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ABSTRACT 

 

 

In my Bachelor´s thesis I studied team work and its different dimentions. What 

kinds of groups exist and what are their main functions? What kind of group is a 

safe group? I was especially insterested about roles and how roles form. 

 

I also pondered the groups which I am part of and what are my own roles in these 

particular groups. SatinDollsTrio, StrongBows and Lahden Nuori Sinfonia are 

good examples of groups with different ways of functioning and their own special 

characteristics. In addition I added some functional exercises to the thesis because 

I thought they would enrich the whole content. These exercises can help develop 

trust and creativity of the group. 
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1 JOHDANTO 

On vaikea kuvitella yhteiskuntaa ilman ryhmiä. Minkälaista olisi ihmisten kom-

munikointi ja toiminta? Miten yhteiskunta rakentuisi ja mitkä sen toimintaperiaat-

teet olisivat? Olisivatko ihmiset onnellisia? Entä koulutus? Voisimmeko kutsua 

itseämme sivistyneeksi kansakunnaksi vai eläisimmekö edelleen esihistoriallisten 

alkuihmisten tavoin? 

 

Ryhmässä toimiminen on useiden lajien selviytymisen kulmakivi. Ihminen tarvit-

see ympärilleen ryhmiä tuomaan turvaa ja kehittyäkseen. Koulutusjärjestelmä 

perustuu ryhmäopetukseen, työpaikat muodostavat omat ryhmänsä, joukkuelajit ja 

kamarimusiikki ovat harrastuksia, joissa ryhmä on aina läsnä. Ryhmässä toimiak-

seen ihminen tarvitsee vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja, emmekä aina edes 

voi valita ihmisiä, joiden kanssa työskentelemme. 

 

Halusin kirjoittaa opinnäytetyöni ryhmätyöskentelystä musiikin alalla, koska se 

on kiinnostava aihealue siihen liittyvän vuorovaikutuksen takia. Minulle oli tärke-

ää valita sellainen aihe, jossa pääsisin pohtimaan myös omaa minuuttani ja toi-

mintaani. Siksi tässä työssä henkilökohtaiset kokemukseni ja ajatukseni ovat vah-

vasti näkyvillä. Työtä tehdessäni heräsi myös paljon uusia kysymyksiä ja ihme-

tyksen aiheita. Tässä työssä yritän löytää selitystä sille, miksi joissain ryhmissä 

toimin eri tavalla kuin toisissa, ja mitkä asiat ohjaavat toimintaani. 

 

Toivon, että työni johdattelee lukijan pohtimaan ryhmässä toimimisen perusky-

symyksiä. Mikä on musiikin alalla hyvä ryhmä ja miten voidaan luoda hyvä ryh-

mä? Miten itse toimin ryhmässä, voisinko parantaa omia toimintatapojani? Itse 

raapaisin vasta aiheen pintaa, mutta silti sain selkeän kuvan siitä, kuinka tärkeitä 

ja hyödyllisiä tavoitteita ryhmätyöskentelyllä voidaan saavuttaa. 
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2 MIKÄ ON RYHMÄ? 

2.1 Ryhmän tarkastelua 

Musiikin alalla toimitaan paljon ryhmässä. Lapset oppivat yhteismusisointia or-

kesterissa, opiskelijat soittavat kamarimusiikkia yhdessä ja monet alan ammatti-

laiset toimivat työssään päivittäin joko ryhmän jäsenenä tai johtajana. Ryhmän 

yleisiä tunnusmerkkejä, jotka pätevät myös musiikin alalla, ovat tietty koko, tar-

koitus, säännöt, vuorovaikutus, työnjako, roolit ja johtajuus. Ryhmän koko on 

suhteellinen käsite, mutta tavallisesti ryhmäksi mielletään 2–20 henkilöä. (Nie-

mistö 1998, 16.) Myös psykologisessa mielessä joukko ihmisiä voi muodostaa 

ryhmän vain, jos heidän toimintansa ovat keskinäisessä vuorovaikutuksessa ja 

heillä on yhteinen tavoite (Gadahan 1977, 99). Muusikot soittavat myös hyvin 

erilaisissa kokoonpanoissa. Pienin on kahden soittajan muodostama duo ja suurin 

sinfoniaorkesteri, joka voi koostua jopa sadasta soittajasta. Molemmista ryhmistä 

löytyy samoja säännönmukaisuuksia, vaikka niiden toimintaperiaatteet voivat olla 

hyvinkin erilaisia. 

2.1.1 Rakentumisen vaiheet 

Niemistö esittelee kirjassaan Tucman ja Jensenin  jo vuonna 1966 julkaiseman 

yhteenvedon erilaisista ryhmäkuvauksista. Se on viisivaiheinen luokittelu, joka 

perustuu lähinnä ryhmissä tapahtuvaan vuorovaikutukseen sekä tehtäväkäyttäy-

tymiseen. Luokittelu ei ole tieteellinen, vaan ihmisten subjektiivisiin kokemuksiin 

pohjautuva.  

 

Sen ensimmäinen vaihe on ryhmän muodostusvaihe (forming). Ryhmän jäsenten 

vuorovaikutussuhteissa korostuu testaus ja riippuvuus, joissa jäsenet testaavat 

omia rajojaan ja etsivät hyväksyttäviä kanssakäymisen muotoja. Lisäksi he muo-

dostavat riippuvuussuhteita esimerkiksi ryhmän ohjaajaan, toisiin jäseniin sekä 

annettuihin ryhmänormeihin. Tavallisesti vapaammissa tilanteissa jäsenet ovat 

toiminnassaan sovinnaisia ja varovaisia, mutta vähitellen ryhmä koetaan eheänä ja 

turvallisena.  
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Toinen vaihe on kuohuntavaihe (storming). Kaikkiin vuorovaikutussuhteisiin liit-

tyvät myös konfliktit. Ryhmän jäsenet pyrkivät ilmaisemaan yksilöllisyyttään ja 

tuovat omia mielipiteitään esille kukin omalla tavallaan. Tälle vaiheelle on tyypil-

listä myös se, että tyytymättömyys ja pettymys esimerkiksi ohjaajaa tai toiminta-

tapoja kohtaan tuodaan esille.  

 

Kolmas vaihe on yhdenmukaisuusvaihe (norming), jossa ryhmän sisäinen vastus-

tus voitetaan ja vuorovaikutussuhteissa kehittyy yhteenkuuluvuuden tunne. Ryh-

män jäsenet hyväksyvät toisensa kaikkine ominaisuuksineen ja haluavat pitää yllä 

ryhmäkokonaisuutta. Edellisestä vaiheesta ryhmä on päässyt tilanteeseen, jossa 

konflikteja halutaan välttää ja yhteistyö tuntuu helpolta ja mukavalta. Jäsenet voi-

vat myös vapaasti vaihtaa tehtävään liittyviä mielipiteitä ja tulkintoja.  

 

Neljäs vaihe on hyvin toimiva ryhmä (performing), ja siinä ryhmän jäsenet toimi-

vat rakentavasti tehtävän suoritusta vaativalla tavalla. Ryhmä on kokonaisuus, ja 

sen vuorovaikutuksesta on tullut ongelmanratkaisun väline. Jäsenet ovat myös 

omaksuneet rooleja, jotka lisäävät ryhmän suorituskykyä.  

 

Viides vaihe, joka on lisätty malliin kymmenen vuotta myöhemmin, on lopetus 

(adjourning). Ryhmän toiminta loppuu, ja sen jäsenet hyvästelevät toisensa. Mo-

nesti tunteet, joita tässä vaiheessa tunnetaan, ovat voimakkaita, kuten suru ja hai-

keus. (Niemistö 1998, 160–162.) 

