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1  Johdanto

Olen laulanut ja soittanut huilua lähes koko elämäni. Aloitin laulutunnit 17-vuotiaana,

kun olin soittanut huilua jo lähes kymmenen vuotta. Laulaminen oli minulle yllättävän

helppoa, ja laulunopettajani puhui usein aivan samoista asioista kuin huilunsoitonopetta-

jani. Huilutuntien ja laulutuntien välillä oleva suurin ero oli metallinen putki vaakasuoras-

sa osoittamassa oikealle. Molemmilla tunneilla pyrimme löytämään luonnollisuutta ja

vapautta sekä ilmaisua ja keskustelua fraasien ja tekstin kanssa. Yllättäen tämä oli pal-

jon helpompaa laulaen kuin huilun kanssa. Huilunsoiton asento ja pelkästään jo instru-

mentti veivät sen verran kauaksi omasta vartalosta ja omasta mielestä, että luonnolli-

suus ja vapaus hämärtyivät. Laulaminen kuitenkin antoi, on antanut ja antaa edelleen

hyviä eväitä myös siihen, miten huilu voisi soida vapaammin ja miten ilmaisusta voisi

saada luonnollisemman.

Suuri osa huilun pääaineisista pedagogiopiskelijoista Metropolia Ammattikorkeakoulun

musiikin koulutusohjelmassa käy minun tapaani laulutunnilla – huilunsoitonopettajanikin

– ja me kaikki olemme saaneet siitä suurta hyötyä omaan soittoomme. Varmasti myös

laulamisen aloittaminen kävi helpommin, kun asiat olivat jo jollakin tavalla tuttuja, eikä

tuesta tai hengittämisestä puhuminen ollut täyttä hepreaa. Itse olen kokenut tätä kautta

oppimani ja oivaltamani asiat niin tärkeiksi, että haluaisin herätellä muitakin miettimään

miten paljon hyötyä laulamisesta voi huilistille olla. Haluan myös esitellä keinoja miten

laulamista voi käyttää soitonopetuksen tukena sekä rohkaista jokaista keksimään ja löy-

tämään omat keinonsa.

Uskon että laulaminen olisi suuri voimavara monien instrumenttien soittajille sekä in-

strumenttiopettajille. Olen tästä entistä vakuuttuneempi luettuani Stadiasta vuonna 2005

valmistuneen Samuli Hyvärisen opinnäytetyön, joka käsitteli laulun käyttämistä sellonsoi-

tonopetuksen apuna.  Hyvärisellä oli takanaan melko pitkä laulutausta ennen kuin hän

aloitti lauluopetuksen omalle sello-oppilaalleen, joten hän tiesi varmasti mitä opetti ja

mistä puhui. Hän käytti laulua opetuksensa pohjana ja lähtökohtana: tunneilla tehtiin

laulutunneilta tuttuja harjoituksia ja heräteltiin oppilaan omaa musikaalisuutta äänellä

leikkimällä. Tämän myötä aiemmin terssin laajuisen äänialan hallinnut oppilas oppi lau-

lamaan haastaviakin lauluja sekä hallitsemaan ja kuuntelemaan omaa ääntään. Samalla
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sellonsoittotaito lähti kehittymään. Intonaatio parani, ja oppilaan musiikillinen ilmaisu

kehittyi. (Hyvärinen 2005.)

Jos lopputulokset voivat olla kuten edellä, miksi laulamista ei käytetä enempää soiton-

opetuksessa? Huomioideni mukaan ajankohtaisessa musiikkialan keskustelussa ollaan

kääntymässä kyllä siihen suuntaan, että uskotaan laulamisen tuomaan apuun ja mahdol-

lisuuksiin, mutta käytetäänkö laulamista loppujen lopuksi vieläkään kovin oleellisessa

osassa soitonopetusta? Opinnäytetyöni tarkoitus on herätellä instrumenttiopiskelijoita ja

-opettajia huomaamaan, miten suuri apu laulamisesta voi olla. Lisäksi pyrin huilistin nä-

kökulmasta auttamaan muita pedagogeja keksimään ja luomaan omia tapoja opettaa

lauluun tukeutuen.

Luvussa 2 kerron työni lähtökohtia. Luvussa 3 käyn läpi huilunsoiton ja laulamisen yhtei-

siä piirteitä sekä sitä miten ne ovat toinen toistaan minun kohdallani auttaneet. Luvussa

4 kerron, miten laulaminen voi olla mukana huilunsoiton opetustilanteessa, miten muut

opettajat voivat soveltaa ajatuksiani sekä miten laulamisen integroimista soittotuntitilan-

teisiin voisi edelleen kehittää.
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2  Työn lähtökohtia

2.1 Omakohtaiset kokemukset työn lähtökohtana

Työni lähtökohdat ovat suurelta osin omissa havainnoissani. Minulla on olemassa vahva

tausta sekä huilunsoitossa että laulussa, ja uskoisin, että ymmärtämykseni riittää tuo-

maan esille asioita siitä,  miten laulamiseni on auttanut huilunsoittoani tai huilunsoitto

laulamistani.  Aloitin kuoroharrastuksen 6-vuotiaana ennen kouluun menoa. Tätä ennen

olin laulanut ahkerasti kotona ja musiikkileikkikoulussa ja saanut kokea laulamisen rie-

mua jo hyvin aikaisessa vaiheessa ilman, että kukaan olisi arvostellut ääntäni rumaksi tai

tapaani laulaa karmivaksi. Varmasti arvostelu tai negatiivisen kritiikin pelko saa useim-

mat ihmiset pitämään sävelmät melko tiukasti sisällään, jolloin he eivät vahingossakaan

laula tai edes hyräile siinä pelossa, että joutuvat

naurunalaisiksi.

Jatkoin musiikin harrastamista aloittamalla huilutunnit 8-vuotiaana. En tiedä, onko seu-

raava vain kaukaa haettua tai toiveajattelua, mutta mielikuvani mukaan minulle huilun-

soiton aloittaminen ja alkeiden opetteleminen oli yllättävän helppoa. Voi olla, että siihen

osaltaan vaikutti kotona, kuorossa ja musiikkileikkikoulussa opittu tapa laulaa paljon.

Oma innokkuus huilunsoitossa ajoi minut opettelemaan soittokirjaa ja sen tuttuja sävel-

miä  eteenpäin ennen kuin opettaja antoi niitä edes läksyksi. Itse käytän näiden koke-

musten opettamaa metodia oppilaideni kanssa. Kaikkien alkeiskirjan sävelmien ja harjoi-

tusten opettelu lähdetään siitä, että ensin osataan laulaa kyseinen kappale. Näin se on

jo tuttu siinä vaiheessa, kun otetaan kehon asennon epäluonnollisemmaksi tekevä huilu

käteen ja aletaan miettiä sormituksia. Suuri kiitos siis kuuluu niille huilunsoiton alkeis-

nuottimateriaalien kehittäjille, jotka ovat käyttäneet tuttuja lauluja ja lisänneet nuottien

alle myös laulujen sanat. Kaikissa kirjoissa näin ei ole.  Sanojen lisääminen rohkaisisi

opettajia käyttämään laulamista yhtenä keinona huilunsoiton – tai miksei muidenkin in-

strumenttien – opiskelussa.

Musiikista tuli pikkuhiljaa isompi ja isompi osa elämääni, ja sillä tiellä huilunsoitto ja lau-

laminen kulkivat käsi kädessä koko ajan – ja kulkevat edelleenkin. Lukion toisella luokal-

la 17-vuotiaana tarjoutui mahdollisuus aloittaa laulutunnit. Heti ensimmäiseltä tunnilta
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lähtien laulaminen tuntui luonnolliselta ja helpolta itseilmaisun tavalta. Opettaja otti hui-

lunsoittotaustanikin huomioon  ja tarkasteli opetusta myös kysellen, miten mikäkin asia

huilua soitettaessa tehdään. Tämä innosti itseänikin kiinnittämään kyseisiin asioihin

huomiota, ja päätyessäni ammattiopintoihin silloiseen Ammattikorkeakoulu Stadiaan,

nykyiseen Metropolia Ammattikorkeakouluun, nämä yhtäläisyydet kahden instrumentin

välillä tulivat entistä selkeämmin esille niin laulu- kuin huilutunneillakin.

Sekä huilunsoitto että laulaminen ovat tukeneet toinen toistaan. Yhteys ei siis toimi vain

niin päin, että laulamisesta olisi apua huilunsoittoon, vaan huilunsoitto tukee laulamista

yhtälailla. Tunneilla puhutut tekniikka-asiat ovat nivoutuneet yhteen ja loksahtaneet

kohdalleen (tai ainakin niiden ymmärtäminen on helpottunut) juuri siksi, että samoista

asioista on puhuttu kummallakin tunnilla.  Vaikka käsitteet ovat ehkä olleet erilaisia, ne

ovat pikemmin tukeneet toisiaan kuin kumonneet toisensa.

2.2 Lasten laulamisesta

Ensimmäiset ihmisen tuottamat musiikin alkusävelet ovat oletettavasti olleet laulaen tai

ihmisäänellä tuotettuja. Jo vuonna 1776 ilmestyneessä Charles Burneyn A general histo-

ry of music from the early ages to the present period tekijä kuvailee kaikkein miellyttä-

vimmiksi ääniksi ihmisen äänielinten tuottamia, ja laulun jälkeen, niitä jotka ovat laulu-

ääntä lähinnä, eli sellaisia, joita voidaan venyttää paisuttaa ja pienentää. Ensisijaisesti

näitä ovat viululla, huilulla ja oboella tuotetut äänet. (Tarasti 2003, 87.)

Jos kaiken musiikin lähtökohtana on pidetty ihmisen tuottamaa lauluääntä, miksi se ei

ole läsnä oppitunneilla vahvemmin? Omien kokemusteni perusteella tuntuu siltä, että

laulamisesta, ihmiselle luonnollisesta tavasta ilmaista itseään, on etäännytty pelottavan

kauaksi. Lapset eivät enää laula yhtä innoissaan ja paljon kuin ennen. Esimerkiksi koti-

paikkakuntani ennen 50-päinen lapsikuoro on kutistunut muutaman tytön lauluryhmäksi.

Tämä varmaankin kertoo jotakin laulamisen tilanteesta.

Onneksi on kuitenkin olemassa niitäkin lapsia, jotka laulavat. Annu Tuovilan väitöskir-

jaansa varten tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että laulaminen on lapsille luontainen

keino harjoittaa musiikkia, ja lapset nauttivat lauleskelemisesta, hyräilystä ja ”hoilottami-

sesta” suuresti(Tuovila 2003, 126). Tätä luontaista laulutapaa tulisi kouluissa ja kotona
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edelleen ruokkia ja kannustaa niin että laulaminen, hyräily ja ”hoilottaminen” säilyisivät

osana lasten elämää vielä aikuisenakin.

