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1  Johdanto                   

   

 

Taitteellinen  opinnäytetyöni  oli  projekti,  jossa  tutkin  ja  kehitin  lukuvuoden 

aikana  omaa  läsnäoloani  improvisoimisessa.  Lähtökohtana  oli  vanhan 

suomalais‐ugrilaisen  kansan‐musiikin  kuulonvaraisen  perinteen  eri  muodot, 

esim.  runolaulu,  joiku,  itkut  sekä  kantele‐  ja  paimenmusiikki.  Tämä 

musiikkiperinne  pohjautuu  muunteluun  ja  improvisoimiseen  ja  edellyttää 

soittajalta ja laulajalta vahvasti henkistä läsnäoloa tilassa ja ajassa.  

 

Projektini  toteutui  lukuvuonna 2008‐2009 kokonaisvaltaisena prosessina,  jossa 

pohdiskelin  ja  harjoittelin  erilaisissa muodoissa  omaa  läsnäoloani  sekä  kehitin 

omaa  soittoani  ja  lauluani:  harjoittelin  monenlaisella  tavalla  läsnäoloa,  luin 

improvisoimiseen  ja  läsnäoloon  liittyviä  tekstejä  ja  tein  erityyppisiä 

läsnäoloharjoituksia  improvisoimisen  yhteydessä.  Fo‐kuksessa  oli  oma  olotila 

soittamisen  aikana  sekä  olotilaani  vaikuttavat  asiat.  Tämän projektin  keskeisiä 

kysymyksiä oli: Mikä on läsnäolo? Minkälainen rooli sillä on impro‐visoimisessa? 

Minkälaiset seikat vaikuttaa oman läsnäoloon ja miten läsnäoloa voi harjoitella? 

 

Hyvin  perusteellisesti  luin  mm.  Eckhart  Tollen  kirjan  ”Läsnäolon  voima”,  joka 

antaa  monenlaisia  eri  näkemyksiä  tähän  aiheeseen.  Kirja  käsittelee  läsnäoloa 

erilaisista  näkö‐kulmista  sekä  antaa  erityyppisiä  käytännön  vinkkejä  läsnäolon 

harjoitteluun sekä sen olo‐tilan saavuttamiseen. 

 

Käytin  läsnäolon  harjoittelussa  erilaisia  menetelmiä  sekä  omassa 

henkilökohtaisessa  harjoittelussa  että  kolmessa  julkisessa  improvisaatio‐

hetkessä.  Viimeinen  julkinen  improvisaatio‐hetki  oli  varsinainen 

opinnäytekonserttini, joka pidin 05.05.2009 Kok‐kolassa. 

 

Koko  prosessin  aikana  tein  muistinpanoja  ja  pyysin  kuulijoilta  suullista 

palautetta.  Niitä  muistiinpanoja  en  liitä  tähän  työhön,  koska  ne  ovat  erittäin 

henkilökohtaisia.  Mutta  niiden  pohjalta  tulen  kuvailemaan  tässä  työssäni 

projektini. 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2 Improvisoiminen, musiikki ja läsnäolo         

   

 

”Improvisaatio  on  läsnäoloa  ja  yhdessä  tekemistä”  (Kärnä  2009,5).  Tässä 

kappaleessa  esittelen  näkemyksiä  improvisoimisesta  musiikissa,  läsnäolosta 

sekä itseäni improvisoivana muusikkona. 

 

2.1  Improvisoiminen musiikissa 

 

Improvisoiminen on minulle elämän ja kommunikaation varsinainen olemuksen 

muoto. Akkasen mukaan liitetään puhekielessä sana improvisointi  

 

(…)  usein  totutuista  tai  odotuksista  poikkeavaan  hetkiin.  Arjessa 
on  tilaa  improvisaatiolle  aina  silloin,  kun  sattuma  sysää 
tilanteeseen,  johon  ei  ole  etukäteen  osannut  varautua.  Kun 
suunnitelmat  pettävät,  ”systeemi”  lakkaa  yllättäen  toimimasta  tai 
oletettu  ei  tapahdukaan  odotetulla  tavalla.  Jos  jotain  täytyy 
kuitenkin saada nopeasti aikaan, on pakko improvisoida! (Akkanen 
2004, 2.) 

 

Akkanen  toteuttaa:  ”Yleisesti  improvisoinnilla  tarkoitetaan  spontaanisti 

tilanteen ehdoilla, tässä ja nyt, tapahtuvaa toimintaa” (Akkanen 2004,3). 

 

Mielestäni on jopa jokainen hetki elämässä ja jokainen esiintymistilanne uusi ja 

sen  takia  joudutaan  jatkuvasti  enemmän  tai  vähemmän  improvisoimaan.  Saha 

kirjoittaa musiikin improvisoimisesta:  

 

Improvisointia  ja  muuntelua  musiikissa  voi  verrata  myös 
arkielämään: ruohonleikkuun, parranajoon, ruoan laittoon etc. (…) 
kaikki mainitut toiminnot vaativat aina ajassa tapahtuvia mutta eri 
ympäristössä  suoritettuja  samana  toistuvia  liikemuotoja.  (Saha 
1996,120.) 

 

Arjesta  ja  musiikista  voi  siis  löytää  samanlaisia  elementtejä,  mutta  myös  oma 

olemus  ja  läsnäolo  vaikuttaa  hyvin  paljon  tuloksen,  musiikin  tai  vaikka  ruoan 

laatuun. 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Akkanen integroi improvisoimisen myös elämän kokonaisuuteen ja pohdiskelee 

ihmisen  mahdollisuuksia  kehittää  omia  kommunikaatiotaitojan  ja  avointa 

elämänasennetta.  Hänen  mukaan  ”hallitun  heittäytymisen  avulla  yksilö  tai 

ryhmä voi yltää yli odotusten onnistuvaan henkilökohtaiseen tai yhdessä toisten 

kanssa jaettuun suoritukseen” (Akkanen 2004,1). 

 

Akkanen kuvailee mielestäni hyvin osuvasti  improvisoimisen  luonnetta yleensä 

sekä  Taras‐tin  improvisaation  määritelmän.  Hänen  ajatusten  pohjalta  haluan 

tässä kuvailla omia aja‐tuksiani improvisoimisesta:  

 

Eero  Tarasti  määrittelee  improvisoinnin  viestinnäksi,  jossa 
astutaan  kommunikaatiotilanteeseen  vailla  varmuutta  siitä,  että 
syntyvä tuotos, eli improvisaatio otetaan vastaan, ymmärretään tai 
hyväksytään.  Pohjimmiltaan  kyseessä  on  siis  osittainen 
luopuminen  pyrkimyksestä  kontrolloida  tulevaa.  Improvisoimaan 
ryhtyvä henkilö ei periaatteessa voi  tehdä mitään onnistumisensa 
varmistamiseksi.  On  luotettava  omaan  ammattitaitoon, 
keskityttävä ja heittäydyttävä hetkeen. (Akkanen 2004,3.) 

 

Tässä  määritelmässä  tulee    mielestäni  hyvin  selkeästi  esille,  että 

improvisoimiseen  liittyy  kyky  keskittyä  ja  heittäytyä  sekä  luopua 

kontrolloimisesta.  Sellainen  olotila,  jossa  heittäy‐tyminen  keskittyminen  ja 

kontrolloimisesta luopuminen ovat olennaisia on läsnäolon tila. 