 

Kopakkala käsittelee kirjassaan ryhmän kehitysvaiheita seuraavanlaisesti. Ennen 

ryhmän varsinaista alkua on vaihe ½. Ihmiset tulevat ryhmään erilaisin odotuksin 

ja käsityksin. Jotkut jäsenet ovat kenties tuttuja entuudestaan, kun taas toisille 

kaikki jäsenet ovat uusia tuttavuuksia. Kopakkalan mukaan aiemmin syntyneet 

ihmissuhteet voivat haitata uuteen kokoonpanoon liittymistä. Ihmisillä voi olla 

vanhoja turvalliseksi koettuja rooleja, joista irtautuminen voi olla hankalaa. Kaik-

ki ryhmät eivät pääse tästä edes ensimmäiseen vaiheeseen, ja jos ryhmälle ei syn-

ny yhteistä tavoitetta, on hyvin todennäköistä, että ryhmän toiminta loppuu. (Ko-

pakkala 2005, 59–60.) 
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Ensimmäiseen vaiheeseen pääsy edellyttää ryhmän jäsenten vapaaehtoista halua 

liittyä ryhmään sekä yhteistä tavoitetta, johon kaikki jäsenet ovat sitoutuneet. En-

simmäisessä vaiheessa jäsenet arvioivat toisiaan ja itseään ryhmän jäsenenä. 

Oman itsenäisyyden säilyttäminen ja liittymisenhalu ovat ristiriidassa aina, kun 

ryhmä ihmisiä kokoontuu yhteen. Ihmisille tulee tarve tuoda itseään esille erillisi-

nä yksilöinä. Kaikkien jäsenten taustalla vaikuttavat heidän aikaisemmat ryhmä-

kokemuksensa, ja monesti alussa kaivataan jonkinlaista johtajuutta tai läsnä ole-

vaa auktoriteettia, joka antaisi toiminnalle suunnan. Uusi ryhmä on aina haaste, 

koska se merkitsee uusien vuorovaikutus- ja roolisuhteiden rakentamista. Tutut 

roolit eivät enää kelpaakaan, ja uusien toimintatapojen löytäminen vaatii tarkkai-

lua, opettelua ja harjoittelua. (Kopakkala 2005, 62–63.) 

 

Ryhmän alkutaipaleella ollaan siis aika varovaisia ja keskustellaan asioista, joista 

jäsenet ovat samaa mieltä. Osallistujat pyrkivät antamaan toisilleen myönteisen 

kuvan itsestään, ja samalla kun he tarkkailevat tilannetta ja toisiaan. Jos ryhmällä 

on ohjaaja, hänen asemansa on tässä vaiheessa tärkeä ryhmän muille jäsenille. 

Erityisesti ohjaajan pätevyys, luotettavuus ja laatu ihmisenä ovat osallistujien 

kiinnostuksen kohteena. Asiat, joita ohjaaja näyttäisi arvostavan, yleistyvät ryh-

mässä, ja epäkiinnostavammat asiat puolestaan väistyvät. Prosessin alkuvaiheessa 

osallistujat käyttävät myös paljon aikaa ryhmän rajojen selkeyttämiseen, eli sen 

selventämiseen, mikä erottaa ryhmän jäsenet muista ihmisistä. Kaikilla osallistu-

jilla on halu päästä sisälle ryhmään ja tulla hyväksytyksi. Samalla kun jäsen miet-

tii, kelpaako hän ryhmään, hän pohtii myös kelpaako ryhmä hänelle. Alkuvaiheen 

tavoitteena on saada kaikki sen jäsenet tuntemaan, että he ovat samanvertaisia ja 

toimivat kaikki yhteistä päämäärää kohti. (Kopakkala 2005, 65.) 

 

Ohjaajalle on hankala tilanne, jos ryhmässä on yksi tai useampi jäsen, joka haas-

taa ohjaajan. Näillä haastajilla voi olla huonoja kokemuksia aikaisemmasta ryh-

mätyöskentelystä tai ongelmia auktoriteettien kanssa. Monesti ihmiset toistavat 

vanhoja toimintamallejaan uusissa ryhmissä, ja sen vuoksi joidenkin ihmisten 

toiminta voi tuntua oudolta. Ryhmän ensimmäinen vaihe on saavutettu, kun ryh-

män jäsenet tuntevat kuuluvansa ryhmään ja ovat hyväksyneet toisensa ja sen ve-

täjän. Näiden psykologisten sopimusten kautta jokainen henkilö hyväksyy itsensä 

ryhmän jäseneksi. (Kopakkala 2005, 65–66.) 
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Kun ryhmän keskinäinen vuorovaikutus kasvaa, se etenee toiseen vaiheeseen. 

Myös turvallisuus ryhmässä kasvaa, kun ihmiset tutustuvat toisiinsa. Kopakkalan 

mukaan ihminen tutustuu aina yhteen ihmiseen kerrallaan. Luotettavan oloinen 

henkilö tuntuu ikään kuin liittolaiselta. Yhteenkuuluvuuden tunne rakentuu nope-

asti, ja tässä vaiheessa syntyvät ystävyyssuhteet ovat usein vankkoja ja kestäviä. 

Kun raja ryhmän ja ulkopuolisten välillä on alkuvaiheen jälkeen tullut selväksi, 

ryhmälle alkavat muodostua omat tavat, normit ja kulttuuri. Toisessa vaiheessa 

ryhmän sisälle alkaa muodostua pienryhmiä. On luonnollista, että ihminen etsii 

kaltaistaan seuraa, ja näin muodostuvissa porukoissa ärtymys toisia pienryhmiä 

kohtaan lisää niiden omaa tiiviyttä. Ärtymys ryhmän johtajaa kohtaan saattaa 

myös lisääntyä tässä vaiheessa, ja ohjaajan tulisikin saada pienryhmien jäsenet 

keskinäiseen yhteistyöhön. Jos ryhmä onnistuu yhteistyössään, koko ryhmän si-

säinen turvallisuuden tunne kasvaa. (Kopakkala 2005, 67–75.) 

 

Kaikissa ryhmissä edellä kuvattu vaihe ei kuitenkaan pääse toteutumaan. Kopak-

kala esittelee kirjassaan myös kaksi muuta kehityskulkua. Toinen niistä on synti-

pukki-ilmiö, johon altistuu ryhmä, jonka johtajaa ei voida kritisoida tai arvostella 

siitä seuraavan sanktion vuoksi. Monesti syntipukiksi joutuu henkilö, joka ei kuu-

lu mihinkään pienryhmään ja joutuu kestämään muiden naljailun. Toinen kehitys-

kulku syntyy, jos johtaja itse kuuluu johonkin ryhmän sisäisistä pienryhmistä ja 

altistaa näin koko ryhmän konflikteille. Tästä vaiheesta on vielä mahdollisuus 

siirtyä kolmanteen vaiheeseen, jos pienryhmät toimivat itsenäisesti eikä niiden 

keskinäinen yhteistyö ole välttämätöntä. (Kopakkala, 2005, 67–75.) 

 

Kolmas vaihe alkaa sillä, että johtaja saa pienryhmät lisäämään yhteistyötään 

muiden pienryhmien jäsenten kanssa. Jäsenten lähempi tutustuminen toisiinsa 

lisää toisten työn arvostamista ja turvallisuutta ryhmässä. Sen seurauksena epä-

luottamus ja kilpailu vähenevät. Kolmannessa vaiheessa ryhmän sisällä vallitsee 

lämmin tunnelma, ja jäsenet saattavat viettää aikaa yhdessä myös vapaa-ajallaan. 

Ryhmä tuntuu yhdeltä kokonaisuudelta, ja johtaja koetaan myös osaksi sitä. Kui-

tenkaan luovuus ja tehokkuus eivät tässä vaiheessa ole parhaimmillaan, koska 

ryhmän yhtenäisyyden säilyttäminen koetaan tärkeämmäksi tavoitteeksi. (Kopak-

kala 2005, 75–77.) 
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Turvallisuuden lisääntyessä ryhmän jäsenet osaavat ilmaista erimielisyyksiään 

niin, ettei se herätä kohtuutonta ahdistusta. Ilmapiiri ryhmässä muuttuu itsekriitti-

semmäksi ja avoimemmaksi. Yksilöiden keskinäinen erilaisuus ja erimielisyys 

voidaan hyväksyä osaksi ryhmän arkea. Eri näkemysten kokeilevat yhteenotot 

tuovat ryhmään uudenlaista ajattelua, jota kukaan ei olisi voinut yksin tuottaa. 

