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ABSTRACT 

 

The purpose of this thesis was to find arguments for using band activities 

in sociopedagogical social work. The thesis was put into practice in Virve-

linranta, a nursing home maintained by Eteva, which was the commission-

er of this thesis. 

 

The frame of reference for activities and research consisted of social     

pedagogy, sociocultural animation and the method of figurenotes. The   

implementation of the activities was also supported by the band             

experience of the authors. The goal of the thesis was to find sociocultural 

features in the band activities. The research methods were participatory 

observation and group interview. 

 

A versatile group of features of sociocultural animation were found as a 

result of the thesis. For example, the features were related to cultural de-

mocracy and empowerment. The activities and the research indicated that 
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authors and clients. The method of figurenotes was found a useful method 

in learning how to play music, and it only requires average musical skills.  

 

The biggest challenge for the future is to arrange continuing possibilities 
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resources. Based on the results, the band activities also provide the staff a 
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1 JOHDANTO 

 

”Rumpali takoo rumpujaan, basson varressa persoonallisen tyyliin omaa-

va basisti täydentää rytmiä, ystäväni laulaa ja minä soitan. Soitan kuin en 

koskaan ennen ja nautin. Kylmät väreet menevät selkää pitkin ja haluaisin 

ottaa kappaleen uudestaan alusta heti sen loputtua. Yhdessä bändimme on 

enemmän kuin kukaan yksin, enemmän kuin osiensa summa. Bändimme on 

yksi elämäni tärkeistä asioista, olen etuoikeutettu kun meillä on tila, missä 

soittaa ja niin mahtavat kaverit soittamassa.” 

 

Bänditoiminta herättää opinnäytetyön tekijöissä tällaisia ajatuksia. Nämä 

ajatukset olivat risteilleet opinnäytetyöhahmotelmien kanssa silloin tällöin 

ja konkreettiseksi ideaksi ne muuttuivat kun tekijöille tarjoutui mahdolli-

suus tehdä opinnäytetyö Etevalle. Tekijöiden tavoitteena oli löytää perus-

teluja bänditoiminnan käytölle sosiaalipedagogisessa asiakastyössä. Käy-

tännössä siis työstettiin ajatusta siitä, miten nuo tekijöille rakkaat ja voi-

mauttavat kokemukset voidaan siirtää asiakastyöhön ja onko se ylipäätään 

mahdollista. 

 

Bänditoiminnan tuominen asiakkaiden arkeen on helposti johdettavissa 

sosiokulttuurisen innostamisen kulttuuriseen demokratisaatioon ja demo-

kratiaan (Kurki 2000, 58-59). Tässä tapauksessa asiakkailla on jo tilojen 

puolesta mahdollisuus osallistua musiikin harrastamiseen. Tekijöiden aja-

tuksena olikin tutkimuksen myötä näyttää erityisesti henkilökunnalle esi-

merkki siitä, miten harrastaminen voisi tapahtua. Reilut kolme kuukautta 

kestävä toiminnallinen jakso oli asiakkaan näkökulmasta lähinnä arkea ri-

kastuttava kokemus ja toivottavasti rohkaiseva sysäys musiikin harrasta-

miseen. 

 

Kuvionuottimenetelmä oli tärkeä työväline bändikerhon käytännön toteu-

tuksessa. Erityisryhmien bändikerhoja on toteutettu jo pitkään muun mu-

assa musiikin erityispalvelukeskus Resonaarissa, missä kuvionuotit on ke-

hitettykin. Tekijöiden tarkoituksena oli antaa paikallisella tasolla esimerk-

ki kuvionuottimenetelmän käytöstä. 

 

Seuraavassa luvussa esitellään tarkemmin työn teoreettisia lähtökohtia, 

joiden pääpaino on sosiaalipedagogiikassa ja kuvionuoteissa. Kolmannes-

sa luvussa pohditaan edellisiä tutkimuksia. Neljännessä luvussa selvitetään 

bändikerhon käytännön toteutus ja viidennessä avataan tutkimuksellisen 

osuuden rakenne. Kuudes ja seitsemäs luku tarjoavat opinnäytetyön johto-

päätökset ja pohdintaosion. Opinnäytetyö päättyy kahdeksannen luvun ar-

viointiin. 
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2 TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA 

 

Opinnäytetyön toiminta ja tutkimus pohjaavat sosiaalipedagogiikkaan ja 

sosiokulttuuriseen innostamiseen koulutusohjelman orientaation mukaises-

ti. Reflektio ja dialogi ovat asiakkaan kohtaamisen perusteita. Teoriaan on 

otettu mukaan myös pedagoginen, elämyksellinen, sekä yksilön näkökul-

ma. Tekijät esittelevät myös bänditoiminnan musiikkiterapeuttista puolta. 

Luvun lopussa käsitellään kuvionuotteja teoriasta käytäntöön. 

 

2.1 Sosiaalipedagogiset lähtökohdat 

 

Sosiaalipedagogiikassa tarkastelun kohteena on yksilön kasvun sosiaalinen 

puoli. Sosiaalipedagoginen teoria yhdistää kasvatustieteellisen ja yhteis-

kuntatieteellisen näkökulman, ja asettaa painopisteen yksilön tai ryhmän 

kokonaistilanteen tarkasteluun. Sosiaalipedagogisen ammatillisen toimin-

nan lähtökohtana on yksilön tai ryhmän sosiaaliseen ympäristöön pereh-

tyminen. Se tarkoittaa käytännössä sosiaalisten ja pedagogisten ongelmien 

yhteydessä annettavaa tukea, rinnalla kulkemista sekä itseapuun auttamis-

ta. Tavoitteena on palauttaa syrjäytyneitä takaisin yhteiskuntaan ja toisaal-

ta ehkäistä yksilöiden joutumista marginaaliin. Lisäksi pyrkimyksenä on 

kohdata yhteiskunnan epäkohtia, auttaa huono-osaisia ja edistää hyvin-

vointia, oikeudenmukaisuutta, yhteiskuntarauhaa, yksilön vapautta, yh-

teiskuntavastuuta, yhteisöllisyyden kokemista ja osallistamista sekä eh-

käistä leimautumista. (Hämäläinen & Kurki 1997, 14.) 

 

Sosiaalipedagoginen orientaatio toteutuu kolmella tasolla: kielellisellä, 

symbolisella ja toiminnallisella. Pedagoginen suhde on kaiken toiminnan 

keskeinen tukipilari ohjaajan ja asiakkaan vuorovaikutuksessa, jossa kas-

vatus- ja ohjaustyö tapahtuu. Sosiaalipedagogisen toiminnan metodologian 

perusta puolestaan on dialogi, ja se nojaa ihmisten väliseen vuorovaiku-

tukseen ja siihen, että ihmiset itse osallistuvat kaikkiin toimintaprosessin 

vaiheisiin. (Hämäläinen & Kurki 1997, 49.) Dialogissa autonomiaa ja ar-

vokkuutta kunnioitetaan. Tavoitteena on tukea nuorta esimerkiksi lai-

tosympäristössä kaikilla tasoilla. Keskeistä on luottamus asiakkaaseen, se-

kä hänen kykyynsä luoda ja kasvaa täyteen ihmisyyteen. (Timonen-Kallio 

2007, 51-75.) 

 

Bändikerhon toiminta painottui sosiaalipedagogisen orientaation toimin-

nalliseen tasoon. Ryhmäläiset osallistuivat toimintoihin, joista he saivat 

monenlaisia positiivisia kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä. Lisää 

toiminnan hedelmiä on luettavissa raportin tulososiossa. Monissa toimin-

noissa ryhmäläiset pääsivät ylittämään itsensä ja sen kautta vahvistamaan 

omaa persoonallista identiteettiään ja uskoa omiin kykyihinsä. 
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2.1.1 Sosiokulttuurinen innostaminen 

 

Kurki (2000) kuvaa kirjassaan sosiokulttuurisen innostamisen tärkeim-

mäksi näkökulmaksi ihmisten välisen vuorovaikutuksen. Toisaalta innos-

taminen on myös sosiaalistava ja kasvattava pedagoginen työmuoto. Sosi-

aalisten verkostojen luominen yksilölle, esimerkiksi bänditoiminnan kaut-

ta, on yksi innostamisen päätarkoituksista. Tarkoituksena on lisäksi herä-

tellä erilaisia tunteita sekä avata innostettavan maailmankuvaa ja lisätä 

kiinnostuksen kohteita ympäristöstään. Innostaminen tavoittelee myös ih-

misten välistä kommunikaatiota, pyrkii antamaan tukea oppimiseen ja 

kannustaa yksilöä tekemään päätöksiä sekä olemaan dialogissa muiden 

ihmisten kanssa. (Kurki 2000, 24-28.) 

 

Bändikerhossa asiakasta tuettiin oppimaan oppimisessa. Kappaleiden ja 

soittimien opiskelu tuotti asiakkaille kokemuksia onnistuneista oppimista-

pahtumista. Myös erilaisten tunteiden herääminen oli osa toimintaa. Ker-

hon puitteissa havaittiin onnistumisia, turhautumisia ja kaikkea siltä välil-

tä.  

 

Innostaminen tapahtuu tavoitteellisena toimintana yksilöiden sosiaalisten 

suhteiden sisällä. Se suuntautuu sekä ryhmään että jokaiseen ryhmän jäse-

neen tavoitellessaan pysyvien muutosten aikaansaamista yksilöiden, ryh-

mien ja yhteisöjen sosiaalisessa todellisuudessa. Innostamisen kautta jo-

kaisella on mahdollisuus löytää itsensä ja osallistaa itsensä elämänpiirinsä 

ja yhteisönsä elämään. Tavoitteena on yksilön pysyvä elämänlaadun pa-

rantaminen sekä erilaisten vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen kana-

vien löytäminen. Innostamisen ajatuksena on edesauttaa sellaisten ihmis-

suhteiden syntymistä, joissa kunnioitetaan jokaista ja hyväksytään jokai-

sen arvot, uskonto ja tausta. Lisäksi asiakkaalle pyritään antamaan mah-

dollisuus kuulua johonkin ja avartaa käsityksiään erilaisista asioista sekä 

vapautua elämään mahdollisimman täydesti ja tasapainoisesti omassa so-

siaalisessa todellisuudessa. (Hämäläinen & Kurki 1997, 205.) 

 

Sosiokulttuurisen innostamisen toteutusmenetelmiä on lukemattomia. Tär-

keimpiä toteutustapoja ovat kasvatukselliset, kulttuuriset ja taiteellisen il-

maisun metodit sekä sosiaalinen ja vapaa-ajan virkistystoiminta. Tavoit-

teena on edistää ihmisten järjestäytymistä ja oppimista tekemällä ja koke-

malla. Sosiokulttuurinen innostaminen jaetaan kolmeen ulottuvuuteen: pe-

dagogiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen. Näiden kautta pyritään paranta-

maan ihmisten elämänhallintaa omassa arkipäivässään. Innostamisen pe-

rimmäinen ajatus on olla sosiaalipedagoginen toimintamenetelmä, joka 

ilmenee kannustavana ja organisoivana toimintana saaden yksilöt, ryhmät 

ja yhteisöt luomaan dynaamista sosiaalista verkostoa. (Kurki 2000, 24-28.) 

Tekijöiden mielestä bänditoiminta ja soittaminen yhdistivät esimerkillises-

ti innostamisen kolme ulottuvuutta. 

 

Soittamisessa onnistuminen on palkitseva ja motivoiva kokemus. Par-

haimmillaan soittaminen on innostavaa toimintaa, jossa saa purkaa luo-

vuutta ja energiaa. Musiikkia voidaan käyttää välineenä monessa viiteke-

hyksessä. Se voi olla apuvälineenä terapiassa, tukena kuntoutuksessa tai 

toimia puhtaasti oppimiseen tähtäävänä prosessina. Opettajan roolissa oh-
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jaajan on joka tapauksessa pystyttävä säilyttämään tekemisen ilo, kuntout-

tajan roolissa taas on omaksuttava myös pedagogisia taitoja. Innostava oh-

jaaminen vaatii siis monialaista osaamista. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 

56.) 

 

Erityistä tukea kaipaavilla ja oppimishäiriöistä kärsivillä ihmisillä saattaa 

olla tavallista useammin heikko itsetunto ja vääristynyt minäkuva. Syyt 

voivat löytyä kiusaamiskokemuksista, hallinnan kokemuksen puutteista ja 

epäonnistumisista, mitä erilaisuuteen on saattanut liittyä. Ympäristö ei 

yleensä osaa suhtautua erilaisuuteen neutraalisti, vaan ilmapiiri voi muut-

tua sääliväksi sekä ylisuojelevaksi ja asiat tuodaan valmiina tai tehdään 

puolesta. Pedagogin tehtävänä bändikerhossa onkin antaa asiakkaalle vas-

tuuta ja tarjottava korvaavia kokemuksia onnistumisten ja tasa-arvoisen 

kohtelun muodossa. (Hagman 2004, 123-124.)  

 

2.1.2 Reflektio 

 

Asiakasryhmänä opinnäytetyön toiminnallisessa osiossa oli kolme lievästi 

kehitysvammaista nuorta Etevan Virvelinrannan toimipisteen yksiköistä. 

Bändikerhon tarkoituksena on saada nuoret toimimaan yhdessä yhteisen 

päämäärän hyväksi. Toiminnan aikana he oletettavasti kohtaavat onnistu-

misia, iloa, pettymyksiä ja epäonnistumisia. Eräiksi osatavoitteiksi kerhol-

la voi siis lukea myös nuorten tunneälyn, reflektiotaidon sekä dialogisuu-

den kehittymisen. Suuremmassa roolissa oli kuitenkin tekijöiden välinen 

reflektio. Tekijät reflektoivat toimintaa ja tutkimuksen tavoitteita jokaisen 

toimintakerran ympärillä. 

 

Reflektiolla tarkoitetaan Ojasen (2000, 27-28, 30.) mukaan ihmettelemis-

tä, pysähtymistä, kohtaamista ja uudelleen suuntautumista. Kokemuksia 

reflektoiden voi oppia näkemään uusia ja mielekkäitä ratkaisumalleja eri 

tilanteisiin. Reflektiota voidaan harjoitella joko itsenäisesti tai ryhmässä 

keskustellen. Ohjaajan roolina on auttaa ohjattavaa löytämään uuden op-

pimisen tilanteet ja rohkaista tätä etsimään omaa tyyliään. (Ojanen 2000, 

71-72.) Laitoksessa asuvalla nuorella voi olla menneisyydessään vuoro-

vaikutustilanteista huonoja kokemuksia ja täten vääristyneitä toimintamal-

leja. Heille voidaan onnistumisen kokemuksien kautta löytää uusia, posi-

tiivisempia tapoja ilmaista itseään, sekä uusia asioita, joiden kautta määrit-

tää itseään.  

 

Oman toiminnan arvioimista, analysointia, seurantaa, ja muuttamista pide-

tään oivana tapana päästä eroon rutiininomaisesta ja auktoriteetteja nou-

dattavasta ajatus- ja toimintamallista. Reflektoinnilla ihminen voi karistaa 

ajatusmaailmastaan itsestäänselvyydet. Hän voi luoda uuden informaation 

ja oman aktiivisen pohdinnan tuloksena syntyneitä omia käsityksiä ja us-

komuksia, jonka tuloksena luottamus omiin kykyihin, kokemuksiin ja asi-

antuntemukseen lisääntyy. (Ojanen 2000, 76.) Reflektiolla ei tarkoiteta siis 

pelkästään ajatustyötä, vaan siihen oleellisesti liittyvää uuden kokemuksen 

kautta oppimista ja uuden mahdollisen toimintamallin oivaltamista (Gran-

felt 1993, 28). Tärkeä osa opinnäytetyötä oli se, että tekijöitä oli kaksi. 
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Näin tekijät kykenivät toimimaan vastavuoroisesti reflektion ohjaajina toi-

silleen. 

 

2.1.3 Dialogi 

 

Dialogiksi kutsutaan vuoropuhelua, jonka tärkeimpänä tekijänä nähdään 

aito kuunteleminen ja avoimuus tuleville asioille. Se on tapa kohdata ja 

toimia ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. (Vilén, Leppämäki & 

Ekström 2002, 65.) Dialogi on parhaimmillaan kun osapuolet voivat aset-

tua tasa-arvoisesti, niin sanotusti subjekti-subjekti suhteessa, vuoropuhe-

luun, jossa molempien osapuolten sanomat asiat nähdään yhtä merkittävi-

nä. (Ojanen 2000, 62-64, 66.) 

 

Ihmisen kehittymistäkin tukee parhaiten dialogi, joka on luonteeltaan ref-

lektiivistä ja luovaa. Ihanteellista onkin, että ihmiset osallistuisivat vuoro-

puheluun, oppisivat kuuntelemaan omaa sisäistä dialogiaan ja näin löytäi-

sivät itsestään uusia kykyjä ja huomaisivat itsessään tapahtuvia muutoksia. 