 

Tarasten  mukaan  improvisointi  ”ei  kuitenkaan  ole  mitä  tahansa  täysin 

sattumanvaraista toimintaa” (Akkanen 2004, 3):  

 

Musiikki‐  tai  teatteri‐improvisaation  taustalta  löytyy  usein 
huippuunsa  hiottua  teknistä  ja  taiteellista  osaamista. 
Improvisaatioita  analysoitaessa  saattaa  olla  mahdollista  löytää 
niiden  taustalta  erilaisia  syvätason  säännöstöjä.  Koulutuksen  ja 
kokemuksen  kautta  omaksutut  tyylipiirteet  muodostavat 
sisäistettyjä  rakenteita,  joiden  avulla  voi  luoda  esimerkiksi 
tunnistettavia  muotorakenteita.  Niiden  puitteissa  on  kuitenkin 
mahdollista  improvisoida  toivottuun  tyyliin  tai  vastavuoroisesti 
rikkoa rajoja. Tarastin mukaan oleellisinta asiaa tarkasteltaessa on 
kuitenkin  säännöstöjen  inhimillinen  syntyprosessi.  (Akkanen 
2004, 3; Tarasti 2003.) 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Kansanmusiikissa  eli  kuulonvaraisessa  perinteessä  traditio  on  tavallaan  se 

säännöstö, jonka raamissa improvisoidaan ja jonka voi myös rikkoa.1 

 

Saastamoinen toteaa säännöstön ja improvisoimisen suhteesta: 

 

Paras peli soittajan ja kuulijan välillä näyttää olevan tasapeli, jossa 
puolet  on  perinnettä  ja  puolet  perinteellä  leikittelyä.  Tämän 
kaltainen  prosessi  on  tuskin  tietoisen  ajattelun  ohjamaa  muuten 
kun  aivan  yleisellä  tasolla  –  ennakkopäätöksenä  pyrkiä 
yllätyksellisyyteen.  Lopusta  huolehtinee  yksittäistapauksessa 
alitajunta. (Saastamoinen 1990, 32.) 

 

Improvisoimisen  tärkeä  ominaisuus  on  siis  säännöstön  pohjautuvan  uuden 

luomisen  lisäksi  myös  yllättävyys.  Tarastin  mukaan  ovat  improvisaatiolle 

tyypillisiä  ominaisuuksia    yllättä‐vyys  ja  toistamattomuus2.  (Akkanen  2004,  3; 

Tarasti 2003.) 

 

Minua  kiinnostaa  muusikkona,  miten  toimivan  tasapainon  tradition  ja  uuden 

luomisen välillä voidaan saavuutta. Saastamoinen mainitsee työkaluna toisaalta 

yllätykseen pyrkimisen sekä alitajunnan voimaa. Tässä tulee mielestäni läsnäolo 

vahvasti  mukaan:  Miten  enemmän  ollaan  improvisoimisessa  läsnä,  aistitaan 

ympäristöä etc. sitä tasaisempi ja harmonisempi kuulijankin kannalta lopputulos 

on.  Sen  takia  oli  minulle  hyvin  tärkeää  tutkia  omaa  läsnäoloani 

improvisoimisessa.  

 

Yllättävyys  improvisoimisen  ominaisuutena  edellyttää  muusikon 

vuorovaikutusta  itsensä  sekä  kuulijan  kanssa.  Saastamoinen  näkee musiikin  ja 

nimenomaan  kansanmusiikin  ja  improvisoimisen  sosiaalisena 

vuorovaikutuksena,  jossa  ”yksilö  toimi  luovana  poikkea‐vuutena  perinteessä” 

                                                        
1 Nykykansanmusiikissa perinne on myös uudella tavalla, mutta useimmiten 
kuulonvaraisesti opittu. 
2 ”Toistamattomuus” on mielestäni hieman ongelmallinen termi tässä yhteydessä, 
koska säännöstön huomioiminen sisältää myös joidenkin asioiden toistoja. Ja toisaalta 
toistaminenkin voi olla yllättävä.  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(2009,3).  Akkanen  puhuu  jopa  dialoogisuudesta  ”improvisaation  salaisuutena” 

(Akkanen 2004,5).3 

Olen  sitä  mieltä,  että  improvisoimisessa  on  kyse  kokonaisvaltaisesta  ja 

monimutkaisesta  prosessista,  jossa muusikko on  jatkuvassa dialogissa  itseänsä 

ja muiden muusikoiden kanssa    ‐  jos  heitä  on mukana  ‐  sekä  yleisön  että  tilan 

kanssa.  Musiikki  onkin  Saastamoisen  mukaan  ”kuulijan  ja  lähettäjän  välinen 

vuorovaikutustilanne”  (Saastamoinen  2009,  4).  Juuri  tämä  dialogisuus  ja 

vuorovaikutus  vaatii  mielestäni  vahvaa  läsnäoloa.  Dialogisuuden  ja  läsnäolon 

yhteys  näkyy  siinä,  että  improvisoiminen  vaatii  sekä  muusikolta  että  yleisöltä 

vahvaa läsnäoloa, heittäytymistä sekä kontrolloimisesta luopumista.  

 

Tämän  alakappaleen  päätteeksi  nimitän  improvisoimiselle  läsnäolon  kannalta 

olennaisina piirteinä dialogisuus, perinteen ja uusien elementtien tasapainottelu 

sekä heittäytyminen ja kontrollista luopuminen. Näistä piirteistä oli dialogisuus, 

heittäytyminen  sekä  kontrollista  luopuminen  minun  projektissani  erityisessä 

keskiössä.  

 

 

2.2  Läsnäolo 

 

Totesin  edellisessä  kappaleessa,  että  läsnäololla  näyttää  olevaan  olennainen 

rooli  yleensä  impro‐visoimisessa.  Mutta  mitä  on  sitten  läsnäolo?  Onko  flow‐

kokemus ja läsnäolo sama asia? 

 

Tämän  kappaleen  alkuun  laitan  tunnetun  Väisäsen  kantelesoittajan  kuvauksen 

vuodesta  1943,  koska  siinä  kuvaillaan  mielestäni  vahvoja  läsnäolo‐  ja  flow‐

kokemuksia improvisoimisessa ja se tarjoa hyvän lähtökohdan läsnäolon ja flow‐

kokemuksen pohtimiseen: 

 

Meillä  on  ehkä  monellakin  elämyksiä  kansanlaulajain  ja 
kansansoittajain  hiljaisesta  haltioitumisesta.  Olen  tällaista 
havainnut  monista  kante‐leensoittajista.  Soittajan  sormet 

                                                        
3 Tässä yhteydessä Akkanen puhuu myös flow-kokemuksesta. Flowsta lisää 
seuraavassa kappaleesta. 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koskettelevat  sävelmän  mukaisesti  kieliä,  mutta  hänen  silmänsä 
eivät  seuraa  tehtävää,  vaan  suuntautuvat  haaveksivina 
epämääräisyyteen. Erään Suojärven ukon soittaessa hämärtyvässä 
pirtissä  loputonta  ’kisavirttään’  valotin  sangen  kauan  kuvaa 
ottaessani  ja  ihmettelin,  ettei  hän  tällöin  kertaakaan  silmiään 
räpäyttänyt  eikä  muuten  kiinnittänyt  valokuvauspuuhaan 
vähääkään  huomiota.  Hän  oli  vajonnut  hiljaisen  soittonsa 
maailmaan.  Vähitellen,  saman  sävelmän  jatkuessa  alinomaisin 
muunteluin,  hänen  vartalonsa  alkoi  vaipua  alas  pöytää  vasten, 
silmäluomet  painuivat  umpeen,  ukko  soitti  kuin  unessa.  Vaikka 
kuuntelinkin  paatuneen  muistiinpanijan  uteliain  korvin,  tunsin 
lumoutuvani (Väisänen 1943; Pekkilä 1990,43.) 
 