Neljäs vaihe on nimeltään tiimivaihe, jolloin jäsenet ottavat henkilökohtaisen vas-

tuun omista tehtävistään, samalla kun ovat sitoutuneita tiimiin. (Kopakkala 2005, 

81–83.) 

2.1.2 Ryhmän tavoitteet ja motivaatio 

Ryhmää voi tarkastella edellä mainitun tavoin kehityskulkuna tai sitten sen tavoit-

teellisuuden kautta. Gadahanin mukaan ryhmän tavoitteista voi puhua vain, jos 

yksilöiden ja ryhmän tavoitteet ovat yhteneväisiä ja tavoitteen saavuttaminen hyö-

dyttää kaikkia osapuolia (Gadahan 1977, 101). Omissa ryhmissäni näitä tavoitteita 

voivat olla esimerkiksi kilpailuun tai konserttiin valmistautuminen. 

 

Niemistö aloittaa ryhmän tarkastelun sen tarkoituksesta. Jokaisella ryhmällä on 

jokin tarkoitus, joka ohjaa sen toimintaa ja vaikuttaa sen rakenteisiin. Tarkoitus on 

laajempi käsite kuin perustehtävä tai tavoite. Ryhmän tarkoitus kertoo, miksi 

ryhmä on olemassa. Jos ryhmän säännöt, tavat, kokoonpano tai toiminta eivät ole 

tarkoituksenmukaisia, sen toiminta heikkenee ja lopulta lakkaa. (Niemistö 1998, 

34.) Itse olen soittanut useammassa kokoonpanossa, jonka toiminta on joko lop-

punut yhteisten tavoitteiden eriäväisyyksiin tai tavoitteellisuuden puuttumiseen. 

 

Jauhiaisen ja Eskolan mukaan ryhmien perustamiselle ja olemassaololle löytyy 

myös psykologinen ja sosiaalinen peruste. Psykologinen peruste kertoo yksilön 

henkilökohtaisesta päämäärästä ja sisältää halun ja mahdollisuuden toteuttaa omia 

tarpeitaan. Sosiaalinen peruste sisältää yhteisen päämäärän ja halun toimia sen 

tavoitteen suuntaisesti. (Niemistö 1998, 36.) Omissa soitinkokoonpanoissani var-

sinkin StrongBows ryhmässä sosiaalinen tavoite on vahvasti näkyvillä. Tämä 

ryhmä tarvitsee aina tavoitteen toiminnalleen. Jos ryhmälle ei aseta tarpeeksi mo-

tivoivia tavoitteita, sen toiminta hiipuu ja jäsenien keskittyminen suuntautuu muu-

alle. 
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Tietoisuus tavoitteesta on siis mielekkään ryhmätyöskentelyn lähtökohta, sillä se 

auttaa ryhmän jäsenten motivoitumista sekä selventää jäsenten keskinäistä työnja-

koa. Monesti kuitenkin jäsenet ovat valmiiksi tietoisia ryhmän tarkoituksesta ja 

perustehtävästä jo siihen liittyessään. Joihinkin ryhmiin pääseminen edellyttää 

siihen hakemista ja erillisen sopimuksen tekemistä. (Niemistö 1998, 37.) 

 

Musiikin opiskelijoilla ryhmiin osallistumista on kahdenlaista. Opetussuunnitel-

man mukaiset opintopisteet edellyttävät osallistumista kamarimusiikin opiske-

luun. Ryhmiä on mahdollista muodostaa itse tai osallistua opettajien muodosta-

miin ryhmiin. Monille tämä opiskelun muoto ei ole kovinkaan tavoitteellista, kos-

ka helposti ajatellaan kamarimusiikkia pakollisena aineena. Osa opiskelijoista 

kuitenkin muodostaa ryhmiä itse ja valitsee myös mahdollisen tyylilajin ja kappa-

leen, jota haluavat soittaa. Nämä ryhmät ovat tavoitteellisempia ja monesti kunni-

anhimoisempia oman kehityksensä suhteen. Niillä on myös enemmän motivaatio-

ta työskennellä omaa yhteistä päämäärää kohti. 

2.2 Roolit 

Ihminen käyttäytyy eri tilanteissa erilaisin tavoin. Eri ihmisten seurassa rooli 

muuttuu, ja se jäsentää vuorovaikutusta ja helpottaa toiminnan tulkintaa. Sosiaali-

psykologiassa roolin käsite liitetään sosiaaliseen asemaan, eli sen ajatellaan mää-

räytyvän ulkoa päin. Esimerkiksi lääkäriltä tai poliisilta odotetaan tietynlaista 

käyttäytymistä. Uusissa vuorovaikutustilanteissa ihmiset pyrkivät vihjeiden avulla 

tunnistamaan, mihin rooleihin toinen henkilö sopii. Tämän jälkeen he kohdistavat 

odotuksiansa toisiinsa kyseisissä rooleissa toimimisesta. (Kopakkala 2005, 96–98; 

Routarinne 2007, 85.) 

 

Eläinlaumoissa on myös viitteitä roolien eriytymisestä. Yhdessä metsästäminen 

on eräs toiminto, joka tarvitsee selkeän työnjaon ja on edellyttänyt roolien synty-

mistä. Elämää yhteisössä on vaikea kuvitella ilman rooleja, koska ne tekevät ihmi-

senkin toiminnasta ennakoitavaa ja mahdollistavat yhteistoiminnan sujumisen. 

(Kopakkala 2005, 99.) 
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Roolin käsitettä voi lähestyä myös yhteisön tai yksilön kannalta. Yhteisön kannal-

ta roolit voidaan jakaa kolmeen osaan: kollektiivisiin, sosiaalisiin ja persoonalli-

siin. Kollektiivinen rooli on se puoli ihmisestä, johon ei itse voi vaikuttaa ja joka 

on helposti tunnistettavissa: ikä, sukupuoli, koko tai yleinen ulkoinen olemus. 

Sosiaaliset roolit ovat sopimuksia. Sosiaalisia rooleja ovat esimerkiksi esimies ja 

alainen tai opettaja ja oppilas. Nämä roolit edellyttävät toisiaan, ja niitä voidaan 

muuttaa myös nopeasti. Persoonalliset roolit eivät ole sovittuja, joten niitä ei pys-

tytä yksinkertaisesti muuttamaan. Esimerkkejä persoonallisista rooleista ovat 

muun muassa intohimoinen ihailija, kateellinen tuttava, mustasukkainen rakastaja 

tai sydänystävä. Näihin rooleihin siis liittyy vahvoja henkilökohtaisia tunteita, 

jotka ovat jossain määrin pakottavia. (Kopakkala 2005, 101.) 

 

Sen sijaan Moreno on tarkastellut roolia yksilön näkökulmasta: hänen mukaansa 

rooli on yksilön omaksuma toimintatapa tietyssä tilanteessa, johon voi liittyä toi-

sia ihmisiä, eläimiä tai esineitä. Hän jakaa roolityypit neljään osaan: keholliset eli 

psykosomaattiset roolit, psykologiset roolit, sosiaaliset roolit sekä henkiset eli 

transsendenttiset roolit. (Kopakkala 2005, 100–101.) 

 

Gadahan esittelee kirjassaan Balesin teorian roolien eriytymisestä. Tutkimus on 

vuodelta 1955. Bales tutki roolijakoa keskusteluryhmissä, jotka oli koottu toisil-

leen tuntemattomista ihmisistä. Tutkimuksessa havainnoitiin ja rekisteröitiin ryh-

män käyttäytymistä joka kokoontumiskerralla ja Balesin laatiman vuorovaikutus-

taulukon mukaan määriteltiin jäsenten toisilleen tekemät huomautukset. Tunne-

alueen huomautukset jakautuivat myönteisiin ja kielteisiin reaktioihin, ja tehtävä-

alueen huomautukset koskevat ongelmanratkaisua joko kysymyksinä tai vastaus-

yrityksinä. (Gadahan 1977, 103–104.) 

