kappaletta ulkoa ja jotta toisaalta oppilas tottuisi pikkuhiljaa 

nuotittomaan soittotilanteeseen. Näin esityksessä ulkoa soittaminen ei olisi mikään 

erityinen tilanne vaan arkinen jatkumo nuotittomalle soitolle. 

Esiintymisen haasteista puhuttaessa soitonopettajan rooli on mielestäni suuri. Uskon 

edellä mainittujen asioiden vaikuttavan myös siihen, millaisena oppilas kokee 

esimerkiksi konserteissa esiintymisen ja kurssisuoritustilanteet. On tärkeää, että 

soitonopettajalla olisi edes jonkin verran tietoa psykologiasta ja temperamenteista, jotta 

hän osaisi toimia oppilaan kanssa vahingoittamatta tietämättömyyttään tämän 

itsetuntoa kommenteillaan ja lisäämättä esiintymisjännitystä omalla toiminnallaan. 

Opettajalle olisi eduksi, mikäli hän tietämyksensä avulla osaisi tukea oppilasta 

haasteissa ja rohkaista oppilasta oikealla tavalla lähestymään haastavalta tuntuvia 

tilanteita. 

Oman kokemukseni perusteella vaikuttaa siltä, että osalla soitonopettajista on melko 

hyvät valmiudet lähestyä oppilaan haasteita rakentavasti ja rohkaisten oppilasta 

kohtaamaan vaikealta tuntuvia asioita. Olen kuitenkin kohdannut myös tilanteita, joissa 

soitonopettajan valmiudet haasteiden kohtaamiseen oppilaan kanssa ovat olleet lähes 

olemattomat. Tällaisten tilanteiden seuraukset ovat olleet kauaskantoisia ja ne ovat 

vaikuttaneet oppilaan itsetuntoon voimakkaasti sitä heikentävinä. 
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5 KEINOJA HÄIRITSEVÄN ESIINTYMISJÄNNITYKSEN JA 

ALISUORIUTUMISEN KANSSA TOIMIMISEEN 

 

Olen opinnäyteyössäni pohtinut monia eri syitä, jotka saattavat aiheuttaa häiritsevää 

esiintymisjännitystä tai epävarmuutta ja jotka johtavat alisuoriutumiseen esityksessä. 

Syitä edellä mainittuihin on varmasti vielä enemmän kuin opinnäytetyössäni on 

käsitelty. Jokaisen esiintyjän taustat ja vaikuttimet ovat yksilöllisiä, joten mitään tiettyjä 

syitä, jotka olisivat aina päteviä jokaisella eri henkilöllä ja joka tilanteessa, on 

mahdotonta nimetä. Usein holtiton jännittäminen ja alisuoriutuminen johtuvat 

lukemattomien eri tekijöiden summasta. Itse aloittaisin asian ratkaisemisen tiedon 

hankinnasta, itsetutkiskelusta ja muiden ihmisten kanssa asiasta keskustelemisesta. 

Joissakin tapauksissa voisi olla viisasta käydä psyykkisen valmennuksen asiantuntijan 

vastaanotolla. Myös terapeutin tapaaminen voisi olla hyödyllistä ainakin sellaisissa 

tapauksissa, joissa ihminen kokee, ettei itse osaa ryhtyä ratkaisemaan omia 

haasteitaan tai ne tuntuvat erityisen raskailta käsitellä. 

 

5.1 Tunteiden tunnistaminen ja niiden hallinnan harjoittelu 

Mervi Juusola esittelee useita erilaisia tunnelukkoja, jotka saattavat aiheuttaa 

sosiaalisia pelkoja ja näin myös ahdistusta esiintymistilanteissa. Tunnelukoista 

puhuttaessa tarkoitetaan uskomuksia, jotka ovat syntyneet selviytymiskeinona 

vastineeksi erilaisille vaille jäämisen kokemuksille. Tunnelukot voivat ilmetä muun 

muassa välttelynä, suorittamisena, vaativuutena ja hyväksynnän hakemisena. (Juusola 

2015, 17.) Omiin tunnelukkoihin tutustuminen voisi olla avainasemassa esimerkiksi 

silloin, kun soittaja asettaa esiintymistilanteessa itselleen kohtuuttomat vaatimukset, 

eikä voi olla tyytyväinen kuin täydelliseen suoritukseen, jos siihenkään. 