Myös Gustaf Retzius kuvaa Jaakko Parppein (Kantelesoittaja) soittoa kirjassansa 

”Finland i Nordiska Museet 1881”: 

 

Se oli lempeä, syvänkaihoisaa musiikkia: hiljainen ilman helähdys, 
avaruuden  humina.  Me  istuimme  siinä  kuin  lapset  kuunnellen 
hartaina vanhuksen soittoa kuin jumalallista ilmestystä…” (Haavio 
1943,155.) 

 

Nämä tekstit ovat mielestäni hienoja kuvauksia kanteleensoiton soittotilanteesta 

ja ilmapiiristä. Niissä tulee vahvasti kaksi asiaa esille, jotka ovat minulle tärkeitä: 

muusikon  ja yleisön keskittyminen soittoon sekä valppaina oleminen. Toisaalta 

ajantaju katoaa mutta samanaikaisesti ollaan tilassa ja ajassa läsnä. 

 

Flow‐kokemukseen  liittyy  Csíkszentmihályin  mukaan  intensiivinen 

keskittyminen, jossa tietoisuus itsestä katoaa. 

 

Flow  ‐kokemuksessa  tärkeimpiä  tekijöitä  on  tehtävään 
keskittyminen.  Ihminen  unohtaa  kaiken  epämukavuuden  mitä 
elämässä  on.  Keskittyminen  on  niin  täydellistä,  ettei  muulle 
tiedolle ole tilaa. (Csíkszentmihályi 1997; ) 
 

Flow‐kokemuksesta voidaan mainita kuusi käsitettä: 

 

1. Sulauttaa  toiminta  ja  tietoisuus  (Merging  Action  and 
Awareness)  Ihminen  on  täysin  keskittynyt  tehtävään 
’unohtaen’ minä ‐tietoisuuden. 

2. Huomiokyvyn  keskipisteessä  (Centering  of  attention) 
Tarkkaavaisuus  on  niin  keskittynyt,  että  on  mahdollista 
’uppoutua’ siihen hetkeen. 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3. Minätietoisuuden  unohtaminen  (Loss  of  Ego)  Täydelliseen 
tehtävään  uppoutumiseen  kuuluu  minätietoisuuden 
unohtaminen. 

4. Tehtävän  ja  ympäristön  hallinta  (Control  of  Action  and 
Environment)  Ihminen  kokee,  että  hän  voi  hallita  sekä  omaa 
toimintaansa että ympäristön tapahtumia. 

5. Tehtävän  vaatimukset  ja  selkeä  palaute  (Demands  for  Action 
and Clear Feedback) Tehtävien vaatimukset ovat  selvät,  ei ole 
vastustusta ja palaute on välitön ja selkeä. 

6. Itseasetettu  tavoite  (Autotelic  Nature  of  Flow)  Toiminta 
(aktiviteten)  itsessään  etenee  ja  on merkityksellistä,  ei  tarvita 
erikseen  tavoitetta  tai  palkkiota  jälkeenpäin.  (Jonsson  1991; 
Toimintaterapian teoria 2010.) 

 

Läsnäolo taas on Tollen mukaan ”nykyhetken olemista”. Hän toteaa: 

 

Niin  kauan  kuin  olet  voimakkaan  läsnäolon  tilassa,  olet  vailla 
ajatuksia. Olet hiljaa ja samalla hyvin valpas”. (Tolle 2002,100.) 

 

Tolle toteaa myös: 

 

(…) läsnäolon tilaa voidaan verrata odottamiseen(…) On olemassa 
laadultaan (…) täydellistä valppautta vaativaa odottamista. Jotakin 
voi  tapahtua  minä  hetkensä  tahansa.  (…)  Tuossa  tilassa  koko 
tarkkavaisuutesi  kohdistuu  nykyhetkeen.  Siinä  ei  ole  hitustakaan 
valveuneksintaa,  ei  ajattelua,  muistelemista  tai  odotusta.  Siinä  ei 
ole jännitteitä, ei pelkoa, vain valpas läsnäolo. Koko Olemuksesi on 
läsnä, jokainen kehosi solu. (Tolle 2002,100.) 

 

Läsnäolo  ja  flow  perustuvat  siis  täydelliseen  keskittymiseen,  mutta  Tolle 

korostaa valp‐pauden, tietoisuuden ja vuorovaikutuksen. 

 

Järvilehto  toteaa,  että  luovassa  toiminnassa  tarvitaan  sekä  flow‐tilaa  että 

läsnäoloa:  

 

Välillä on nimittäin erittäin tärkeää pysähtyä tarkastelemaan, mitä 
ympärillä  tapahtuu. Läsnäolokokemuksessa keskittyminen on yhä 
täysin käsillä olevassa asiassa. Mutta nyt olet täysin tietoinen siitä, 
mitä ympärilläsi tapahtuu. (Järvilehto 2011.) 
 

En  halua  tässä  käydä  enempää  teoreettista  pohdiskelua  läsnäolon  ja  flown 

määritelmästä.  Olennaista minulle  tässä  projektissa  oli  tutkia, miten  saavuttaa 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tila,  joka  tuottaa  itsel‐leni  ja  sen  kautta  myös  yleisölle  syvän  taiteellisen 

musiikillisen  kokemuksen  improvisoimisen  aikana,  jossa  olen  keskittynyt  ja 

ajassa  sekä  tilassa  läsnä.  Tämä  tila  vastaa  vahvasti  Tollen  läsnäolon  käsitettä. 

Kun puhun ”läsnäolosta”, tarkoitan  juuri sitä tilaa, jossa olen sekä sillä hetkellä 

tekemiseen keskittynyt että ajasta, tilasta ja itsestäni tietoinen. 

 

 

2.3  Minä improvisoivana muusikkona 
 

Totesin aikaisemmin, että  improvisoiminen on aina olennainen osa arkielämää. 

Omassa  elämässäni  se  näkyy  käytännössä  monessa  asiassa.  Käytän  jatkuvasti 

vierasta kieltä, olen ollut yksinhuoltaja,  jonka arki vaati  jatkuvasti  joustavuutta, 

uusien  tilanteisiin  tottumista.  Sen  lisäksi  olen  elämässäni monella  alalla  ja  eri‐

ikäisiä oppilaita opettanut. Myös opetustilanteessa jokainen hetki on uusi. Tietyt 

raamit on siinäkin annettu, mutta aina pitää uudestaan improvisoida. 

 

Muusikkona on minulla pitkä ”klassinen tausta” takana,  jossa normit ja säännöt 

olivat  olennaisia,  eikä  siihen  kuulunut musiikillista  improvisaatiota.  Olin  hyvin 

kiinni  nuoteissa  ja  oma  pyrkimykseni  täydellisyyteen  oli  jatkuvasti  mukana  ja 

esti  toisaalta  iloista  suhtau‐tumista  musiikin  tekemiseen.  Kansanmusiikista 

löysin  uudelleen  itselleni  haasteita  ja  iloa,  jotka  olin  lapsen  laulussa  ja 

soittamisessa kokenut. Olen sitä mieltä, että jokainen saa ja osaa soittaa ja laulaa 

ja kaikki voi kaikkien kanssa yhdessä musisoida. 