En tiedä, johtuisiko rahapulasta vai mistä, mutta peruskouluissa musiikinopetusta tarjo-

taan suhteellisen vähän verrattuna muihin oppiaineisiin (yhteensä vähintään 7 vuosiviik-

kotuntia koko 9 vuotta kestävään peruskouluun – tämä tarkoittaa keskimäärin yhtä oppi-

tuntia viikossa, mikä on vähemmän kuin missään muussa oppiaineessa (Perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteet 2004, 302). Lisäksi siitäkin vähästä ajasta, joka musiikin

opetukselle uhrataan, iso osa käytetään omien kuulopuheideni ja tiedustelujeni mukaan

tämän ajan populaari-musiikin soitteluun ja kuunteluun. Tämä on toimintaa, jota monet

teini-ikäiset harrastavat joka tapauksessa vapaa-aikanaan, eivätkä nuoret siksi itse asi-

assa opi välttämättä niin paljon itse musiikista (taiteena) kuin voisi olla mahdollista. En

väitä, etteikö aikansa seuraaminen olisi hyvä asia, mutta voi kysyä mitä seuraa, jos tai-

teen opetuksella ei ole kouluissa tämän suurempaa sijaa. Ennen pitkää ihmiset unohta-

vat sen, mikä on ollut aikaisemmin luonnollista ja kuulunut olennaisena osana lähes

kaikkien elämään.

Tietenkin voi olla olemassa myös niitä valveutuneita opettajia, jotka eivät toimi näin kou-

lutyössään. Pelkään kuitenkin, että ainakin pienemmillä paikkakunnilla ja kyläkouluissa,

joille useinkaan ei saateta saada pätevää musiikinopetusta,  tilanne on hälyttävä. Juttelin

aiheesta erään Pohjanmaalla toimivan luokanopettajan kanssa, ja hän myönsi tämän

ongelman olevan läsnä heidänkin koulussaan. Musiikin opettajaa ei ole, ja musiikin tun-

nit pitää tavallinen asiaan perehtymätön luokanopettaja.

Rutiiniksi muodostunut laulaminen olisi helppo ottaa tueksi ja avuksi oppitunneille heti

alusta alkaen. Tämä vaatisi laululle myönteisen koti-ilmapiirin sekä koulun tai kerhon,

jossa laulaminen olisi opittu luonnolliseksi itseilmaisun tavaksi. Laulaminen helpottaisi

varmasti kaikissa musiikillisissa asioissa ja musiikin ymmärtämisessä sekä omien korvien

avautumisessa musiikille. Jos osaa sijoitella äänenkorkeudet oikein laulaessa, helpottuu

mitä todennäköisimmin oikean intonaation löytäminen ja harjoitteleminen  myös soitta-

misessa. Täysin varma en voi olla, mutta voisin väittää, että oman laulutekniikkani pa-

rantuessa myös huilunsoiton intonaationi parantui. Laulutunneilla jopa kehuttiin hyvää

korvaani samaan aikaan kun huilunsoitossa sillä saralla oli vielä puurtamista. Mielestäni

siis olisi jälleen korkea aika muistaa kaiken musisoinnin lähtökohta. Itse pidän laulamista

musiikin opettamisessa yhtenä tärkeimpänä elementtinä niin lapsilla kuin aikuisillakin.



7

2.3 Huonot kokemukset laulamisesta

Laulu ei ehkä ole useimmille ihmisille osa luonnollista elämänrytmiä. Sen lisäksi sitä ope-

tetaan inhoamaan tai pitämään hävettävänä asiana, jos ääni ei olekaan kuin ”Katriina

Kultakurkulla”. Muistellaanpa esimerkiksi kansakoulun ja peruskoulun ala-asteen laulu-

kokeita, joissa minäkin muiden mukana olen laulanut pianon takaa koko luokan kuullen.

Yleensä opettaja haukkui lauluani falskiksi. Myöhemmin homma toimi siten, että laulu-

koe pidettiin toisessa luokassa kahdestaan opettajan kanssa, ja oppilaat lauloivat seinää

päin. Pääosassa tapauksista se menikin opettajan mielestä päin seinää, kirjaimellisesti.

Tällaiset tilanteet saattavat helposti aiheuttaa elinikäisiä traumoja.

Tästä todisteena on Ava Nummisen väitöskirja, jossa hän tutki aikuisten laulamisen luk-

koja ja niiden syitä päämääränään todistaa, että ”kaikki oppivat laulamaan”. Tutkimuk-

sen perusteella selvisi, että suurin osa laulamiseen liittyvistä negatiivisista kokemuksista

oli peräisin peruskoulusta tai kansakoulusta. Noin puolet haastatelluista oli kokenut lau-

lamisen positiivisena kokemuksena ennen koulussa tapahtunutta latistamista. (Nummi-

nen 2005, 208.)

Olisi siis tärkeää pyrkiä luomaan positiivisia kokemuksia laulamisesta niin kotona, koulus-

sa kuin soittotunnillakin. Soitonopettaja on tärkeässä tehtävässä innostamassa lapsia

musiikin pariin. Olen huomannut, että vain harvat vähän vanhemmat oppilaat suostuvat

laulamaan huilutunnilla. Pienemmille oppilaille se on paljon luontaisempaa. Opettaja

toimii tässäkin tapauksessa innostajana. Jos laulaminen ei tuota oppilaalle ongelmia, sitä

voi käyttää huoletta soiton ohella. Toisaalta taas pakottaakaan ei saa. Pakotettuna lau-

laminen voi aiheuttaa juuri edellä kuvattuja traumoja. Oppilaalla pitää olla täysi oikeus

olla laulamatta. Sellaisessa tapauksessa opettajan täytyy vain käyttää mielikuvitustaan ja

keksiä joitain muita keinoja auttaakseen oppilasta musiikilliseen ilmaisuun.

2.4 Työn toteutus

Aloitin työni syksyllä 2007, jolloin luin paljon alan kirjallisuutta. Aloin kiinnittää sekä  soit-

to- ja laulutunneilla että observoidessani muita opettajia entistä enemmän huomiota

laulamisen ja huilunsoiton yhteisiin elementteihin. Sekä huilunsoiton että laulun näkö-
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kulmat olivat läsnä jatkuvasti, ja koko ajan yritin panna merkille sekä huilunsoittoa että

laulamista auttavia asioita ja yksityiskohtia.

Halusin haastatella oopperalaulaja-diplomihuilisti Juha Uusitaloa työssäni. Kenellä olisi-

kaan yhtä paljon kokemusta siitä, miten huilunsoitto ja laulaminen voivat toisiaan tukea

ja eritoten siitä, miten huilisti voi päätyä laulajaksi? Lisäksi päätin haastatella laulunopet-

tajaani Ritva Auvista sekä laulun yliopettajaamme Sirkku Wahlroos-Kaitilaa

Työni pohjautuu suurelta osin omiin kokemuksiini sekä haastateltujen kommentteihin.

Kaikki haastatellut ovat maineikkaita suomalaisia laulajia ja muusikoita. Juha Uusitalo on

tehnyt huilunsoiton diplomitutkinnon, jonka jälkeen hetken huilistina toimittuaan hän

siirtyi orkesterista lavalle. Tähän mennessä hän on ehtinyt saavuttaa loistavan laulajan

uran. (Juha Uusitalon kotisivu 2009.)

Elokuussa 2008 sain kunnian haastatella Juha Uusitaloa Suomen Kansallisoopperan hen-

kilökunnan kahvilassa. En ollut kirjoittanut valmiita kysymyksiä, vaan keskustelun tukena

oli ainoastaan keräämäni lista huilunsoiton ja laulamisen yhteneväisyyksistä. Koin että

valmiiden kysymysten asettaminen olisi rajannut aihetta liikaa, ja jotakin tärkeätä olisi

saattanut jäädä huomiotta. Näin keskustelu oli antoisaa vapaata jutustelua aiheen tii-

moilta. Haastattelun jälkeen litteroin haastattelun.

Muut haastattelut tein samaa periaatetta käyttäen. Ensin tapasin Ritva Auvisen joulu-

kuussa 2008 Helsingin Konservatorion kahvilassa ja Sirkku Wahlroos-Kaitilan tapasin

maaliskuussa 2009 samoin Helsingin Konservatoriolla, Wahlroos-Kaitilan luokassa. Mo-

lemmat haastattelut litteroin jälkeenpäin.

Olen ottanut osaa kahteen Ritva Auvisen laulun mestarikurssiin, vuosina 2007 ja 2008,

sekä ollut hänen yksityisoppilaanaan syksystä 2007 lähtien käyden tunneilla epäsäännöl-

lisesti, vähintään kerran kuukaudessa.

Ritva Auvisen oppilaana olen voinut henkilökohtaisesti vakuuttua hänen tiedoistaan ja

taidoistaan sekä opettajana että esiintyvänä laulajana. Olen myös itse saanut häneltä

omaan lauluuni niin paljon, että hänen valintansa haastateltavaksi oli erittäin luonnolli-

nen. Tunti tunnilta laulaminen tuntui ja tuntuu entistä paremmalta. Näitä oppeja olen

soveltanut myös huilunsoittooni, joten kukapa muu olisi sopinut Uusitalon ohella pa-
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remmin haastateltavaksi. Auvisella on myös muita huilistitaustaisia oppilaita, joten hänel-

lä on aikaisempaakin kokemusta instrumentalistien opettamisesta. (Ks. tarkemmin Auvi-

sen esittely-CV 2009.)

Kahden haastatteluni jälkeen halusin vielä lisää eksaktia tietoa meissä tapahtuvista ilmi-

öistä laulamisprosessin seurauksena ja sen aikana.  Kolmanneksi haastateltavakseni

päädyin valitsemaan Metropolia Ammattikorkeakoulun laulun yliopettajan, Sirkku Wahl-

roos-Kaitilan. Hän on opiskellut laulua Wienin musiikkikorkeakoulussa sekä tämän ohella

Wienin musiikkikorkeakoulun hengitystekniikka tutkivassa Atem-instituutissa. (Ks. tar-

kemmin Sirkku Wahlroos-Kaitilan esittely-CV 2009.)

Työni huilunsoiton tekniikkaan liittyvät asiat ovat suurelta osin peräisin huilunsoiton

opettajaltani Anja Voipio-Mansnerukselta, jonka kanssa olen käynyt monta mielenkiin-

toista keskustelua kaikista luvun 3 otsikoiden aiheista.
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3  Laulamisen ja huilunsoiton yhteisiä piirteitä

3.1 Laulu- ja soittoasennosta

Kun puhutaan laulu- tai soittoasennosta, lähtökohtana voisi pitää siinä (niin kuin niin

monessa muussakin asiassa) luonnollisuuden tavoittelua, ainakin niiltä osin, kuin se on

mahdollista esimerkiksi huilua soitettaessa.

Olin aluksi sijoittanut tämän luvun viimeiseksi työssäni ja olin aikeissa aloittaa käsittele-

mällä hengitystä, mutta kun aloin miettiä työni lähtokohtia en voinutkaan aloittaa hengi-

tyksestä.  Huomasin, että oikea asento tukee omalta osaltaan oikeaa tapaa hengittää, ja

toisaalta tällaisen oikean hengityksen avulla voimme löytää asentoon rentoutta ja vapa-

utta – ja nehän ovat luonnollisuuden lähtökohdat. Nämä kaksi asiaa ikään kuin nivoutu-

vat yhteen.