Tunnelukkojen purkamisessa ja muutenkin omia haasteita pohtiessa olisi hyvä 

muistaa, ettei yksikään tunne itsessään ole paha tai negatiivinen. Niistä voi tehdä 

negatiivisen vasta tunteen aiheuttamat ajatukset tai niistä johtuva toiminta. (Juusola 

2015, 31.) Joka tunteessa on kolme osaa, joita ovat fysiologinen muutos kehossa, 
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käyttäytymisen muutos, sekä tietoisuus tunteesta (Juusola 2015, 30). Näitä voi pyrkiä 

hallitsemaan esimerkiksi hengityksellä, asioiden jäsentelyllä, etäisyyden ottamisella 

tilanteeseen ja omien asentojen ja ilmeiden muuttamisella, jolloin mieliala alkaa 

mukautua asennon mukaiseksi (Juusola 2015, 32). Myös ahdistusta voi opetella 

hallitsemaan kolmella tavalla. Sitä voi ennaltaehkäistä, ahdistusreaktion voi pyrkiä 

pysäyttämään tai ahdistusta aiheuttavia asioita voi harjoitella lähestymään vähän 

kerrallaan (Juusola 2015, 81). 

 

5.2 Esiintymiskynnyksen madaltaminen 

Esiintymistä voi harjoitella myös pienin askelin esimerkiksi esiintymällä ensin omalle 

perheelle tai muille läheisille tai esiintymällä omalle peilikuvalleen (Juusola 2015, 91). 

Juusolan esimerkissä on kysymys julkisesta puhumisesta, mutta uskon hänen 

ideoidensa toimivan myös soittamisessa. Esiintymiskynnystä voi madaltaa myös siten, 

että esittää vielä selvästi keskeneräisen kappaleen omille läheisilleen. Tällöin 

esityksessä täydellisyyden tavoittelu muuttuu toissijaiseksi, koska oletuskaan esityksen 

kulusta ei ole täydellinen. 

Lisäksi esiintymistä voi harjoitella äänittämällä tai videoimalla omaa soittoaan. Olen itse 

huomannut, että pelkälle kameralle soittaminen saa aikaan samankaltaisen reaktion 

kuin oikea esitystilanne, joten kameralle soittaminen toimii hyvänä tapana totutella 

esitystilanteeseen. Lisäksi tällöin voi jälkikäteen tutkia, miltä oma esiintyminen näyttää, 

sekä sitä, kuinka paljon omat tuntemukset todella näkyvät ja kuuluvat soitossa. Oman 

soiton katsominen ja kuunteleminen voi aluksi tuntua todella epämiellyttävältä, mutta 

sillä saa paljon realistisemman käsityksen siitä, mitä tilanteessa todellisuudessa 

tapahtuu. Olen myös itse äänittänyt paljon esiintymisiäni ja olen kokenut siitä olevan 

hyötyä. Usein olen esityksen jälkeen varma, että kaikki on mennyt pilalle ja olen tehnyt 

lukuisia virheitä. Kun olen jälkikäteen kuunnellut esityksen, olen monesti todennut, että 

yleisesti ottaen soittoni onkin kuulostanut kelvolliselta tai jopa hyvältä, eivätkä tekemäni 

”kamalat” virheetkään ole juurikaan erottuneet kuulokuvassa. 
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5.3 Soiton mentaaliharjoittelu 

Mentaaliharjoittelusta puhutaan nykyään suhteellisen paljon ja sitä neuvotaan 

tekemään, mutta tuntuu, että tarkempia ohjeita siihen, miten, kuinka paljon ja milloin 

mentaaliharjoittelua tulisi tehdä, annetaan melko vähän. Itse kuulin muusikoiden 

mentaaliharjoittelusta ensimmäisen kerran vasta aloitettuani opintoni Turun 

Ammattikorkeakoulussa. Sitä ennen olin kuullut ainoastaan psyykkisestä 

valmennuksesta, kuten esitystilanteen kuvittelemisesta omassa päässä ja 

totuttelemisesta tulevaan tilanteeseen sillä tavalla. Mentaaliharjoittelu siinä muodossa, 

josta olen saanut itse suurimman hyödyn kappaleiden opettelussa ja esiintymisiin 

valmistautuessa on kuitenkin aiemmin ollut itselleni vieras. 

Mentaaliharjoittelun tapa, jonka olen kokenut hyödyllisimmäksi itselleni, on todella 

yksinkertainen. Tekniikkaa voi hyödyntää niin nuotin kanssa harjoitellessa, kuin ulkoa 

soittaessa. Harjoituksen tarkoitus on saada kappale omissa ajatuksissa selväksi, jotta 

esitystilanteessa välttyisi yllättäviltä virheiltä ja sekaannuksilta. Olen saanut neuvoja 

harjoituksen toteuttamiseen omalta soitonopettajaltani ja esittelen harjoituksen 

sellaisena, kuin olen sitä itse toteuttanut. 