Tällöin korostuu ohjaajien ja asiakkaiden kannustava asenne dialogisuu-

teen. Yleensä aktiivinen ryhmässä koettu tapahtuma on nähty oivana pon-

nahduslautana avoimempaa dialogista suhdetta kohti. (Ojanen 2000, 62-

64, 66.) 

 

Dialogiseen suhteeseen yltäminen edellyttää kunnioittavaa kohtaamista. 

Kunnioittavan kohtaamisen kokeminen mahdollistuu aidon ja välittömän 

vuorovaikutuksen alla, jossa jokainen ihminen hyväksytään ihmisenä, juu-

ri sellaisena kuin hän on. Kunnioittavaa kohtaamista ei voi opettaa toiselle, 

se on olemassa vain todellisissa tilanteissa. Omat kokemukset ja ihmisten 

kohtaaminen kehittävät kohtaamistaitoja. (Lehtonen 1998, 98-99.)  

 

2.1.4 Pedagoginen näkökulma 

 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus antoi mahdollisuuden perehtyä sosi-

aalipedagogiaan erityisesti pedagogisesta näkökulmasta. Tekijät toimivat 

ohjausroolissaan myös musiikinopettajina. 

 

Opetuksessa oppilas ja hänen oppimiseen liittyvät haasteensa on pyrittävä 

kohtaamaan yksilöllisesti. Pedagogin on jollain tavalla löydettävä oppi-

laalle sopiva tapa oppia. Ensimmäinen askel oppimistavan löytämisessä on 

analysoida oppilaan yksilöllinen suorituskyky. (Kaikkonen & Uusitalo 

2005, 78.) Bändikerhossa suorituskyvyn kartoittamiseen liittyy vahvasti 

jokaisen kerran alussa tehtävät rumpuharjoitukset. Harjoitusten avulla nä-

kee hyvin nopeasti sen, mihin oppilas voi parhaimmillaan kyetä. Niiden 

avulla saadaan helposti selville henkilön rytmitaju sekä rajat nopeudessa, 

tarkkuudessa ja keskittymisessä. Suorituskyvyn analysointi jatkuu läpi 

kerhon myös muiden instrumenttien kohdalla. Bändikerhon tavoitteita tu-

kee se, että soittimiin tutustumisen jälkeen asiakas saa tehdä enimmäkseen 
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sitä, mistä itse eniten pitää. Joku mieltyy rumpujen soittoon, toinen laula-

miseen.  

 

Pedagoginen tavoite on saada oppilaassa aikaan oppimista. Oppimisen ai-

kaansaaminen edellyttää opettajalta monenlaisia taitoja. Hänen on hallitta-

va opetettava aine, opetuksellinen lähestymistapa, erilaiset oppimistavat ja 

ymmärrettävä kasvatuksen perusteet. Kaikkonen toteaa, että opettajalle on 

hyötyä teoreettisesta osaamisesta ja kokemuksesta. Hän kuitenkin myön-

tää, ettei vanha hyväksi todettu malli välttämättä toimi kaikkien oppilaiden 

kohdalla. Oppilas tulisi voida kohdata aina ilman ennakkokäsityksiä ja -

olettamuksia. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 78-79.) 

 

2.1.5 Seikkailu- ja elämyspedagoginen näkökulma 

 

Seikkailupedagogia tuntee käsitteen huippuelämyksistä. Niiden etsiminen 

voi tapahtua ainakin kahdella tavalla. Ensimmäinen tapa on etääntyä todel-

lisuudesta. Siinä elämystä haetaan niin sanotusti kovaa ja korkealta, esi-

merkiksi laskeutumalla 40 metriä teollisuusrakennuksen huipulta. Elämän 

todellisuuteen kytkeytymättömänä pelkkä kokemus on vaihtelua arkeen, 

pelon voittamista tai hauskaa ajanvietettä, mutta ei niinkään elämyspeda-

gogiaa. Jotta huippukokemukset toimisivat tuloksellisina kasvuvälineinä, 

niiden on liityttävä ihmisen arkeen ja tultava osaksi sitä. Tämä onnistuu 

pohtimalla mitä ja miksi tehdään. Kokemus voi elämyspedagogisesti liit-

tyä omien rajojen hahmottamiseen ja ylittämiseen tai luottamuksen raken-

tamiseen asiakkaan ja ohjaajan välille. Kaikki tämä vaatii kuitenkin tuek-

seen keskustelua ja vuorovaikusta, dialogia. Toinen tapa saavuttaa huip-

puelämyksiä on kulkea kohti todellisuutta. Siinä kiihdyttämisen sijaan hi-

dastetaan vauhtia ja kohdistetaan fokus vaikkapa lähimetsään. Todellisuut-

ta ei rajata pois, vaan oikeastaan etsitään uusia tapoja nähdä sitä. Edelleen 

toiminta vaatii tuekseen ohjauksellista keskustelua, joka liittää toiminnan 

arkeen. Lähimetsä voi olla väylä käsitellä tunteita tai paikka pysähtyä ar-

jen kiireissä. (Lehtonen 1998, 105-106.) 

 

Bändikerhossa huippuhetkiä olivat myös esiintymiset. Esiintymisiä ei kui-

tenkaan pidetty varsinaisina tavoitteina, vaan ne tukivat ennemminkin 

kerhon rakennetta. Esiintymiset antoivat kerholaisille motivaatiota osallis-

tua ja sitoutua bändikerhoon. 

 

2.1.6 Yksilö yhteisössä 

 

Yksilö kuuluu nyky-yhteiskunnassa aina johonkin ryhmään. Yksilön ja 

ryhmän erottaminen on itse asiassa hankalaa, koska ryhmä muodostuu yk-

silöistä. Ryhmät ovat jatkuvassa liikkeen ja muutoksen tilassa, jonka seu-

raaminen on ohjaajan tärkeä ja joskus haasteellinenkin tehtävä. Ryhmä 

asettaa tavoitteensa itse. Kuitenkaan ulkopuolelta tulleet tavoitteet eivät 
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välttämättä haittaa, jos ryhmän omalle tavoitteiden asettelulle jätetään ai-

kaa. (Lehtonen 1999, 102-103.) 

 

Erityisryhmien kanssa toimiessa on otettava huomioon asiakkaiden yksi-

löllisyys. Vaikka asiakkaat tulisivat samasta hoitoyksiköstä samantyyppi-

sillä diagnooseilla, heillä jokaisella on yksilölliset lähtökohdat musiikki-

toiminnan toteuttamiseen. Sopiva etenemisvauhti on kartoitettava toimin-

nan kuluessa ja oman haasteensa tuottaa asiakasryhmän epätasainen edis-

tyminen. Kaikkonen mainitsee teoksessaan, että vaihtelevista lähtökohdis-

ta huolimatta kosketinsoittimien normaaliopetuksessa melodian soitto ja 

pohjasävelen kanssa säestys onnistuvat miltei välittömästi.  (Kaikkonen & 

Uusitalo 2005, 30.) 

 

Tämän opinnäytetyön kohderyhmän kohdalla ei kuitenkaan voitu puhua 

normaaliopetuksesta, suurimmat haasteet hahmottamishäiriöisen asiak-

kaan kanssa tulivat vastaan melodiasoiton rytmin säilymisessä. Melodia 

on kuitenkin harjoitelluissa kappaleissa äänien johdonmukainen sarja, eikä 

yksittäisiä ääniä silloin tällöin. Tekijät huomasivat, ettei kerhossa ole vält-

tämättä kannattavaa käyttää suhteettoman paljoa aikaa melodiapätkän har-

joitteluun, jos se tuntuu väkinäiseltä ja liian haastavalta. Etenemisvauhdin 

lisäksi myös toiminnan sisältö kannattaa miettiä asiakasryhmän mukaan. 

Yksilöopetuksessa paneutuminen melodiasoittoon voi olla toisella tavalla 

palkitsevaa. 

 

Bänditoiminta on luonnollisesti hyvin yhteisöllistä toimintaa. Aloittaes-

saan bändikerhon, soittaja sitoutuu parhaansa mukaan toimintaan ja yhtei-

sölle muodostetaan yhteiset tavoitteet. Soittaja sijoittaa yhteisöön oman 

osaamisensa ja saa itse takaisin mahdollisuuden löytää omia voimavaro-

jaan sekä oppia kuuntelemaan ja arvostamaan toisia. Musiikkitoiminta 

tuottaa suurimmalle osalle ihmisistä nautintoa. Ihminen toimii siten, että 

osatessaan nauttia jostakin, hän alkaa haluta lisää nautintoa. Tämän vietin 

herätessä ihminen aktivoituu ja alkaa vaikuttaa ympäristönsä epäkohtiin, 

jotta yhä suurempi nautinto olisi mahdollista. Normaalissa harjoitustilassa 

tämä saattaa näkyä kahvinkeittimen tai uusien soittimien hankintana. 

(Kaikkonen & Uusitalo 2005, 102.) 

 

2.1.7 Yksilö yhteiskunnassa 

 

Nyky-yhteiskunnassa palvelut ja toiminnot ovat jakautuneet omiin loh-

koihinsa, joista jokainen tuntuu ajavan omaa etuaan. On olemassa vaikka-

pa koulutoimi, vapaa sivistystoimi ja sosiaalitoimi. Ihminen on kuitenkin 

kokonaisvaltainen toimija useammalla kuin yhdellä sektorilla. Erityisryh-

mille järjestettävä kulttuuritoiminta toimii kuin huomaamattaan pioneerina 

näiden lohkojen yhdistämisessä. Esimerkiksi musiikkitoiminta voidaan 

nähdä osana taiteen perusopetusta ja toisaalta Dal Maso esittelee myös 

termin kulttuurinen sosiaalityö, joka kuvaa hyvin toiminnan rajoja rikko-

vaa luonnetta. (Dal Maso 2004, 24-26.) 
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Erityisryhmille, esimerkiksi kehitysvammaisille, on järjestelmällistä soi-

tonopetusta järjestetty vasta vähän aikaa, ja jo sen ansiosta kehitysvam-

maisia soittajia ja artisteja on nähty jo pariin otteeseen julkisuudessa asti. 

Kaikkonen pohtii, että jos musiikkitoimintaan satsataan jatkossakin talou-

dellisia ja henkisiä voimavaroja, on mielenkiintoista nähdä tämän kulttuu-

risen muutoksen vaikutukset. On innostavaa havaita, kuinka selkeästi yksi-

löiden ja pienryhmien kanssa tehtävä työ koskettaakin äkkiä isompaa kuu-

lijakuntaa. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 109.) 

 

2.2 Bänditoiminnan sovellukset musiikkiterapeuttisessa työssä 

 

Kuvionuottien kehittäminen alkoi kehitysvammaisten ihmisten parissa 

tehdyssä terapiatyössä. Huomattiin, että perinteinen terapia ei usein toimi 

tämän asiakasryhmän kanssa.  

 

Kehitysvammaisen ihmisen elämään ahdistusta aiheuttavia tekijöitä ovat 

arjen kaoottiset elementit. Tervekin ihminen ahdistuu tilanteissa, joissa ti-

lanteen merkitys ja seuraukset jäävät hämäräksi. Kaoottisuuden sijaan mu-

siikki on kuitenkin täynnä järjestystä. Musiikki sisältää oikeastaan monen-

tasoisia järjestyksiä. Musiikki perustuu monimutkaisiin ilmiöihin ja kukin 

ihminen hahmottaa musiikin erilaisella tavalla ja tasolla. Uusitalo kuvaa 

musiikkia tehtäväkentäksi, jossa jokaiselle on olemassa oma reitti. Lisäksi 

Uusitalo linjaa, että kehitysvammaiselle ihmiselle musiikin käyttö on mo-

tivoivaa miltei kaikilla tavoilla. Lisäksi ilahduttavaa on se, että he kykene-

vät monesti toimimaan musiikkitilanteessa resurssiensa äärirajoilla saa-

dakseen mahdollisimman suuren nautinnon.  (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 

14.) 

 

Jos musiikkia ajatellaan lääkkeenä kaoottisuuden tunteeseen, voidaan pu-

hua myös hallinnasta. Musiikki antaa mahdollisuuden hallinnan kokemuk-

seen. Kun samaa kappaletta toistetaan monta kertaa, ihminen oppii sen ra-

kenteita ulkoa ja tietää mitä seuraavaksi tapahtuu ja koska kappale loppuu. 

(Kaikkonen & Uusitalo 2005, 70.) 

 

Soittaminen on omiaan tarjoamaan mielekkäitä onnistumisen kokemuksia. 

Se tukee tarkkaavuuden kehittymistä, informaationkäsittelytaitoa sekä kä-

den ja korvan yhteistoimintaa. (Vikman 2001, 122, 128.) Kuvionuottien 

avulla tämä voimaannuttava työtapa saadaan myös haasteellisen kohde-

ryhmän ulottuville. 

 

2.3 Kuvionuottien teoria 

 

Kuvionuottimenetelmä on musiikkiterapeutti Kaarlo Uusitalon kehittämä 

nuottikirjoitusmenetelmä. Menetelmässä nuotti-informaatio merkitään vä-

rien ja muotojen avulla. Menetelmän tehokkuuden salaisuus piilee siinä, 

että samat värit ja muodot löytyvät myös soittimeen kiinnitetyistä tarroista. 
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Tämän yhdistelmän avulla soittaminen voi alkaa välittömästi. Soittajan on 

myös mahdollista kokea onnistumisen tunne ja soittamisen ilo jo ensim-

mäisellä soittokerralla. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 5.) Soitinkohtaista 

teoriaa havainnollistetaan käytännön kautta toiminnan kuvauksessa. 

 

2.3.1 Kuvionuottien synty 

 

Alun perin Kuvionuottimenetelmä on syntynyt musiikkiterapian käytän-

nön tarpeisiin. Kaarlo Uusitalo, oli aikanaan urallaan haasteellisessa tilan-

teessa. Musiikkiterapeuttina toimiminen kehitysvammaisten parissa osoit-

tautui vaikeaksi, sillä usein perinteiset musiikkiterapeuttiset prosessit ja 

lainalaisuudet eivät päteneetkään kehitysvammaisen ihmisen kanssa. Esi-

merkiksi traumojen käsittely analyyttisen ajattelun ja sen pohjalta tehdyn 

työstämisen avulla tuntui osittain turhalta. Toissijaisten tavoitteiden aset-

tamista, esimerkiksi motoriikan tai ilmaisun kehittämistä, ei tuolloin nähty 

kuuluvaksi terapiatyöhön. Yksi tärkeistä oivalluksista kohti kuvionuotteja 

oli se, että musiikkiterapeuttinen prosessi ei kyennyt korjaamaan kehitys-

vammaisen ihmisen elämää, vaikka masennuksen ja aggression syyt olisi-

kin jäljitetty oikein. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 62-65.) 

 

Kokeilut musiikin ja fysioakustisen tuolin parissa antoivat ymmärtää, että 

toistuvat musiikilliset ja värähdykselliset ilmiöt voivat kenties toimia jär-

jestyksen mallina. Siitä seurasi ajatus, että miksi kehitysvammaisten ih-

misten pitäisi tyytyä vain musiikin kuunteluun, jos sitä kautta ei kuiten-

kaan kyetty korjaamaan esimerkiksi trauman aiheuttamia oireita. Uusita-

lolle heräsi myös tavoite selvittää kuinka kehitysvammainen ihminen voisi 

oppia soittamaan helposti ja loogisesti. Olemassa olleet nuotinluvun hel-

potuskeinot olivat joko liian monimutkaisia tai niin yksinkertaistettuja, 

ettei niiden avulla ollut mitenkään mahdollista ymmärtää sointujen ja mu-

siikin rakenteita. Uusitalon mukaan kuvionuotit kehittyivät loppujen lo-

puksi varsin helposti. Kuvionuotit esiteltiin ensin neuropsykologille, joka 

kehotti jatkamaan idean jalostamista. Sen jälkeen saatiin Suomen kulttuu-

rirahaston apuraha kehitystyöhön ja esiteltiin menetelmä Sibelius-

Akatemian lehtorille, joka ohjasi Uusitalon Musiikin erityispalvelukes-

kukseen, Resonaariin. Resonaarissa menetelmä työstettiin nykyiseen muo-

toonsa. Melodian merkintätavan luominen pohjautui lauseeseen ”soita mi-

tä näet”. Seuraavassa kuvionuottien esittelyssä lukijakin voi huomata mer-

kintöjen loogisuuden. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 68-74.) 