Opin huilunsoitosta johtuvia käsivaivoja potiessani kantapään kautta, miten tärkeää on

se, että olemme oikein. Meidän tulisi seistä siten, että emme häiritse elintoimintojamme,

hengitystämme ja huilistille äärimmäisen tärkeää käsien toimintaapiste. Lyhyesti sanoen

olisi huomioitava, että olisimme ja seisoisimme elimistöllemme edullisimmalla tavalla

emmekä itse olisi musiikin tiellä. Tästä Sirkku Wahlroos-Kaitila totesi seuraavasti:

’’Jos meillä on lihasjännityksiä kehossamme, niin eihän myöskään pallea pääse

toimimaan vapaasti. Seisomatapa vaikuttaa aivan kallonpohjan lihaksistoon saak-

ka. Aika huomaamatonta ja yleistä polvilukkoa ei välttämättä tunnista, ja kun sen

saa vapautettua, niin selkälihaksisto ei enää jäykistykään. Anatomian kirjasta

voimme katsoa miten pitkät selkälihakset menevät kallonpohjaan saakka ja ovat

alapäästä kiinnittyneinä lantioon. Eli jos näitä kiristyksiä alavartalon lihaksistossa

on, ne jatkavat aivan varmasti matkaa ylöspäin. Pallea kiinnittyy takaa selkäran-

kaan. Se vaikuttaa kurkunpään toimintoon, joka on laulajille kaikkein tärkein

alue. Siihen vaikuttaa yli sata lihasta. On siis todella tärkeää tietää, mitä kehossa

tapahtuu.’’
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Aloittaessani opinnot ammattikorkeakoulu Stadiassa, aloimme huilunsoitonopettajani

kanssa lähes välittömästi kiinnittää huomiota soittoasentoon ja seisomistapaan. Tähän ei

ollut kiinnitetty niin vahvasti huomiota aiemmissa opinnoissani ja oli hämmästyttävää

huomata, millainen vaikutus pelkällä suotuisalla asennolla on. Laulutunneilla lähdimme

liikkeille aivan samoista asioista. Aiemmissa opinnoissani laulun puolella olimme kyllä

puhuneet tästä asiasta, mutta ajan rajallisuus asetti esteet sille, että opettaja olisi voinut

tarkemmin selittää oikeiden ja väärien asentojen syitä ja seurauksia. Niinpä päädyin sil-

loin opettajan asettelemana seisomaan asentoon, joka mielestäni tuntui enemmän api-

nalta kuin ihmiseltä, ja koko aihe oli hieman epämääräinen kunnes aloitin

ammattiopintoni.

Yhteistä löytyy siis jo ennen kuin edes mitään soivaa voidaan kuulla. Tapa, jolla seisom-

me ja olemme on molempien instrumenttien kohdalla perusteiltaan sama.  Kummassakin

etsitään luonnollisuutta, vartalon ja raajojen oikeita asentoja. Huomiota kiinnitetään mm.

kannatukseen kolmen pisteen päällä jalkapohjissa, ”pehmeisiin polviin”, luonnolliseen

keskiasentoon lantiossa (ts. häntäluun suunta tulisi olla alaspäin kohti maata), pitkään

selkään ja avoimeen rintakehään sekä siihen, että tätä asentoa ei tekemällä tehtäisi,

vaan että siinä pystyttäisiin olemaan elastisen rennosti, mutta ei kuitenkaan velttona.

Erään haasteen asettavat myös huilunsoiton vaatimukset käsien asennosta: miten säilyt-

tää vartalon lihastasapaino ja välttää vartalon kiertyminen, vaikka soitin on vain soittajan

oikealla puolella? Tavoitteena on tietenkin löytää kannattavien lihasten keskiasento: se

että lantio ja rintakehä ”katsoisivat” samaan suuntaan.

Huomasin myös, että samat virheasennot toistuvat soittajasta ja laulajasta toiseen. Näitä

ovat esimerkiksi niskan ja pään työntäminen eteen, mikä vaikuttaa huilistilla hengityksen

lisäksi negatiivisesti myös käsien asentoon ja toimintaan. Pään paino kohdistuu silloin

kolminkertaisena trapetsius-lihakseen, minkä johdosta rintakehä lysähtää kasaan, eivät-

kä lavat enää kannata käsiä. Huono niskan ja pään asento vaikuttaa laulajalla tietenkin

lisäksi myös äänen toimintaan ja kulkuun. Leuan jännittäminen on myös hyvin yleistä.

Puhaltaessa tai laulaessa sitä tuodaan usein eteenpäin, eikä ääni pääse soimaan

vapaasti.

Epätoivottuja, hyvin yleisiä virheasentoja niin huilunsoitossa kuin laulussakin ovat esi-

merkiksi seuraavat: polvet takalukossa, lantio liian edessä tai takana (ns. ”ankkapylly”),

hartiat edessä kasassa, notkoselkä jne. Virheasennoista eroon pääsemiseen auttaa
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huomion kiinnittäminen niihin sekä huilu- että laulutunnilla. Informaatio tulee niissä eri

tavalla, ja asioihin tulee paneuduttua monesta näkökulmasta.

Olin yllättynyt, kun löysin yhtymäkohdan ja toisiaan tukevan seikan myös ansatsista,

kasvojen lihaksista ja niiden käytöstä. Huilunsoitossa eräs uusi asia tuli ymmärrettäväksi

ja jonkun verran helpommaksi, kun samoista lihaksista oli puhuttu laulamisen yhteydes-

sä hyvin paljon – oman kehon tuntemusta jälleen. Tämän oivalluksen myötä tajusin

myös, että vaikka rentoutankin leuan, koko kasvojen ei tarvitse tippua ns. ”lahnailmee-

seen”. Tarkoitus ei ole olla veltto, vaan pystyä käyttämään lihaksiaan dynaamisesti ja

elastisesti sekä pystyä silti samalla ilmaisemaan luonnollisesti. Tähän kasvot ovat välttä-

mätön apuväline.

3.2 Hengitys

Hengitys on asia, josta riittää puhetta: on oikeita käsityksiä ja pinttyneitä varmasti kaikil-

le huilisteille tuttuja yleisiä väärinkäsityksiä. Musiikinopiskelijan pää menee sekaisin vä-

hemmästäkin. Hengityksen kanssa meneekin melko paljon aikaa aivan kuten Wahlroos-

Kaitila toteaa:

”Hengitys on asia, jonka kanssa menee aikaa riippuen laulajan omasta his-

toriasta. Kuinka paljon ylipäätään tuntee omaa lihaksistoaan ja sen toimin-

taa. Lähden aina siitä liikkeelle, että ensin tulee tunnistaa omat lihasjänni-

tykset, koska niitä tulee helposti ja niistä tulee tapa. Se, että tunnistamme-

ko me ne, on jo ihan oma kysymyksensä. Sen vuoksi minusta kaikki ren-

toutusharjoitukset ovat terveellisiä. Niiden kautta oppii havainnoimaan

omaa kehoaan ja löytämään jännityspaikat. Tämä on ollut minusta harvi-

naisen vaikea asia monelle, että jännitykset tunnistaa, tunnustaa ja kyke-

nee muuttamaan. Tämä on ensimmäinen asia, joka liittyy hengittämiseen.’’

Pitäisi myös pyrkiä muistamaan, että hengityksen tarkoitus on saada ilmasta happea ja

pysyä hengissä. Näin Juha Uusitalo asian ilmaisee:
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”Me hengitämme siksi, että saisimme ilmasta happea, että pysyisimme

hengissä. Jos on pitkä fraasi, on pidempään hengittämättä, mutta fraasin

aikana täytyy voida hyvin.”

Lepohengitys on täysin automaattinen toiminto, joka perustuu keuhkojen ulkopuoliseen

ja sisäiseen paineeseen. Aivojen käskystä pallea laskee alas, ja tekee tilaa rintakehään.

Tämän seurauksena keuhkoihin syntyy alipaine, joka tasaantuu sillä, että ilma virtaa

keuhkoihin nenän, suun, kurkunpään ja keuhkoputkien kautta. Lepo uloshengitys on

passiivinen. Sisäänhengityksen aikana aktiivisena olleet lihakset rentoutuvat. laulaessa ja

puhaltaessa myös uloshengitys on aktiivinen. (Koistinen 2003, 32; Papillon 2008, 86-92.)

Koska keuhkot eivät ole lihasta, ne tarvitsevat avukseen vatsalihaksia, selkälihaksia, kyl-

kilihaksia ja ennen kaikkea palleaa, joka on tärkein sisäänhengityslihaksemme sekä eli-

mistömme toiseksi suurin lihas. Se sijaitsee rintaontelon lattiana ja vatsaontelon kattona

alimpien kylkiluiden suojassa. Pallea on kiinnittynyt alimpiin kylkiluihin, rintalastaan ja

selkärankaan, ja sillä on lihasyhteydet kylkiluista lantion lihaksiin saakka. Näin se hallit-

see koko keskivartaloamme. (Koistinen 2003, 32-33.)

Laulunopiskelun yhteydessä opetettava hengitystekniikka pohjautuu todellisille, meissä

luonnostaan tapahtuville ilmiöille. Näitä asioita opetetaan tekemään tavalla, joka saattaa

johtaa kaikkea muuta kuin luonnolliseen lopputulokseen. (Saraste 2006, 208.) Miten

sitten normaali hengitys toimii? Miten meidän pitäisi hengittää, ja miten sitä pitäisi opet-

taa? Pariisissa toimiva fysioterapeutti Marc Papillon kertoo tavallisimman hengitykseen

liittyvän väärinkäsityksen olevan juuri se, että ilmaa yritetään painaa alas. Vatsaa pullis-

tetaan aktiivisesti kun myös kylkien pitäisi laajeta. Usein kuulee sanottavan, että ’’Pullista

vatsaa!’’, ’’Hengitä alemmas!’’, ’’hartiat alas!’’, ”Hengitä vatsaan!” jne. ja unohdetaan se,

että keuhkot ulottuvat solisluiden kohdalle hartioissa. Vatsan ja hartioiden rento ja luon-

nollinen joustaminen on siis merkki siitä, että keuhkot saavat toimia täydellä kapasiteetil-

laan. (Papillon 2008, 85.)

Hengittämisen suhteen perusteet huilunsoitossa ja laulamisessa ovat kutakuinkin samat.

Huilisteilla on melko usein käsitys siitä (ainakin omalla kohdallani ollut aikaisemmin erit-

täin vahvasti), että hengitettäessä alavatsaa pitäisi pullistaa tai sen pitäisi pullistua huo-

mattavasti. Aikaisemmissa opinnoissani hengityksen muuhun osioon kuin alavatsan

osuuteen ei olekaan kiinnitetty kovin paljoa huomiota. Laulutunnilla tajusin, miten koko-
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naisvaltainen toiminto hengittäminen oikeasti on ja mitä virhekäsityksiä tai olettamuksia

minulla oli aikaisemmin ollut. Uusia näkökulmia toi myös, kun tulin ajatelleeksi mitä ta-

pahtuu selässä tai kyljissä. Ei kuitenkaan pitäisi ajatella, että alavatsan tulisi olla täysin

toimettomana. Alavatsan lihakset voivat kyllä vähän joustaa pallean laskiessa, mutta

niitä ei pidä aktiivisesti venyttää. Rintakehän luonnollinen laajentuminen jää tapahtumat-

ta, jos alavatsaa pullistetaan. Näin Ritva Auvinen kuvailee hengitystä:

’’Hengitys on lihasavaus. Vartalon avauksessa ilma pääsee vapaasti ja väl-

jästi rintakehän alapuolelle, selän puolelle ja kylkiin. Sitä voi ajatella alem-

maksikin. Navan ympärillä olevat vatsanpeitteen lihakset voivat vähän

nousta hengityksen mukana.’’