The Inner Game of Music-kirjassa esitelty harjoitusmetodi on hyvin samankaltainen 

kuin käyttämäni harjoitustapa, joskin joitakin eroavaisuuksiakin löytyy. Itse pidän 

tärkeänä, että sormia tai käsiä ei mielensisäisessä harjoittelussa liikuteta, vaikka The 

Inner Game-metodissa se on sallittua. On myös tärkeää soittaa harjoiteltu kappale 

omalla soittimella mentaaliharjoittelun jälkeen. Silloin huomaa, kuinka paljon 

helpommin mielessä harjoitellut liikkeet sujuvat soittaessa. (Green 1987, 72-73.) 

Mentaaliharjoittelun jälkeen oikealla soittimella soittaminen kannattaa myös, jotta voi 

varmistua siitä, että ei ole ”soittanut” mentaaliharjoittelussa missään kohdassa väärin. 

Jos jokin virhe on huomaamatta tullut, sen luultavasti tekee myös silloin kun soittaa 

oikeasti soittimellaan. Itselläni mentaaliharjoittelu on lisännyt huomattavasti varmuuden 

tunnetta ja luottamusta siihen, että varmasti osaan soittaa kappaleen joka kohdan. 

Harjoituksessa soitetaan kappale omassa päässä niin tarkasti kuin mahdollista. 

Kappaleen kuulokuva täytyy hahmottaa niin tarkasti, että se soi omassa päässä 

kirkkaana. Tarkoitus on soittaa kappale jokaista sormen liikautusta, asemanvaihtoa, 

jousen vaihtoa ja nyanssia myöten, niin kuin oikeastikin oman soittimensa kanssa 
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soittaisi, sekä kuvitella todellisessa soitossa oleva lihastuntuma ja äänen sävy 

sellaisena, kuin niiden haluaa esitystilanteessa olevan. 

Sormia tai käsiä ei tällaisessa harjoittelussa kannata liikuttaa, sillä silloin ajatuksissa 

harjoitteluun saattaa sekoittua lihasmuistin käyttö. Keho saattaa muistaa jonkin 

kohdan, vaikka todellisuudessa vain ajattelemalla ei muistaisikaan kohtaa kunnolla 

käyttämättä fyysisiä liikkeitä apuna. Itselleni tällainen mentaaliharjoittelu paljastaa 

sellon kanssa tapahtuvaa harjoittelua selvemmin, missä kohdissa kappaletta ovat ne 

kohdat, jotka eivät ole vielä vuoren varmoja. 

Toisin sanoen, jos en ole käynyt kappaletta läpi mentaaliharjoittelun avulla, saattaa 

olla, että epävarmat kohdat jäävät huomaamatta. Tällöin esitystilanteessa, kun 

kinesteettinen muistini heikkenee jännityksen aiheuttamien fyysisten tuntemusten 

vuoksi, muistissani ei vielä ole aukotonta varmuutta kappaleen kulusta ja ajatusteni 

selkeys ei pelastakaan minua, vaan soittoni sotkeutuu aiheuttaen alisuoriutumista. 

Edellä kuvailemani mentaaliharjoittelu ohjelmoi ja käyttää samoja hermostoalueita, joita 

todellisessa liikkeessäkin käytetään. Näin kinesteettinen muistaminen vahvistuu 

mentaaliharjoittelun myötä, samalla kun kappale jäsentyy ajatuksissa selkeämmäksi. 

(Green 1987, 72.) Ilman soitinta harjoitellessa saadaan kuitenkin eristettyä eri 

oppimisen ja muistamisen osa-alueita, joiden monipuolinen hallinta puolestaan lisää 

varmuutta esityksessä. Kuten Teppo Salakka toteaa artikkelissaan, jotta saadaan 

kestävä muistiprosessi, on tärkeää, että muistaminen on useamman aistin, kuten 

kuulo-, näkö- ja tuntoaistin varassa (2013, 116). Ajattelen, että on tärkeää osata 

kappale mahdollisimman monella eri muistamisen alueella, jotta yhden pettäessä 

esityksessä, muiden alueiden tuki auttaa jatkamaan eteenpäin kommelluksitta. 