 

Bales huomasi ryhmävuorovaikutuksessa seuraavanlaisia erityispiirteitä: osallis-

tumisen aste ei ollut kaikilla samanlaista, vaan yksi tai kaksi ryhmän jäsentä käytti 

enemmän puheenvuoroja kuin muut. Kokeen alussa ryhmän jäsenet kokivat aktii-

visimman jäsenen johtajaksi ja kaikkein pidetyimmäksi henkilöksi. Kuitenkin 

kokeen loppupuolella pidetyimmän ja vaikutusvaltaisimman ihmisen välille oli 

tullut selvä ero. Vaikutusvaltaisimmaksi jäsenet kokivat sen henkilön, joka pyrki 

antamaan oman panoksensa ryhmätyöskentelyyn ongelmanratkaisun alueella ja 
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erityisesti vastausyrityksissä. Pidetyin henkilö taas keskitti huomionsa tunnealu-

eelle ja erityisesti myönteisiin reaktioihin. Balesin mukaan tämä prosessi on hyvin 

tärkeä ryhmien tasapainon säilyttämiselle. Tehtäväkeskeisin toimintamalli herättää 

monesti vihamielisyyttä ja konflikteja, ja siksi ryhmä tarvitsee myös tunnealuetta 

ehkäisemään ja neutraloimaan ryhmän ilmapiiriä. (Gadahan 1977, 104–105.) 

 

Balesin mielestä jokaisessa jäsentymättömässä ryhmässä on täytettävä tietyt rooli-

aukot, jotta ryhmä pystyisi toimimaan. Bales huomasi myös, että kaikissa testatta-

vissa ryhmissä ei päästy yksimielisyyteen pidetyimmästä ja vaikutusvaltaisimmas-

ta henkilöstä. Tällainen yksimielisyyden puute aiheuttaisi mitä luultavammin ar-

kielämän ryhmätyöskentelyssä heikkoja tuloksia, sekä sen lisäksi ryhmä olisi hy-

vin lyhytikäinen. Monissa arkielämän ryhmissä on kuitenkin jo valmiiksi vakiin-

nutettu johtaja, kuten esimerkiksi työpaikan esimies. (Gadahan 1977, 106.) 

2.2.1 Roolit ryhmässä 

 

Kuten jo aikaisemmin todettiin, uudessa ryhmätilanteessa toimiminen on aluksi 

hämmentävää, koska tilanteeseen ei liity vielä selkeitä rooleja. Sen vuoksi alussa 

käytämmekin niitä rooleja, joissa olemme aikaisemmin onnistuneet ja tulleet hy-

väksytyiksi. Kun ryhmä koetaan tarpeeksi turvallisena, roolit alkavat tulla jousta-

vammiksi ja persoonallisemmiksi. Jo pitkään toimineilla ryhmillä voi huomata 

roolien jäykistymistä, jolloin rooli alkaa haitata henkilön toimintamahdollisuuk-

sia. Ryhmässä, jossa rooli on muodostunut osaksi ryhmän roolien kokonaisuutta, 

on mahdotonta enää muuttaa rooleja ilman muiden hyväksyntää. Eri henkilöiden 

roolit muodostavat vastaroolipareja, jotka täydentävät toisiaan ja edellyttävät näin 

toisiaan. Tällainen joustamattomuus vie ryhmältä ilon ja dynaamisuuden. Jos 

ryhmän jäsen jättää ryhmän, hänen roolinsa jää rooliverkostoon. Näin ollen mah-

dolliseen uuteen jäseneen kohdistuu rooliodotuksia, mutta vähitellen hän rakentaa 

itselleen sopivan roolin. (Kopakkala 2005, 108–109.) 

 

Ryhmän toiminnan kannalta on hyvä, jos sen jäsenet ovat erilaisia ja osaavat eri-

laisia asioita. Kopakkala esittelee kirjassaan Belbinin rooliteorian, joka sisältää 

luettelon tiimirooleista, jotka Belbinin mielestä hyvässä ryhmässä tulisi olla. 
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 Keksijä on mietiskelevä nero. Hän on älykäs, mutta voi olla myös 

epäkäytännöllinen. 

 Tiedustelija on uuden etsijä ja kokeilija. Hän on neuvottelukykyinen ja 

nerokas, mutta voi olla myös ailahtelevainen. 

 Tekijä on organisoija ja käytännöllinen toteuttaja. Hän on ahkera, mutta 

usein myös perinteisiin pitäytyvä. 

 Takoja vauhdittaa ja raivaa esteet. Hän on voimakastahtoinen ja 

dynaaminen, mutta voi olla kärsimätön ja kireä. 

 Viimeistelijä varmistaa yksityiskohdat. Hän on tunnollinen ja sitkeä, mutta 

voi olla myös turhan tarkka. 

 Arvioija on ongelmien analysoija. Hän on kriittinen ja puolueeton, mutta 

voi olla myös liian varovainen. 

 Diplomaatti on sovittelija ja hyvän ilmapiirin luoja. Hän on herkkä ja 

sosiaalinen, muttei välttämättä riittävän päättäväinen. 

 Kokoaja kokoaa ja valvoo resursseja. Hän on itsevarma ja rauhallinen, 

muttei välttämättä kovinkaan luova. 

 

Belbinin mielestä jokainen tiimin jäsen toteuttaa näistä yleensä yhtä tai kahta roo-

lia. Hänen mielestään ihanteellisessa ryhmässä olisivat nämä kaikki roolit edustet-

tuina. Roolit määräytyvät kuitenkin henkilön ominaisuuksien ja tiimin tarpeen 

mukaan.  

 

Belbinin rooliluokitus on varsin suosittu tapa hahmottaa rooleja, sillä se auttaa 

ryhmää keskustelemaan avoimesti ja toisia loukkaamatta. Lähtökohtana on, että 

toimiva ryhmä tarvitsee näitä eri rooleja toteuttavia henkilöitä, ja siksi se auttaa 

ryhmää keskustelemaan laajemmin myös koko ryhmän toiminnasta.  

 

Kopakkalan mukaan tällä rooliteorialla on kaksi tärkeää piirrettä: ensinnäkin sen 

kautta voi katsoa henkilön toiminnan johtuvan siitä roolista, jonka hän on valin-

nut. Henkilö on siis subjekti, joka voi myös valita toimivansa toisin. Toisaalta se 

kytkee yksilöiden toiminnan yhteen, eli auttaa näkemään tapahtumat ryhmän toi-

mintana. Roolin määritelmä painottaa ihmisen omaa kykyä ja mahdollisuutta vali-
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ta roolinsa eli olla oman toimintansa subjekti. Tämä auttaa myös ymmärtämään 

riippuvuuden muista henkilöistä. (Kopakkala 2005, 109–110.) 

 

Mielestäni osuvia roolikuvauksia Katajan, Jaakkolan ja Liukkosen kirjassa ovat 

mm. aloitteentekijä, mielipiteen kysyjä, besserwisser-kaikkitietävä, kyseenalaista-

ja, peruskielteinen, rohkaisija, koordinoija, huomion kerääjä, pelle ja avun hakija 

(Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 18). 

 

Keijo Aho luonnehtii Kamarimusiikin taito -kirjassaan erilaisia ihmistyyppejä. 

Hänellä on monen vuoden kokemus erilaisten kamarimusiikkiyhtyeiden ohjaami-

sesta, ja hän on työssään törmännyt tiettyihin samankaltaisuuksiin ohjaamissaan 

ryhmissä. Yhdessä ryhmässä voi olla useammankin ihmistyypin edustaja, mutta 

yleensä jokin malleista kuvaa ensisijaisesti koko ryhmää.  