Tämän oivaltaminen lisäsi tietoisuutta myös huilunsoittoon sekä kasvatti oman kehon

tuntemista. Lisäksi aivan vastikään huomasimme soittotunnilla, miten käsien nostaminen

huilunsoittoasentoon vaikuttaa siihen, missä hengitys tuntuu, ja mihin huomion kiinnit-

tää. Laulajat oman kokemukseni mukaan ovat keskittäneet huomionsa melko paljon kyl-

kien laajenemiseen. Huilun kannalta hengittäminen tuntuu melko vahvasti myös

yläselässä osittain juuri käsien asennon takia. Hengitystoiminto on kuitenkin sama, vaik-

ka se tuntuisikin eri asennoissa erilaiselta tai huomiota keskittäisi johonkin tiettyyn ruu-

miinosaan. Sirkku Wahlroos-Kaitilan mukaan koko kehomme tulee reagoida:

”Hengitykseen liittyy hyvin olennaisesti koko rintakehä, kylkivälilihakset,

pallea ja niiden yhteistyö. Myös kurkunpäänlihaksisto ja artikulaatiolihaksis-

to edellisten lisäksi ovat niitä alueita, joiden kanssa varsinaisesti työskente-

lemme, mutta koko vartalomme tulee reagoida. Jos meillä kuitenkin on nii-

tä lihasjännityksiä, niin pallea ei pääse toimimaan vapaasti.’’

Jos otan huomioon Sirkku Wahlroos-Kaitilan kommentin koko vartalon reagoimisesta,

tuntuu ymmärrettävältä, että asentoa muuttamalla myös hengittäminen tuntuu erilaisel-

ta. On aivan loogista, että keho reagoi käsien asentoon. Varsinkin kun kyseessä ei ole

pelkkä käsien nostaminen, vaan ergonomisen huilunsoittoasennon tavoittelussa erittäin

tärkeässä tehtävässä ovat myös lavat ja niiden kannatus, sekä se että pystymme säilyt-

tämään selkärangan luonnolliset kaaret.
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3.3 Tuki ja ilmanpaine

Oman kokemukseni perusteella tuki on hieman epäselvä alue sekä huilunsoitossa että

laulussa. Ei oikein tiedetä, miten sitä pitäisi kuvailla vai pitäisikö koko sanaa edes käyt-

tää. Mielikuva tuettomasta soitosta tai laulusta on yleensä kuitenkin samantapainen sekä

laulussa että huilunsoitossa. Ääni on ’’höttöinen’’, ilmaa vuotaa läpi, korkeat äänet soivat

piikkinä ja jos vibratoa on, se on hallitsematon. Hyvin tuetun äänen taas tunnistamme

luultavasti kaikki. Ääni on runsaan täyteläinen, pyöreä, kiinteä sekä hyvin ilmaisuvoimai-

nen ja notkea. Miten tällaisen äänen sitten voisi saavuttaa, ja voiko huilisti saada apua

laulamisesta ja sen tekniikasta?

Tuesta puhutaan usein mielikuvien avulla. Sitä saatetaan kuvailla esimerkiksi  liian tiuk-

kojen farkkujen tunteella tai vatsalihasten  jännityksenä tai sisään vetämisenä uloshengi-

tyksen aikana. Myös leukaa saatetaan virheellisesti pitää laulajan tukena. (Koistinen

2003, 37.) Juha Uusitalon sanoin ”musiikki on tuki”. Kun elää musiikissa mukana, tuki

tulee automaattisesti ja toimii itsestään:

’’Tuki on koko kehon asia, eikä kehon osasia voi erotella. Kun musiikissa on

hyvin mukana, ei tarvitse ajatella yhtään mitään. Sitä vain soittaa. Laulussa

on sama juttu. Hommasta ei tule mitään jos ajattelee ’’okei, nyt tulee tuo

korkea ja iso fraasi, laitanpa tuen kuntoon’’. Musiikki on suurin tuki. Se on

mielestäni koko elämänviisaus muusikolle. Musiikki täytyy elää ja siinä täy-

tyy olla mukana. Osasia ei kannata erotella liikaa. Taustat on tottakai hyvä

miettiä, mutta nippelitietoon ei kannata jäädä kiinni. Kannattaa aina pyrkiä

musiikkiin. Musiikkimaailma on niin suuri ja mystinen ja sillä on niin suuri

voima, että se kyllä opettaa kaikin tavoin. ’’

Kaikenlainen tietoinen lihasjännitysten luominen laulamisen tai soittamisen aikana ”tuen”

muodostamista ajatellen ei tue toimintaa, vaan päinvastoin estää sitä. Jännityksellä ai-

heutamme kehoomme ns. hengityslukkoja, joiden läpi ilma ja energia eivät pääse va-

paasti virtaamaan, ja näin soittamisesta tai laulamisesta tulee helposti puskemista (Kois-

tinen 2003, 37). Voisiko tuen yhteydessä puhua vaikka enemmän ilmanpaineesta tai

ilmavirran nopeudesta ja sen säätelystä sekä siitä, miten kehon saisi herkäksi tekemään

noita säätelyjä puoliksi automaattisestikin? Ritva Auvinen tulkitsee tuen niin, että se on

kropan avaamista sekä joustavuutta:
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”Se (tuki) on kysymys, jota hirveän moni miettii ja ajattelee miten sattuu.

Minusta se on kropan avaus. Se, kun aukaisee selän ja kyljet hengittäessä,

ja hengityksen pidätys oikeassa paikassa, ei rintakehän puolella. Tuki on si-

tä että ilmavaraston pystyy säilyttämään joustavasti keskikropassa.’’

Joustavuuteen vaikuttaa oleellisesti varmasti juuri rentous ja vapauden löytäminen. Ei

voi olla joustava keskikropastaan, jos siellä on jännityksiä. Niin kuin aikaisemmin kerroin,

hengityksen paikkana pidetään usein alavatsan aluetta. Samalla tavoin myös tuki sijoite-

taan tavallisesti sinne jonkinlaisena pitona tai puristuksena. Tällainen tietoinen lihasten

puristaminen ja huomion keskittäminen tietylle alueelle saa ehkä aikaan jonkinlaista pi-

toa, mutta on eri asia onko tällaisesta pidosta mitään hyötyä. Tuki voi myös olla jonkin-

laista tiivistymää tai toiminnan keskittämistä sen ohella että ajattelee sen olevan koko-

naisvaltaista. Sirkku Wahlroos-Kaitila kuvailee aihetta seuraavanlaisesti:

”Tuki on asia, joka muodostuu kokonaissointiolotilasta, eli se ei ole mikään

yksittäinen paikka tai lihas. Siihen kuuluvat sekä lantion, keskivartalon, pal-

lean ja rintakehän alueet. Se mitä minä itse opetan ja pidän tärkeimpänä

alueena, on rintakehän ja pallean alue. Siellä tulee aistia tiivistymä, koko-

naistoiminnan keskittymä. Tuki on kuitenkin kokonaisvaltainen olotila, kos-

ka vain silloin saadaan balanssi aikaan.’’

Myös tuen käyttöä voi siis soveltaa luonnollisuuden hakemiseen. Juha Uusitalon sanojen

mukaan en voi päättää korkean ja pitkän fraasin lähestyessä, että laitanpa tuen kun-

toon, vaan sen on oltava jo kunnossa. Se on osa musiikin mystisyyttä – se, mikä seuraa

siitä, kun nippelitieto on periaatteessa hanskassa ja elää musiikin ottaen siltä tarvittavan

energian. Minun ei siis tarvitse pumpata alavatsan lihaksia, vaan kun kuulo- ja mieliku-

van perusteella tiedän mitä haen ja elän musiikin, alavatsan tuki tulee mukaan luonnos-

taan, kun se on ensin harjoitettu. Ritva Auvisen mukaan tuki on harjoituksen tulos. Sen

jälkeen kun perusteet osataan, voidaan keskittyä laulun sanomaan:

”Tuki on hengityksen puolella. Tuki on koko ajan olemassa. Ja sitä vaihde-

taan tarpeen mukaan. Tuen tuntu on koko ajan mukana. Tilaa vain lisätään

korkeisiin ääniin ja forteen päässä, ja alhaalta alavatsan supistuksella. Tuki
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on harjoituksen tulos. Kaikki asiat pitää oppia hyvin selkäytimen kautta.

Sitten kun perushomma on mietitty, voidaan keskittyä laulun sanomaan.”

Uusitalo muistuttaa soinnin ja tuen kokonaisvaltaisuudesta ja yhteydestä. Pitää muistaa

se, että äänenmuodostus ei ole suussa:

”Äänenmuodostus ei ole suussa, vaan koko kehon sointi. Jos laulaa avoimia

vokaaleja, pitää lisätä kropan tuntumaa. Tässä kohden voidaan puhua yhtä

lailla tuesta, joka ei kuitenkaan voi olla irrotettu osa-alue.”

Minkä takia jo alkeisopetuskirjojen alussa otetaan esille tuki ja alavatsan alue, kun sekä

laulun että huilunsoiton ammattilaiset ajattelevat tätä pikemminkin kokonaisvaltaisena

olotilana ilman että huomiota tarvitsee kiinnittää mihinkään erityiseen paikkaan tai lihak-

seen? Ymmärrän kyllä, että kyseisen alueen lihakset ovat varmasti merkityksellisiä lop-

putuloksen kannalta ja nippelitieto Uusitalon sanojen mukaan täytyy olla hallussa. Mutta

kannattaakohan sitä korostaa ainakaan niin paljoa kuin omalla kohdallani on tehty – ja

ainakaan heti huilunsoiton opintojen alussa?

Osaako pieni 8-vuotias huiluoppilas edes hahmottaa alavatsan alueen lihaksia? Hahmot-

tamiseen pohjaavia valmistavia leikinomaisia harjoituksia voisi tehdä oman kehon tun-

temuksen parantamiseksi kyseiseltä alueelta, mutta ilman varsinaista painotusta ja tur-

haa korostusta. Samanlaisia kehon hallintaa lisääviä harjoituksia voi ja kannattaa tieten-

kin tehdä kehon muillekin alueille mitään aluetta unohtamatta. Musiikin tuki ja vartalon

tuki musiikkia varten ovat yhdessä niin kokonaisvaltainen asia, että se pitäisi ottaa huo-

mioon aivan alusta saakka. Opettajalla on vastuu siitä, että asia kehittyy luonnollisesti.

Toinen vähän epäselväksi - ainakin itselleni - jäänyt asia on ilmanpaine. Voiko siitä edes

puhua, vai pitäisikö käyttää aivan muita sanoja?  Uusitalon mukaan sanat ovat vaarallisia

ja siitä voi seurata aivan jotakin muuta kuin on tarkoitettu:

”Sanat ovat vaarallisia. Paineesta tulee mieleen heti puristus. Paine on ää-

nihuulille vaarallista.”

Tämä kommentti pätee varmasti moneen muuhunkin paikkaan ja alueeseen. Monet ih-

miset ymmärtävät saman sanan täysin eri tavalla, joten siinä vaiheessa, kun sanat eivät
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riitä kuvaamaan haluttua asiaa, täytyy ottaa käyttöön musiikki ja musiikin kieli sekä mu-

siikin esimerkit. Ensivaikutelma ilmanpaineesta puhuttaessa on myös minulle ollut vähän

tukalan kuuloinen. Mieleeni tuli heti puristetun kuuloinen ääni. Auvinen selkeyttikin omaa

mielikuvaani melkoisesti. Sitä voi siis ajatella myös näin miten hän asian ilmaisee:

”Ilmanpaine on tavallaan ajatus ilmasta ulospäin itsestä vaakatasossa. Ilma

tulee vauhdikkaammin ja leviää laajemmalle. Voi ajatella myös ilmavirran

nopeutta. Jos suihkulähteen moottorin laittaa voimakkaammalle, suihku le-

viää kauemmas ja pidemmälle. Alavatsassa on sama moottori. Ylhäällä on

kuitenkin pakko tehdä lisätilaa moottorin voimalle. Muuten tulee puskemis-

ta.’’