 

Pääaineeni ovat laulu ja kansanomaiset puhaltimet, sivuaine kantele. Suomalais‐

ugrilainen  lauluperinne  on  hyvin  monipuolinen  ja  ihastuin  alusta  lähtien 

vanhaan  suomalaiseen  perinteeseen,  jossa  improvisoidaan  ja  muunnellaan 

jatkuvasti.  Siihen  perinteeseen  kuuluu  mm.  joikuperinne,  vienankarjalainen 

joiku  ja  itkut.  Myös  puhallin‐  ja  kanteleperinne  on  hyvin  vahvasti 

improvisoimiseen  liittyvä.  Minulle  on  myös  aina  ollut  iloa  löytää  omasta 

äänestäni  ja  omasta  soittimestani  uusia  sävyä,  rytmejä  ja  ylipäättäen  uusia 

ulottuvuuksia.  Leikkimielisyys  on  mielestä  olennainen  elementti 

improvisoimisessa. 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Opettajat,  joiden  kanssa  olen  hyvin  vahvasti  tehnyt  työtä  improvisoimisen 

kanssa oli Meri Tiitola,  Ilpo Saastamoinen, Minna Raskinen, Leena  Joutsenlahti, 

Pauliina Syrjälä sekä Kristiina Ilmonen. 

 

Osallistuin  vuonna  2002  Ilpo  Saastamoisen  Improvisaation Kurssille.  Kävimme 

kurssilla  paljon  erilaisia  ”Keiteleen  oudompi  nuottikirja”‐teossa  mainittuja 

menetelmiä  läpi.  Kurssin  aikana  tein  tärkeän  havainnon,  että  musiikki  ja 

improvisoiminen  voi  ja  pitää  olla  hauskaa  ja  ettei  tarvitse  soitossa  pyrkiä  

täydellisyyteen.  Suorittamisen  paineet  ja  täydellisyyden  tavoittelu  ovat  olleet 

minulle pitkään ollut läsnäolon esteenä ja siitä poispääsy on itselleni ollut suuri 

haaste. 

 

Ensimmäinen vapaan improvisoimisen kokemuksen sain vuonna 2002 Vaasassa 

pien‐muotoisessa  konsertissa.  Soitin  pitkähuilua,  enkä  ollut  etukäteen 

suunnitellut minkälaista musiikin runkoa tai melodia. Siitä lähtien olen monessa 

paikassa vapaasti soolona impro‐visoinut . 

 

En  vain  soolona  improvisoinut,  vaan myös  erilaisissa  kokoonpanoissa.  Tärkein 

yhtye  myös  projektin  aikana  on  ollut  kansanmusiikkiyhtye  Hiite.  Hiite  aloitti 

Keski‐Pohjanmaan  ammattikorkeakoulun  vuosikurssiyhtyeenä  ja  on  vuodesta 

2007  lähtien  jatkunut  improvisoivana  kansan‐musiikkiyhtyeenä.  Hiite‐yhtyeen 

ohjelmisto  pohjautuu  suomalais‐ugrilaisten  kansojen  perinteeseen.  Yhtyeessä 

soittaa  neljä  kansanmuusikkoa,  joiden  soittimina  ovat  jouhikko,  kantele, 

munniharppu  sekä  erilaiset  puhaltimet.  (Hiite  2009.)  Yhtyeessä 

improvisoimiseen  liittyvät  läsnäolon  lisäksi omat haasteet. Niitä en  tässä käsit‐

tele, koska keskityin projektissani soolo‐improvisoimiseen. 

 

Koin useimmiten, että improvisoimiseen vaikuttaa hyvin olennaisesti soittimien 

ominai‐suuksia.  Esimerkiksi  munniharppu  ja  pitkähuilu  ovat  minulle  hyvin 

luontevia  improvisaa‐tio‐soittimia.  Haastavana  koen  taas  enemmän  isomman 

kanteleen  sekä  sormiaukolliset  puhaltimet,  esimerkiksi  härjedalspipan  ja 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mänkerin.  Projektini  alussa  oletin  niiden  tuntemuksien  perustella,  että 

soittimien valinta vaikuttaa omaan läsnäoloon. 

 

Ääni‐improvisaation koen  taas  kansanmusiikissa hyvin  luontevana  ja  helppona 

improvisaatiosoittimena.  Haastavana  koen  kuitenkin  laulussa,  että  vartalo  itse 

on  ainut  soitin  ja  ääni  soi  kokonaisvaltaisesti  ja  reagoi  suoraan  kaikkiin 

tunnetiloihin.  Kuuntelija  huomaa  laulajan  äänestä  myös  heti  jännitystä,  koska 

ihminen  on  evoluution  aikana  kehit‐tänyt  taitojansa  reagoida  ja  tunnistaa 

kuulonvaraisesti toisen ihmisen tunnetiloja. Vahvalla läsnäololla, jossa tunteet ja 

ajatukset eivät ole vallassa, on laulajalle sen takia erityisen suuri merkitys. 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3  Läsnäolon harjoittelu omissa harjoittelurutiinissa 

 

Edellisessä kappaleessa esittelin yleisiä improvisoimiseen ja läsnäoloon liittyviä 

ajatuksia  ja  käsiteitä  sekä  esittelin  itseäni  improvisoivana  muusikkona.  Tässä 

kappaleessa  tulen  ker‐tomaan  omia  harjoituksia,  joiden  avulla  olen  omassa 

harjoittelurutiinissa tutkaillut ja kehittänyt läsnäoloani. 

 

Tollen  mukaan  on  läsnäolo  ”oma  syvin  itsesi,  todellinen  olemuksesi  ja  siksi 

tavoitettavissasi”  (Tolle  2002,  27).  Käytin  projektin  aikana  erityyppisiä 

harjoituksia, joiden avulla kehitin omaa läsnäoloani soittaessa ja arjessa yleensä. 

Niitä  harjoituksia  käytin  mahdollisuuksien  mukaan  laulussa  sekä  myös 

puhaltimien soitossa.  

 

 

3.1  Ajatusten tarkkailu 

 

Minulle  muusikkona  suuri  haaste  on  ollut  oman  epävarmuuteni  voittaminen 

sekä  arjenhuolista  poispääseminen.  Tolle  puhuu  tässä  yhteydessä  siitä,  että 

”mieli  käyttää  sinua”:  ”Mieleen  samastuminen  luo  käsitteistä,  luokitteluista, 

mielikuvista,  sanoista  ja  mielipiteistä  läpinäkymättömän  verhon,  joka  estää 

kaikki aidot suhteet. Se eristää sinut itsestäsi, lähimmäisistäsi, luonnosta” (Tolle  

2002, 29). 

 

Hänen mukaan omat ajatukset, ”sisäinen ääni”, estää läsnäoloon saavuttamista: 

 

Ääni  arvostelee,  pohtii,  tuomitsee,  vertailee,  nurisee,  pitää  tai  ei 
pidä  jostakin  ja  niin  edelleen.  Äänellä  ei  välttämättä  ole  mitään 
tekemistä sen tilanteen kanssa,  jossa sillä hetkellä olet. Se saattaa 
vetää esiin joitakin vastikään tai kauan sitten tapahtuneita asioita. 
Se  myös  saattaa  harjoitella  tai  kuvitella  tulevaisuuden 
tilanteita.(…)  Tätä  sanotaan  huolestumiseksi.(…)  Niinpä  siis 
katselet ja arvostelet nykyisyyttä menneisyyden silmin, ja saat siitä 
täysin  vääristyneen  kuvan.  Ei  ole  suinkaan  harvinaista,  että  tuo 
ääni on kyseisen henkilön pahin vihollinen. (Tolle 2002, 31.)4 

                                                        
4 Kurki-Suonio puhuu myös ”minättömyydestä” (Kurki-Suonio 2009, 76). 
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Juuri  niitä  ääniä  minussakin  on  ja  niiden  takia  en  ole  monesti  pystynyt 

saavuttamaan  hyvää  oloa  soittaessani.  Yksi  tärkeä  askel  tässä  projektissa  oli 

niiden  sisäisten  äänien  havaitseminen  sekä  niiden  kuunteleminen.  Kiinnityin 

erityisesti huomiota  toistuviin ajatus‐malleihin, mutta yritin kuitenkin olla vain 

tarkkailijana siinä, todistajana. Tolle kirjoittaa tästä menetelmästä:  

 

Kun  kuuntelet  tuota  ääntä,  kuuntele  puolueettomana.  Tahdon 
sanoa: älä arvostele. Älä arvostele tai tuomitse kuulemaasi, sillä se 
merkitsisi  vain  sitä,  että  tuo  sama  ääni  on  livahtanut  sisään 
takaoven  kautta.  Tulet  pian  huomaamaan:  tuolla  on  ääni  ja  tässä 
minä  olen  kuuntelemassa,  tarkkailemassa  sitä.  Tämä minä  olen  – 
havainto  –  tämä  tuntuu  omasta  läsnäolostasi  –  ei  ole  ajatus.  Se 
nousee mielen tuolta puolen. (Tolle 2002, 32.) 