 

Kypsät ja itsenäiset, itse asiaan keskittyvät ihmiset ovat kaikkien helpoimpia ja 

vaativimpia. Heillä on vahva itsetunto sekä älyä ja ymmärrystä. He luottavat oh-

jaajaan ja haluavat aina oppia lisää. Myös ohjaaja pystyy puhumaan asioista suo-

raan heidän kanssaan ilman väärinkäsitysten ja harhaluulojen vaaraa. He ovat lah-

jakkaita ja opiskelevat itseään varten. 

 

Itsenäiset puurtajat ovat edellisen ryhmän tavoin lahjakkaita ja motivoituneita 

opiskelusta. Hankalammiksi ohjattaviksi heidät tekee se, että he tekevät paljon 

itsenäistä työtä ja suhtautuvat pidättyväisesti ohjaajan mielipiteisiin. Heitä ohjaa 

oma vahva intuitio ja näkemys, vaikkakin joissain tapauksissa heiltä puuttuu tar-

vittava tietotaito ja kypsyys asian syvempään musiikilliseen ymmärtämiseen. 

Ahon mukaan joidenkin yksilöiden kuuluminen tähän kategoriaan voi kertoa en-

nakkoasenteista tai luottamuspulasta, joka näkyy ohjaajan torjumisena. Monesti 

myös erityislahjakkaat soittajat ja hyvin luovat ihmiset kuuluvat itsenäisiin puur-

tajiin juuri vahvan taiteellisen vaistonsa takia. 

 

Ihmissuhteiden vaalijat ovat ohjaajalle helppoja tapauksia. He ovat ahkeria ja yrit-

tävät parhaansa. Heidän kanssaan on myös mukava työskennellä, koska he halua-

vat tulla toimeen toistensa kanssa. He eivät välttämättä kuitenkaan liiemmin ky-

seenalaista tekemisiään ja siksi siirtävätkin muille älyllisen vastuun tekemisistään. 
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Tällaisen ryhmän ohjaajalta vaaditaan keinoja kehittää soittajien omaa ajattelua ja 

auttaa heitä löytämään oma itsenäisyytensä ja identiteettinsä.. 

 

Puolustautujat voivat olla opiskelijoita, jotka on pakotettu opiskelemaan musiik-

kia vastoin tahtoaan. Heillä voi olla horjuva itsetunto, ja he tuntevat riittämättö-

myyttä, koska he eivät tunne täyttävänsä taustavoimiensa kunnianhimoisia vaati-

muksia. Tällaisille soittajille on syntynyt vahva viha-rakkaussuhde musiikkiin.  

 

Asenteelliset ovat hankalimpia ohjattavia, koska heillä voi olla vahva näkemys 

siitä, millä tavoin heitä tulisi ohjata ja kenet he hyväksyvät ohjaajakseen. Tämä 

voi johtua myös epävarmuudesta ja huonosta itsetunnosta, ja siksi heille tulisi 

tarjota paljon positiivista kannustusta ja palautetta, jotta luottamus ohjaajaan syn-

tyisi. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, ja silloin voi opettajan vaihdos olla 

paikallaan. 

 

Hällä väliä -tyyppejä on kamarimusiikin ammattiopiskelijoissa vähän. Yleensä 

heihin kuuluvat henkilöt, jotka ovat kenties ajautuneet opiskelemaan musiikkia ja 

ovat edelleen epävarmoja siitä, missä heidän tulisi oikeasti olla. Nuorien ja mur-

rosikäisten ryhmissä näitä soittajia sen sijaan on enemmän, ja heidän energiansa 

suuntautuu enemmän häiriökäyttäytymiseen kuin musiikin tekemiseen.  

 

Merkintöjen kerääjät ovat yleensä kaikkein turhauttavimpia opiskelijoita. He saat-

tavat vaatia ohjaajalta paljon, mutta heidän motivaationsa ei yllä heidän taitojensa 

tasalle. Tavallaan he kuuluvat hällä väliä -ryhmään, mutta heidän lähtökohtansa 

on erilainen. Kamarimusiikki ei vain ole heidän juttunsa, ja he menevät siitä mistä 

aita on matalin ja pyrkivät saamaan mahdollisimman paljon suoritusmerkintöjä 

mahdollisimman vähällä vaivalla. (Aho 2009, 44–48.) 

2.3 Turvallinen ryhmä 

 

Oppiminen on vuorovaikutustapahtuma, jossa oppija on oppimisen subjekti, ja 

siksi tarvitaan turvallisia ryhmiä. Tämä koskee kaikkia elämän osa-alueita, kuten 

esimerkiksi parisuhdetta tai työelämää. Turvallinen ryhmä antaa hyvän kasvualus-
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tan oman itsensä löytämiselle, ja se on erittäin tärkeä työväline lasten ja nuorten 

kanssa työskennellessä. Aallon mukaan lasten ja nuorten pahoinvointi on seuraus-

ta vanhemmuuden ongelmista, joihin nuoret reagoivat, ja siksi nuoret tarvitsevat 

turvallisia ryhmiä ympärilleen voidakseen paremmin. (Aalto 2002, 4–5.) 

 

Aalto määrittelee turvallisuuden käsitteen seuraavanlaisesti: turvallisuus on tietyn-

lainen yksilön tai ryhmän tila. Siinä on mahdollisimman vähän ihmisen minuutta 

uhkaavia tekijöitä, jotka saattavat synnyttää pelkoa, häpeää, syyllisyyttä tai arvot-

tomuuden tunnetta. Samalla, kun uhkatekijät ovat poissa, yksilö tuntee myös tie-

toista hyväksytyksi tulemista. (Aalto 2002, 6.) 

 

Turvallisia ryhmiä tarvitaan siihen, että ryhmän jäsenet voisivat toimia mahdolli-

simman vapaasti ja luovasti. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä osatekijä esimer-

kiksi kamarimusiikkiryhmiä ajatellen, koska niissä tarvitaan luovuutta, eikä mi-

kään saisi olla esteenä sille. Myös Rasilan ja Pitkosen mielestä turvallisuus edel-

lyttää avoimuutta, luottamusta ja hyväksyntää, ja nämä pääsevät kehittymään sitä 

mukaa, kun ryhmän jäsenet oppivat tuntemaan toisensa. (Rasila & Pitkonen 2009, 

26.) 

 

Aalto on pohtinut Johnson & Johnsonin teoriaa ryhmän turvallisuudesta seuraa-

valla tavalla. Ryhmässä turvallisuus syntyy viidestä eri osatekijästä. Ensimmäinen 

niistä on luottamus. Luottamus voidaan jakaa luottamiseen ja luotettavaksi osoit-

tautumiseen. Luottamus tarkoittaa antautumista haavoittuvuudelle (fyysiselle ja 

psyykkiselle) toisten jäsenten edessä. Tämä merkitsee myös avoimuutta ja uskal-

lusta ottaa vakavasti muiden jäsenten tuki. Luotettavaksi osoittautuminen edellyt-

tää sitä, ettemme käytä hyväksi toisten ihmisten avoimuutta. Turvallisuuden tunne 

ryhmässä syntyy, kun luottamus on molemminpuolista. Toinen luottamuksen osa-

tekijä on hyväksyntä. Sitä  suurempi on yksilön turvallisuuden tunne mitä haavoit-

tuvuudelle alttiimmille alueille hyväksyntä kohdistuu. Kolmas osatekijä on haa-

voittuvaksi altistuminen. Tämä edellyttää jo avoimuutta ja uskallusta ilmaista itse-

ään. Avoimuus lisää altistumista toisten luottamuksen varaan, ja se taas lisää luot-

tamusta. Tuen antaminen on neljäs osatekijä, jossa luottamus ja turvallisuus kas-

vavat tämän myötä. Tuen antaminen tarkoittaa, että viestimme toiselle jäsenelle 

luottamuksemme. Viides osatekijä on sitoutuminen. Sitoutuminen eli halukkuus 
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yhteistyöhön on viesti luottamuksesta ryhmää kohtaan ja tarkoittaa halua saavut-

taa yhteinen päämäärä juuri tämän ryhmän kanssa. (Aalto 2002, 6–7.) 