Mielestäni tämä on hyvä kuvaus, joka pätee sekä huilunsoittoon että laulamiseen. Täy-

tyy kuitenkin muistaa se, että vaikka ilmavirta on nopeampi, ilman määrä ei lisäänny.

Huilunsoitonopettajaltani peräisin olevien tietojen mukaan asiaa voisi tarkentaa vielä

puhallusaukon pienenemisenä. Kantavaan pianissimoon huilisti tarvitsee nopean ilmavir-

ran sekä pienen puhallusaukon. Ilmavirran nopeus kasvaa, jos puhallusaukkoa pienentää

ja paineen pitää silti samana.   Vuotoisuuden välttämiseen auttaa myös laulajien käyt-

tämä sanonta ’inhalar de la voce’ eli äänen sisäänhengittäminen: ajatus siitä, että laula-

jan (myös huilistin) sisällä oleva ilma on massaa, joka ulos tullessaan muuttuu ääneksi.

Nämä kaikki ovat mielikuvia, jotka voivat auttaa saamaan aikaan toivotunlaisen

lopputuloksen.

Tässäkin tapauksessa näkyy saman Uusitalon ilmaisun merkitys: ’’sanat ovat vaarallisia’’.

Silloin kun sanat eivät riitä, on otettava musiikki avuksi, soitettava esimerkki, laulettava

esimerkki, tai ajateltava esimerkki.

Tässä luvussa huomasin miten erilaisia mielikuvia pitkälläkin olevilla muusikoilla voi olla.

Ei ole ihme jos asiat tuntuvat välillä vähän epämääräisiltä. Tukea ajatellessa voi palaut-

taa mieleen myös puhtaat fysiologiset faktat: vaikuttaja-vastavaikuttaja -lihakset. Aktiivi-

sessa sisäänhengityksessä pallea laskee, jolloin alavatsalihakset aiheuttavat pientä pitoa

pallean laskulle niin että liike ei ole hallitsematon. Sama pätee aktiiviseen uloshengityk-

seen. Aktiivisessa uloshengityksessä vatsalihakset nousevat ylös ja pallea toimii vasta-

vaikuttajana tälle liikkeelle.
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3.4 Fraasit ja musiikin hahmottaminen

Huilisteille ja laulajille käy usein niin, että lauletaan tai soitetaan todella pitkä fraasi yh-

dellä hengityksellä, vaikka se ei musiikin puolesta olisi edes tarpeellista. Viime aikoina

olen huomannut, että hengityksen voi itse asiassa istuttaa lähes mihin kohtaan kappalet-

ta tahansa, kunhan sen ympäristön muotoilee siten, että se ei katkaise musiikillista aja-

tusta. Tässäkin auttaa se, että osaa heittäytyä musiikkiin, edetä musiikin ehdoilla aivan

niin kuin Juha Uusitalo ohjeistaa:

”Suurin osa laulunopiskelijoista hengittää liikaa ja on sitten pulassa ylimää-

räisen ilman kanssa. Hengittää pitäisi siis tarpeen mukaan. Tämän tarpeen

määrittää fraasi ja tunnetila…’’

Uusitalon puheenvuoro tukee vahvasti ajatusta siitä, että hengityksen lähtökohta on

luonnollisuudessa – niin huilunsoitossa kuin laulaessakin. Jos unohtaa sen, että hengit-

täminen on alkujaan automaattista ja alkaa paniikinomaisesti vetää ilmaa sisäänsä, saat-

taakin hetken päästä olla pulassa, kun ilmaa on liikaa. Tämäkin on koettu. Liiasta ilmasta

seuraa tukala tila. Tuntuu siltä kuin pitäisi hengittää, mutta kuitenkin samalla myös siltä,

että ilmaa on. Liika ilma aiheuttaa liikaa painetta ja hengästyneen sekä puuskuttavan

olon. Auvisen mukaan hengittämisessä pitää säilyttää luonnollisuus:

”Avaaminen riittää. Silloin ilmaa tulee tarpeeksi. Lisäksi näyttää kamalalta

jos ilmaa on liikaa. Lihasten joustavuus ja luonnollisuus pitää säilyttää.”

Musiikin elämisen myötä ei hengittämistäkään siis tarvitse ajatella niin paljoa. Musiikki

kyllä kertoo, mitä pitää yrittää tehdä. Hengitys voi olla osa musiikillista ilmaisua ja tapah-

tua lopulta automaattisestikin aivan kuten Sirkku Wahlroos-Kaitila toteaa:

”Jossain vaiheessa kun laulaa tosi pitkän fraasin, niin huomaa että auto-

maatio on todella vahva. Sisäänhengitysimpulssi on niin selkeä, ettei tarvit-

se miettiä mitä siellä (kehossa) tapahtuu.’’

Ymmärrys kasvaa, kun oivaltaa, mitä musiikilla pitäisi ilmaista. Liian usein sitä edelleen

unohtuu keskittymään pelkkään äänenmuodostukseen sekä huilussa että laulussa, vaik-



20

ka periaatteessa tietäisi, mitä haluaisi musiikilla kertoa. Juha Uusitalon kommentti tukee

tätä käsitystä:

”Mitä parempi tekniikka, sitä helpompi on luopua siitä ja sitä paremmat

eväät on päästä musiikkiin. Jos haluaa vain esitellä ääntään, ei musiikkiin

oikein päästä, ja jutusta tulee vain kummallista esittämistä.”

Opettajat ovat aikaisemmin sanoneet usein: ’’soita kuin laulaisit’’. Minun kohdallani se

onkin yleensä toiminut. Se ei välttämättä kuitenkaan toimi sellaisessa huilunsoiton ope-

tustilanteessa, jossa oppilas ei suostukaan laulamaan. Laulamisen ajatteleminenkin voi

auttaa, jos oppilas ymmärtää, mitä hänen tulee yrittää hakea. Auvisen mukaan tekstistä

voi lähteä liikkeelle runonlausunnan tapaan.

”Fraseeraus on tulkinnasta ja luontaisesta musikaalisuudesta kiinni. Tekstin

kautta lähdetään liikkeelle ihan kuin lausuisi runoa. Fraasi voi jäädä mität-

tömäksi, jos siinä ei ole runosisältöä.’’

Uusitalo kertoo huilunsoittotaitonsa lähteneen kehittymään vielä opiskelun loppuvaihees-

sa, kun laulaessa fraasille tuli lisäksi sanat ja merkitys. Se mitä haluaa siis musiikilla il-

maista ja siltä hakea, löytyykin helpommin laulamisen kautta. Inhimillisellä tavalla mu-

siikki löytää itse suuntansa. Miten ihmeessä tämän ajatuksen saisi tuotua omaan ope-

tukseen? Oppilaat eivät ole tottuneet laulamaan kotona eivätkä koulussa, ja yhtäkkinen

opettajan käsky huilutunnilla voi jäykistää oppilaan ihan kokonaan. Haasteena onkin

löytää jonkinlainen molempia osapuolia miellyttävä ratkaisu tai aiheeseen pohjaava har-

joitus, jonka lopputulos on sama kuin laulamisen jälkeen. Opettaessani laulan paljon

itse. Asteikkoa ei tarvitse aina soittaa malliksi, ja melko usein teenkin niin, että esitän

mallin laulamalla. Näin oppilas voi saada soittoonsa taas vähän uusia näkökulmia, ja

ymmärtää jonkin asian paremmin näin kuin jos kuulokuva tulisi pelkästään soittimesta.

Huilunsoiton alkeismateriaaleissa ja myös vähän pidemmällä olevien opetusmateriaaleis-

sa on usein huilusovituksia tutuista ooppera- ja laulusävelmistä. Soitatan niitä oppilailla

mielelläni. Sävelmän omaksuminen helpottuu, jos sen tuntee jo etukäteen, ja on helppo

antaa tehtäväksi kuunnella kyseisen teoksen alkuperäinen lauluversio joltakin Internetin

monesta musiikkisivustolta (Helmet-kirjastojen kirjastokortin omistajat voivat vierailla

esimerkiksi Naxos music-libraryssa). Oppituntien rajallisen pituuden takia emme usein-
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kaan pysty valitettavasti tekemään kuuntelutyötä tunnilla joitakin pätkiä lukuun ottamat-

ta. Tällä tekniikalla eri musiikkilajit ja oopperat sekä laulut tulevat tutuksi kuin

vahingossa.

3.5 Äänenväri, sointi ja vibrato

Uusitaloa haastatellessani pohdin voisiko huilun ääni, ja oma lauluääni olla jollakin taval-

la sidoksissa toisiinsa eli huilu soisi samalla tavalla kuin erittäin henkilökohtainen ja jolla-

kin tavalla intiimikin lauluääni. Tämä ajatukseni pohjautui siihen, että minulle on sanottu

usein, miten huiluni soi samalla tavoin kuin lauluääneni. Myös Uusitalo on huomannut

saman asian:

”Äänenväri on huilussa ja laulussa samanlainen. Soitto on persoonallista ja

ihmisellä on mieltymys hakea samaa äänenväriä huiluun ja lauluun.’’

Aiempi huilun soittaminen saattoi siis vaikuttaa laulamiseeni siten, että aloin hakea sa-

maa kirkasta sointia lauluun kuin huiluunkin. Asiassa on kuitenkin kääntöpuoli, joka Uu-

sitalon mukaan täytyy ottaa huomioon:

”Tämä ei kuitenkaan toimi, jos oma rakenne ei sovi siihen tavoiteltavaan

kuvaan. Omalle äänelleen ja rakenteelleen pitää olla rehellinen. Muuten

saattaa saada aikaan enemmän vahinkoa kuin positiivisia lopputuloksia.”

Vaikka yhtäläisyyksiä äänenmuodostukseen löytyy, täytyy olla varovainen, ettei innostu

tekemään äänestään jotakin muuta kuin mitä se oikeasti on. Oman äänen ja äänityypin

löytyminen voi viedä aikaa, mutta ahkera etsiminen palkitaan varmasti. Äänessä sen

sijaan säilyy sama henkilökohtainen äänenväri, joka tulee helposti esille sekä huilua soi-

tettaessa että laulettaessa. Tähän vaikuttavat  ihmisen omat resonanssitilat. Näin Auvi-

nen kuvailee aihetta:

”Jokaisella ihmisellä on oma äänenvärinsä. Omat ontelot ja äänenkäyttöta-

vat tekevät oman tyylin. Kullakin on oma äänenvärinsä. On vain eri asia,

miten sen jalostaa. Oikea äänenmuodostus täytyy löytää. Yhteyttä soitti-

men mataluuteen, korkeuteen tai ääneen ei voida todistaa, mutta ihminen

oppii käyttämään ääntään matkimalla omaa soitintaan. Ihminen mieltyy
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tietynlaiseen. Metsään mennään, jos rakenne ei sovellukaan ihannekuvaan.

Omalle äänelleen pitää olla uskollinen.’’

Tässä kohdin lienee siis turvallisinta ottaa mallia ennemminkin laulamisesta huiluun kuin

huilunsoitosta lauluun. Sen jälkeen kun löysin omaan lauluääneeni lisää pyöreyttä, tilaa

ja syvyyttä, ehkä tummuuttakin, samaa oli helpompi hakea myös huilunsoittoon. Tunne

kehossani oli täysin sama sekä huilua soittaessa että laulaessani.