 

5.4 The Inner Game of Music 

Mentaaliharjoitteluun ja psyykkiseen valmentautumiseen liittyviä oppaita, materiaaleja 

ja kirjoja on paljon. Nostan opinnäytetyössäni tarkempaan tarkasteluun The Inner 

Game -metodin, koska olen itse kokenut monet sen ajatuksista todella käyttökelpoisina 

ja useista kirjan tarjoamista harjoitteista on ollut minulle merkittävää hyötyä. The Inner 

Game of music perustuu W. Timothy Gallweyn kehittämään mentaaliharjoittelun 

metodiin, joka on alun perin suunnattu kilpaurheilijoille. The Inner Game of Music 
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puolestaan on basistin ja soitonopettajan, Barry Greenin yhteistyössä Gallweyn kanssa 

kirjoittama teos muusikoille ja musiikinopiskelijoille. 

Kirjassa jaotellaan soittaminen kahteen alueeseen, joista toinen alue on soittaminen ja 

se fyysinen tekeminen, joka näkyy ja kuuluu ulospäin. Sitä kirjassa kutsutaan nimellä 

”outer game”. Outer game on siis esimerkiksi esitys – lopputulos, jonka toivomme 

olevan mahdollisimman hyvä ja viimeistelty. Toinen soittamisen alue on puolestaan 

nimeltään ”inner game”, eli kaikki se, mitä soittajan pään sisällä tapahtuu hänen 

soittaessaan tai esiintyessään. Inner game -alueen haasteet eivät ole teknisiä, vaan 

koostuvat mielensisäisistä esteistä, kuten itsevarmuuden puutteesta, 

hermostuneisuudesta ja keskittymisen häiriöistä. (Green 1987, 21-22.) 

Usein ajatellaan, ja itsekin ajattelin pitkään, että esiintymisen epäonnistumisen tai siinä 

alisuoriutumisen syynä on se, että soittaja ei vain yksinkertaisesti ole riittävän 

valmistautunut ja harjoitellut esitystä tarpeeksi. Usein pidin omaa alisuoriutumistani 

esityksessä merkkinä laiskuudesta ja liian vähäisestä harjoittelusta, vaikka olisin 

todellisuudessa ollut harjoittelussani ahkera ja valmistautunut esitykseen hyvin. 

Nykyään ajattelen, että välillä mielensisäiset esteet ovat niin suuria ja ne nousevat 

esityksessä esiin niin voimakkaina, että pelkällä outer game –alueen harjoittelulla 

mielen esteet suistavat esityksen raiteiltaan. Näin ollen inner game on saatava 

toimivaksi, jotta onnistuminen outer game -alueella on mahdollista. 

Kirjassa kuvataan metodin perusajatus todella selkeästi yhtälöllä: 

P=p−i  

(Green 1987, 23). 

Yhtälössä P kuvaa sanaa performance, esityksen todellista lopputulosta, jonka esiintyjä 

saavuttaa. p kuvaa sanaa potential, esiintyjän osaamista ja kykyjä ja i puolestaan 

sanaa interference, esiintyjän kykyä ja taipumuksia asettua oman osaamisensa 

esteeksi. 

The Inner Game -metodin idea on pureutua mielensisäisiin esteisiin ja tarjota keinoja 

niiden selättämiseen, jotta soittaja yltäisi esiintyessään todelliseen potentiaaliinsa. 

(Green 1987, 23-24.) 
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Toisin sanoen, Greenin ja Gallweyn mukaan vähentämällä häiriötekijöitä samaan 

aikaan kun soittajan potentiaalia kehitetään instrumenttia harjoitellen, esityksen taso ja 

soittajan potentiaali tulevat lähemmäs toisiaan (Green 1987, 24). 

Toinen The Inner Game of music -kirjassa esiin nouseva teema on ihmisen tietoisen ja 

tiedostamattoman toiminnan ristiriita. Samasta ilmiöstä puhutaan myös vasemman ja 

oikean aivopuoliskon toimintana ja eroina. Kirjassa kuvataan näitä termein self 1 ja self 

2. Ajatus on, että self 1 ja 2 eivät ole niin tieteelliset eivätkä niin toimintasidonnaiset 

kuin esimerkiksi vasemmasta ja oikeasta aivopuoliskosta puhuttaessa. Niiden tarkoitus 

on ilmaista, kokeeko ihminen häiriötekijöitä vai onnistuuko hän ilmaisemaan omaa 

potentiaaliaan laajasti. Self 1 pyrkii usein esityksissä hallitsemaan ja analysoimaan 

tilannetta, kun taas self 2 edustaa vapaata ja rentoa ”selkäytimestä” tulevaa toimintaa. 