 

Sellaisia ajatuksia on esimerkiksi: 

 

- ääni kuulosta kamalalta 

- eilen lauloin paljon paremmin 

- tämä kuulostaa ihan erityyliseltä musiikilta kuin kansanmusiikilta 

- olisi pitänyt harjoitella enemmän 

- nukuin liian vähän viime yönä 

- nämä ovat vain treenit 

- selkäni on kipeä – pitäisi liikkua enemmän 

- kaikki huomaavat, että olen harjoitellut liian vähän 

- kroppani on ihan jumissa 

- olen liian vanha / nuori (riippuu tilanteesta) 

- haluan soittaa ja laulaa yhtä hyvin kuin eilen / paremmin kuin eilen 

- miksi yleisössä nauretaan? 

 

 

Niitä häiritseviä ajatuksia oli paljon. Havahduin niihin ja aloin tarkkailla niitä. Ja 

huomasin,  että  niihin  ei  tarvitse  tarttua  aina,  vaan  nämä  ajatukset  voi  tulla  ja 

mennä.  Kun  huomasin,  että  nämä  ajatukset  olivat  nimenomaan  vain  ajatuksia 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eikä välttämättä totuutta, aloin keskittyä enemmän ja enemmän soittamiseen ja 

laulamiseen. 

 

 

3.2 Hengitykseen keskittyminen 

 

Toinen  erittäin  hyvä  harjoitus,  jonka  avulla  pääsin  pois  ajatusten  vallasta  on 

hengittämiseen  keskittyminen.  Joogasta  ja  eri  rentoutumismenetelmistä  löysin 

erilaisia  harjoituksia.  Tärkeintä  niissä  on,  että  keskittyy  nimenomaan 

hengitykseen: 

- Hengityksen  pituus:  Voi  esim.  ulos‐  ja  sisään  hengityksessä  laskea  aina 

samaan numeroon) 

- Hengityksen paikka: Voi vuorottelen hengittää eri sieraimen kautta 

- Antaa ilmaa vain valua kroppaan, eikä hengittää aktiivisesti 

- Erilaiset  joogaharjoitukset,    joiden  struktuuri  on  selkeä  ja  joihin  voi 

keskittyä 

- Keskittyminen hengitysilman  lämpötilaan  ja siihen miten  ilma  lämpenee 

kehossa. 

 

 

3.3 Hengityksen ja liikkeen yhdistäminen 

 

Näissä  harjoituksissa  keskityin  sekä  liikkeen  että  hengitykseen.  Löysin  siihen 

harjoituksia erilaisista lajista: 

- Astanga‐ja Hathajooga 

- Pilates 

- Method Putkisto 

- Taijii 

 

Käytin  siinä  myös  erilaisia  harjoituksia,  jotka  olen  erilaisilta  laulunopettajilta 

oppinut. 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3.4 Oman kehon tarkkailu 
 

Hengityksen  lisäksi  tein myös  staattisia  harjoituksia  –  eli  seisten  tai maaten  – 

joissa  tarkkai‐lin  omaa  kehoani.  Kävin  soittaessani  tai  laulaessani  mielessäni 

kaikki  ruumin  osat  läpi.  Aloitin  tavallisesti  jaloista.  Tarkkailin, miten  jalat  ovat 

maassa  kiinni,  miltä  varpaat  tuntuvat,  miten  polvien  asento  on.  Yritin  samana 

löytää omalle keholle rentouden ja pyrin pois jännitystiloista.  

 

 

3.5 Harmoniseen lauluun pohjautuvia harjoituksia 

 

Kävin  kesällä  2006  harmonisen  laulun  kurssilla  Haapaveden  folk‐kurssin 

yhteydessä  ja  tutustuin  siinä  harmonisen  laulun  filosofiaan  ja  tapaan. 

Harmonisessa  laulussa  tunnus‐tellaan  hyvin  tarkasti  oman  äänen  värähtelyä 

kehossa. Sen avulla voi  rentoutua  ja päästä myös omien ajatusten vallasta pois 

(Harmoninen laulu 2004). 

 

Makasin  usein  monta  minuuttia  lattialla  tai  seisoin  ja  lauloin  pitkiä  ääniä  eri 

vokaaleilla,  enitän a‐,  o‐,  u‐  vokaalilla, mutta myös m‐  sekä ng‐äännettä käytin. 

Samalla  tavalla  soitin  myös  ajoittain  puhaltimilla  pelkästään  pitkiä  ääniä. 

Tunnustelin  harjoitusten  aikana  äänen  kulkua  ja  värähtelyä  omassa  kehossani, 

eri  äänen  värejä,  syntyviä  yläsäveliä.  Samana  keskityin  myös  hengitykseen  ja 

annoin ilman täyttää kroppaani. Yritin olla hengittämänä aktiivisesti. 

 

 

3.6 Tilan, esineiden ja yleisön tarkkailua 

 

Tämän harjoituksen opin lauluopettajaltani Meri Tiitolalta. Siinä keskityin hyvin 

intensiivisesti tilaan, jossa soitin ja lauloin. Tarkkailin seinien, huonekalujen sekä 

esineiden  muotoa,  värejä,  materiaaleja,  valoa.  Katsoin  kuuntelijaa  silmiin, 

havaitsen  hänen  suhtautu‐mistaan  omaan  musiikkiin,  huomioin  hänen 

vaatteensa. Aistin tilan tuoksua sekä tilaan pääseviä ääniä. 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Harjoituksessa  kommunikoin  myös  tilan  ja  esineiden  kanssa.  Keskustelin 

verhojen  kukkien  kanssa,  lattian  pölykoirien  kanssa,  liitutaulun  ja  kuuntelijan 

korvakorun  tai  silmien  kanssa… Tuloksena  oli  hyvin  vapautunut  olo. Havaitsin 

tämän harjoituksen aikana, että improvisoimisessa kannattaa hyvin paljon pitää 

silmät  auki.  Monesti  improvisoidaan  silmät  kiinni,  mutta  silloin  varsinainen 

kommunikaatio  tilan  ja  ehkä myös  yleisön  kanssa  voi  jäädä  vähäiseksi.  Silloin 

keskittyy  hyvin  usein  vain  omiin  ajatuksiin  ja  soittamiseen,  pääsee  flow‐

kokemukseen. Tietysti voi silloin myös kommunikoida itsensä kanssa, kun silmät 

on  kiinni.  Ja  jonkun  verran  on  myös  muiden  aistien  kautta  mahdollista 

kommunikoida  yleisön  ja  tilan  välillä. Mutta  jos  on  silmät  kiinni  ja  keskitytään 

vain  omiin  ajatuksiin,  ei  voi mielestäni  olla  täysin  läsnä,  koska  silloin  puuttuu 

tavallaan valppaus. Useimmiten kuitenkin silmien sulkemisen varsinainen syy on 

ujous ja jonkinlainen pelko, että ulkoiset seikat estää omaa keskittymistä. 