 

2.3.2 Teoria käytännöksi 

 

Kuvionuottimerkistössä eri oktaavialat merkitään Kuvan 1 mukaisesti vi-

noristillä (C), neliöllä (c), ympyrällä (c1) ja kolmiolla (c2). Jokainen sävel 

merkitään omalla värillään: punainen (c), ruskea (d), harmaa (e), sininen 

(f), musta (g), keltainen (a) ja vihreä (h). Aika-arvot merkitään selkeästi 

nuotin pituudella, aina koko tahdin kestävästä äänestä, kahdeksas- ja kuu-
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destoistaosiin. Tauot ilmaistaan tyhjällä laatikolla ja laatikon pituus mää-

rittää tauon pituuden. Ylennykset ja alennukset merkitään nuolella joka 

suunnallaan ohjaa soittajan sormia ylös tai alas. (Kaikkonen & Uusitalo 

2005, 7-8.) 

 

 
 

Kuva 1. Kuvionuotit © Kaarlo Uusitalo, 1996. Kuvionuottisovellukset © Markku 

Kaikkonen, Kaarlo Uusitalo, 1998 (Uusitalo 2011) 

 

Melodian soittaminen kuvionuottien avulla on yksinkertaista. Edelliseen 

merkistön esittelyyn viitaten, nuottikuvasta näkee suoraan, mitä kosketinta 

esimerkiksi pianosta tulee painaa. Soinnuilla säestäminen on tehty hel-

pommin lähestyttäväksi uudenlaisen kielenkäytön avulla. Sointusoittami-

nen aloitetaan normaalisti soittamalla pelkkää sointulaatikon väriä. Kol-

misoinnun rakentaminen aloitetaan etsimällä pohjasävelelle kaveri. Kaveri 

löytyy kun pianossa jätetään yksi valkoinen kosketin väliin. C:lle kaveri, 

eli terssi, löytyy siis E:stä.  Valmis kolmisointu löytyy kun etsitään vielä 

toinen kaveri matkaan. Kaverille löytyy kaveri kun jätetään taas yksi val-

koinen kosketin väliin. C:n kaveri on siis E, ja kaverin kaveri on G. Kun 

pohjasävel ja kaverit soitetaan samanaikaisesti, on löydetty kolmisointu. 

Jos kaveri löytyy muualta, se ilmoitetaan nuottikuvassa Kuvan 2 havain-

nollistamalla tavalla nuolella. Kun soittaja kehittyy, hän voi yhdistää va-

semman käden sointusoittamisen ja melodiasoiton oikealla kädellä. (Kaik-

konen & Uusitalo 2005, 9-12.) 

 

 

 

Kuva 2. Kuvionuotit © Kaarlo Uusitalo, 1996. Kuvionuottisovellukset © Markku 

Kaikkonen, Kaarlo Uusitalo, 1998 (Uusitalo 2011.) 

 

Kuvionuottien idea havainnollistuu parhaiten juuri pianon tai muun koske-

tinsoittimen kanssa. Tutustuminen kuvionuotteihin kannattaa siis aloittaa 

pianolla. Pianossa myös äänen tekninen tuottaminen on alkavalle soittajal-

le yksinkertaista, kuka tahansa saa puhtaan äänen aikaiseksi, jos vain ky-

kenee painamaan kosketinta. Esimerkiksi kitarassa ja bassossa puhtaan 

äänen tuottaminen on ensimmäisellä kerralla vaikeampaa. Niissä soittajan 

on keskityttävä painovoimakkuuteen, oikeaan kohtaan, käden asentoon ja 

sen lisäksi näppäiltävä kieltä samaan aikaan toisella kädellä. On alkuvai-

heessa selkeä etu keskittää ajatustyö ja keskittyminen enemmän värin siir-

tämiseen kuultavaksi ääneksi kuin äänentuottamisen tekniseen toteutuk-

seen.  
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Soinnun ylennetty tai alennettu pohjasävel merkitään sointulaatikkoon 

nuolena kyseessä olevaan suuntaan. Sointukäännös merkitään sointulaati-

kon alareunaan kirjatulla alimmalla sävelellä. Sointukäännöksessä on sa-

mat äänet, mutta eri järjestyksessä. Kolmisointua monimutkaisemmat 

soinnut merkitään puolestaan lisäämällä tarvittava ylimääräinen ääni soin-

tulaatikon oikealle puolelle. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 13.) 

 

Kuten Kuvionuottien teoriasta huomataan, tulevat menetelmän rajat har-

voin vastaan erityisryhmien kanssa. Tämän opinnäytetyön puitteissa tehty 

bändikerho hyödynsi kuvionuotteja, mutta toiminnan kesto, kolme kuu-

kautta, ja asiakasryhmän asettamat haasteet eivät antaneet mahdollisuutta 

hyödyntää koko kapasiteettia, mikä kuvionuotteihin sisältyy.  

 

2.3.3 Kuvionuotit verrattuna tavallisiin nuotteihin 

 

Kuvionuottien avulla voidaan suhteellisen helposti merkitä primaariset pa-

rametrit eli oktaavialat, sävelet, sävelten kestot, ylennykset ja alennukset, 

tauot ja sointumerkit. Informaationkäsittelytapa on vastaavanlainen kuin 

perinteisessä nuottikirjoituksessa, niinpä soittaja voi taitojen ja valmiuksi-

en salliessa luontevasti siirtyä opiskelemaan tavallisen nuottikuvan käyt-

töä. Paitsi, että kuvionuotit toimivat eteisenä perinteiseen nuottimaail-

maan, menetelmä tarjoaa mahdollisuuden nuoteista soittamiseen sellaisil-

lekin kohderyhmille, joille se muuten olisi haasteellista tai jopa mahdoton-

ta. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 5.) 

 

Haasteena kuvionuoteille näyttävät olevan sekundaaristen parametrien 

(esimerkiksi voimakkuuden lisääminen tai vähentäminen) merkintäkeinot. 

Niiden merkintä siten, että ne olisivat tarkasti ilmaistavissa ja helposti lu-

ettavissa on vaikeaa. Niinpä soittajalle oleellinen informaatio kirjoitetaan 

kuvionuoteissa kirjaimin. Tavallisien nuottien ”forte” merkitään ”voimak-

kaasti” ja ”piano” ilmaistaan sanalla ”hiljaa”. (Kaikkonen & Uusitalo 

2005, 28.) 

 

Mainitut haasteet merkinnöissä eivät kuitenkaan nouse esiin kuvionuottien 

käyttäjien keskuudessa. Laajempien ja vaikeampien teosten esittäminen 

vaatii muutenkin soittajalta kokemusta soittamisesta ja monipuolista tie-

donkäsittelykykyä. Tähän vaiheeseen edetessä soittaja on tavallisesti jo 

luontevasti siirtynyt ja perehtynyt perinteisen nuottikirjoituksen maail-

maan. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 30.) 

 

Kuvionuoteista voi siirtyä tavallisen nuottikuvan käyttöön värinuottien 

avulla Kuvan 3 mukaisesti. Tässä merkintätavassa tavallisiin nuotteihin li-

sätään kuvionuottien värit. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 11.) Nuoteista 

keskustellessa voidaan käyttää myös vertauskuvaa kielistä. Monien mui-

den soittoa helpottavien metodien (esimerkiksi tabulatuurit) heikkous ku-

vionuotteihin verrattuna on nimenomaan suhde perinteiseen nuottikuvaan. 

Kuvionuotit eivät ole vierasta kieltä, jonka jälkeen tarvitsisi opetella täysin 

uusi kieli siirryttäessä tavallisiin nuotteihin. Kaikkonen kuvaa kuvionuot-
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teja perinteisen nuottikuvan selkokielenä. Jo ensimmäinen symbolivastaa-

vuuden ymmärtäminen vie asiakasta järkevällä tavalla kohti perinteisten 

nuottien ymmärtämistä. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 58-59.) 

 

 

Kuva 3. Kuvionuotit verrattuna tavalliseen nuottikuvaan. Kuvionuotit © Kaarlo Uusi-

talo, 1996. Kuvionuottisovellukset © Markku Kaikkonen, Kaarlo Uusitalo, 

1998 (Kuvionuottimenetelmä 2011) 

 

Ydinkysymys onkin miksi kuvionuotit todella helpottavat toimimista. Vas-

taus on yksinkertainen. Kuvionuotit toimivat erityisen hyvin sen takia, että 

menetelmässä musiikki organisoidaan yksiulotteisesti. Dosentti Seija Äys-

tö on tutkimuksissaan havainnut, että kahden ulottuvuuden samanaikainen 

huomioon ottaminen ja niiden varassa toimiminen voi olla liian vaikeaa 

esimerkiksi kehitysvammaiselle ihmiselle. Tätä voidaan havainnollistaa 

aika-arvojen kautta. Perinteinen nuottikuva ilmaisee aika-arvon tietyllä 

nuottisymbolilla, merkitys on siis symbolinen ja abstrakti. Kuvionuoteissa 

aika-arvo näkyy selkeästi nuotin pituutena. Näin soittajan ei tarvitse miet-

tiä, mitä mikin symboli tarkoittaa kun merkitys näkyy suoraan silmien 

edessä. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 127.) 

 

2.4 Vammaistyön näkökulma 

 

Kehitysvammaisia ihmisiä pidetään usein erityisen musikaalisina. Käsitys 

tulee siitä, että kehitysvammaiset ihmiset saattavat välillä näyttää valtavä-

estöä avoimemmin tunteensa ja saattavat innostua voimakkaammin musii-

kista. Kuitenkin tarkastellessa kehitysvammaisten musiikkiryhmää peda-

gogisesti, voidaan todeta, että musiikillisesti asiakkaiden taidot ja osaami-

nen ovat vastaavia ja monesti heikompia kuin niin kutsutun tavallisen mu-

siikkiryhmän jäsenien. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 80.) 

 

Kehitysvammaisten ihmisten oppimiseen liittyvät haasteet voidaan jakaa 

kahteen eri ryhmään. Rakenteeseen liittyvät haasteet vaikuttavat lyhytkes-

toiseen muistiin, tarkkaavuuteen ja havaintokykyyn. Prosessihaasteet puo-

lestaan tulevat esiin aktiivisissa prosesseissa, esimerkiksi kertaaminen, 

mieleen painaminen ja mieleen palauttaminen voivat olla vaikeita. Oppi-
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miseroihin vaikuttavat kehitysvamman aste, laatu ja mahdolliset lisävam-

mat. (Ikonen 1999, 10-11.) 

 

Kehitysvammaisten ihmisten kanssa toimittaessa musiikista innostuminen 

ja sen näyttäminen ovat joka tapauksessa tekemiselle suuri voimavara. Oh-

jaajan ei kuitenkaan pitäisi tyytyä siihen. Kaikkosen ja Uusitalon teoksessa 

mainitaan esimerkki kehitysvammaisten ihmisten musiikkiryhmästä, jossa 

asiakkaat soittavat vapaasti marakasseja ja ohjaajat soittavat kappaletta it-

se. Marakassien vapaa heiluttaminen saattaa tyydyttää sosiaalisesti, mutta 

Kaikkosen mukaan myös erityisryhmille olisi tarjottava mahdollisuus mu-

siikin oppimiseen. Ohjaajan on siis huomioitava asiakkaan oppimispoten-

tiaali. Päämäärättömän heiluttelun sijaan asiakkaalle voi tarjota väyliä uu-

sien voimavarojen löytymiseen, antaa haasteita ja kohdata hänet tasaver-

taisena oppijana. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 80.) Eikä sovi unohtaa, et-

tä myös pedagogilla on mahdollisuus oppia uutta asiakkaan ja opetuspro-

sessin kautta. 
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3 AIEMPIA TUTKIMUKSIA 

 

Opinnäytetyötä varten tekijät tutustuivat tutkimusten ohessa Kirsi Vikma-

nin (2001) tekemään toimintatutkimukseen Kuvionuottimenetelmän ulot-

tuvuudet pianonsoiton alkuopetuksessa, sekä Jaakko Erkkilän ja Kimmo 

Lehtosen vuonna 1999 toimittamaan Musiikkiterapian monet kasvot – kir-

jaan. Tekijät pohtivat näkemyksiään peilaten havaintojaan näihin aikai-

semmin tehtyihin teoksiin. 

 

3.1 Kuvionuottimenetelmän ulottuvuudet pianonsoiton alkuopetuksessa – toiminta-

tutkimus eri kohderyhmillä 

 

Kirsi Vikmanin tekemässä tutkimuksessa tutkittiin kuvionuottien mahdol-

lisuuksia pianonsoiton alkuopetuksessa. Toimintatutkimuksessa tarkastel-

tiin lisäksi erilaisia oppimisprosesseja. (Vikman 2001, 6.) Vaikka tämän 

opinnäytetyön toiminta käsitteli pianon lisäksi myös muita bändisoittimia, 

tekijät ovat Vikmanin kanssa samaa mieltä siitä, että kuvionuotit tarjoavat 

hyvät lähtökohdat musiikin soittamiseen ja sen opetteluun. 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten piano-opetus kuvionuottien 

avulla tukee oppimista soittamisen eri osa-alueilla, sekä miten kuvionuot-

tiajattelusta voidaan siirtyä tavanomaiseen nuottikirjoitukseen. Vikman to-

teutti tutkimusprosessinsa opettamalla neljälle eri kohderyhmälle pianon-

soittoa kuvionuottimenetelmää hyväksikäyttäen. Kutakin ryhmää hän 

opetti kolme kuukautta. Tutkimuksen aineisto kerättiin tutkijan päiväkir-

joista, oppituntien videoinneista, kyselylomakkeista sekä oppilaiden van-

hempien ryhmähaastatteluista. (Vikman 2001, 6.) 

 

Tutkimuksessaan Vikman meni tätä opinnäytetyötä pidemmälle. Hän käyt-

ti opetuksessaan työtapoina soittamista, laulamista, liikuntaa, luovaa toi-

mintaa, kuuntelua ja musiikin teorian harjoituksia. Tekijät päätyivät kui-

tenkin samoihin johtopäätöksiin Vikmanin kanssa siitä, että Kuvionuotit 

mahdollistavat musiikin yksilöllisen opetuksen ja helpottavat musiikin 

merkityksen etsimistä. (Vikman 2001, 6-7.) 

 

Tuloksina Vikman listaa onnistumisen kautta kasvavaa itsetuntoa ja moti-

vaatiota. Kuvionuottien käyttö opetuksessa antaa valmiuksia musiikin ra-

kenteen ymmärtämiselle, niin käytännössä kuin teoriassakin. Kuvionuotit 

mahdollistavat musikaalisuuden ja musiikin toteutumisen lähes kaikille. 

(Vikman 2001, 7.) Nämä samat ja tärkeät havainnot tehtiin myös tämän 

opinnäytteen parissa toteutetussa bändikerhossa. 

 

Kuvionuottien lisäksi Vikman siirtyi käyttämään myös perinteistä nuotti-

kirjoitusta kohderyhmissään neljän vaiheen kautta. Ensiksi soitettiin ku-

vionuoteista, tämän jälkeen kuvionuotit siirrettiin nuottiviivastolle. Tämän 

jälkeen käytettiin värinuotteja, joista lopulta siirryttiin perinteiseen nuotin-

nokseen. Vikman tuli tutkimuksessaan siihen tulokseen, että kuvionuotit 
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helpottavat kohderyhmillä oppilaan soittamaan oppimista ja antavat paljon 

opetuksen mahdollisuuksia opettajalle. (Vikman 2001, 7.) 

 

3.2 Artikkelikatsaus 

 

Kirjaan Musiikkiterapian monet kasvot on Suomen musiikkiterapiayhdis-

tys halunnut koota artikkeleita, jotka esittelevät kliinisen musiikkiterapian 

eri keinoja ja työmuotoja. Teokseen tutustuminen oli hedelmällistä, se to-

della nosti Kuvionuottien merkityksen uuteen arvoon. Kirjassa puhuttiin 

esimerkiksi kehitysvammaisten kanssa toteutetusta orkesteriprojektista. 

Tässä kohtaa nostamme esiin kohtia, jotka nykyään ja kuvionuottien teori-

aan perehtyneenä herättivät huomion. Täytyy muistaa, että Kuvionuotti-

menetelmän kehitys on ollut vuonna 1999 vasta alussa. 

 

Orkesterin harjoittamismetodin esittely alkoi pianosta. Pianon kosketti-

miin oli merkitty värillisin tarroin eri tarkoituksissa avustavat merkit. Tiet-

ty sointu merkittiin vaikkapa yhdellä värillä ja toinen toisella, kappaleen 

mukaan. Vapaassa improvisaatiossa saatettiin merkitä vaikkapa kaikki 

blues-skaalaan kuuluvat äänet merkitä punaisella, jotta kaikki painetut ää-

net ovat oikeita. Mallet-soittimilla, kuten ksylofonilla, saatettiin järjestää 

ksylofonin palat siten, että oikea melodia tulee kun naputtaa äänet järjes-

tyksessä vasemmalta oikealle. (Raine 1999, 132.)  

 

Kuvionuottien teoriaan perehtyneenä, tekijät pohtivat, että tällainen mer-

kintätapa ei anna soittajalle mahdollisuutta ymmärtää musiikin rakennetta, 

puhumattakaan siirtää oppimaansa perinteisen nuottikuvan puolelle. 