(Green 1987, 28-29.) Toisin sanoen, kirjassa esitetään, että usein jännitystä 

aiheuttavissa tilanteissa ihminen yrittää lisätä hallinnan tunnetta alkamalla kontrolloida 

ja arvostella omaa toimintaansa ylikorostuneen voimakkaasti, jolloin todellinen 

osaaminen ja rento tekeminen eivät saa sijaa. Kirjan yksi keskeisistä teemoista onkin 

juuri se, että ihminen löytäisi keinoja hiljentää tai jättää huomiotta self 1:n rentoa ja 

luottavaista keskittymistä ja tekemistä häiritsevät piirteet. 

Tässä keskeisenä osana toimivat lukuisat eri harjoitukset, joilla pyritään vahvistamaan 

kolmea eri osa-aluetta, jotka ovat keskeisessä osassa rennon keskittymisen 

saavuttamisessa. Erityiset kehittämisen kohteet ovat halu päästä tavoitteeseen, 

tietoisuus siitä, miten se saavutetaan sekä luottamus omiin kykyihin ja osaamiseen. 

(Green 1987, 42.) Green nostaa esille myös onnistumisen kannalta tärkeän asian: 

luvan epäonnistua. Kirjassa tarjotaan joitakin harjoituksia myös tämän 

harjoittelemiseen. Ideana harjoituksissa on päästää irti epäonnistumisen pelosta, joka 

kasvaessaan liian suureksi estää onnistumisen. (Green 1987, 45-46.) 

Kuten olen jo edellä todennut, esiintymiseen valmentavia teoksia on saatavilla paljon, 

joten alisuoriutumisesta tai häiritsevästä esiintymisjännityksestä kärsivän kannattaa 

uhrata aikaansa niihin perehtymiseen tarkemmin. Haasteiden kanssa selviytymiseen ja 

niiden voittamiseksi on tehtävissä paljon, joten oman ajan käyttämisestä näiden 

keinojen omaksumiseen tulee varmasti olemaan hyötyä. 

Uskon myös, että soitonopettaja tulee kohtaamaan ainakin jollakin tasolla 

esiintymiseen liittyviä haasteita työssään ja The Inner Game -metodiin tai joihinkin 

muihin mentaaliharjoittelun keinoihin tutustuminen olisi opettajalle hyödyllistä. 
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Tavoitteeni oli opinnäytetyössäni tutkia alisuoriutumisen ja liiallisen 

esiintymisjännityksen syitä, sekä tarjota keinoja niin oppilaalle itselleen, kuin myös 

opettajallekin niiden selättämiseksi. Toivon myös voivani lisätä ymmärrystä ilmiöön 

liittyen, sillä monelle, joka ei ole itse kärsinyt kovasta esiintymisjännityksestä, tilannetta 

voi olla vaikea ymmärtää. Menetelmänä opinnäytetyössäni käytin perehtymistä 

aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen, sekä keräämäni tiedon peilaamista aiheeseen 

liittyviin omiin kokemuksiini. 

Opinnäytetyötä tehdessäni oma ymmärrykseni ilmiöstä sekä kiinnostukseni aiheen 

syvempään tutkimiseen lisääntyivät merkittävästi. Uskon myös, että opinnäytetyöni voi 

auttaa musiikkipedagogeja ymmärtämään paremmin alisuoriutumiseen ajautuvia 

musiikinopiskelijoita sekä auttaa heitä tukemaan oppilaitaan kyseisen ongelman 

edessä. Opinnäytetyöni saattaa toimia myös alkusysäyksenä muusikoille, 

musiikinopiskelijoille ja heidän opettajilleen tällaisen haasteen purkamisessa. 

Uskon, että opinnäytetyöni tarjoaa riittävästi luotettavaa faktatietoa, jotta sitä voisi 

käyttää varteenotettavana pohjana pohdittaessa esiintymisen haasteisiin liittyviä 

kysymyksiä. 

Opinnäytetyöni on vasta pintaraapaisu aiheen tutkimisessa. Pelkästä 

mentaaliharjoittelun keinoista, jännittämisen perimmäisistä syistä tai opettajan 

vaikutuksesta esiintymisjännityksen kanssa työskentelyyn voisi kirjoittaa kokonaisen 

opinnäytetyön, joten aihetta erilaisten jatkotutkimusten tekemiseen on paljon. 
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