 

Projektivuoden  aikana  onnistuin  harjoitusten  avulla  paremmin  ja  paremmin 

pääsemään  pois  omista  häiritsevistä  ajatuksista  ja  opin  keskittymään 

soittohetkeen ja tilaan. Toisaalta opin myös hyväksymään, että jokainen päivä on 

erilainen ja että joskus onnistun myös läsnäoloharjoituksissa paremmin ja joskus 

huonommin. 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4  Läsnäolon ja improvisoinnin harjoittelua erilaisissa julkisissa 
improvisaatio         hetkeissä 

 

Pidin  syksyllä  2008  ja  keväällä  2009  neljän  konsertin  sarjan,  jossa  julkisesti 

improvisoin  eri  tiloissa  ja  eri  soittimilla.  Viimeinen  konsertti  oli  varsinainen 

opinnäytekonsertti.  Opin‐näytekonserttia  tulen  käsittelemään  omassa 

pääkappaleessa. 

 

Valmistauduin  konsertteihin  läsnäoloharjoituksilla  ja  päätin  kolmesta 

ensimmäisestä  konserteista,  millä  soittimilla  tulisin  soittamaan.  Ilmoitin 

kahdesta ensimmäisestä konserteista etukäteen, mutten erityisesti markkinoinut 

niitä.  Halusin  että  musiikki  olisi  siinä  hetkessä  toisaalta  itselleni  ja  myös 

jollekulle  muulle  yllätys.  Kolmesta  konsertista  ilmoitin  sähköpostitse. 

Kappaleista  en  etukäteen  mitään  päättänyt,  enkä  sitä,  millä  tavalla  haluan 

improvisoida.  

 

Jokaisen  konsertin  jälkeen  tein muistinpanoja  olotilastani,  jossa  olin  konsertin 

aika‐na ollut. Siinä tarkkailin seuraavat seikkoja: 

 

‐ sisäisten äänien havaitseminen ja siihen suhtautuminen 

‐ hengityksen kulku 

‐ mukavuuden tunne 

‐ tietoisuus omasta kehosta ja tilasta sekä yleisöstä 

 

 

4.1  Pihasoitto  19.10.2008 klo 15.0015.20       

         

Syksyllä  2008  pidin    kotipihallani  Askolassa  pienen  noin.  20  minuutin 

improvisaatio‐hetken.  Soitin  sunnuntai‐iltapäivällä  syysauringossa   pitkähuilua, 

puusarvea, härjedalspipaa sekä tein karjankutsuntahuutoja. Improvisoin osittain 

vapaasti ja osittain soitin erilaisia perinteisiä paimenmelodioita.  

 

Koin  tämän  esityksen  hyvin  jännittävänä  konserttina.  Naapurit  olivat  pihalla 

tekemässä kotitöitä enkä ollut heille aikaisemmin soittanut tai laulanut. 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Ensimmäisen puoliskon aikana pyörivät ajatukset hyvin paljon yleisön ympärillä. 

Koin  jollain  tavalla häpeää  ja hyvin paljon  jännitystä. Olin mennyt  talon taakse. 

Sieltä  en  pys‐tynyt  näkemään  ketään. Muuten  en  olisi  ehkä  uskaltanut  soittaa. 

Olin siis alussa hyvin paljon ajatusten ja pelkojen vallassa. Hengitys ei kulkenut 

vapaasti  ja  koko  ajan  olisin  mieluummin  halunnut  lopettaa  soittamisen  kuin 

jatkaa. En siis viihtynyt siinä soittotilanteessa ollenkaan. Koko lyhyen konsertin 

aikana pidin silmiäni kiinni. En uskaltanut avata silmiäni. 

 

Toisella  puoliskolla  unohdin  kuitenkin  pelkoani  jonkun  verran.  Nautin 

soittamisesta ja laulamisesta enemmän ja pystyin kuuntelemaan kaikua ja linnun 

ääniä sekä tuulen suhinaa. Silmät pidin kuitenkin kiinni… 

 

Kuuntelijoiden palautteesta huomasin, että he tykkäsivät kovasti koko konsertin 

ideasta sekä soitostani ja laulustani.  

 

Ensimmäinen  improvisaatio‐hetki  vaati  silloin  hyvin  paljon  rohkeutta,  vaikka 

olin  aikai‐semmin  jo  paljon  konserteissa  improvisoinut.  Olotilaani  vaikutti 

ilmeisesti  myös  se,  ettei  tilanne  ollut  tyypillinen  konserttitilanne,  vaan  soitin 

keskellä päivää omalla pihallani itselleni ja naapureille. Positiivinen palaute antoi 

minulle rohkeutta projektin jatkamiseen. 

  

 

4.2  Aulasoitto   13.01.2009 klo 14.0014.30 

 

Toinen  soittohetki  oli  tammikuussa  2009  Keski‐Pohjanmaan  konservatorion 

aulassa. Olin etukäteen päättänyt, että improvisaatiossa tulen käyttämään  laulua 

sekä munniharpun soittoa. Improvisoimisen kaaresta en ollut mitään päättänyt. 

Kuuntelemassa oli Pauliina Syrjälä, joka oli silloin opinnäytetyöni ohjaaja. Vähän 

myöhemmin tuli vielä kolme opiskelijaa kuuntelemaan. 

 

Tilanne oli taas verrattuna pihasoiton konserttiin hyvin erilainen. Aulassa liikkuu 

tavallisesti  paljon  musiikin  alan  ihmisiä  ja  ajatus  siitä  aiheutti  minulle  kovia 

paineita. 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Soitin  koko  konsertin  aikana  silmät  suljettuna,  vaikkei  kuitenkaan  ollut  silloin 

paljon ihmisiä liikkeellä. Ilmeisesti en silloinkaan uskaltanut avata silmiäni. Kun 

aloitin koin oloni hyvin epämukavaksi, mutta tiesin nyt jo, että olo siitä paranee 

ja  yritin  enemmän  nauttia  soitostani  ja musiikistani.  Aloitin munniharpulla.  Se 

tuntui  jotenkin  luontevalta  ja  helpolta.  Kun  sitten  aloin  käyttää  munniharpun 

lisäksi myös laulu‐ääntä, tunsin miten äänet alkoivat vahvasti resonoida päässäni 

ja  kehossani.  Nautin  äänistäni,  tilan  kaiusta  ja  aistin,  että  ihmiset  olivat 

kuuntelemassa. Negatiivisiin ajatuksiin en kiinnittänyt enää huomiota. Hengitys 

kulki vapaasti ja hyvin luontevasti olin siinä musiikissa ja tilassa läsnä. 

 

 

4.3    Soittohetki  KeskiPohjanmaan  konservatorion  pikkusalissa 

19.02.2009 klo 16  16.30       

Tässä  konsertissa  soitin  härjedalspipaa.  Kuuntelemassa  oli  noin  kymmenen 

opiskelijaa. Melkein kaikki menivät konsertin alussa makuulle  lattialle, mikä oli 

itselleni myös rauhoittavaa. Ilmoitin kaikille myös, ettei heidän tarvitse odottaa 

mitään suurta taidetta, vaan että haluan vain vähän improvisoida.  