 

Basson kohdalla metodit olivat oikeilla jäljillä. Soitossa saatettiin käyttää 

vain vapaiden kielten ääniä. Jos sormella painaminen nauhavälistä onnis-

tui, nauhaväleihin saatettiin laittaa värillisiä teippejä merkeiksi oikeista 

kohdista. Myös rumpujen soitto oli kutakuinkin samanlaista kuin Ku-

vionuottimenetelmässä. Rumpusetti ja rummut ovatkin rytmisiä soittimia, 

joita asiakas voi soittaa oman taitotasonsa mukaan, aina yksittäisen rum-

mun soittamisesta, koko setin soittamiseen molemmilla jaloilla ja käsillä. 

(Raine 1999, 132.) 

 

Tällä tavalla harjoitetussa orkesterissa pianisti ja malletisti kokivat kenties 

musiikillisesti hämmentäviä hetkiä kun kappaletta vaihdettiin. Koko sys-

teemi muuttui ja piti opetella uuden kappaleen logiikka. Myös basisti koh-

tasi tämän ongelman mikäli virettä muuteltiin. Kuvionuottien etu on siinä, 

että asiakas voi soittaa soitinta siinä kunnossa kuin alan ammattilaisetkin 

soittavat ja silti saada aikaan musiikillista ääntä. Poikkeuksen tähän tuo 

ehkäpä nelikielinen kitara. Siinä on jouduttu tekemään kompromissi, mut-

ta syy on hyvä: kuusikielisen kitaran soittamisen harjoittelu vaatii aluksi 

pitkäjänteistä harjoittelua ja on haastavaa kenelle tahansa. Nelikielisessä 

kitarassakin on kuitenkin logiikka, joka ei vaihdu kappaleen mukaan. Itse 

asiassa logiikka on suurin piirtein sama kuin normaalissakin kitarassa ja 

siirtyminen kuusikieliseen on suhteellisen helppoa. Jälleen kerran ku-

vionuottimenetelmä tukee soittamisen jatkoa seuraavalle tasolla.  
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4 BÄNDIKERHON TOIMINNALLINEN OSUUS 

 

Soittaminen on nähtävä ennen kaikkea prosessina. Erityisopetuksessa läh-

tökohtana saattaa alkuvaiheessa olla vain ja ainoastaan nuoteista soittami-

nen. Kuvionuottimenetelmä pyrkii luomaan tästä alusta mahdollisimman 

jouhevaa. Visuaalisuus kehittää asiakkaan hahmotuskykyä ja asiakas alkaa 

hiljalleen motorisen toiminnan lisäksi näkemään ja kuulemaan soittami-

sessa muitakin elementtejä. Kaikkonen määrittelee, että todellinen muu-

sikkous syntyykin vasta siinä vaiheessa kun soittaja oikeasti kuulee soit-

tamansa musiikin musiikkina, eikä vain vaikkapa satunnaisina urkusoun-

deina. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 14) 

 

Kuvionuottien kehittäjät suosittelevat magneettitaulua ja kuvionuottimag-

neetteja käteväksi työvälineeksi soitonopetukseen (Kaikkonen & Uusitalo 

2005, 25). Bändikerhossa käytettiin magneettitaulua ja sovellettiin ku-

vionuottimagneettien puuttuessa sointumerkit pahvista. Erivärisistä kar-

tongeista leikattiin suorakaiteen muotoiset laput, värit vastasivat ku-

vionuottivärejä. Pahvien takaosaan laitettiin teipit, joiden avulla merkkien 

siirtely oli mahdollista. Tilanteen mukaan sointulaput sijoitettiin joko tau-

lulle, mistä useampi asiakas näki ne kerralla, tai asiakkaan eteen nuottite-

lineelle. Asiakasryhmän valmiudet ja soitonopettelun tavoitteet ohjasivat 

omaa merkintätapaamme. Toimintaympäristömme bänditilaan oli asennet-

tu kaikkiin soittimiin kuvionuottitarrat. Kolmen kuukauden aikana päästiin 

osittain eroon yksinkertaisista pahvilapuista siten, että asiakkaat kykenivät 

seuraamaan kappaletta suoraan kuvionuottikirjasta. Selkeät ja kirkkaat 

pahvilaput ovat kuitenkin lyömätön työväline esimerkiksi keikkatilantees-

sa, jollaiseen bändikerhokin huipentui. Tekijät uskovat, että ne lieventävät 

omalta osaltaan mahdollista jännittämistä. Konserttitilanteessa erityistä tu-

kea tarvitsevien ryhmän ohjauksesta kannattaa riisua kaikki ylimääräinen 

ja keskittyä vain olennaiseen. 

 

On tärkeää, että oppilas ymmärtää, miten hänen tulee toimia nähdessään 

nuottisymbolin. Kaikkonen ja Uusitalo kuvaavat vastaavuuden ymmärtä-

mistä kolmivaiheiseksi prosessiksi. Ensin taululle laitetaan esimerkiksi 

punainen lappu (tai ympyrä, jos oikeaoppisesti noudatetaan kuvionuottien 

teoriaa). Sitten soitetaan punaista kosketinta koskettimistolta. Näin oppilas 

huomaa yhteyden taulun ja soittimen välillä. Toisessa vaiheessa vaihde-

taan taululle seuraava väri, vaikkapa ruskea, ja pyydetään asiakasta soit-

tamaan se. Suoritusta voi tukea sanallisesti kehottamalla soittamaan ruske-

aa. Kolmannessa ja viimeisessä vaiheessa punainen ja ruskea laitetaan tau-

lulle yhtä aikaa ja asiakkaan tulee soittaa niitä vuorotellen näytettäessä. 

Asiakasryhmästä riippuen voidaan tarvittaessa vielä varmistaa, että asiakas 

todella ymmärtää informaation muodon. Tämä onnistuu kääntämällä laput 

siten, että ruskea tuleekin ensin. Jos oppilas soittaa edelleen punaisen en-

sin, hän ei vielä ymmärrä vastaavuutta. (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 25.) 

Kaikkosen ja Uusitalon kehittämä teoriapohja antoi hyvät eväät tekijöille 

bändikerhon toteutusta varten. 
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4.1 Bändikerhon valmistelu 

 

Bändikerhon valmistelu aloitettiin hyvissä ajoin keskustelemalla Etevan 

Virvelinrannan yksikön esimiehen kanssa opinnäytetyöstä ja siihen liitty-

vistä käytännön asioista. Itse kerhon muodostaminen alkoi siten, että bän-

dikerhoa mainostettiin toimipisteen eri yksiköissä ja halukkaita pyydettiin 

ilmoittautumaan mainosjulisteeseen. Ilmoittautumisajan umpeuduttua yk-

sikön työntekijät esittelivät tekijöille kolme osallistujaa. 

 

Kerholaisille pidettiin kolme soittimiin tutustumiskertaa tammi-

helmikuussa, jonka jälkeen keskityttiin bänditoimintaan ja yhdessä teke-

miseen. Bändi kokoontui kerran viikossa helmi-toukokuussa. Bändipäi-

väksi sovittiin tietty päivä ja aika, joka toistui viikoittain. Toiminta sisälsi 

soiton opettelua bändisoittimilla ja yhteissoittoa asiakaslähtöisesti valittu-

jen kappaleiden parissa. Ohjaajat pyrkivät toimimaan rennossa ja paineet-

tomassa ilmapiirissä, jossa virheet olivat sallittuja ja niistä pystyi oppi-

maan. Tekijät myös soittivat ja lauloivat itse yhteissoiton tukena. Bändi-

toiminta sisälsi yhden suuremman esiintymiseen, sekä toisen pienemmän 

esiintymisen toimipisteen hoitajille. 

 

Tekijät huomioivat opinnäytetyössään vaitiolovelvollisuuden ja intimiteet-

tisuojan, mikä huomioidaan niin raportoinnissa, aineiston käsittelyssä kuin 

tulosten esittämisessä. Seuraavaksi esitellään toimintakertojen sisältöä. 

 

Tekijät aloittivat ensimmäinen toimintakerran esittäytymällä kerholaisille. 

Samalla ryhmäläiset esittelivät itsensä tekijöille ja toisilleen. Heille kerrot-

tiin myös kerhon aikataulusta, tavoitteista ja rakenteesta. Esittelyssä pyrit-

tiin luomaan positiivinen ilmapiiri, jonka voimalla kerho lähti hyvin käyn-

tiin. Pidemmittä puheitta kerhossa voitiin aloittaa soittaminen. Soittimiin 

tutustuttiin ensimmäisten kolmen kerran ajan. Tekijät päättivät esittää soi-

tinosion preesensissä ohjemaisessa muodossa, jolloin lukija voi käyttää 

raporttia tältä osin oman ohjaustyönsä tukena. 

 

4.2 Ensimmäinen toimintakerta 

 

Ensimmäisellä 60-90 minuuttia kestävällä kerhokerralla ehditään pereh-

tymään djemberumpuun ja kosketinsoittimiin. On hyvä, jos kosketinsoit-

timia ja rumpuja on enemmän kuin yksi, mutta soittimien vähyys ei estä 

soittamasta ryhmässä. Myös laulaminen on mahdollista. 

 

Djemberumpu 

 

Soitto aloitetaan djemberummulla. Sen korvikkeena voidaan käyttää myös 

muita rumpuja tai pintoja, jotka saadaan rumpumaisesti asettua asiakkaan 

syliin tai eteen. Djembeharjoittelulla pyritään herättämään asiakas musii-

killisesti ja rytmillisesti, aisteja tavallaan valmistellaan musiikkia varten. 

Työskentely kehittää rytmitajua, keskittymistä, muiden seuraamista, kuun-

telua ja motoriikkaa. Sävelkorvaa lukuunottamatta se harjoittaa monia mu-
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siikillisia osa-alueita. Harjoituksen avulla voidaan samalla kartoittaa asi-

akkaan lähtötaso kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla. 

 

Rummutusharjoituksessa ohjaaja näyttää mallia, asiakkaiden tehtävä on 

seurata ja matkia. Kutakin vaihetta tehdään niin kauan, että asiakas pääsee 

oikeaan rytmiin mukaan. Tempo valitaan asiakkaan kykyjen mukaan. On 

toki hyvä aloittaa rauhallisesti, mutta ei liian hitaasti, jotta rytmiä on hel-

pompi seurata. Ääneen neljään laskemista on hyvä käyttää tukena. 

 

a) Aloitetaan silittämällä kädellä ympyrää rummun kalvolla, vaihdetaan 

kättä 

 

b) Lyödään kämmenellä iskuja, vaihdetaan kättä 

 

c) Otetaan kapula (keppi, kynä tms.), lyödään iskuja sillä 

 

d) Vuorotellaan kapulaiskuja ja kämmeniskuja. Esimerkiksi kahdeksan ku-

takin peräkkäin, sitten neljä, kaksi ja yksi. 

 

e) Otetaan käyttöön myös rummun kyljet. Kokeillaan niiden taputtelua en-

sin kädellä ja kapulalla. Sitten voidaan suorittaa seuraava kuvio: kädellä 

kalvoon, kepillä kalvoon, kädellä kylkeen, kepillä kylkeen. Tätä voidaan 

myös tehdä iskusarjoja vähentämällä: 8 -> 4 -> 2 -> 1. Näin asiakas pysyy 

mukana, ja kokee onnistumisen iloa. 

 

f) Tätä voi jatkaa varioiden rytmiikkaa, esimerkiksi nejäsosille:  

I I x x 

I merkitsee iskua,  x kuvaa taukoa. Tauko voidaan myös sanoa ääneen. 

 

g) Kun edellä mainitut alkavat sujumaan voidaan ottaa askel kohti rumpu-

komppia. 

 

Otetaan käyttöön tavut: BUM - BUM - TSÄK - x 

 

BUM:n kohdalla hallitseva käsi lyö rumpua, TSÄK puolestaan lyödään 

toisella kädellä. Taukoa voidaan korostaa huutamalla väliin sana ''ja''. 

 

Kun asiakasryhmä hallitsee bumbumtsäk-kompin, voi ohjaaja soittaa tai 

laulaa rytmin päälle jotain, jotta kompin merkitys paljastuu.  

 

Tällä djembe-harjoituksella voidaan aloittaa vaikkapa jokainen bändiker-

hon kerta. Vain mielikuvitus on rajana kuvioiden ja rytmien kehittelyssä. 
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Kuva 4. Djemberumpu (Kuva © Kristian Ahjoniemi) 

 

Kosketinsoittimet 

 

Pianosäestys voidaan aloittaa luontevimmin kahdella erilaisella tavalla. 

Sykesäestys on helpoin tapa. Siinä kappaletta säestetään soittamalla säes-

tyssoinnun väriä kappaleen sykkeessä. Syke tarkoittaa iskuja neljäsosille 

kappaleen tempon mukaisesti. Sykesäestystä voi kehittää soittamalla poh-

jasäveltä kaverin kanssa ja sitten kokonaisena kolmisointuna. Myös kah-

della kädellä soittamista voi harjoitella. Sointusäestys on toinen tapa. Se 

voidaan aloittaa soittamalla sointu vain jokaisen tahdin alkuun ykköselle. 

Melodian laulaminen tai soittaminen tukee oppilaan säestysharjoittelua. 

Sointusäestystä voi jatkaa soittamalla neljäsosa tai puolinuottisykkeessä. 

Vasen käsi voi tulla mukaan soittaen pohjasäveltä. Vaikeusastetta voidaan 

lisätä soittamalla vuorotellen eri käsillä. Myös tyylilajille ominaisia säes-

tysmalleja on mahdollista harjoitella.  (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 14.) 

 

Pianon tai syntetisaattorin soittaminen kannattaa aloittaa hyvin yksinker-

taisella kappaleella. J. Karjalaisen Kolme Cowboyta on oivallinen aloitus-

kappale riippumatta soittajien musiikillisista kiinnostuksista. Soinnut löy-

tyvät kuvionuottikirjasta ja internetistä. Soitto kannattaa aloittaa keskitty-

mällä ensin pelkkään säkeistöön. Soittimen soittajaa suositellaan vaihta-

maan kun on päästy kohtaan g). Näin pidetään innostus yllä ja jätetään 

mielenkiintoa jatkoa varten. Usein 5-10 minuuttia on riittävä aika a - g -

kohtiin ensikertalaisilla. Toimettomat oppilaat voivat joko seurata piano-

opetusta tai rytmittää harjoittelua rumpusetillä. Rumpusetin kanssa voi-

daan soveltaa rytmejä, jotka ovat sujuneet djembellä. 

 

Pianossa on oltava kuvionuotit merkittynä Kuvan 5 mukaisesti. Neljään 

laskemista kannattaa jälleen korostaa joko ääneen tai sormilla näyttämällä. 

Pianoon tutustuminen aloitetaan. 

 

a) Asiakas siirtyy soittimen ääreen ja häntä pyydetään etsimään punainen 

pallo-C. 
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b) Painellaan C-kosketinta ja pyritään hakemaan haluttu tempo neljäsosil-

le. Ohjaaja voi asettaa punaisen C -kortin nuottitelineelle soittajan eteen, 

kortin voi valmistaa vaikkapa itse. 

 

c) Etsitään ruskea pallo-D. Samoin haetaan oikea rytmi vain D-kosketinta 

painellen ja asetetaan ruskea D-kortti soittajan eteen. 

 

d) Samat toimenpiteet mustalle pallo-G:lle. 

 

e) Palataan punaiseen pallo-C:hen samaan tapaan. 

 

f) Asiakkaan edestä pitäisi nyt löytyä punainen, ruskea, musta ja punainen 

kortti. 

 

g) Aloitetaan kierron harjoittelu. Tarvittaessa aluksi voidaan ottaa hi-

taammin. Ohjaaja voi näyttää esimerkkiä soittamalla oktaavia korkeam-

malta tai matalammalta. Siirrot voidaan ensin tehdä C:stä D:hen ja takai-

sin, kohta ottaa kolmas sointu mukaan ja lopuksi koko kierto. Ohjaaja voi 

myös näyttää sormella tai kapulalla kortteja, kertoen missä mennään ''pu-

nainen, punainen, punainen, punainen, ruskea, ruskea, ruskea, ruskea, 

musta, musta, musta, musta…'' 

 

h) Jos edellä mainittu tuntuu sujuvan hyvin, voidaan ottaa mukaan sävelen 

terssi. Sitä kutsutaan kuvionuoteissa sanalla ''kaveri''. Esimerkiksi C:n ka-

veri on E. Kunkin sävelen kaveri löytyy Kolme Cowboyta kappaleessa si-

ten, että perussävelestä siirrytään kaksi valkoista kosketinta oikeaan. Näin 

ollen sormien väliin jää yksi tyhjä valkoinen kosketin. 

 

i) Tällä tyylillä kappaleen säestys onnistuu jo melko mukavan kuuloisesti. 