Mistä sitten pitäisi lähteä liikkeelle? Itse olen syyllistynyt usein siihen, että hyökkään mu-

siikin kimppuun tietämättä mitä haluan ilmaista ja sanoa. Wahlroos-Kaitila opettaa että

laulamaan lähdetään vasta sitten kun tiedetään mitä tehdään:

”Sanon, että sisuskalut soivat jo. Sitten vasta tulee hengitys, ja vasta sen

jälkeen tulee ääni. Jos lähdetään olotilasta, joka ei soi ja joka on mekaani-

nen, lopputulos ei voi koskaan olla toivottu. On lähdettävä siitä ajatukses-

ta, että ääni on jo olemassa kun alkaa laulaa. Sen tunteminen omassa ke-

hossaan on aika mahtavaa. Silloin kun tästä lähtee liikkeelle, havaitsee

myös, että kehossa on paljon oikeita toimintoja, kun me emme niitä estä.

Nämä ovat niitä psykofyysisiä kokonaisuuksia joiden pohjalta me toimim-

me.  Se että me voimme  niihin luottaa, vaatii aina tietyn osaamisen ta-

son.”

Ja tämä toimii. Monet kerrat olen kamppaillut laulua harjoitellessani sen kysymyksen

kanssa, miksi ihmeessä en saa ääntäni toimimaan samalla tavalla kuin laulutunnilla. Lau-

lan ja laulan eikä tulosta tule. Mutta sitten, kun ensin opin valmistamaan kehoni siihen,

että se tulee laulamaan, teen sen otolliseksi lauluäänelle ehkä ensin ääntäkään päästä-

mättä, laulaminen onnistuu yllättävän hyvin. Sama pätee jälleen kerran huilunsoittoon.

Opettajani sanoo usein, että ’’hyppää liikkuvaan junaan’’. Minun siis täytyy päästää ensin

musiikki sisääni, että voin päästää sen soivana ulos, virtaamaan lävitseni. Musiikki on jo

olemassa, minun vain täytyy osata ensin kuunnella pääni sisällä, miltä haluaisin musiikin

kuulostavan ja sen jälkeen toimia kuin lopputulos olisi jo läsnä. Tämän jälkeen on jäljellä

enää pitkälinjainen työ sen kanssa, miten hyvän lopputuloksen voisi saavuttaa säilyttäen

oikean fysiologisen toiminnon.
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Entä jos on ongelmia jossakin rekisterissä, onko samoja ongelmia kummassakin instru-

mentissa? Keskustelussamme Uusitalon kanssa pohdimme, voiko lauluääneen vaikuttaa

huilun kautta myös se, että huilu on melko korkea soitin. Huilua soittaessa ei ole tullut

niin tarkkaa mielikuvaa siitä, miltä matalien äänien tulisi kehossa tuntua. Huomasimme

myös yhteyden siihen, että sairastuessa alaäänet häviävät ensin. Flunssassakin on help-

po laulaa korkealta, mutta matalat äänet tuottavat vaikeuksia. Ne myös palaavat viimei-

senä. Totesimme aiheen käsittelyn päätteeksi sen olevan erittäin mielenkiintoista, mutta

lauluäänen yhteyttä soittimeen olisi ehkä vaikea todistaa. Molemmat kuitenkin olimme

sillä kannalla, että asiassa saattaisi olla perää.

Myös vibraton tuottamisessa uskomukset ja tieto menevät usein ristiin. Mikä ihme se

vibrato sitten oikein on? Auvisen mukaan se on vähän myötäsyntyinenkin ominaisuus:

”Vibrato tulee itsestään ehkä niin, että kurkunpäähän tulee rentous. Se tu-

lee tilanteesta ja on ehkä myös vähän myötäsyntyinen ominaisuus. Siksi si-

tä ei osaa opettaa.’’

Minä en muista, että kukaan olisi koskaan varsinaisesti opettanut minulle vibratoa. Olin

luultavasti noin 13-14-vuotias, kun eräällä musiikkileirillä opettaja huomasi minun käyt-

tävän vibratoa soitossani. Hänellä ei ollut mitään sitä vastaan, mutta ensin hän varmisti

että osaan soittaa edelleen myös suoralla äänellä sekä hallita itse vibratoani. Harjoitta-

maton vibrato voi tulla ei toivotusti kurkusta. Kurkku kyllä on vähän mukana vibratossa,

mutta vibrato tulee myös joka puolelta rintakehästä.

Olin oppinut vibraton aivan vahingossa, muita huilisteja kuunnellen ja heitä matkien.

Annoin sen tulla mukaan soittooni sen kummempia ajattelematta tai edes tiedostamatta,

että käytän vibratoa. Mielestäni soittoni alkoi sen myötä kuulostaa paremmalta: täyteläi-

semmältä, pehmeämmältä ja taiteellisemmaltakin. Laulaessa kukaan ei ole sanonut vib-

ratostani mitään. Huilutunnilla asia kyllä tulee esille säännöllisin väliajoin. Tällainen on

Wahlroos-Kaitilan näkemys vibratosta:

”Vibrato on hyvin mielenkiintoinen alue. Kenenkään laulajan ei tule puuttua

vibratoon. Ääneen tulee vibrato luonnostaan, kun kurkunpää on vapaa.

Kurkunpäähän on löydettävä balanssi, että se voi olla rento, mutta ei kui-
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tenkaan veltto: rento, että ilma pääsee kulkemaan läpi, ja että kurkunpää

pystyy tekemään laulajalle tärkeää kippiliikettä.’’

Vibratokin on siis samalla fyysinen tapahtuma, mutta toisaalta myös jotakin hyvin hen-

kistä. Sitä ei varmaankaan varsinaisesti voi tekemällä tehdä, vaan se on osa musiikin

luonnollisuutta. Vibratoa kyllä voi hallita, ainakin huilua soittaessa, ja sitä pitääkin osata

varioida eri tavoilla fraasiin ja musiikkiin sopivaksi. Sen muodostamista on silti hankala

sanoin kuvailla, koska sitä on hyvin vaikea ymmärtää. Juha Uusitalon mukaan Vibrato on

tunne:

”Laulussa ja huilussa vibrato on merkillinen sekoitus fyysistä ja henkistä.

Musiikin mystisyyttä taas: Mielihyvää, tunnelmaa. Vibrato on tunne.’’

3.6 Luonnollisuus – vapaus

Luonnollisen ja vapaan soittotavan etsiminen on yksi musisoimisen pääasioista.  Juha

Uusitalon mukaan oopperalaulukin on vain kansanlaulua, joka palvelee klassisen musiikin

tarpeita. Tarkoitus on laulaa ja soittaa musiikkia tyylinmukaisesti, mutta niin että taustal-

la säilyy ajatus kansanlaulun helppoudesta ja keveydestä.

Soiton ollessa vapaata myös intonaatio asettuu paikalleen aivan itsestään, tai ainakin

oikean intonaation etsiminen helpottuu huomattavasti. Uusitalon kanssa keskustellessani

kaikkein tärkeimmäksi seikaksi nousi luonnollisuuden tavoittelu musiikissa, laulamisen ja

huilunsoiton kaikilla osa-alueilla.

Tuskin kedoilla laulaneella paimentytöllä oli koskaan ongelmia äänensä kanssa. Ääni tuli,

koska se oli olemassa. Kaikkien tekniikkaharjoitusten ja kokonaisuuksien osasten jälkeen

täytyisi siis kuitenkin osata palata luonnolliseen ja antaa kehon tapahtumien tapahtua

itsestään. Liika tekeminen vain aiheuttaa jännitystä tutkinnan alaisena olevalle alueelle.

On kuitenkin tärkeää, että vaikka haemme rentoutta, tarkoitus ei ole silti olla veltto tai

passiivinen. Oikeanlainen aktiviteetti oikeassa paikassa johtaa toivottuun lopputulokseen.

Muualle haetaan rentoutta. Wahlroos-Kaitilan mukaan rentouden ja luonnollisuuden ta-

voittelussa myös terminologiaan pitää kiinnittää huomiota:
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’’Miten lihaksisto saadaan luonnollisesti laulaessa tarvittavaan dynaamiseen

lihastoimintoon? Staattisen tunnemme kaikki. Dynaaminen on se mitä hae-

taan. Terminologiaan kannattaa kiinnittää huomiota, koska useat ymmär-

tävät rentouden ja velttouden synonyyminä.’’

Uusitalon sanojen mukaan kirjoista saa osatietoa matkan varrella, mutta kirjallisesta

tiedosta on osattava päästää myös irti, harjoitella niin kauan, että tieto siirtyy automaat-

tiseksi tekemiseksi. Kirjoista saa tarkennusta oppitunnilla opittujen asioiden taustalle ja

tueksi, tiedon syventämiseksi:

”Laulaminen ja soittaminen on ikuista etsimistä. Ei ole olemassa mitään

faktaa. Sen takia vapaus on ainoa fakta. Täytyy olla vapaa. Kirjoista saa

osatietoa matkalla vapauteen. Niitä voi käyttää matkalla, kun päämäärä on

vapaus. Sitten kaikki pitää unohtaa.’’

Kaiken unohtaminen on sitä kun tieto muuttuu oppimisen kautta taidoksi ja siitä voi

päästää irti tietoisuuden tasolla. Se on asioiden sisäistämistä.

Sekä laulamisessa että huilunsoitossa haemme vapautta ja luonnollista sointia, sitä että

musiikki elää ja liikkuu pakottamatta. Laulaminen ja huilunsoitto yhdessä ovat avanneet

silmäni huomaamaan kehoni lukkopaikat esimerkiksi leuassa. Tämän asian tarkastelu

kummankin instrumentin tunnilla on varmasti nopeuttanut leuan rentouttamisen oppi-

misprosessia ja auttanut lisäksi ymmärtämään leuassa tapahtuvia toimintoja ja niiden

merkityksiä sekä laulamiselle että huilunsoitolle. Jos jännitän leukaani huilua soittaessa-

ni, kieli ei toimi aivan niin kuin pitäisi, eikä ääni pääse kunnolla soimaan koko kehoon.

Laulaessa tämä toimii periaatteiltaan samalla tavoin, mutta oman kokemuksen äänellä

voin todeta, että leuan jännittäminen laulaessa lisäksi rasittaa ääntä ja tekee äänestä

kireän. Ääni ei myöskään löydä paikkaansa soimaan sinne, minne pitäisi. Leuan jännitys

saattaa siirtyä myös käsiin, hartioihin ja muualle kehoon ja näin vaikuttaa taas negatiivi-

sesti sekä huilunsoittoon että laulamiseen.

Pitäisi siis pyrkiä etsimään kedoilla lauleskelun asennetta sekä laulamisen että huilunsoi-

ton harjoitteluun niin, että lihakset ja koordinaatio alkavat toimia rennosti. Pitäisi unoh-

taa turha vakavuus sekä soitosta että laulusta ja uskaltaa heittäytyä musiikkiin. Pitäisi
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uskaltaa antaa mennä, ja pyrkiä samalla mahdollisimman lähelle sitä, mikä on ihmiselle

luonnollista. Tämä kuitenkin vaatii pitkäjänteistä harjoittelua.