2.3.1 Ryhmän turvallisuuden asteet 

 

Aalto esittelee kirjassaan kuvaukset ryhmistä, joissa kaikissa on erilainen turvalli-

suuden aste.  

 

Pelkäävä ryhmä 

Tässä ryhmässä jäsenet pelkäävät toisiaan, ryhmän johtajaa tai jäsentä, jolla on 

voimakas persoona. Tällaisessa ryhmässä jäsenet eivät uskalla olla omia itsejänsä, 

vaan peittävät kaikkia minuutensa osa-alueita naurunalaisuuden tai hylätyksi tu-

lemisen pelossa. Ryhmästä puuttuu luovuus, ja pelkonsa takia jäsenet ovat valmii-

ta tekemään asioita, joita eivät ryhmän ulkopuolella tekisi. Keskustelu liikkuu 

asiatasolla, mutta ryhmässä on tukahdutettuja aggressiotunteita. 

 

Turvaton ryhmä 

Turvattomassa ryhmässä voi olla mukana myös pelkoa, mutta lähinnä on epävar-

muutta siitä, kuinka muut suhtautuvat toisten rehellisiin tunteenilmaisuihin. Jos 

joku ilmaisee itseään aidosti, hänen tulisi saada siitä myönteistä palautetta, tai 

muuten hän sulkeutuu eikä enää tuo itseään esille. Keskustelu liikkuu pääosin 

asiatasolla, mutta mielipiteen ja tunteiden ilmaisuyrityksiäkin saattaa esiintyä. 

 

Tuttu, turvallinen ryhmä 

Tässä ryhmässä keskinäinen tuntemus on jo kohtalaista, ja siinä ollaan jo melko 

luottavaisia siitä, ettei kukaan koe tulevansa uhatuksi ilmaistessaan mielipiteitään 

tai tunteitaan. Turvallisuuden tunne ei välttämättä tarvitse vielä syvällisempää 

tuntemista tai luottamusta.  

 

Avoin ryhmä 

Avoimessa ryhmässä kaikkien mielipiteet ja tunteet hyväksytään, eikä kukaan 

vähättele toisten kokemuksia. Jäsenet uskaltavat ilmaista itseään mielipide- ja 

tunnealueen lisäksi myös arvotasolla.  
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Heikkoutta hyväksyvä ryhmä 

Tässä ryhmässä jäsenillä on lupa ilmaista pelon, epäonnistumisen, turvattomuuden 

ja avuttomuuden tunteita. Jäsenet uskaltavat nauraa itselleen ja toisilleen turvalli-

sesti.  

 

Haavoittuvuutta salliva ryhmä 

Tässä ryhmässä turvallisuuden aste on jo niin suuri, että jäsenten tietoisuuteen 

alkaa nousta kipeitäkin muistoja aivan itsestään, ja he uskaltavat puhua näistä asi-

oita ryhmälle. He kykenevät kokemaan vihaa ja surua ilman pelkoa. Myöskään 

häpeää ei tunneta enää niin paljon. 

 

Armahtava ryhmä 

Jos edellinen turvallisuuden aste mahdollisti puhumisen omista haavoittuvuuksis-

taan, niin tämä ryhmä tarjoaa syvimmän turvallisuuden asteen. Tällä asteella an-

netaan ja saadaan anteeksi se, miten on itse haavoittanut muita. Silloin liikutaan jo 

syvissä häpeän, syyllisyyden ja arvottomuuden tunteissa. Jäsen paljastaa muille 

oman pimeän puolensa ja oman taipumuksensa pahaan. Armahtava ryhmä edellyt-

tää myös sitä, että jokainen jäsen on jo kohdannut omaa pimeää puoltaan ja kyen-

neet käsittelemään sitä. Silloin jos on antanut armoa itselleen, osaa myös jakaa 

sitä muille. (Aalto 2002, 16–17.) 

 



 16 

 

3 KÄYTÄNNÖN KOKEMUKSIA SOITINKOKOONPANOISTA 

3.1 SatinDollsTrio 

 

 

 

Yhtye: SatinDollsTrio 

Perustettu keväällä 2011, perustajajäsen 

Jäsenet: kolme naista 

Instrumentit: kolme viulua / kaksi viulua ja yksi alttoviulu 

Genre: pop, rock, jazz, tango, kansanmusiikki 

 

SatinDollsTrion perustivat vuonna 2011 kolme viulunsoitonopiskelijaa. Yhtye 

sovittaa itse suurimman osan kappaleistaan, joita on jazz-, tango- ja jopa rockgen-

restä. Myös kansanmusiikki ja popkappaleet taipuvat hyvin tälle kokoonpanolle. 

Yhtye on esiintynyt pääasiassa yksityistilaisuuksissa mm. Lahden ammattikorkea-

koulun ja Koulutuskeskus Salpauksen juhlissa sekä Wanhalla Walimolla. 
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Odotan, odotan, odotan... Harjoituksen piti alkaa kymmenisen minuuttia 

sitten ja niitä kahta ei näy eikä kuulu. Viritin viulun ja nyt katson vielä pu-

helinta onko sinne ilmestynyt viestejä. Kohta S porhaltaa paikalle. Ulkona 

on ollut kylmä tuuli ja posket punoittavat sisälle tultaessa. Viiden minuutin 

kuluttua olemme kaikki paikalla. Etsimme kuumeisesti viimeiset nuotit ja 

aloitamme harjoituksen. Meidät on buukattu keikalle parin viikon päähän 

ja harjoittelemme ohjelmistoa, joka koostuu muutamasta rock- ja popsovi-

tuksesta sekä jazz- ja tangokappaleista. Osan olemme sovittaneet itse ja 

joitakin kappaleita, kuten Piazzollan tangoja, löysimme kirjastosta. Ensin 

All of me, sitten Summertime. Pääsemme pian soittamisen makuun ja eh-

dotuksia alkaa lennellä. Kaikki osallistuvat kehitysehdotuksiin: tempoa 

muutellaan, jousilajia tarkennetaan ja nyansseja lisäillään. Soitamme jon-

kun kohdan uudelleen. Hyvältä kuulostaa. Emme ehdi käymään kaikkia 

kappaleita läpi ja sovimme jatkoaikataulusta. H lupaa hoitaa Eleanor 

Rigbyn ensi kerraksi. Joku kappale täytyy vielä kirjoittaa uudestaan ja yksi 

sovitus on vielä kokonaan tuntematon. Yhteinen aika löytyy ja harjoitus 

päättyy. (Oma kokemus harjoituksista 6.12.2011) 

3.1.1 Pienryhmän toiminta 

Ryhmän koko on oleellinen osa ryhmän toiminnan tutkimista. Ryhmäkoon kasva-

essa yksilön keskimääräinen yrittäminen vähenee, ja suurissa ryhmissä identiteetti 

häviää. Pienemmät ryhmät suorittavat yleensä tehtävät loppuun nopeammin, ja 

niissä osataan käyttää informaatiota tehokkaammin päätöksentekoon. (Pennington 

2005, 79.) 

 

Kolmen henkilön ryhmässä, kuten SatinDollsTrio, jäsenten välisiä suhteita on 

yhteensä kuusi (kolme erilaista paria). Tämä tekee päätöksenteon helpommaksi, ja 

kaikilla voi olla oma vahva mielipide esitettävänään. Ryhmän koko vaikuttaa 

myös olennaisesti me-henkeen: pienemmissä ryhmissä se on vahvempi kuin suu-

rissa (Pennington 2005, 80). 