Ohjaaja voi tukea soittoa vaikkapa kitaralla ja laululla.  

 

j) Kosketinsoittamista voi varioida eri rytmityksillä. Esimerkiksi yksi pia-

nisti voi soittaa urku- tai jousisoundilla pelkkiä tahdin mittaisia pitkiä ää-

niä, samalla kun toinen soittaa neljäsosia tavallisella pianosoundilla. 

 

 

 

Kuva 5. Koskettimet kuvionuotein (Kuva © Kristian Ahjoniemi) 
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4.3 Toinen toimintakerta 

 

Kerho aloitetaan jälleen djembe-rummutuksilla. Tarkoituksena on luoda 

kerholle struktuuri, jossa rummutukset kuuluvat jokaisen kerhokerran al-

kuun. Djembe-rummutus antaa kerholle selkeän aloituksen ja valmistaa 

kerholaiset tulevaan bändisoittamiseen. Toisella kertaa rummutukset voi 

toteuttaa seuraavalla tavalla. 

 

a) Rummutetaan samaan tahtiin rumpua yhdellä kädellä, rummutuksen oh-

jaaja laskee koko ajan myös rytmiä, ”yksi, kaksi, kolme, neljä” 

 

b) Jatketaan samaa rytmiä rummuttaen ”yksi ja kaksi” oikealla kädellä ja 

”kolme ja neljä” vasemmalla kädellä. Tilanteessa, jossa ohjaaja on asettau-

tunut vastapäätä kerholaisia nähden, täytyy muistaa, että toimitaan ikään 

kuin peilikuvana. Tällöin kerholaiset voivat usein katsoa mallia ohjaajasta 

ja soittaa rytmiä väärillä käsillä. Pääasia on, että soittavat kädet vaihtuvat. 

 

c) Soitetaan edelleen neljäsosia kahdella kädellä, joista toisessa kapula 

 

d) Tehdään kierto, jossa yhdistetään edellisiä elementtejä ja lisätään vielä 

yksi uusi. Jokaista vaihetta soitetaan kaksi iskua. Vaiheet ovat: käsi rum-

puun, kapula rumpuun, kädellä rummutetaan rummun kylkeä, kapulalla 

rummutetaan rummun kylkeä. Ohjaaja laskee edelleen ”yksi, kaksi, kolme, 

neljä”. 

 

e) BUM-BUM-TSÄK -rummutukset 

 

Rummutuksen perusidea toimii samalla tavalla, kuin ensimmäiselläkin 

kerralla. Lisätään soittamisen mielekkyyttä ja haastetaan soittajien taitoja 

muuntelemalla harjoitusta. 

 

 BUM-BUM(kädellä) – TSÄK(tyhjä) – x  

 BUM-BUM(kapulalla) – TSÄK – x  

 BUM-BUM(taukoa)-TSÄK(kapulalla) – x 

 BUM-BUM(kädellä)-TSÄK(kapulalla) – x  

 

f) Pidetään kierros, jossa jokainen keksii oman rytmin, jota muuta matki-

vat. 

 

Kerrataan tämän jälkeen edellisen kerran pianokuviot Kolmen Cowboyn 

säkeistön osalta. Tämän jälkeen käydään läpi Kolme Cowboyta -

kappaleen b-osa. B-osassa on ainoastaan yksi sävel tai sointu, mitä ei ole 

vielä harjoiteltu. F-sävelen väri on sininen. Lopuksi yhdistetään osat ja 

soitetaan koko kappale läpi.  

 

Sähköbasso 

 

Soittimena käytetään yleistä nelikielistä sähköbassoa, johon on otelautaan 

merkitty kuvionuotit. Aluksi tutustutaan soittimen toimintaan ja siihen, 
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miten soittimesta saadaan kuulumaan haluttu sävel. Bassoa soitettaessa 

käytetään aluksi ainoastaan soittimen alinta E-kieltä. 

 

a) Asiakkaalle asetetaan basso oikeaan asentoon. Olkahihnan on hyvä olla 

melko lyhyenä, ja asiakkaan on hyvä seistä tai istua käsinojattomassa tuo-

lissa. 

 

b) Asetetaan asiakkaan vasemman käden etusormi E-kielen VIII nauhavä-

liin. Asiakasta voi tarvittaessa auttaa painamaan kieltä otelautaan. Oikean 

käden etusormella soitetaan E-kieltä. 

 

c) Käydään sävelten vaihtoa läpi jo entuudestaan tutun Kolme Cowboyta – 

kappaleen avulla. Punainen C-sävel löytyy VIII nauhavälistä, ruskea D-

sävel X nauhavälistä, musta G-sävel III nauhavälistä ja sininen F-sävel I 

nauhavälistä. Jälleen käytössä voivat olla värilliset kortit nuottitelineellä, 

kuten kosketinsoittimessakin edellä. 

 

Soitetaan bassolla neljäsosia tai pitkiä säveliä sointukierron mukaisesti. 

Havainnollistetaan sävelen vaihtoa sanallisella ohjauksella sekä tarvittaes-

sa osoitetaan sormella nuottitelineellä olevia värikortteja. 

 

4.4 Kolmas toimintakerta 

 

Toimintakerta alkaa djembe-harjoituksella. Rummutukset käydään läpi 

struktuurin mukaisesti ja lopuksi otetaan mukaan improvisaatiota. Impro-

visaatiossa kaikki soittavat aluksi tuttua bumbumtsäk-komppia. Tähän 

päälle jokainen vuoronperään soittaa soolon ja merkistä antaa vuoron toi-

selle. Improvisaatiokierroksella ohjaajan ote tulee olla innostava, tämä 

helpottaa kerholaisia heittäytymään soittoon. 

 

Laulu 

 

Kuvionuotteja ei voida hyödyntää laulamisessa yhtä tehokkaasti, kuin soi-

tettavien bändisoittimien kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

kerhon ohjaajien on hyvä ottaa päävastuu laulamisesta ainakin aluksi. Lau-

lamiseen on kuitenkin hyvä innostaa ja sitä kannattaa tukea. Ryhmässä 

voidaan laulaa yhdessäkin. 

 

Nelikielinen kitara 

 

Nelikielinen kitara (Kuva 6) viritetään paksuimmasta kielestä lähtien seu-

raavasti: A-E-A-E. Puhumme seuraavassa c-soinnuista, d-soinnuista ja 

niin edelleen, mutta soinnut ovat todellisuudessa kvinttisointuja, eli soin-

nussa soi vain kaksi eri säveltä, kumpikin tuplana. Näin ollen ei ole väliä 

onko kappaleessa duureja tai molleja, kvinttisoinnut sopivat kumpaankin, 

mikä on kätevää. 

 

a) Asiakkaalle asetetaan kitara oikeaan asentoon. Kitaran kanssa pätevät 

samat säännöt, kuin sähköbasson kanssa.  
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b) Näytetään asiakkaalle kädestä pitäen barree-otteen muodostaminen eli 

etusormella painetaan kaikki kielet III nauhavälistä (C-sointu) 

 

c) C-soinnun jälkeen etsitään ruskea D-sointu V välistä. Sitten musta G-

sointu X välistä. Kertosäkeen sininen F-sointu löytyy VIII nauhavälistä. 

 

d) Tarvittaessa värilliset kortit pidetään nuottitelineellä, edellisten soitti-

mien mukaisesti 

 

e) Aloitetaan sointukierron harjoittelu kuten kosketinsoittimilla. Kappa-

leena J. Karjalaisen Kolme Cowboyta. 

 

f) Kitaransoittoa voi varioida erilaisilla rytmityksillä, samaan tapaan kuin 

kosketinsoittimilla. Asiakkaalle on hyvä mainita, että hän voi soittaa sa-

moin kuin äsken pianolla, joko pitkiä tai lyhyitä, kumpi tuntuu paremmal-

ta. 

 

 
 

Kuva 6. Nelikielinen kitara kuvionuotein varustettuna (Kuvat © Kristian Ahjoniemi) 
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Rumpusetti 

 

On aika siirtyä bumbumtsäkistä eteenpäin. Tällä kertaa voidaan yrittää 

suoran beat-kompin sujumista rumpusetillä.  

 

Suora beat-komppi eli niin sanottu peruskomppi: 

 

HI-HAT  I I I I

  

VIRVELI  x x I x 

 

BASSORUMPU I x x x 

 

Komppi kannattaa rakentaa siiten, että ensin haetaan hi-hat- ja virveli-

iskut kohdalleen. Jalan lisääminen sujuu toisilla luontevasti, toisilla se voi 

tuottaa suuria vaikeuksia. Harjoittelu kuitenkin parantaa taitoa. Jos jalan 

lisääminen ei suju, voidaan kappaletta rytmittää ilman bassorumpua. 

 

Jos peruskompin rytmitys tuntuu liian haastavalta, voidaan muokata seu-

raavanlainen vaihtoehtoinen komppi: 

 

HI-HAT  I x I x 

 

VIRVELI  x x I x

   

BASSORUMPU I x x x 

 

Siis joka toinen pelkkä hi-hat, joka toinen hi-hat virvelin kera. Tällä taval-

la saadaan tuntumaan hi-hattiin ja peruskomppia voidaan hioa myöhem-

min uudelleen. 

 

Edelleen kannattaa muistaa soittajan vaihtaminen 5-10 minuutin välein. 

Näin vältytään turhautumisilta ja intoa riittää pidempään. Kosketinsoitti-

met ovat monelle hyvä hengähdyssoitin, samoin laulu, jos se tuntuu mu-

kavalta. Pienistäkin onnistumisista kehutaan, virheet korjataan positiivi-

sessa hengessä. 

 

Kolmannen toimintakerran lopetus (välireflektio) 

 

Toimintakerran lopuksi voidaan istua hetkeksi rauhassa alas. Kolme kertaa 

on käyty, miltä tuntuu? Millaista oli tänään lähteä bändikerhoon? Asiak-

kailta voi kysellä mahdollisia lempibändejä tai lauluja, joita he haluaisivat 

jatkossa soittaa. Ohjaajat voivat ottaa potentiaaliset ehdotukset muistiin ja 

tutkia, onko niitä mahdollista toteuttaa bändikerhossa. Jotkut kappaleet 

voivat olla sointukiertojen ja rytmityksen kannalta turhan haasteellisia 

bändikerholle. Mitä ammattitaitoisemmat ohjaajat, sitä paremmin pysty-

tään vastaamaan ryhmän toiveisiin. Voi olla nimittäin tarvetta soinnuttaa, 

sovittaa ja yksinkertaistaa kappaleita, jolloin ne ovat sopivia kerholaisille. 

Täysin mahdollista on myös käyttää kuvionuottikirjoja, niissä on valmiita 

sovituksia eri kappaleista. 
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4.5 Toimintakerrat 4 - 12 

 

Loput toimintakerrat voidaan käsitellä yhdessä luvussa. Kerrat olivat hy-

vin samanlaisia ja tutkimushavainnotkaan eivät juuri vaihdelleet kerroit-

tain.  

 

Jokainen kerhokerta aloitettiin struktuurin mukaisella djembe-

rummutuksella. Asiakkaat oppivat nopeasti tämän tavan ja osasivat odot-

taa paikoillaan rummutuksien alkua. Käden pyörittämisestä siirryttiin aina 

erilaisiin rytmisoittoihin. Rummutuksissa otettiin asiakaslähtöisesti ideoita 

kerholaisilta. Soolorummutukset, jossa taustana on muiden soittama bum-

bumtsäk –rytmi syntyi kerhon aikana yhdessä asiakkaiden kanssa. Soolo-

kierrokset olivat palautteen mukaan kaikkien mielestä mieluisaa soittamis-

ta.  

 

Alkurummutuksien jälkeen kerrattiin edellisen kerran soittoharjoituksia. 

Asiakkaille vakiintui nopeasti lempisoittimet ja heitä tuettiin erityisesti 

näissä soittimissa. Myös muita soittimia kerrattiin ja pidettiin taitoja yllä. 

 

Asiakkaat eivät osanneet nimetä potentiaalisia kappaleita, joita kerhossa 

soitettaisiin, joten ohjaajat antoivat kerholaisille ehdotuksia kappaleista. 

Näistä valittiin yhdessä mieluisat kappaleet. Harjoitelluista kappaleista al-

koi vakiintua kerhon ohjelmisto. Tätä ohjelmistoa harjoiteltiin, ja jokaisel-

la oli kuhunkin kappaleeseen sovittu rooli. 

 

Kertojen päätteeksi ohjaajat pitivät lyhyen keskustelutuokion ryhmäläisten 

kanssa. Siinä pohdittiin paitsi seuraavaa toimintakertaa ja sen sisältöä, 

myös menneen kerran kohokohtia. Asiakkaiden lähdettyä ohjaajat reflek-

toivat omaa ja toistensa toimintaa ja suunnittelivat seuraavan toimintaker-

ran rungon. Reflektoiva työtapa oli suuressa roolissa toiminnallisen osuu-

den onnistumisessa ja tutkimuksellisen osuuden kehittämisessä. 

 

4.6 Esiintyminen 

 

Bändikerho sai pyynnön esiintyä puolivirallisessa tilaisuudessa. Asia otet-

tiin puheeksi kerhossa, jolloin yksi asiakkaista ilmoitti heti, ettei halua 

esiintyä julkisesti. Hänen päätöstään kunnioitettiin, mutta muiden kahden 

halukkaan kerholaisen kanssa päätettiin tilaisuuteen osallistua. Ohjelmisto 

koostui luontevasti niistä kappaleista, joita oli ehditty enemmän harjoitte-

lemaan. Haasteena harjoittelussa oli saada kappale jatkumaan yhtenäisenä 

soitannallisen virheen jälkeenkin. 

 

Ennen esitystilaisuutta osaa kerholaisista jännitti paljon. Jännityksen lie-

ventämiseksi päätettiin harjoitella vielä kerran akustisesti yhdessä ja käydä 

kappaleet kertaalleen läpi. Itse esitys sujui suunnitelmien mukaan ja juon-

taminenkin luonnistui sujuvasti kerholaiseltamme, vaikka sitä ei etukäteen 

suunniteltukaan. Kerhon ohjaajat osallistuivat soitollaan esiintymiseen, 

mutta kerholaisille annettiin mahdollisimman paljon tilaa toteuttaa itseään. 
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Ohjaajien rooli olikin olla enemmän tukena kuin varsinaisina soittajina. 

Soiton jälkeen esiintyminen reflektoitiin nopeasti yhdessä. Esiintymistun-

nelmia käytiin läpi tarkemmin seuraavalla kerhokerralla. 

 

4.7 Kerhon lopetus 

 

Viimeiselle kerralle oli sovittu, että pidetään avoimet ovet kaikille haluk-

kaille. Olimme käyneet asiaa läpi hyvissä ajoin myös kerhossamme. Pai-

kalle viimeisiä harjoituksia seuraamaan tulivat kerholaisille tutut ihmiset. 

Tutuille ihmisille soittaminen ja oppimansa taidon näyttäminen tuntui ole-

van tärkeää kerholaisille. Silminnähtäviä olivat myös tuttujen ihmisten re-

aktiot, kun he näkivät bändikerhon tuoman kehityksen kerholaisissa. Soit-

tamisen, yhdessä tekemisen ja onnistumisen ilo näkyi ja tuntui kerhon 

viimeisessä kerrassa. Tekijöistä tuntui, että he olivat onnistuneet tehtäväs-

sään. Vielä soittamisen jälkeen käytiin yhdessä syömässä jäätelöt. Jäätelön 

äärellä selitettiin kertaukseksi, että kerho loppuu ja mitä se tarkoittaa. 

Bändikerholla oli selkeä aloitus ja näin ollen myös selkeä lopetus. 

 

5 TUTKIMUKSELLINEN OSUUS 

 

Tutkimuksellisessa osuudessa kerrotaan aluksi toimintatutkimuksellisesta 

työotteesta sekä avataan tutkimuksen lähtökohtia ja tavoitteita. Tutkimus-

tehtävän ja –tavoitteiden asettamisen lisäksi selvitetään myös aineiston ke-

ruu- ja analyysiprosessit. 