Luonnollisuuden etsimisen tukena voi hyvin käyttää myös erilaisia tekniikoita. Esimerkiksi

Alexander-tekniikasta voi olla apua luonnollisuuden etsimisen tiellä. Pääajatuksena Fre-

derick Matthias Alexanderin kehittämässä metodissa on se, että mieli ohjaa kehoa. Siis

ainoastaan ajattelua muuttamalla myös kehon käyttö muuttuu. Alexander-tekniikka on

ajattelun ja oman ruumiintuntemuksen harjoittamista. (Alexander-tekniikka: opetusta

itsensä käyttöön -internetsivusto). Myös muita vastaavia menetelmiä on olemassa, ja

onkin henkilökohtaista mikä niistä sopii kenellekin. Uutta kokeillessa täytyy kuitenkin

muistaa pysyä avoimena kaikelle eikä tuijottaa liian tiukasti silmälaput päässä vain yh-

teen suuntaan kuten Uusitalo varoittaa:

”Koulukuntiin sitoutuminen on vaarallista. Pitää uskaltaa tehdä kaikennä-

köistä. Henkilökohtaista on se mikä sopii kenellekin.”
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4  Laulutunnilta tuttujen harjoitusten käyttäminen

huilutunnilla

En onneksi ole yksin asiani kanssa. Useimmat tuntemani huilunsoitonopettajat pitävät

laulavuuden hakemista erittäin tärkeänä heti huilunsoiton alkeista lähtien niin, että soi-

tosta ei tulisi mekaanista läppien painamista. Ainakin omalla kohdallani alkeisopetukses-

sa tämä seikka olisi pitänyt ottaa huomioon. Jos huilunsoiton opetuksen lähtökohta on

ollut mekaniikassa ja oikeiden sormituksien löytämisessä, kuten minulla, ei ole ihme että

koneisto kolisee ja sormet ovat raskaat. Toisaalta, ehkä tämä on ollutkin vain hyvä asia.

Nyt ainakin osaan itse huilunsoitonopettajana ymmärtää laulavuuden merkityksen hui-

lunsoitossa ja opetustilanteessa.

Minulle laulaminen on ollut aina luonnollinen osa opetusta. En tiedostanut laulutunnilta

tuttujen harjoitusten käyttöä aluksi ollenkaan. Yritin vain miettiä kunkin oppilaan kohdal-

le parhaita tapoja opettaa. Yllätyksekseni huomasin, että paljon näitä keinoja löytyi ni-

menomaan laulutunnilta. Monet periaatteet olin tietysti aluksi itse kokeillen havainnut

hyväksi huilunsoitossa. Joskus kuitenkin tulee niitäkin tilanteita, jolloin itse ei ole ehtinyt

jotakin tiettyä harjoitusta aikaisemmin kokeilla. Silloin täytyy improvisoida.

4.1 Lämmittelyä

Huilutunti alkaa usein siten, että yritämme herätellä kroppaa siihen, että se tulee hyvin

pian olemaan oleellisena osana mukana soittamisprosessissa. Saattaa olla, että usein

esimerkiksi aikuisoppilaani kanssa  aloitamme tunnin laulutunneilta peräisin olevalla

hengitysharjoituksella. Kaikki lähtee siitä, että pudotamme koko yläkropan kohti maata,

pidämme polvet rentoina ja pehmeinä ja annamme pään, käsien ja hartioiden valua ren-

toina alas, niin että kädetkin voivat koskettaa maata, jos se tuntuu mukavalta. Tässä

asennossa ajattelemme hengitystä alas pitkin selkää aina takapuoleen saakka, tai joissa-

kin tapauksissa jopa jalkapohjiin. Sitä voi kuvata myös takapuolen leviämisen tunteena.

Sopivan pituisen ajan kuluttua nousemme ”koukkuasennosta” ylös aina viiden uloshengi-

tyksen aikana. Sisään hengityksen ajan olemme paikoillamme ja mietimme, että hengi-

tys menee edelleen alas saakka rennosti. Pää nousee kaikkein viimeisimpänä, ja lopuksi

vielä kierrämme ”hartiat henkarille” niin että rintakehä pysyy avoimena. Itse olen koke-
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nut harjoituksen erittäin rentouttavaksi. Olen huomannut myös, että se tekee kehon

herkäksi, ja sen havainnointi ja erilaiset ääni- ja muut harjoitukset sujuvat paremmin sen

jälkeen.

Keskivartalon tuntumaa ja hallintaa haemme ns. ”flamingoharjoituksella”, joka ei ole

peräisin laulutunnilta, vaan huilutunnilta. Huomasin kuitenkin saman harjoituksen sovel-

tuvan hyvin myös laulamiseen ja kehonhallinnan kehittämiseen. Harjoituksen alussa sei-

somme jalat yhdessä, häntäluun suunta kohti maata ja kuvittelemme sisällemme kes-

kiakselin, joka pitää ryhdin hyvänä ja kyljet pitkänä. Hyväryhtisestä asennosta lähdem-

me nostamaan hitaasti vuorotellen kumpaakin jalkaa polvi edellä ylöspäin 90 asteen kul-

maan. Tarkoituksena on, että juuri luotu hyvä keskilinja pysyisi, eikä vartalon heilahdus-

ta toiselle puolelle tapahtuisi. Harjoitus saattaa olla aluksi haastava, ja sen voikin aloittaa

siten, että nostaa aluksi maasta vain kantapään, niin että varpaan kärjet koskettavat

vielä maata. Tämän onnistuessa jatketaan aina 90 asteen kulmaan saakka. Harjoituksen

jälkeen oppilaani on hyväryhtisemmän ja rennomman näköinen, sekä näyttää

pidemmältä.

Pienempien oppilaideni kanssa saatamme tehdä edelliseen harjoitukseen pohjaavaa har-

joitusta siten, että otamme saman lähtökohdan: vartalon keskiosa pysyy keskellä. Tä-

män jälkeen nostamme jalan suorana etuviistoon ylös maasta, ja pyöritämme sillä ympy-

rää kumpaankin suuntaan. Tämän teemme kummallakin jalalla, ja mukaan voi ottaa

myös kädet: eri suuntaan, samaan suuntaan, ja vaikka minne. Tällaisten harjoitusten

jälkeen voimme siirtyä soittamaan.

4.2 Äänenavaamisesta

Olen kuullut paljon keskustelua siitä, voiko ääntä ylipäätään avata, vai olisiko joku muu

sana parempi kuvaamaan tätä laulamiseen tai soittamiseen valmistautumista? Uusitalon

mukaan se voi olla esimerkiksi lämmittelyä:

”Ääntä ei voi avata. Lämmittely voi olla tarpeellista, herkistely, mitä ikinä

onkaan.”

Omalla kohdallani perinteiset äänenavaamisharjoitukset, ”moimoit” ynnä muut eivät auta

kovinkaan paljon, ellei niiden taustalla ole jotakin suurempaa teknistä tarkoitusta, tai jos

niiden aikana tai avulla ei pyri tietoisesti löytämään soiton tai laulun harjoitteluun vaadit-
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tavaa henkistä ja fyysistä tilaa. Oman kehonsa voi kuitenkin tuoda jollakin tavoin otolli-

seksi sille, että se pystyy olemaan musiikin välittäjänä sekä huilunsoitossa että laulussa.

Siihen nämä edelliset kuten myös seuraavat esittämäni harjoitukset tähtäävät. Ritva Au-

visen mukaan äänenavaus on kropan herättelyä ja tilan tekemistä:

”Äänenavaus on sitä, että alkaa tehdä haukotuslihaksilla töitä, väylät saa

vapaaksi, kroppa herää, lihakset saadaan liikkeelle ja limakalvot saa eril-

leen, Tulee tilaa. Mimmimmömmöttelystä ilman avauksia sen sijaan ei ole

mitään hyötyä. Vartalo täytyy olla samalla mukana. Äänenavaus on tilan

tekemistä, laulaessa tilan pitää olla auki. Se on kropan ja lihasten lämmitte-

lyä ja yhteistyötä. Samalla saa ylimääräiset limat pois. Jos en niitä käyttäisi,

niin en näin vanhana laulaisi enää ollenkaan.”

Melko usein alun kehon tuntemusharjoituksista jatkamme oppilaani tuntia soittamalla

asteikkoja tai muita harjoituksia lämmittelymielessä. Asteikoihin etsimme suuntaa, sor-

mien keveyttä ja nopeaa ilmavirtaa: sitä että jokaista ääntä ei erikseen soitettaisi koros-

tamalla, vaan äänet virtaisivat soljuvasti koko asteikon läpi. Tässä kohden käytän laula-

mista paljon useammin esimerkkinä kuin sitä että itse soittaisin asteikon.  Huilu on kui-

tenkin mukana opetustilanteessa oleellisessa osassa, vaikka laulu toimiikin vahvana

voimavarana.

4.3 Rentouden etsimistä

Yksi tärkeä tunneilla haettava asia on rentouden etsiminen. Aivan vastikään huomasin

yhden laulusta tutun ”tärinäkieli” -harjoituksen olevan erittäin helposti sovellettavissa

myös huilunsoittoon. Siinä oppilas soittaa frullatolla kieli täristen esimerkiksi h1:stä ko-

kosäveliä ensin alaspäin, ja sitten ylöspäin. Aina yhden kokosävelparin jälkeen sama pari

soitetaan suoralla äänellä. Tämä rentouttaa kieltä ja leukaa sekä muita puhalluksessa

käytettäviä lihaksia. Omassa työskentelyssäni huomasin tämän olevan merkittävässä

osassa, kun harjoittelen tuplakieltä. Tämän harjoituksen ansiosta sain itsekin kielestäni

kevyemmän ja sujuvamman.

Lämmittelyharjoitusten jälkeen siirrymme soittamaan kappaleita. Tässä vaiheessa yri-

tämme aina pyrkiä musiikkiin ja soiton laulavuuteen. Perusperiaatteena on niin usein

kuulemani lause: ”soita kuin laulaisit”. Yleensä laulavuuden ajattelu auttaa teknisiinkin
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ongelmiin. Kun musiikin ymmärtää ja toimii sen ehdoilla, saattaa olla, että joku tekninen

ongelma häviää pelkästään sen avulla. Ainakin minulle fraasin hahmottaminen on huo-

mattavan paljon helpompaa laulaen, kuin jos vain yritän soittaa sitä kerta kerran perään.

Usein laulamisesta on apua myös oppilailleni. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että he

suostuvat laulamaan. Aihetta tukee myös Juha Uusitalon kommentti siitä, että musiikki

on auktoriteetti. Opettaja vain toimii musiikin auktoriteetin välittäjänä niin, että oppilas-

kin huomaa mitä musiikilla on sanottavanaan.

”Kasvoton pedagogiikka – sitä että asettaa itsensä alttiiksi. Musiikki neu-

voo. (kamarimusiikki on hyvä esimerkki) Pitää kuunnella mitä musiikki ha-

luaa sanoa, itse ei ole pääosassa. Musiikki on auktoriteetti.”

Laulutunneilla on puhuttu usein siitä, että suussa olisi haukotuksen tunnetta muistuttava

olo. ”Haukotuslihaksilla” avataan tilaa sille, että ääni pääsee soimaan vapaasti päähän.