 

Minun oli vaikeaa sulkea ajatukset pois ja keskittyä improvisaatioon. Minulla oli 

ollut  silloin  aika  rankka  päivä  takana.  Ensin  soitin  norjalaista  kappaletta  josta 

siirryin vapaa‐improvisaation eri  vaiheisiin. En muistanut  jälkikäteen kunnolla, 

mitä kaikkea soitin, mutta muistan, että siinä oli erilaisia jaksoja. Välillä kolmen 

tai neljän sävellän ympärillä pyörimistä.  

 

Pystyin  aika  nopeasti  keskittymään  soittoon  ja  siinä  konsertissa  en  enää  niin 

paljon pelännyt kuuntelijoita. Kuitenkin koin, etten ollut konsertin aikana hyvin 

läsnä.  Keskityin  hyvin  paljon  improvisoimisen  teknisiin  ja  rakenteellisiin 

asioihin.  Yritin  tietoisesti  vaihtaa  tempoja  etc.  Kuuntelin  tavallaan  hyvin 

kriittisesti  omaa  soittoani.  Minulla  oli  ollut  silmät  koko  ajan  kiinni,  enkä 

uskaltanut  avata  silmiäni  ja  en  havainnut,  mitä  ympärilläni  tapahtui. 

Hengityksestä muistan, että hengitin aika vapaasti. 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Pyysin  konsertin  jälkeen  palautetta  ja  toinen  eräs  opiskelija  sanoi,  että  olisin 

voinut soittaa kauemminkin. 

 

 

4.4  Ajatuksia improvisaatiohetkistä  

 

Prosessin aikana ja nimenomaan kolmannen improvisaatio‐hetken jälkeen koin, 

että olin pystynyt kehittämään keskittymiskykyä ja läsnäoloani. Muistiinpanojen 

perustella näin sen myös hyvin selkeästi. 

 

Pelkoon liittyvät ajatukset olivat todella paljon vähentyneet ja pystyin enemmän 

ja  enemmän  olemaan  läsnä  siinä  hetkessä  ja  omassa  soitossa. 

Läsnäoloharjoitusten avulla olin paremmin ja paremmin pystynyt tarkkailemaan 

omia ajatuksiani ja tunnistamaan niitä hetkiä, jolloin ajatukset pääsivät tavallaan 

valtaan.  Myös  tietoisuus  omasta  kehosta  ja  hengityksestä  kasvoivat  jokaisessa 

improvisaatio‐hetkessä. 

 

Olin  myös  odottanut,  että  soitinten  valinta  olisi  enemmän  vaikuttanut  omaan 

läsnäolooni  ja  että  esim.  härjedalspipalla  olisi  laajemmin  ambituksen  ja 

kromaattisuuden  takia  ollut  vaike‐ampaa  improvisoida  kuin  esim. 

munniharpulla  ja  pitkähuilulla.  Mutta  improvisoiminen  tuntui  myös 

härjedalspialla hyvin helpolta ja luontevalta. Läsnäoloon vaikutti enemmän oma 

henkinen  tilani  ja  kontaktini  yleisöön.  Viimeinen  improvisaatio‐hetki  oli  myös 

kaikista konserteista    ”konserttimaisin”  ja  siinä oli helpompaa keskittyä omaan 

soittoon. 

 

Toisaalta  oli  edelleen  hyvin  vaikea  olla  läsnä  ja  tietoinen  tilasta  ja  kohdata 

yleisön  katseita.  Silmät  olivat  minulla  kaikessa  kolmessa  konsertissa  kiinni  ja 

tunnistin,  etten  vaan  oike‐astaan  uskaltanut  avata  silmiäni.  Toisaalta  saattaa 

myös  olla  niin,  etten  olisi  muuten  pystynyt  keskittymään  soittamiseen  ja 

ajatusten tarkkailuun sekä rentoutumiseen. 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4  Opinnäytekonsertti Puhallus 5.5.2009 Kruununvoudintalo klo 18.00

19.00             

Tässä  kappaleessa  käsittelen  opinnäytekonsertin  tavoitetta  ja  toteutusta, 

palautetta sekä omia ajatuksia. 

 

 

4.1  Tavoite ja toteutus 

 

Opinnäytekonsertin  tavoite  pohjautui  koko  projektin  tavoitteeseen  sekä 

improvisaatio‐hetkien  kokemuksiin.  Konsertissa  kiinnitin  erityisesti  huomiota 

omaan henkiseen valppauteeni  ja vuorovaikutukseen  tilan  sekä yleisön kanssa. 

En etukäteen päättänyt, mitä soittimia  tulen soittamaan, miten aloitan  tai millä 

tavalla  tulen  improvisoimaan.  Halusin  konsertissa  tilan,  hetken  ja  oman 

olemiseni  synnyttää  musiikkiani.  Käytännössä  tämä  tarkoitti  mm.  myös,  että 

halusin soittaessani ja laulaessani katsoa tilaa ja yleisöä silmiin. 

 

Otin kaikki minulle tärkeämmät puhaltimet mukaan konserttiin: pitkähuilut, eri 

munniharput,  härjedalspipan,  nokkahuilut,  mänkerin,  puusarven.  Yritin 

ajatustasolla  olla  koko  ajan  avoin  ja  olla  päättämättä mitään  konsertin  alkuun 

saakka.  Ennen  opinnäyte‐konserttia  minulla  oli  mahdollisuus  rauhoittua 

kunnolla ja tehdä läsnäoloharjoituksia.  

                 

Konserttia oli kuuntelemassa noin 15 ihmistä. Konsertti alkoi ja minä keksin, että 

voisin tervehdyksestä tehdä ääni‐improvisaatiota. Kävin tervehtimässä yleisöä ja 

leikin  ääneni  sävyillä  ja  voimakkuudella.  Katsoin  ihmisiä  silmiin  ja  nautin 

leikistä.  Sen  jälkeen  etsiskelin  leikkimielisesti  minulle  sopivaa  soitinta.  Leikin 

tavallaan eri soittimien kanssa  ja ”kokeilin” niitä. Valitsin sitten härjedalspipan. 

Soitin  kaksi‐  ja  kolmejakoisia  melodioita,  hyvin  vapaita  rytmejä  ja  itkumaisia 

melodiakulkuja.  Välillä  vaihdoin  soitinta,  välillä  improvisoin  äänellä.  Melkein 

koko ajan katsoin yleisöä, tarkkailin tilaa, valoa ja aistin tilan tunnelmaa. Välillä 

oli vain vaikea katsoa omia opettajia. 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En muistanut  jälkikäteen  enää  tarkasti, mitä  kaikkea  olin  soittanut. Mutta  olin 

viihtynyt siinä tilanteessa todella hyvin. Koko konsertin aikana olin enemmän tai 

vähemmän tietoinen omasta kehosta ja hengitys kulki vapaasti. Aistin yleisön ja 

tilan  tunnelmaa  ja  sain  katseista,  hymyistä,  valosta,  esineistä  ja  hiljaisuudesta 

inspiraatiota  omaan  soittoon  ja  lauluun.  Esimerkiksi  katossa  oli  hieno 

kristallikruunu. Lumouduin sen kauneudesta  ja  lauloin sille kauniita melodioita 

pehmeällä äänellä  ja pitkillä  fraaseilla. Loppuvaiheessa alkoi ulkona sataa vettä 

ja sain siitä inspiraatiota: imitoin pitkähuilun soitolla vesipisaroiden ääniä, soitin 

sateen kanssa. 

 

Konsertissa tuntui siltä, että olin juuri oikeaan aikaan oikeassa paikassa. En siis 

päästänyt myöskään omia ajatuksia dominoimaan olotilani, vaan annoin niiden 

kulkea vaan ohi. Olin täysin läsnä. Koin flow‐kokemusta ja olin samana valppaina 

ja  tietoinen  tilasta  ja  itsestäni.  Koin,  että  olin  päässyt  siihen  läsnäolon  tilaan, 

josta Tolle oli puhunut.  