 

5.1 Toimintatutkimuksellinen työote 

 

Opinnäytetyön tutkimuksellinen osuus noudatti toimintatutkimuksen peri-

aatteita. Kurtakko (1998) vertaa toimintatutkimuksen tekoa löytöretkei-

lyyn. Molempiin liittyy epävarmuus siitä, että etukäteen ei voi tietää löy-

tääkö etsimänsä vai jotain aivan muuta. Itselle vieraan asian tutkiminen 

vaatii tutkijalta itsensä peliin laittamista, sitoutumista ja uskoa omiin työ-

välineisiin. Toimintatutkimus on tutkimuksellisuuden ohella myös sosiaa-

lista, pragmaattista, pedagogista ja emansipoivaa toimintaa. Toimintatut-

kimukselle on ominaista, että tutkimusprosessia ei suunnitella etukäteen 

valmiiksi, vaan prosessi pysyy avoimena. Suunnitelmista voidaan poiketa 

ja tavoitteita muuttaa, jos tutkimuksen tekijät niin päättävät. Tieteellisen 

lähestymistavasta tekee dokumentointi ja kerätyn aineiston avulla tehtävä 

tutkimus. Tutkijat pitävät yllä tutkimuksellista otetta niin toiminnan aikana 

kuin sen jälkeenkin. Tutkimusprosessin aikana tehdään useita arviointeja, 

joissa on mahdollisuus korjata tavoitteita tai prosessin kulkua. (Kurtakko 

1998, 135-136.) 
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Toimintatutkimus pitää yleensä sisällään sekä tieteellisiä, että käytännölli-

siä kysymyksenasetteluja. Tieteelliset kysymykset pyrkivät tuottamaan 

kokemukseen perustuvaa teoriatietoa ja malleja. Käytännölliset kysymyk-

set puolestaan tähtäävät erilaisten käytäntöjen muuttamiseen. (Kurtakko 

1998, 137.) 

 

Opinnäytteen toimintatutkimus haki tieteellisellä tasolla vastauksia tutki-

muskysymykseen, mutta ohessa saatiin myös käytännön kokemuksia ku-

vionuottimenetelmän käytöstä, mikä omalta osaltaan jakaa tietoa ja saa 

toivottavasti yhä useamman työskentelemään tämän oivan menetelmän pa-

rissa. 

 

Jotta voidaan puhua toimintatutkimuksesta, toiminnan on täytettävä seu-

raavat kolme ehtoa. Ensiksi tutkimuksen kohteena on oltava sosiaalinen 

käytäntö, joka on altis muutoksille (Kurtakko 1998, 138). Erityisryhmien 

bänditoiminta ja ylipäätään kaikki ihmisten välinen kommunikaatio täyt-

tävät tämän kohdan. Toiseksi toiminnan on edettävä suunnittelun, toimin-

nan ja havainnoinnin spiraalisena kehänä, jossa vaiheet toteutetaan kriitti-

sesti ja systemaattisesti (Kurtakko 1998, 138). Tekijät pitivät jokaisen 

bänditunnin jälkeen pienen välireflektion, jossa pohdittiin kerran antia ja 

mahdollisia muutoksia seuraavalle kerralle. Kolmanneksi todetaan, että 

osallistujat ovat jokaisessa vaiheessa vastuussa toiminnastaan ja sen inten-

siteetistä itselleen ja muille (Kurtakko 1998, 138). Bändikerhoa pitäessä 

intensiteetti oli säilytettävä jokaisella toimintakerralla. Yhtäkään toiminta-

kertaa ei ollut mahdollista toteuttaa puoliteholla, jokaiseen kertaan oli to-

della keskityttävä. Se, että ohjaajina toimineet tekijät toimivat parina, oli 

tekijöiden mielestä toteutusta tukeva tapa toimia. 

 

Toimintatutkija on kiinnostunut ongelmien vähentämisen ja poistamisen 

problematiikasta. Toimintatutkija ei pyri ainoastaan selittämään ilmiöitä ja 

säilyttämään järjestystä yhteiskunnassa, vaan ongelmien ylittämiseen ja ti-

lanteen muuttamiseen. Toimintatutkimus omaa siis tässä mielessä yhteis-

kunnallisen ja poliittisen pohjavireen. Toimintatutkimus tuottaa parhaim-

millaan uutta tietoa ja uusia käytäntöjä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tut-

kijalta vaaditaan luovuutta ja mielikuvitusta toiminnan ja tutkimuksen kai-

kissa vaiheissa. (Kurtakko 1998, 141.) 

 

5.2 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoite 

 

Työelämäyhteys opinnäytetyölle löytyi Eteva kuntayhtymän Virvelinran-

nan toimipisteeltä. Työn toteutuksesta sovittiin yksikön esimiehen kanssa 

ja tutkimuslupa hankittiin Etevan hakemuskäytännön mukaisesti lautakun-

nan päätöksen kautta. Tutkimuslupa saatiin ajallaan ja toiminta aloitettiin 

suunnitellusti. 

 

Virvelinrannan toimipisteessä on nykyaikainen bänditila uusilla soittimilla 

varustettuna. Tilan käyttöaste on ollut suhteellisen matala ja kaikki asiak-

kaiden kanssa tehtävä toiminta oli tilaan tervetullutta. Opinnäytetyön teki-

jät puolestaan olivat kiinnostuneita bändisoiton mahdollisuuksista asiakas-
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työssä ja tavoitteena oli löytää perusteluja bänditoiminnan hyödyllisyydel-

le. Lisäksi kuvionuottimenetelmän kehittäjät Resonaarissa olivat innostu-

neita kuvionuottien käytöstä ja lisätiedosta niiden kanssa työskentelystä. 

 

Tutkimukselle ja toiminnalle oli siis selkeä tilaus, kohderyhmä ja viiteke-

hys, mikä oli tekijöille eduksi. Tutkimus liittyi mitä luonnollisimmalla ta-

valla toiminnalliseen osaan, koska siinä selvitettiin toiminnan sisältämiä 

piirteitä. 

 

Tutkimus on laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole tar-

koituksena luoda tilastoitavia yleistyksiä, vaan pyrkimyksenä on antaa en-

tistä selkeämpi kuvaus jostakin ilmiöstä tai tapahtumasta. (Tuomi & Sara-

järvi 2002, 105.) 

 

Laadulliseen tutkimukseen kuuluu, että tutkijat yrittävät saavuttaa syvem-

pää ymmärrystä tapahtuvista asioista. Tutkijoiden on varauduttava siihen, 

että kerätty tutkimusmateriaali ei välttämättä ole valmiiksi luokiteltua vaan 

varsinaisiin tuloksiin päästäkseen on valittava sopiva analyysimenetelmä. 

(Rochim 2006.) 

 

Laadullinen tutkimus on tekijöidensä näköinen, tutkimusprosessia voi olla 

vaikea ellei mahdotonta toistaa toisessa ympäristössä eri tekijöiden toi-

mesta. Saadut tulokset ovat usein havaintoja. (Shuttleworth 2008.) 

 

Tulosten subjektiivisuudesta johtuen tekijät kokivat tärkeäksi kytkeä saa-

dut havainnot ja tulokset alan lähdeteoksiin. Tämä ratkaisu jäsentää saadut 

tulokset sopivalla tavalla sosiaalipedagogiseen viitekehykseen. 

 

5.3 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymys 

 

Tutkimustehtävänä oli selvittää perusteluita bänditoiminnan käytölle sosi-

aalipedagogisessa asiakastyössä.  

 

Tutkimustehtävä johti tekijät tutkimuskysymykseen: Mitä sosiokulttuuri-

sen innostamisen piirteitä bänditoiminta pitää sisällään?  

 

Toiminnallinen osuus pyrki vaikuttamaan suoraan asiakkaisiin erilaisten 

elämysten ja arjen rikastamisen kautta. Tutkimusosuus puolestaan suun-

nattiin enemmänkin työntekijöille, joilla on mahdollisuus käyttää musiik-

kia ja bänditoimintaa työssään, niin sosiaali- ja terveysalalla kuin vaikkapa 

kasvatus- ja koulutusaloillakin. 
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5.4 Aineiston keruun teoria ja käytäntö 

 

Osallistuva havainnointi valittiin tiedonkeruumenetelmäksi, koska sen 

avulla saadaan välitöntä informaatiota yksilöiden käyttäytymisestä ja toi-

minnasta. Se sopii täydellisesti toimintatutkimuksellisen tutkimusosuuden 

välineeksi, sillä olivathan tekijät jo lähtökohtaisesti läsnä toiminnassa. Yk-

si havainnoinnin ratkaisevia etuja on, että sillä voidaan tutkia nopeasti 

muuttuvia tai vaikeasti ennakoitavia tilanteita. Se sopii tutkimusmenetel-

mäksi myös silloin kun tutkittavilla on kielellisiä vaikeuksia. Tämä tar-

koittaa sitä, että he eivät halua tai kykene esittämään ajatuksiaan täysipai-

noisesti ja monipuolisesti. Osallistuvan havainnoinnin avulla saadaan tie-

toa siitä, ovatko ihmisten sanat ja toiminta yhteneviä. Osallistuva havain-

nointi ei ole vain satunnaista katselua, vaan pikemminkin systemaattista 

tarkkailua. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Aineiston keruu tapahtui ryhmäläisten havainnoinnin kautta. Havainnointi 

oli osallistuvaa sillä tutkijat olivat myös bändikerhon ohjaajia. Havainto-

jen muistamisen tukena käytettiin muistiinpanoja. 

 

Tekijöiden tekemät havainnot kohdistuvat lähinnä käyttäytymiseen ja ta-

pahtumiin. Tarkemmin sanoen nuorten (R1, R2 ja R3) käyttäytymiseen.  

Havainnointi ei ollut kovinkaan strukturoitua, koska havaittavia ongelmia 

ja muita tilanteita ei voitu juuri jäsentää etukäteen. Strukturoidun havain-

noinnin piirteitä oli kuitenkin se, että tekijät saivat päättää mitä ja milloin 

havainnoidaan. 

 

Osallistuvaa havainnointia käytettiin melko itsenäisesti aineistonkeruume-

netelmänä. Tekijöiden mielestä se sopi toimintatutkimukselliseen luontee-

seen erinomaisesti. Aineiston luotettavuuden parantamiseksi toteutettiin li-

säksi ryhmähaastattelu viimeisellä toimintakerralla. Ryhmähaastattelu oli 

vapaamuotoinen, ja se toimi samalla lopetuskeskusteluna kerholle. Kes-

kustelussa kysyttiin asiakkailta muun muassa sitä, mikä oli mukavaa ja 

mikä kurjaa kerhon aikana, millaista kerhoon oli tulla ja lähteä, mitä ker-

holta odotettiin ja mitä jäi käteen. Asiakkaat vastasivat pitkälti yhdellä sa-

nalla ja kysymyksiin vastaaminen oli ilmeisen haastavaa. Saadut vastauk-

set antoivat joka tapauksessa tukea saaduille havainnoille. 

 

Aineisto hankittiin siis pääosin osallistuvalla havainnoinnilla, jonka tukena 

käytettiin ryhmähaastattelua. Molemmat tekijät pääsivät osallistumaan 

kaikkiin toimintakertoihin, joten havainnointi oli kattavaa. 

 

5.5 Aineiston analyysi 

 

Sisällönanalyysi valittiin opinnäytetyön kannalta kaikkein sopivimmaksi 

ja tehokkaimmaksi analyysimenetelmäksi. Sisällönanalyysi on menetelmä, 

jossa materiaalia analysoidaan tiivistäen ja erotellen sitä, sekä etsien siitä 

yhtäläisyyksiä ja eroja. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jonka avulla 

tarkastellaan tekstimuotoista materiaalia kuten kirjoja, haastatteluja tai 
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keskusteluja. Sisällönanalyysin avulla tutkittavasta asiasta pyritään saa-

maan tiivistetty kuvaus, joka kytkeytyy tai on verrattavissa aikaisempiin 

tutkimustuloksiin tai laajempaan kontekstiin. Aineistonanalyysissä on in-

duktiivisen päättelyn piirteitä, jossa yksittäisestä havaintojoukosta huomi-

ot ja päätelmät nähdään soveltuviksi määrittelemään asiaa yleisesti. (Tuo-

mi & Sarajärvi 2002, 105.)   

 

Tutkimuksen kannalta oleellisimmiksi seikoiksi tekijät näkivät teemoitella 

havaitut reaktiot sosiokulttuurisesti innostavien piirteiden mukaisesti. Tä-

hän päästäkseen tekijät listasivat ensin kunkin ryhmäläisen tuottamat reak-

tiot. Aineistosta karsittiin tutkimuksen kannalta epäoleelliset reaktiot pois. 

Tämän jälkeen klusteroitiin listatut reaktiot. Esimerkiksi soiton onnistu-

mista seuranneet hymyt olivat yksi ryhmä, ja harmistuminen soiton seotes-

sa toinen. Samankaltaisten reaktioiden ryhmille haettiin lähdeteoksien 

avulla nimiä sosiokulttuurisen innostamisen viitekehyksestä. Näin saatiin 

selville, mitkä piirteet bändikerhossa omasivat sosiokulttuurisen innosta-

misen piirteitä, esimerkiksi otettakoon juuri tuo onnistumisen tunne. 

 

Nämä yksittäiset piirteet havaittiin reflektion kautta joidenkin isompien 

viitekehyksien alakohdiksi.  Seuraavaksi tekijät perehtyivätkin sosiokult-

tuurisen innostamisen lähdeteoksiin ja muodostivat sieltä yläkategoriat 

saaduille piirteille. Näin vaikkapa edellä mainittu onnistumisen tunne si-

joitettiin voimaantumisen viitekehykseen. 

 

5.6 Tulokset 

 

Loppukyselyn perusteella asiakkaat olivat bändikerhoon tyytyväisiä, sinne 

oli mukava tulla ja mahdollisesti kerhoa edeltänyt harmi tai paha mieli oli 

muuttunut paremmaksi kerhon aikana. Kaikki asiakkaat oppivat bändiker-

hon aikana täysin uusia taitoja soittamisen muodossa ja saivat uusia ko-

kemuksia. Pelkkä ryhmässä toimiminen oli mitä todennäköisimmin voi-

mauttava kokemus. 

 

Tulokset ovat syntyneet aktiivisen havainnoinnin, ryhmähaastattelun, ai-

neiston analyysin sekä tekijöiden dialogin seurauksena. Tulokset vastaavat 

suoraan tutkimuskysymykseen eli siihen, mitä sosiokulttuurisen innosta-

misen piirteitä bänditoiminta pitää sisällään. Tulokset esitellään yläkäsit-

teittäin siten, että ensin kerrotaan yläkäsitteen nimi, sitten avataan olen-

naista teoriaa ja lopuksi listataan havaitut piirteet oikeaan kategoriaan. En-

simmäinen yläkäsite liittyy kulttuuriseen demokratisaatioon. 

 

5.6.1 Kulttuurinen demokratisaatio 

 

Kulttuurisen demokratisaation avulla levitetään kulttuurisia arvoja ja tuot-

teita kaikille yhteiskunnan jäsenille. Tällä pyritään tasavertaistamaan eri 

lähtökohdista tulevien ihmisten mahdollisuutta nauttia kulttuurista. Kult-
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tuurinen demokratisaatio on tietyllä tavalla ylhäältä tulevaa, eikä sen pi-

täisikään olla viimesijaisena tavoitteena. Se on kuitenkin ensimmäinen as-

kel matkalla kohti kulttuurista demokratiaa. (Kurki 2000, 58.) Tekijät löy-

sivät bändikerhosta seuraavat kulttuurisen demokratisaatioon liittyvät piir-

teet. 

 

Mahdollisuus mielekkääseen tekemiseen 

Bändikerhon myötä asiakkaille muodostui mahdollisuus osallistua musiik-

kitoimintaan ja bändisoittoon. Jokaiselle ryhmän jäsenelle löytyi oma tapa 

osallistua soitantaan. R3 oli tyytyväinen aina päästessään laulamaan. Sa-

moin R1 soittaessaan kitaraa ja R2 soittaessaan koskettimia. Jokaiselle 

muodostui siis lempisoitin ja sen soittaminen oli aina mieluisaa. 

 

Tavoitteellinen toiminta 

Bänditoiminta saattaa olla nuorelle yksi harvoista tilanteista elämässään 

harjoittaa mielekästä ja tavoitteellista toimintaa. Asiakas voi itse luoda ta-

voitteet itselleen ja arvioida samalla toimintaansa näihin tavoitteisiin näh-

den, vaikka tavoite sinänsä syntyykin jo itse toiminnan luonteesta. Esi-

merkiksi pianossa on mahdollista alkaa pienistä helposti omaksuttavista 

tavoitteista ja takarajaa ei oikeastaan olekaan. Toisenlaisia tavoitteita ovat 

esiintymiset, joihin osallistumista bändikerholaisetkin yhdessä miettivät. 

Toki bänditoiminnassa tapahtuvasta tavoitteiden asettamisesta on vielä 

pitkä matka siihen, että pystyisi asettamaan itselleen arkielämässä realisti-

sia tavoitteita, mutta suunta on kuitenkin oikea. 

 

5.6.2 Kulttuurinen demokratia 

 

Kurki kuvaa kulttuurista demokratiaa kehittyneeksi näkemykseksi kulttuu-

rista. Siinä jokaisen ihmisen kyvyt ja toimintamahdollisuudet tunnuste-

taan. Jokaisella on mahdollisuus toimia oman elämänlaatunsa luojana ja 

aktiivisena osana yhteisöään. Kulttuurinen demokratia ei tule ylhäältä 

vaan ihmisillä on mahdollisuus kehittyä omien kiinnostuksenkohteidensa 

mukaan. Ihmisiä voidaan kyllä tukea ja voimaannuttaa osallistumaan. 