 

SatinDollsTrio perustuu kolmen toisilleen läheisen ihmisen toimintaan, ja tämä 

tekeekin soittamisesta myös mukavaa ja helppoa, mutta tuo myös omat negatiivi-

set asiansa mukanaan. Helpoksi soittamisen tekee kommunikointi. Ystävien kans-

sa työskentely tuo tietynlaista vapautta, koska silloin yleensä uskaltaa olla oma 

itsensä hyvine ja huonoine puolineen. Toisaalta taas silloin uskaltaa tuoda myös 

huonoja puolia itsestään esille, mikä taas voi luoda konflikteja. Mielestäni on kui-
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tenkin parempi olla aitona ihmisenä läsnä kuin yrittää pitää jonkinlaista muodol-

lista ilmapiiriä yllä, ellei ryhmän toiminta ole täysin riippuvainen siitä. 

3.1.2 Motivaatio ja luovuus 

Hyvä motivaatio on tärkein oppimisen tehokkuuteen vaikuttava opiskelun edelly-

tys. Kun se on kunnossa, yhtye on innostunut, utelias ja valmis tekemään paljon 

töitä oppimisensa ja menestymisensä eteen. Joskus tietenkin tulee kausia, jolloin 

työskentelystä ei saa niin paljon irti, mutta se on luonnollista. Kamarimusiikki-

ryhmien yhteen hioutuminen tarvitsee aikaa, ja monesti parhaat ja menestyneim-

mät yhtyeet ovat soittaneet yhdessä jopa vuosikymmeniä. (Aho 2009, 50–51.) 

SatinDollsTrio on vielä nuori yhtye, ja ajan myötä sen kehityskaari tulee varmasti 

olemaan monivaiheinen. Tämän yhtyeen vahvuutena ovat itse sovitetut kappaleet, 

ja sovitustaidon karttuessa yhtye saa uudenlaista sointia ja erottuu toisista yhtyeis-

tä. Motivaatiota tämä yhtye saa esiintymisistä ja niihin valmistautumisesta. Kaikki 

yhtyeen jäsenet ovat perfektionisteja luonteeltaan, eivätkä halua esittää julkisesti 

mitään keskeneräistä tai keskinkertaista. Omia sovituksia hiotaan aina siihen asti, 

kunnes ryhmä on tyytyväinen lopputulokseen. Silloin ryhmä voi luottaa siihen, 

että esitys on laadukas eikä petä yleisöä.  

 

Musiikki on henkistä luovuutta. Tämän kaltaista luovuutta ihaillaan ja arvoste-

taan, mutta myös arvostellaan. Luovan työn lopputulokset eivät myöskään uudistu 

ilman ihmisen aktiivista uudistustyötä. Syntyäkseen luovuus tarvitsee spontaaniut-

ta. Spontaanisuus on valmiustila, johon ihminen on ensi virittäytynyt ja jolloin 

ihmisen mieli on poikkeuksellisen vapaa. Spontaanisuus lisääntyy vuorovaikutuk-

sessa, kun ryhmä yhdessä sitoutuu luomaan ja kokeilemaan uusia asioita. (Niemis-

tö 1998, 172–173.)  

 

Edellä kuvattu luovuuden tila voi mielestäni tulla esille ryhmäsoitossa tietyin eh-

doin. Ensinnäkin virittäytyminen vaatii pysähtymistä ja muiden asioiden siirtämis-

tä taka-alalle. Asiaan keskittyminen auttaa esimerkiksi flow-tilan saavuttamisessa, 

jossa luovuus on tärkeässä osassa. Kaikilla ryhmän jäsenillä tulisi olla samankal-

tainen mielentila, jotta harjoituksissa ja esityksissä voitaisiin päästä spontaaniin 

olotilaan. Olen kokenut tällaisia hetkiä ryhmäsoitossa useasti: kaikki tuntuu onnis-
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tuvan, soitto kulkee helposti ja ryhmä luo yhdessä jotakin uutta. Tällaisina hetkinä 

vuorovaikutus on sanatonta, mutta yhtenäistä, ja silloin osaa myös arvostaa ryh-

män muiden jäsenten ammattitaitoa ja heittäytymisen kykyä. 

3.2 StrongBows 

 

 

Yhtye: StrongBows 

Perustettu syksyllä 2010, perustajajäsen 

Jäsenet: 8 naista 

Instrumentit: 6 viulua / 5 viulua ja yksi alttoviulu, 2 selloa 

Tyylilaji: rock 

 

StrongBows on lahtelaislähtöinen jousirockyhtye, joka sovittaa itse kaikki kappa-

leensa. Yhtye on esiintynyt mm. Rocktoberfesteillä, viimeisimmän Harry Potter    

-elokuvan ensi-illassa sekä muissa yksityistilaisuuksissa. StrongBows järjesti jou-

lukuussa 2010 oman konserttinsa Lahdessa ja levytti ensimmäisen demonsa ke-

väällä 2011. Yhtyeen ohjelmistoon kuuluu rockklassikoita menneiltä vuosikym-

meniltä sekä myös uudempaa tuotantoa. Kappeleissa on hittejä mm. yhtyeiltä 

Kiss, Bon Jovi, Queen, Lynyrd Skynyrd ja Metallica. Kesällä 2012 yhtye esiintyy 

Riihimäen kesäkonserteissa. 
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Luokassa raikuu nauru. Kuusi soittajaa ulvoo naurusta kyyneleet silmissä. 

On StrongBowsin harjoitukset ja tytöiltä löytyy taas harjoittelun lomasta 

kaikkea hauskaa sanottavaa. Yhdessä on niin mukava soittaa ja vähän pel-

leilläkin. Bändillä on tulossa oma konsertti kesäkuun alussa ja siihen val-

mistautuminen on aloitettu hyvissä ajoin. Biisilista on jo päätetty ja vii-

meisiä sovituksia odotellaan. ”Soitetaan vielä kerran alusta”, joku ehdot-

taa ja Metallican Nothing else matters alkaa alusta. ”Tähän tarvitaan jo-

ku välistemma”, totean. Ehdotan, että S tekee sen ja hän alkaa heti ko-

keillla erilaisia vaihtoehtoja. ”Vielä kerran kertsistä.” Kappaleiden van-

hat sovitukset kaipaavat päivitystä soittajien vaihdosten takia. Bassopuo-

leen kaivattaisiin myös lisäystä, sillä toinen sellisteistä on jäänyt pois kii-

reittensä takia ja pohdimme uuden soittajan värväämistä porukkaan. Har-

joituksen loppupuolella alkaa jo nälkä ja väsymys painaa. ”Soitetaan vielä 

kerran ja sitten mennään kaupan kautta konsalle.”(Oma kokemus harjoi-

tuksista 17.1.2012) 

3.2.1 Kehitysvaiheet 

 

StrongBows voisi olla kokonsa puolesta joko pienryhmä tai keskisuuri ryhmä. 

Kähönen määrittelee näiden eroksi sen, että pienryhmä kokoontuu pienessä ko-

dinomaisessa tilassa ja keskisuuri ryhmä taas suuremmassa tilassa, kuten luokka-

huoneessa. Keskisuuren ryhmän ero suurryhmään on monimutkaisempi, koska 

ryhmän koon kasvaessa turhautuvuus ja vaikeus löytää mielekkyyttä ja kuuluvuut-

ta ryhmään lisääntyvät. Keskisuuri ryhmä on juuri sopivan kokoinen siihen, että 

jokainen jäsen voi saada äänensä kuuluviin. (Lindroos ja Segercrantz 2009, 63–

64.) 

 

Ensimmäinen syksy oli yhtyeelle muodostumisen aikaa. Nimi keksittiin adrenalii-

nihöyryissä ensimmäisen esiintymisen jälkeen, ja kaikki olivat sitä mieltä, että 

olemme saaneet alulle jotakin, mitä haluamme jatkaa. Kaikki meistä pääsivät 

myös kokeilemaan rockkappaleiden sovittamista, mikä oli joillekin helpompaa ja 

mielekkäämpää kuin toisille. Itselleni sovittaminen on ollut uutta ja inspiroivaa, 

sillä on ollut hauska huomata, miten eri tyylilajin kappaleet taipuvat jousiyhtyeel-

le. Monet ovat oppineet ylipäätänsä rockmusiikista paljon uutta.  