 

 

4.2  Palaute ja omia ajatuksia 

             

Konsertin  palaute  oli  hyvin  positiivinen.  Ihmisillä  oli  ollut  hauskaa  ja  he  olivat 

nauttineet musiikista  ja minun  läsnäolostani. He  sanoivat,  että  tuntui  siltä,  että 

olin nimenomaan heille soittanut. 

 

Alkuvaiheessa olin kuitenkin välttänyt katsekontaktia omiin opettajiin. Edelleen 

minua  ujostutti.  Palautteessa  kävi  ilmi,  että  yksi  heistä  oli  kovasti  odottanut 

minulta  silloin katse‐kontaktia  ja koki olevansa ulkopuolinen. Tämä palaute oli 

minulle  hyvin  tärkeä.  Kyseessä  nyt  ei  ollut  enää  omaa  epävarmuutta,  vaan 

enemmän  toisen  mukavuutta.  Ymmärsin,  että  katseella  voi  oikeasti  saada 

kontaktia ja päästä vuorovaikutukseen improvisaation aikana. 

 

Soittoni  ja  lauluni  oli  palautteen  mukaan  ollut  vangitseva  ja  monta  tunteita 

herättävä.  Pehmeästi  vaihdoin  tunnelmia  ja  tunnetiloja.  Mutta  välillä  saisi  olla 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myös  enemmän  kon‐trasteja.  Taukoja  olin  taittavasti  käyttänyt  ja  olin 

kärsivällinen kun joskus en tiennyt miten jatkaisin. 

 

Oivalsin konsertin aikana, että hetki,  jossa en ole varma siitä, mitä  seuraavaksi 

tapahtuu  on    hyvin  mielenkiintoinen  ja  inspiroiva  tila.  Ymmärsin,  että  juuri 

silloin olin aikaisemmin helposti mennyt lukkoon, mutta nyt vaan hyväksyin sen 

hetken ja odotin vain mitä tapahtuu. Rakastuin juuri niihin hetkiin ja taukoihin ja 

aloin jopa leikkiä niiden kanssa.  

Juuri  siinä  yhteydessä  huomasin,  kuinka  tärkeää  minulle  on  katsekontakti 

yleisön  kanssa.  Kun  katsoin  yleisöä  ja  tilaa  sain  uusia  ideoita  musiikkiin  ja 

improvisoimiseen. 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5  Projektin onnistumisen pohdinta 

 

Projektini  tavoite  oli  oman  läsnäoloni  tutkiminen  ja  kehittäminen.  Keskeiset 

kysymykset  olivat:  Mikä  on  läsnäolo?  Minkälainen  rooli  sillä  on 

improvisoimisessa?  Millaiset  seikat  vaikuttavat  oman  läsnäoloon  ja  miten 

läsnäoloa voi harjoitella? 

 

Projektin  aikana  luin  erilaista  kirjallisuutta  läsnäolosta  ja  improvisaatiosta  ja 

pohdin  niiden  yhteyttä.  Mielestäni  on  läsnäolo  hyvin  olennainen  osa 

improvisaatiota.  Läsnäolon  tilaan  kuuluu  vahva  keskittyminen  sekä  tietoisuus 

tilasta  ja  ajasta.  Improvisaation  olennaisia  piirteitä  ovat  yllättävyys  ja 

dialogisuus. Sekä yllättävyys että dialogisuus edellyttävät vahvaa läsnäoloa, jossa 

muusikko  keskittyy  ja  on  vuorovaikutuksessa  itseänsä,  yleisön  ja  koko  tilan  ja 

ajan kanssa.  

  

Kehitin  erilaisia  harjoituksia,  joiden  avulla  onnistuin  saavuttamaan  läsnäolon 

tilan  jatkuvasti  helpommin  ja  nopeammin. Niitä  harjoituksia  tein  sen projektin 

aikana  säännöllisesti  ja  kehitin  siitä  myös  oman  esiintymiseen 

valmistautumisrutiinin.  Projektin  jälkeen  olen  jatkanut  niitä  harjoituksia  ja 

jatkuvasti  kehittänyt  niitä.  Harjoitusten  avulla  pääsen  arjessa  yhä  enemmän  ja 

helpommin läsnäolon tilaan. 

 

Projektin  konsertit  auttoivat  minua  harjoittelemaan  ja  tutkimaan  läsnäoloani 

erilaisissa  esiintymistilanteissa.  Ensimmäisessä  konsertissa  minun  oli  hyvin 

vaikea  keskittyä  ja  olin  aika  paljon  omien  ajatusten  vallassa.  Toisessa  ja 

kolmannessa konsertissa onnistuin jo enemmän keskittymään ja aloin enemmän 

ja enemmän tietoisesti aistia tilan ja yleisön tunnel‐maa. Viimeisessä konsertissa 

koin olevani hyvin vapaa, keskittynyt  ja  läsnä. Pystyin hyvin paljon nauttimaan 

esiintymistilanteesta sekä luomaan dialogia yleisön, tilan ja itseni kanssa. 

 

Lukuvuoden  aikana  olin  harjoitusten  ja  konserttien  avulla  kehittänyt  omaa 

kykyäni saavuttaa läsnäolon tilan. 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Prosessin  aikana  huomasin  seuraavat  seikat,  jotka  vaikuttavat  läsnäolooni 

improvisoimisessa: 

 

- oma väsymys 

- esiintymistilanteen luonne 

- katsekontakti yleisöön ja ympäristöön 

- kärsivällisyys ja taukojen pitäminen 

 

Asia, johon en tässä projektissa ole erityisesti kiinnittänyt huomiota on henkinen 

ja  fyy‐sinen  valmistautuminen  juuri  ennen  konserttia  ja  sen  vaikutus  omaan 

läsnäoloon. Olisi mielenkiintoista tutkia sitä enemmän.  

 

Toinen  asia,  jonka olen  tässä  vain  vähän ottanut huomioon on yleisön palaute. 

Mielenkiintoista olisi myös  tutkia enemmän oman  läsnäolon vaikutusta yleisön 

kokemuksiin.  

 

Saastamoisen mukaan improvisoimiseen liittyy vahva tasapainottelu tradition ja 

uuden  välillä.  Olisi  mielenkiintoista  tutkia  oman  läsnäolon  vaikutusta 

improvisoidun  musiikkini  tradition  ja  uuden  tasapainoon  sekä  yleensä 

musiikkini struktuuriin. 

 

Mielestäni  olen  hyvin  onnistunut  projektissa  ja  saavuttanut  tämän  projektin 

tavoitteet.  Sain  siitä  paljon  impulsseja  omiin  harjoittelurutiineihin  ja  myös 

opetukseen.  Koen  nyt  Akkasen  dialoogisuuden,  josta  kappaleessa  2.2  puhuin, 

oikeasti  improvisaation  mutta  myös  läsnäolon  salaisuutena.  Pystyin 

saavuttamaan  olotilan,  joka  vastaa  mielestäni  paljon  Tollen  kuvaamana 

läsnäolon tilaa. Siinä tilassa kohtaavat Flow‐kokemus sekä valppaus ja sen takia 

ei ole luovuudella rajoja: 

 

Läsnäolo  on  jokin  syvä,  pyhä  sisin  ydin  (…)  josta  nousee 
todellinen  luovuus  ja  kauneus.  Se  paljastaa  itsensä  sinulle  vain 
silloin, kun olet läsnä. (Tolle 2002, 103‐104.) 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