Osallistuminen ja aktiivinen toiminta yhteiskunnassa kuvaavat kulttuuri-

sen demokratian saavuttamista. (Kurki 2000, 58-59.) Tekijät löysivät ha-

vaintojensa pohjalta seuraavia kulttuurisen demokratian piirteitä. 

 

Luottamus  

Nuoret kunnioittivat ohjaajia opetustilanteessa ja luottivat ohjaajien omaa-

van tärkeää tietoa soiton onnistumiseksi. Tämä ilmeni pääsääntöisesti hil-

jaisena ja tarkkaavaisena kuunteluna aina ohjeistustilanteessa. Ohjaajien 

tehtävänä oli siirtää luottamukseen sisältynyt potentiaali takaisin asiakkail-

le tukemalla heidän monipuolista osallistumistaan. 

 

Kunnioitus 

Luottamus-kohdassa puhuttiin jo ohjaajan kunnioittamisesta opetustilan-

teessa. Tekijät kuitenkin uskovat, että ryhmäläiset oppivat kunnioittamaan 

myös toisiaan. Jokaisella oli oma vahvuusalueensa, yksi hallitsi kitaransoi-

ton, toinen kosketinsoittimet ja kolmas laulun. 
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Ymmärrys tekemisestä 

Bänditoiminnassa ymmärrys soittimesta on luovuuden avain. Tämä ilmeni 

keskittymisessä opetustilanteessa ja omien soittokuvioiden ja -tapojen ko-

keilussa. Tekemisen ymmärtäminen auttaa tekemään toiminnasta jotain 

muuta kuin ylhäältä tulevan ohjeistuksen toteuttamista.  

 

5.6.3 Kohtaamisen solidaarisuus innostamisessa 

 

Kohtaamisen solidaarisuus voi syntyä Kurjen mukaan kokemalla aidosti 

toisen ihmisen todellisuutta. Kohtaamisen solidaarisuudessa projektit it-

sessään eivät ole tavoitteita vaan projektit, esimerkiksi tämä bändikerho, 

nähdään välineenä inhimillisen kehityksen ja kasvun tukemiseksi. (Kurki 

2000, 172.) Tekijät havainnoivat seuraavia kohtaamisen solidaarisuuden 

piirteitä. 

 

Toimiminen yhteisössä yhteisen päämäärän hyväksi 

R1 hymyili huomatessaan alkurummutuksen muuttuneen rumpuorkeste-

riksi, jossa jokainen tuo omalla rytmillään osansa yhteiseen kappaleeseen. 

Jokaisella ryhmäläisellä oli harjoituksessa sama tempo mutta eri rytmiku-

vio. Lisäksi yksi bändikerhon kohokohdista oli esiintyminen yksikön isos-

sa juhlassa. Kuitenkaan vahingossa muodostunut rumpuorkesteri tai esiin-

tyminenkään eivät olleet varsinaisia tavoitteita. Tavoite oli pikemminkin 

matka tai tapahtumasarja, joka johti muun muassa näihin lopputuloksiin. 

Matkan aikana tapahtui oppimista ja kohdattiin sekä iloa että haasteita.  

 

Uuden piirteen näkeminen ohjaajasta tai toisesta ryhmäläisestä 

Bänditoiminta tuo esiin muiden ryhmäläisten luonteenpiirteitä ja käyttäy-

tymismalleja, joita ei ennen ole ehkä nähty. R1 esimerkiksi hymyili leve-

ästi huomatessaan ohjaajan irrottelevan ja paukuttavan rumpua sydämensä 

kyllyydestä. 

 

Turvallisuuden tunne 

R3 huojentui saadessaan tiedon, että viimeisen kerran avoimet ovet -

tilaisuuteen tulisi vain tuttuja hoitajia. Tekijät tunsivat luoneensa turvalli-

sen ympäristön ryhmäläisten toiminnalle. Toiminta oli vapaaehtoista ja 

virheitä ei tarvinnut pelätä. On tärkeää, että esiintymiset ja muut erikoiset 

tilanteet toteutetaan ryhmän ehdoilla, kuitenkin tervettä rohkaisua hyväk-

sikäyttäen. 

 

Yhteenkuuluvuuden tunne yhteisöön 

Yhteinen toiminta ja yhteiset kokemukset muun muassa konsertin ja 

avoimien ovien suhteen tekivät ryhmästä yhtenäisen. Ryhmähaastattelussa 

yksi ryhmäläinen mainitsi kerhon parhaaksi anniksi ihmiset, joiden kanssa 

kerhoa oli pidetty. 
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5.6.4 Kasvatus innostamisessa 

 

Innostamisen yhteydessä kasvatuksella tarkoitetaan ihmisten auttamista to-

teuttamaan itseään ja elämään kokonaisvaltaisesti (Kurki 2000, 42). Teki-

jät huomasivat ilokseen, että kerhoon osallistuneet nuoret kasvattivat myös 

toisiaan monin tavoin. Seuraavassa esitellään innostavan kasvatuksen piir-

teitä. 

 

Omien rajojen hahmottaminen 

Soittaminen on jatkuvaa kamppailua omien henkisten ja fyysisten rajojen 

kanssa. Ryhmäläiset hahmottivat omia rajojaan pudotessaan soitossa kap-

paleen kyydistä rytmin tai oikean kohdan osalta. Toisaalta positiivisia ko-

kemuksia asiakkaat saivat miltei joka kerralla huomatessaan omien rajojen 

ylittyneen ja siirtyneen ylöspäin. Kasvua tapahtuu kun tiedostaa omat ra-

jansa ja onnistuu ylittämään ne.  

 

Kannustus 

Ohjaajat kannustivat jatkuvasti bändikerholaisia. Kannustaminen oli yksi 

ohjaajien tärkeimmistä tavoitteista. Pariin otteeseen kerholaiset osoittivat 

kannustavaa palautetta myös toisilleen. 

 

Keskittyminen 

Soittamisen aikana keskittyminen näkyi silminnähden asiakkaista. He seu-

rasivat tiiviisti kuvionuottien värejä ja vastaavuuksia koskettimistolta tai 

otelaudalta. Keskittymiskyky ja sen kehittäminen ovat avaimia kasvami-

seen ja oppimiseen. 

 

Itsensä voittaminen ja uuden oppiminen 

Jokainen ryhmäläinen kertoi kerhon lopussa oppineensa uusia asioita. Jo-

kaisella toimintakerralla opittiin jotain uutta tai vähintään vahvistettiin 

vanhaa osaamista. Uuden oppimistakaan ei asetettu yhteiseksi tavoitteeksi 

kerhon alussa, vaan asiakkaat huomasivat asian itse löytäessään uusia ky-

kyjä itsestään. 

 

5.6.5 Voimaantuminen 

 

Ihmisiä ei voi voimaannuttaa, vaan he voivat voimaantua itse. Siksi onkin 

hyvä keskittyä ensin siihen, miten voimaantuminen näkyy ihmisessä. Sitä 

kautta ammattilainen voi pohtia tapoja, joilla asiakasta tuetaan saavutta-

maan nuo asiat. Voimaantuminen näkyy itsetunnon parantumisena sekä 

päämäärien asettamis- ja tavoittamiskykynä. (Rodwell 1996, 310.) Voi-

maantuminen näkyi kerhossa pienimuotoisena, mutta näkyi kuitenkin. 

 

Innostuminen ja luovuus 

R1 ja R2 innostuivat löytäessään sähkörummuista, kitarasta tai syntetisaat-

torista uusia ääniä tai tapoja tuottaa ääntä. Suhtautuminen soittoon oli ko-

ko kerhon ajan kaikkien ryhmäläisten osalta innostunutta, montaakaan 

kertaa ei kolmen kuukauden aikana kuultu toiveita tauoista tai lopettami-
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sesta. Pikemminkin ryhmäläiset toivoivat, että olisiko mahdollista soittaa 

pidempään.  

 

Itsetuntemuksen parantuminen 

Bänditoiminta antaa asiakkaalle uuden tavan määrittää itseään. R2 ja R3 

kertoivat puhuneensa soittamisesta ja laulamisesta ryhmän ulkopuolisille 

ihmisille. Tämä antaa myös muille ihmisille mahdollisuuden oppia näke-

mään asiakkaat eri valossa bändikerhon ulkopuolellakin. 

 

Onnistuminen 

Kaikki ryhmäläiset hymyilivät kun ohjaaja tai yleisö kehui heidän suori-

tustaan. He kokivat tällaisessa tilanteessa luultavasti onnistuneensa siinä 

mitä tekivät. 

 

Pelkojen voittaminen 

Juhlassa esiintyminen jännitti ryhmäläisiä etukäteen. Esityksen jälkeen he 

saivat valtavasti rohkaisevaa ja kannustavaa palautetta niin ohjaajilta kuin 

yleisöltäkin. Ryhmäläiset pitivät esitystä jälkikäteenkin hyvänä juttuna. 

 

Tunne omasta osaamisesta ja voimavaroista 

R1 oli ylpeä korjatessaan ohjaajan neuvoa, joka oli epähuomiossa annettu 

hieman virheellisesti. Tekijöiden mielestä näyttää siltä, että asiakkaita tuli-

si rohkaista neuvomaan ja tukemaan toisiaan aina kun tilaisuus antaa myö-

ten. Jos joku ryhmäläinen osaa jonkin asian, hän voi auttaa tiedoillaan toi-

sia. 

 

Oman luonnollisen ilmaisun löytäminen 

R1 hymyili kun rumpuharjoitusten vauhti kiihtyi tai kun sai soittaa kovaa. 

Hän myös ilmoitti ryhmähaastattelussa lempikappaleekseen kappaleen, 

johon oli itse kehittänyt nopean rumpukompin. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Bändikerholaiset sitoutuivat toimintaan erittäin hyvin, poissaoloja ei juuri 

ollut. Toimintakertojen aikana asiakasryhmän keskittyminen syveni ja 

ylimääräinen tekeminen karsiutui. Tekijät kokivat luottamussuhteen syn-

tyneen kerhon aikana asiakkaiden ja itsensä välille. Tämä näkyi esimer-

kiksi avoimempana keskusteluna kerhon loppuvaiheessa ja muidenkin 

kuin positiivisten tunteiden näyttämisenä ohjaajille. 

 

Tutkimuskysymykseen saadut vastaukset olivat monipuolisia. Löysimme 

muun muassa kulttuurisen demokratian ja voimaantumisen piirteitä. So-

siokulttuurisesti innostavien piirteiden määrä yllätti. Voidaankin todeta, 

että havainnointi sekä tulosten analysointiin käytetty dialoginen keskustelu 

ja pohdinta olivat vaivan arvoisia. Toivoimme ryhmähaastattelulta enem-

män tukevaa materiaalia aineistoon, mutta asiakasryhmän kielelliset haas-

teet rajoittivat haastattelun antia. 

 

Saatu materiaali oli laadukasta ja määrältään riittävää. Tutkimuksen luo-

tettavuutta lisää analyysiprosessin tarkan kuvauksen lisäksi se, että ha-

vainnoijia oli kaksi kappaletta. Tekijöillä oli pieniä epäilyksiä osallistuvan 

havainnoinnin tehokkuudesta aineistonkeruumenetelmänä, mutta asiakas-

ryhmän asettamat haasteet puolsivat havainnoinnin käyttöä ja tulokset pu-

huivat puolestaan. 

 

Positiiviset oppimiskokemukset ja ryhmätilanteet vaikuttivat asiakasryh-

mään voimaannuttavasti. Ainakin kerholaisista aistittava henki oli selvästi 

itsevarmempi jakson lopussa kuin alussa. Tekijät tietävät omasta koke-

muksestaan oman soittouran alusta, että instrumentin soittaminen, etenkin 

bändissä, nostaa itseluottamusta ja uskoa omiin kykyihin myös muussa ar-

jessa. 

 

Bänditoiminta ja kuvionuotit on ainutlaatuinen keino saada esiin näin mo-

nipuolisia, rakentavia ja kehittäviä kokemuksia. Toimintaa seuranneet hoi-

tajatkin yllättyivät kerholaisten kyvyistä ja ihmettelivät kuinka ujosta 

hahmosta voi mikrofonin varressa kasvaa itsevarma esiintyjä. Bänditoi-

minta antoi lisäksi mahdollisuuden kehittää sosiaalisia suhteita, löytää uu-

sia voimavaroja ja tuntemuksia. Bänditoiminta loi asiakkaalle tunteen sii-

tä, että onnistumiset ja saavutukset ovat itsestä kiinni. Todellisuudessa 

ryhmän tukea ja ohjaajien ammattitaitoa ei pidä vähätellä, mutta yksilölle 

tuo tunne on tärkeä. 
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7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön toiminnallisessa osuudessa paljon pohdintoja tekijöissä he-

rätti musiikin kuuleminen ja ymmärtäminen. Mietimme sitä, hahmottivat-

ko asiakkaat tuotetun bändimusiikin kokonaisuutena vai keskittyivätkö he 

vain omaan suoritukseensa. Pohdimme myös miten kuvionuotit tukivat to-

teutettua toimintaa, sekä miten sosiaalipedagogiikka ilmeni bändikerhossa. 

Luvussa pohditaan myös sitä, miten bändikerho vaikutti asiakkaisiin. 

 

7.1 Mihin kolme kuukautta riitti 

 

Luonnollisesti bändikerhossa oli alkuvaiheessa rohkaistava keskittymään 

nimenomaan omaan tekemiseen ja olemaan välittämättä vaikka joku soit-

taisikin väärin tai putoaisi välillä kyydistä. Asiakkaiden soittaminen näyt-

tikin olevan pitkälti omaan tekemiseen keskittyvää toimintaa.  

 

Jakson loppupuolella alkoi näkyä joitakin viitteitä siitä, että musiikki koet-

tiin kokonaisuutena. Tämä näkyi kuitenkin lähinnä asiakkaan toimiessa 

laulajana. Silloin he saattoivat tanssia, nyökyttää päätään tai jalkaansa mu-

siikin tahdissa. Kappaleen jälkeen laulajana toiminut saattoi ilmaista ole-

vansa samaa mieltä ohjaajien kanssa siitä, että soitto kuulosti hyvältä. 

Kosketinsoittajat ja muut instrumenttien soittajat keskittyivät kappaleen 

lopussa lähinnä oman suorituksensa arviointiin. 

 

Kolmen kuukauden jaksolla komppilapuista soittaminen saatiin sujumaan. 

Komppilappuun oli merkitty kappaleen sanat ja soitettavat soinnut ku-

vionuottiväreillä. Komppilapuista soittamalla asiakasryhmä kykeni otta-

maan haltuunsa vajaan tusinan lauluja kitaran, basson, rumpujen, pianon ja 

laulun osalta. Melodiasoittoa käytettiin lähinnä pienenä makupalana ja pi-

ristyksenä silloin tällöin, mutta sitä ei saatu sujumaan niin hyvin, että me-

lodiapätkä olisi voitu upottaa kappaleeseen. Kappaleiden soinnutukset py-

syivät koko bändikerhon ajan hyvin yksinkertaisina, pohjasävelelle löydet-

tiin kaveri ja näillä kahdella äänellä säestys onnistui hienosti. Kokonaiseen 

kolmisointusäestykseen ei ehditty jakson aikana. Erityisesti haasteelliseksi 

asiakasryhmä koki soinnun, jossa pohjasävelen kaveri on ylennetty tai 

alennettu. 

 

7.2 Kuvionuottien käyttö 

 

Opinnäytetyön tekijöiden mielestä kuvionuottimenetelmä on todistanut 

olevansa paljon muutakin kuin vain tapa kertoa nuotti-informaatiota. Se on 

tapa tehdä työtä, uskoa ihmiseen ja tuoda musiikkikulttuuri yhä useamman 

ulottuville. Kuvionuottimenetelmän avulla opittu soittaminen voi avata 

ihmiselle aivan uuden elämän. Kuvionuottien käyttö oli kerhon tavoitteita 

tukevaa. Paitsi, että menetelmän avulla soittamisen aloittaminen on suh-
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teellisen helppoa, antaa se myös mahdollisuuden keskittyä enemmän soit-

totekniikkaan ja ennen kaikkea kerhon onnistumisen kannalta tärkeään 

asiaan, eli yhteissoittoon (Kaikkonen & Uusitalo 2005, 58). 

 

Tekijät tarkastelivat myös edellisten kertojen vaikutusta seuraaviin kertoi-

hin, mutta yksimielisesti todettiin, että asiakasryhmä toimi jokaisella toi-

mintakerralla kuin puhtaalta pöydältä. Asiakkaat eivät juurikaan muistel-

leet menneitä kertoja, vaan ohjaajan tehtäväksi jäi palautella mieliin edel-

lisen kerran tapahtumat. Yksi asia kuitenkin siirtyi kerralta toiselle, nimit-

täin uuden oppiminen ja vanhan muistaminen. Asiakkaat kykenivät aloit-

tamaan soittamisen siltä tasolta, mille se edellisellä kerralla jäi. Tekijät us-

kovat, että kuvionuotit olivat tärkeä osa mieleenpalautusprosessia. 