Tätä yritämme hakea myös huilunsoittoon. Tuollaista haukotustunnetta ei kuitenkaan voi

aktiivisesti koko aikaa ylläpitää, joten itse yritän löytää oppilaideni kanssa myös muita

keinoja. Myöskään yllättävän moni oppilaistani ei osaa haukotella pyydettäessä. Kuiten-

kin jos tunnilla alkaa haukotuttaa, olen sanonut, että sitä ei millään tavalla tarvitse pei-

tellä tai hävetä: haukotteleminen tekee hyvää huilistille ja myös laulajalle. Minun tunnil-

lani saa haukotella luvan kanssa. Yksi esimerkki hyvin toimineesta laulutunneilla oppi-

mastani mielikuvasta tilan hakemiseksi on se, että kuvittelee viivoittimen poskien väliin

tilaa tekemään. Myös ajatus siitä, että ääntä tulee korvista, on toiminut hyvin. Parhaim-

millaan oppilaalle tulee sellainen olo, että ääntä ihan oikeasti tulee korvista. Myös siis

ajatuksella tai mielikuvalla voi opetustilanteessa olla todella suuri voima. Yksi tärkeä

edistysaskel omalla opiskelijanurallanikin oli se, kun tajusin miten paljon merkitystä mu-

siikinopiskelussa on sillä mitä ajattelee.

4.4 Ajatuksen voimaa

Hyvä esimerkki ajatuksen voimasta on ollut se, kun käsiongelmieni jälkeen tuli tilanne,

jolloin oli pakko keksiä uusia keinoja harjoitteluun. Ajattelutoiminta tuli siinä erittäin suu-

reen rooliin. Se opetti minulle itsestäni paljon uutta, kun huomasin, että minun ei tarvit-

se kuin ajatella soittavani asteikkoa ja jännitän jo vasemman olkapääni. Uusi asia oli

opetella soittamaan asteikot ajatuksissaan aivan ilman soitinta niin, että olkapää ei jänni-
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ty tai hartia nouse ylös. Ajatteluprosessin jälkeen tuli laulu: miten haluan kyseisen as-

teikon soittaa, miltä sen pitäisi kuulostaa, miten sen laulan? Tämän jälkeen vasta seurasi

soitettu versio. Näiden vaiheiden ansiosta soitettuja versioita tarvittiin paljon vähemmän.

Ja mikä parasta, tämän harjoituksen pystyi tekemään kotisohvalla maaten ilman, että

huilu olisi ollut lähimaillakaan. Ajatuksella on siis suuri voima. Sirkku Wahlroos-Kaitilan

mukaan ajattelu on kaikki:

”Miten psyyke vaikuttaa meihin? Miten voimakas se on? Ajattelu on kaikki.

Monta kertaa on parempi istua alas ja jutella kuin hinkata jotain tiettyä tah-

tia. Harjoitusmenetelmiä on monenlaisia, mutta koska me toimimme sen

pohjalta miten me ajattelemme, niin sen takia on tärkeää mitä ajattelem-

me. Hyvin usein olen huomannut opettaessa että oppilas ei tiedä mitä vaih-

toehtoa haluaa. Silloin kannattaa pysähtyä ja ajatella. Mielikuvaharjoituksia

ja tuntemusharjoituksia voi tehdä. Pelkästään ajatus laulamisesta tai soit-

tamisesta muuttaa ryhdin: ranka oikenee, niska suoristuu. Erittäin hyvä

saksankielinen ilmaisu, joka kuvaa sitä koko olotilaa on ’’innere wachheit’’:

sisäinen hereillä olo.”

En varsinaisesti laulata oppilaitani kovinkaan paljoa, vaan yritän itse parhaani mukaan

käyttää laulutunnilta oppimiani keinoja oppimisen edistämiseen ja oivalluksiin huilunsoi-

ton eri osa-alueilla. Laulutunneilta opitut harjoitukset olen pyrkinyt soveltamaan niin,

että ne vastaisivat huilunsoitonopetuksen tarpeita. Suuri haasteeni on saada oppilas mu-

kaan välillä pöhköiltäkin tuntuviin harjoituksiini. Huomaan kuitenkin, että heittäytyminen

ja uskallus tulevat sitä mukaa, kun luottamus opettajaan kasvaa. Pienemmille oppilaille

heittäytyminen ja laulaminen ovat edelleen luonnollisia asioita, joten heidän kanssaan

onkin helpompi käyttää oikeata laulua oppitunneilla. Isompien oppilaiden kanssa on vält-

tämätöntä osata soveltaa jollakin muulla tavoin ilmaistaviksi niitä asioita, joita haluaisi

oppilaan ymmärtävän laulun kautta. Melko monessa tilanteessa käytän paljon taas sa-

maa usein kuulemaani lausetta; ”soita kuin laulaisit”!
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5  Lopuksi

Opinnäytetyörosessi on ollut hyvin antoisa. Sen lisäksi että olen oppinut ottamaan kriit-

tistä ja rakentavaa palautetta vastaan mukisematta, olen oppinut paljon kaikkea merkit-

tävää huilunsoitosta ja laulamisesta.  Tämän työn kirjoittaminen on syventänyt jo aikai-

sempia tietojani ja valottanut hieman hämärän peitossa olevia yksityiskohtia huilunsoiton

ja laulamisen tekniikasta. Ilmaiseksi nämä tiedot eivät ole tulleet, vaan minun on täyty-

nyt olla silmät ja korvat avoimina laulutunneilla, huilutunneilla, observoidessani, lukies-

sani ja jopa kadulla kävellessäni. Tietoja ja uusia näkökulmia voi löytyä yllättävistäkin

paikoista. Ei saa kulkea laput silmillä vaan on oltava avoimena kaikelle.

Olen korostanut luonnollisuuden merkitystä työssäni lähes sen jokaisessa osiossa. Luon-

nollisen soitto- ja laulutavan löytäminen onkin erittäin tärkeä tavoite niin opetustilan-

teessa kuin muusikolle itselleen. Vielä loppumetreillä tajusin itsekin, että vaikka luonnol-

lisuus on niin tärkeässä tehtävässä, se ei tarkoita sitä, että täytyisi olla veltto tai fleg-

maattinen. Itse asiassa soitto- tai laulutilanne vaatii yllättävän paljon energiaa ja oman

kehon panostusta: puhdasta lihastyötä, aktiivisuutta ja energiaa. Loistava ”soundi” ei

tule ilmaiseksi. Haasteena onkin erottaa jännittynyt, veltto ja rento toisistaan niin, että

oikeat lihakset ovat oikealla tavalla aktiivisina, sekä huilunsoitossa että laulamisessa.

Itse kuusi vuotta aktiivisesti laulutunneilla käyneenä olen huomannut, että laulutunnilla

avoimuutta ja luonnollisuutta haetaan paljon näkyvämmin kuin huilutunnilla. Se on ehkä

aivan luonnollista. Laulaja toimii vain oman itsensä kanssa ilman konkreettista materiaa-

lista valmistettua instrumenttia. Totta kai laulajan pitää saada instrumenttinsa toimi-

maan parhaalla mahdollisella tavalla. Siitä me huilistit saisimme ottaa mallia: oppisimme

laulajan tavoin käyttämään kehoamme ja täyttämään tilan jossa olemme. Omakohtaises-

ti olen huomannut, että tästä on huilistille pelkkää apua: ryhti paranee ja soitosta tulee

paljon varmempaa.

Laulun käyttämisen suurin ongelma tuntuu olevan siinä, miten saa oppilaan laulamaan

tunnilla. Tämä taas johtunee paljolti  jo alussa esittämästäni ongelmasta: siitä että kou-

luissa ja kodeissa ei enää lauleta. Tällä ilmiöllä puolestaan lienee omat syynsä: myös
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keski-ikäisillä on ikäviä kokemuksia koulun laulukokeista ja laulamisesta. Eiväthän omat-

kaan kokemukseni olleet parhaita mahdollisia. Olen onnellinen, että ne kuitenkaan eivät

lannistaneet minua. Tosin meillä kotonahan on aina laulettu eikä epäonnistumisesta sa-

kotettu. Se varmaan vaikuttaa paljon enemmän kuin kerran vuodessa olevat

laulukokeet.

Suuri merkitys on sillä, että en pakota oppilastani tunnilla mihinkään. Voin esittää ehdo-

tuksen, että hän laulaisi, ja jos hän kieltäytyy siitä jyrkästi, en ala painostaa. Muutaman

viikon päästä hän saattaa toteuttaa ehdotukseni aikansa asiaa punnittuaan. Minun teh-

täväni on luoda oppilaalleni turvallinen oppimisilmapiiri, jossa hänen ei tarvitse pelätä

epäonnistumista. Jos oppilas ei kuitenkaan suostu laulamaan, asetan itselleni haasteen

etsiä jonkin muun keinon kyseistä asiaa auttaakseni. Usein nämä keinot ovat nekin pe-

räisin laulutunnilta. Ainahan ei tarvitse laulaa – edes laulutunnilla.

Kertoessani eräälle opiskelijakollegalle opinnäytetyöstäni ja siitä, miten paljon apua lau-

lamisesta voi soittotuntitilanteessa olla, hän vastasi hämillään, että ei osaa laulaa. Tämä

ongelma ei siis koske ainoastaan niitä, jotka eivät harrasta musiikkia, vaan myös lähes

ammattilaiset kokevat laulutaitonsa riittämättömäksi opetustilanteessa. Minun mielestäni

ammattiopiskelijoita pitäisi kannustaa laulutunneille ja antaa suurempi mahdollisuus sii-

hen, että laulun voisi saada sivuaineeksi. Musiikin ammattikoulutuksen säästöpaineet

huomioon ottaen taitaisi olla vähän liian idealistista kuvitella, että laulu voisi olla pakolli-

sena oppiaineena kaikille musiikin ammattiopiskelijoille. Minusta sen kuitenkin pitäisi

ehdottomasti olla niin. Ei ehkä olisi niin kallista perustaa musiikin ammattiopiskelijoiden

kuoro. Kuoroa voisivat johtaa esimerkiksi  kuoronjohdon opiskelijat. Tästä voisi jo olla

iso apu siihen, että uskallettaisiin laulaa ja käyttää sitä soitonopetuksen tukena.

Ava Numminen kirjoittaa väitöskirjassaan (2005, 8): ”Lähdettäisiinkin siitä, että jokainen

oppii laulamaan – ja sitten laulettaisiin. Se on hauskaa ja tarjoaa hienoja yhdessä teke-

misen mahdollisuuksia. ”Kaikki pelaa” -liikettä kaivataan myös musiikkiin”. Ei pelkästään

laulussa, vaan myös muissa instrumenteissa pelätään viimeiseen saakka epäonnistumis-

ta ja vääriä ääniä. Työpaikkojen puulaakiotteluissa joku osaa pelata sählyä paremmin ja

joku huonommin. Siinä ei ole mitään erikoista ja hävettävää. Miksi sitten laulamiseen on

tullut niin ihmeellisen suuri kynnys? Olisi ihana todistaa ja olla luomassa ”kaikki soittaa ja

laulaa” -liikettä. Se voisi olla hyvä bisnesidea ala-asteille markkinoitavaksi. Kaikkein kii-
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reellisintä olisi markkinoida tämä idea niille ala-asteille, joille ei ole sattunut hyvää tuuria

musiikinopettajan suhteen.

Voin itse toimia aktiivisesti laulamisen puolesta.  Kuitenkin siihen, että saamme ihmiset

laulamaan, tarvitaan paljon enemmän kuin minä yksin. Voin silti olla viemässä asiaa ja

ajatusta eteenpäin, keskustella tärkeistä asioista musiikin opiskelijoiden ja ammattilais-

ten kanssa. Siihen saakka kunnes löytyy niitä, jotka uskaltavat laulaa, voin vain edelleen

sanoa: ”Soita kuin laulaisit.”
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