 

7.3 Sosiaalipedagoginen viitekehys 

 

Jos sosiaalipedagogiikka tarkoittaa Kurjen mukaan sosiaalisten ja pedago-

gisten ongelmien yhteydessä annettavaa tukea, rinnalla kulkemista sekä it-

seapuun auttamista, syrjäytyneen yhteiskuntaan takaisin tuomista, syrjäy-

tymisen ennaltaehkäisyä ja hyvinvoinnin lisäämistä, voidaan todeta, että 

moni näistä määritteistä täyttyi. Tekijät asettuivat asiakkaiden elämään 

rinnallakulkijoiksi kolmen kuukauden ajaksi ja asiakkailta saadun palaut-

teen perusteella hyvinvointia todella lisättiin. Bändikerhon vaikutusta ker-

holaisten ja yhteiskunnan suhteeseen on vaikea arvioida. 

 

Dialogisuus toteutui opinnäytteessä upeasti tekijöiden kesken. Kumpikin 

kykeni tuomaan työhön oman panoksensa ja vahvuutensa, josta muodostui 

enemmän kuin osiensa summa. Tekijät jäivät kuitenkin kaipaamaan dialo-

gisempaa suhdetta asiakkaisiin ja ennen kaikkea asiakkaiden välille. Ta-

voitteista ja toiminnasta sovittiin toki yhteisesti, mutta muuten kommuni-

kaatio asiakkaiden kesken kulki pitkälti ohjaajien kautta, vaikka kaikki 

olivat koko ajan samassa tilassa. Tekijät uskovat, että kolme kuukautta 

kerran viikossa oli sittenkin liian vähän dialogisen suhteen muodostumi-

selle. Toiminnan loppuvaiheessa alkoi näkyä jo viitteitä yhteistoiminnalli-

suudesta, mutta opinnäytetyön puitteissa resurssit valitettavasti loppuivat 

kolmen kuukauden kohdalla.  

 

Opinnäytetyön tekijät ovat kokeneita bändisoittajia eli he hallitsivat ope-

tettavan aineen ja ymmärsivät koulutuksen ja omien kokemustensa pohjal-

ta kasvatuksellisen viitekehyksen perusteet. Tekijät eivät kuitenkaan olleet 

ennen tätä pitäneet bändikerhoa millekään asiakasryhmälle. Pedagoginen 

kokemattomuus ei kuitenkaan Kaikkosen teoriaan pohjaten ollut pelkäs-

tään huono asia. Tekijöillä ei ollut ennakkonäkemyksiä siitä, miten kerho 

tulisi sujumaan, eivätkä he voineet vetää johtopäätöksiä asiakkaiden ensi-

tapaamisesta. Bändikerhoon liittyi siis asiakkaiden kokemuksen lisäksi 

myös ohjaajien pedagoginen prosessi, jossa tekijät pääsivät kehittämään 

itseään, kokeilemaan luettua teoriaa käytännössä ja tutkimaan omien ohja-

ustekojen vaikutusta ryhmässä. Kolmen kuukauden jakso oli siinä mieles-

sä riittävän pitkä aika, että erilaisia keinoja ja lähestymistapoja oli mahdol-

lista kokeilla. 
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7.4 Seikkailupedagoginen näkökulma 

 

Ennen toimintaa tekijät kävivät reflektiota mahdollisista huippukokemuk-

sista, joita kerho asiakkaille voi tuottaa. Seikkailupedagogiikan teoriassa 

puhutaan huippukokemusten synnyttämisestä kiihdyttämällä tai pysähty-

mällä. Oliko bänditoiminta sitten kiihdyttämistä vai pysähtymistä? Ei 

varmasti kumpaakaan ääripäätä, mutta se sisälsi elementtejä kummastakin. 

Kiihdyttävää toimintaa se oli siinä mielessä, että välillä soittaessa asiak-

kaalla väsyivät kädet fyysisesti ja silti soitettiin vielä yksi kappale. Rum-

puharjoituksissa kosketeltiin omia rajoja nopeuden parissa. Huippuelä-

mykset saattoivat toisaalta olla pelkästään asiakkaiden mielessä tapahtu-

via, esimerkiksi mikrofoniin laulaminen oli oma tähtikokemus parillekin 

ryhmäläiselle.  

 

Soitinten soittaminen ja omalla äänellä laulaminen siivittivät ryhmäläiset 

ylittämään omaa osaamistaan ja oppimaan uusia asioita. Ohjaajat allevii-

vasivat tapahtunutta kehitystä monessa kohtaa. Sen tavoitteena oli välittää 

asiakkaille ymmärrys siitä, että he todella ovat kehittyneet niissä asioissa, 

joita he harjoittelivat. Bänditoiminta tuli kolmeksi kuukaudeksi osaksi 

ryhmäläisten arkea, toivottavasti he pääsevät soittamaan jatkossakin. Olisi 

sääli, jos soittohuone ei olisi asiakkaiden käytössä kun sellainen on raken-

nettu. Ajatus soittamisen rutiininomaisuudesta, tarkoittaen samaa aikaa ja 

paikkaa joka viikko, on tekijöiden mielestä haasteellinen elementti. On 

tärkeää, että bändikerhon tyyppinen toiminta ei muodostuisi missään koh-

taa pakoksi, vaan se olisi vapaaehtoista. Ohjaajien onkin tiedusteltava 

ryhmäläisten tuntoja ja toiveita säännöllisesti. 

 

Kuten aiemmin teoriassa todettiin, huippukokemuksen saatuaan ihminen 

pyrkii muokkaamaan ympäristöään siten, että kokemus olisi entistäkin pa-

rempi. Opinnäytteeseen liittyvä bändikerho toteutettiin laitosympäristössä, 

jossa ympäristön muokkaaminen kuului pienimuotoisempana, lähinnä asi-

akkaiden haaveina omista soittimista, oikeanlaisten plektrojen etsimisestä 

ja soittoergonomian säätämisestä. Pienimuotoisuudesta huolimatta ryhmä-

läisten aktivoituminen oli havaittavissa. Pariin otteeseen bändikerhossa oli 

avoimet ovet ja ryhmäläisiä yksikössä ohjaavat hoitajat pääsivät kuunte-

lemaan. He olivat todella yllättyneitä ryhmäläisten osaamisesta, esimer-

kiksi yksikössä hiljaisesta nuoresta kuoriutuukin bänditilanteessa rohkea 

laulaja. Tällaisia uusia puolia olisi tervettä nähdä puolin ja toisin. Myös 

asiakkaalle olisi antoisaa nähdä hoitajasta tai ohjaajasta esimerkiksi kita-

risti- tai laulajapuoli. 
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7.5 Asiakkaista taiteilijoita 

 

Bändikerho oli ennen kaikkea taiteellisen ilmaisun metodi ja väylä. Se oli 

samalla myös vapaa-ajan virkistystoimintaa ja sosiaalista toimintaa. Ku-

vionuottimenetelmän teoreettiseen tarkasteluun viitaten toiminta oli myös 

musiikkikasvatusta.  

 

Kaikkosen ja Uusitalon teoksen mukaan osallistuminen voi merkitä asiak-

kaalle myös jotain suurempaa ja abstraktimpaa. Kirjassa todetaan, että 

ihannetilanteessa asiakas voi nähdä itsensä taiteilijana. Tähän näkemyk-

seen vaaditaan, että soittaja tiedostaa oman roolinsa osana kokonaisuutta 

ja sisäistää toiminnan merkityksen tavoitteineen. (Kaikkonen & Uusitalo 

2005, 105.) 

 

Tekijät eivät usko, että kolmen kuukauden ryhmämuotoinen bänditoiminta 

kykeni saamaan asiakkaat tuntemaan itsensä taiteilijoiksi muuten kuin 

korkeintaan hetkellisesti. Tekijöiden mielestä tämä vaatisi musiikin tehok-

kaampaa integrointia ryhmäläisten arkeen tai pidempää toimintajaksoa. 

Nimenomaan oman arvon ja roolin tiedostaminen kokonaisuudessa olisi 

tärkeää saavuttaa. Tuo tunne on vaikeasti todennettavissa objektiivisesti. 

 

7.6 Bändikerhon funktio asiakkaiden elämässä 

 

Bändikerhossa suunniteltiin haluttu ohjauslinja ennen toiminnan alkua. 

Apua tähän haettiin myös Resonaarista Kaarlo Uusitalon taholta. Terapiaa 

bändikerho ei missään nimessä ollut. Terapian toteuttaminen vaatii alalle 

pätevöittävän terapiakoulutuksen, lisäksi kolme kuukautta olisi terapialle 

lyhyt aika, eikä olisi palvellut opinnäytetyön tarkoitusta. Lisäksi terapia-

työllä on aina hoidolliset päämäärät, joita bändikerholle ei asetettu. Toi-

minnalla saattaa toki olla asiakkaan elämässä jonkinasteinen terapeuttinen 

vaikutus kuten kaikella mielekkäällä toiminnalla.  

 

Bändikerho ei myöskään ollut suunnitellusti kuntouttava jakso. Tekijöille 

jäi kuitenkin tunne, että asiakkaiden elämässä jaksolla oli jonkinasteinen 

kuntouttava vaikutus. Pyritäänhän kuntoutuksellisella toiminnalla vaikut-

tamaan oppimisen esteenä oleviin ongelmiin kuten motoriikkaan, kielelli-

siin, sosiaalisiin ja kognitiivisiin toimintoihin (Kaikkonen & Uusitalo 

2005, 99). Kaikki nämä osa-alueet kehittyivät silminnähden jakson aikana. 

Toimivan tutkimusosuuden lisäksi bändikerhon päätavoite oli kuitenkin 

terapeuttisen ja kuntouttavan toiminnan sijaan arjen rikastuttaminen ja sii-

nä onnistuimme saadun palautteen perusteella kiitettävästi. Kaarlo Uusita-

lo kehotti, että emme ala bändikerhon puitteissa selvittämään asiakkaiden 

arkisia ongelmia. Jos joku esimerkiksi kertoo kerhon alussa, että masentaa, 

emme ala pohtimaan syitä pahalle mielelle, vaan hyväksymme asian ja 

alamme vain soittaa. Arjen pulmat selvitetään yksikössä ja bändikerhon on 

tarkoitus tuoda oma osansa arjen rutiineja rikkomaan.  
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Bändikerhoa varten muodostettu asiakasryhmä muotoutui kolmesta vapaa-

ehtoisesta ihmisestä, jotka ilmoittautuivat mukaan. He eivät välttämättä 

osanneet aavistaa keitä muita ryhmään tulisi. Tekijät pitävät asiakkaita 

rohkeina, kun he uskalsivat lähteä mukaan uuteen ryhmään, jonka kanssa 

he eivät olleet aiemmin toimineet. Ryhmän jäsenet ja ohjaajat löysivät no-

peasti omat roolinsa ja tulivat hyvin toimeen keskenään. Ohjaajina toimi-

neet tekijät kokivat vahvaa yhdessä tekemisen tunnetta moneen otteeseen 

kerhojakson aikana.  

 

Bändikerholle oli asetettu ulkopuolelta tavoitteita, sen lomaan piti sijoittaa 

tutkimusosuus. Se ei kuitenkaan häirinnyt ryhmän omaa tavoitteiden aset-

telua, koska tutkimus perustui tekijöiden tekemään havainnointiin. Ryh-

män omista tavoitteista, soitettavista kappaleista, esiintymisistä ja uusien 

soittimien opettelusta sovittiin yhdessä ja joustavasti. Esimerkiksi yhteen 

konserttiin saivat osallistua halukkaat siitä huolimatta, että yksi ryhmän jä-

sen oli estynyt. Kaikkiaan ryhmässä toimiminen ja kerhoon osallistuminen 

oli vapaaehtoista. 

 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus antoi asiakkaille mahdollisuuden tu-

tustua toisiinsa paremmin. Tekijöiden mielestä oli hienoa, että vierekkäin 

ja jopa samassa yksikössä asuvat ryhmäläiset saivat tilaisuuden nähdä 

asukastoverinsa uudessa valossa. Tekijät eivät havainneet kerhon aikana 

tapahtuvaa kiusaamista tai muutakaan negatiivista asiakkaiden välillä, ellei 

lievää hullutteluun yllyttämistä lasketa. 
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8 OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTI 

 

Opinnäytetyö lähti ripeästi käyntiin kun idea oli kehitetty. Työelämäkon-

taktin tapaaminen sovittiin nopeasti ja bändikerhon toiminnasta sovittiin. 

Etevan tutkimuslupaprosessi on moniportainen, mutta lupa saatiin ajoissa 

ennen toiminnan alkua. Toiminta haluttiin toteuttaa mahdollisimman laa-

dukkaasti, joten tekijät päättivät ammentaa ammattitaitoa Resonaarista, 

jossa kuvionuottimenetelmä on kehitetty. Kaarlo Uusitalo perehdytti teki-

jät tutustumiskäynnillä bänditoiminnan ohjauksen perusteisiin. Tuo käynti 

oli toiminnallisen osuuden onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeä. 

 

Parityö oli ihanteellinen työmuoto opinnäytetyön toiminnalliselle osuudel-

le. Molemmat tekijät hallitsevat bänditoiminnan perusteet ja roolit vaihte-

livat tilanteen mukaan. Kumpikin tekijä kykeni tekemään samat asiat kuin 

toinenkin, niinpä toiminta oli jouhevaa ja parin toimintaan pystyi luotta-

maan sataprosenttisesti. Parityö mahdollisti myös tehokkaamman havain-

noinnin ja reflektion. Toiminta ja tutkimusosuus tuottivat pohdintoja, jois-

sa toisesta osapuolesta oli hyötyä. 

 

Tekijät ovat iloisia, että saivat kulkea asiakkaiden elämässä kolmen kuu-

kauden ajan musiikin puitteissa. Tiedonkeruumenetelmän, osallistuvan 

havainnoinnin, huomaamattomuus oli varmasti eduksi. Tekijät uskovat, et-

tä tungettelevampi tutkimustapa ei olisi sopinut asiakasryhmälle, ja he oli-

sivat saattaneet sulkeutua tavalla tai toisella. 

 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus oli loistava lähtölaukaus musiikin 

harrastamiselle. Tekijät ovat huolissaan siitä, pääsevätkö asiakkaat jatkos-

sa enää jatkamaan musiikkitoimintaa. Soittohuoneen käyttö jää helposti 

muiden arjen kiireiden alle ja toisaalta soittamaan lähteminen tauon jäl-

keen vaatii usein uuden innostamisen. Toivottavasti opinnäytetyö rohkai-

see edes yhtä uutta työntekijää aloittamaan bändikerhon ohjauksen. Opin-

näytetyön tutkimusosuuden tuottamat tulokset puhuvat sen puolesta, että 

soittaminen voi olla arjessa voimaannuttavaa ja innostavaa toimintaa. 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana tekijät syventyivät tutkivan työotteen ylläpi-

tämiseen osana työtä. Tutkivan ja kehittävän osaajan roolin säilyttäminen 

työelämässä on äärimmäisen haasteellista, sillä ulkopuolisen on helpompi 

nähdä työn kehittämistarpeet. Oman työn tarkastelu ulkopuolisena taas on 

kohtalaisen vaikeaa intensiivisen prosessin jälkeen. On tärkeää, että jos 

työyhteisössä otetaan käyttöön uusi työtapa, sen tarkoituksenmukaisuutta 

on arvioitava tehokkaasti. Muulloin tapa jää vain arjen rikastuttamiseksi 

ilman tavoitteellista ja johdonmukaista ohjausta sekä keskustelua. Par-

haimmillaan vaikutukset voivat olla asiakkaan elämässä mullistavia. Kaar-

lo Uusitalo kertoi esimerkiksi tarinoita kehitysvammaisista ihmisistä, joi-

den kiusaaminen on radikaalisti vähentynyt soittoharrastuksen myötä. 

Bändissä soittaminen on nähty kiusaajien taholta kunnioitettavaksi ja hie-

noksi asiaksi. Lähdeteoksissa kerrottiin puolestaan tarinoita, joiden mu-

kaan ihminen on soittamaan oppimisen kautta aktivoitunut muillakin elä-

män alueilla. 
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Tekijöiden oma osaaminen ja ammattitaito vahvistuivat opinnäytetyön ku-

luessa. Kehitystä tapahtui niin tutkivan työotteen kuin ohjaustoiminnankin 

osalta. Tekijät kokivat mielekkäänä oman osaamisen eli sosiaalipedagogi-

sen ajattelun sekä musiikin soveltamisen opinnäytetyön viitekehyksessä. 
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