 

Yhtyeessä ei ole ohjaajaa, vaan kaikki yhtyeen jäsenet ovat tasavertaisia päätök-

senteossa. Alusta asti ryhmässä on ollut niitä, jotka etsivät enemmän rajojaan ja 

tuovat mielipiteensä enemmän esille kuin toiset. Ryhmä tarvitsee sekä äänek-
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käämpiä että hiljaisempia jäseniä, mutta soittajien vaihtuessa tällainen tasapaino 

saattaa horjua. Tässä yhtyeessä kaikilla on tärkeä rooli, sillä useissa sovituksissa 

kaikilla soittajilla saattaa olla oma stemma soitettavana. Myös soittajavaihdosten 

mukana on tullut tarve uudistaa sovituksia nykyisen kokoonpanon vaatimuksien 

mukaan.  

 

StrongBowsin soittajisto on muuttunut lyhyen olemassaolonsa aikana jo useam-

man kerran. Alkuperäisestä kokoonpanosta on säilynyt kuusi soittajaa, ja neljä on 

jättänyt yhtyeen. Yksi soittaja tuli yhtyeeseen kokonaan koulun ulkopuolelta. Jä-

senien vaihtuvuus lyhyen ajan sisällä on lisännyt yhtyeen haasteita entisestään. 

Uusiin ihmisiin tutustuminen on vienyt aikansa, ja varsinkin kaikille uusi sellon-

soittaja on hienosti päässyt sisälle porukkaan. Morelandin ja Levinen esittelemän 

mallin mukaan ryhmäsosialisaatio sisältää viisi vaihetta, jotka jokainen uusi tulo-

kas käy tullakseen ryhmän kokeneeksi ja hyväksytyksi jäseneksi. Nämä vaiheet 

ovat tutkiskelu, sosiaalistaminen, ylläpito, uudelleen sosiaalistaminen ja muistelu. 

Tutkiskelussa vanha ryhmä etsii uutta jäsentä ja valitsee sellaisen. Sosiaalistami-

nen sisältää uuden jäsenen perehdyttämisen ryhmän sääntöihin ja tavoitteisiin. 

Tässä vaiheessa myös vanhojen jäsenten tulisi sopeutua uuteen tulokkaaseen. Yl-

läpito tarkoittaa neuvottelua roolimuutoksista, jotka saattavat tulla tarpeeseen uu-

den jäsenen sopeuttamiseksi. Jos uusi jäsen syrjäytyy ryhmässä, hänet tulee saada 

joko lähentymään tai lähtemään. Tämä vaihe on nimeltään uudelleen sosiaalista-

minen. Viimeisessä vaiheessa sekä vanhat että lähteneet jäsenet voivat muistella 

mennyttä yhteistä aikaa. (Pennington 2005, 75.) 

 

Perustamishetkellä yhtyeessä oli 10 jäsentä: 9 viulistia ja yksi sellisti. Rocktober-

fest -esiintymisen jälkeen ensimmäinen soittajavaihto tapahtui, kun viulisti T jätti 

yhtyeen ja viulisti L liittyi porukkaan. Tammikuussa 2011 alkuperäinen sellis-

timme lähti vaihto-oppilaaksi, ja tarvitsimme pikaisesti uuden soittajan. Onneksi 

A oli innostunut yhtyeestämme ja halusi tulla mukaan ja hän on mukana vielä 

tänäkin päivänä. Uuteen ja tuntemattomaan ryhmään liittyminen oli varmasti jän-

nittävää, koska hän tuli koulumme ulkopuolelta, eikä tuntenut alussa kuin yhden 

soittajan. Kesän 2011 esiintymiset hoidimme hieman pienemmällä joukolla (7 

henkilöä), koska muutamalla jäsenellä oli kiireitä kesätöiden kanssa. Syksyllä 

2011 tapahtuivat suurimmat muutokset. L lähti opiskelemaan eri paikkakunnalle, 
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M siirtyi työelämään ja S ei enää ehtinyt omilta kiireiltään olla mukana yhtyeessä. 

J saapui takaisin Suomeen, ja yhtyeessä oli hetken kaksi sellonsoittajaa. Tämä toi 

mukaan uudenlaista sointia, ja kaikkien mielestä ryhmään tarvittaisiin kaksi sellis-

tiä myös jatkossa. Vuoden alusta J ilmoitti haluavansa keskittyä kevään omaan 

valmistumiseensa, joten reilun kuukauden olimme taas ilman toista selloa. Onnek-

si koulumme toiselta linjalta löytyi R, joka liittyi yhtyeeseen helmikuussa 2012. 

 

Mielestäni tämä ryhmä ei ole päässyt kehittymään aivan normaalisti minkään ke-

hitysteorian mukaan, koska ryhmän rakenne on kokenut niin monta muutosta. 

Aina kun jäsen eroaa tai liittyy, se sekoittaa ryhmän toimintatapaa ja ilmapiiriä. 

Myös roolijaot muuttuvat, ja jäsenet tarvitsevat aikaa tottuakseen muutokseen. 

Vahvojen ja vetäytyvämpien persoonien tasapaino on välillä heitellyt, ja se on 

aiheuttanut joillekin jäsenille ahdistusta. Toisaalta taas tämä ryhmä on hyvin mo-

tivoitunut tekemään työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, ja soittamiseen on 

uusien ihmisten mukana tullut uudenlaista näkemystä ja osaamista. 

3.2.2 Minä ja roolini  

 

Oma roolini tässä ryhmässä on organisoija ja käytännön toteuttaja sekä diplomaat-

ti. Nuo roolit ovat minulle tuttuja ja turvallisia omaksua. Soittaminen Strong-

Bowssa on opettanut minulle myös uusia asioita itsestäni: rock-musiikin soittami-

nen tarvitsee erilaista lähestymistapaa esiintymiseen kuin klassisessa musiikissa. 

Lavakarisma ja eläytyminen ovat seikkoja, joihin jokainen ryhmämme jäsen on 

törmännyt StrongBowssa. Tärkeintä esiintymisessä ei siis enää olekaan se, soit-

taako jokaisen nuotin oikein ja ajallaan, vaan uskallus heittäytyä uudenlaiseen 

kokemukseen lavalla.  

 

Esiintymistä olemme pohtineet paljon yleisön näkökulmasta, kuten sitä, mikä 

näyttää hyvältä lavalla ja mikä ei. Lavalla heittäytyminen ja yleisölle soittaminen 

vaativat paljon harjoitusta ja uskaltamista. Omat pelot on ehkä helpompi laittaa 

syrjään, kun esiinnymme yhdessä, eikä kukaan joudu yksin valokeilaan. Turvalli-

sessa ryhmässä kaikilla tulisi olla hyvä ja voimakas olo sekä harjoituksissa että 

esiintymistilanteessa, jolloin on helpompi päästää irti omista rajoistaan.  
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Routarinne toteaa kirjassaan, että käyttäessään tuttuja ja toimiviksi havaittuja il-

maisun keinoja ihminen tuntee olonsa turvalliseksi ja kokee olevansa oma itsensä. 

Monille ihmisille vieraalta tuntuvan ilmaisun käyttö voi tuoda esiin häpeän ja pe-

lon tunteita, ja siksi he haluavat mieluummin pysytellä mukavuusalueellaan. 

(Routarinne 2007, 64–65.) 

 

Esiintyessään muusikko laittaa itsensä näytille ja toisten arvioitavaksi. Olen jou-

tunut miettimään, kuinka paljon uskallan itsestäni antaa yleisölle, ilman että tun-

nen itseni haavoittuvaksi, ja tämä on tuonut ihan uudenlaista kokemusta omiin 

sooloesiintymisiini. Olen siis siirtänyt omia mukavuusalueeni rajoja hieman kau-

emmaksi, ja koen sen hyvin vapauttavana. 

 

StrongBown esiintymisasuun kuuluu olennaisena osana näyttävät meikkaukset ja 

hiukset, ja kaikkien mielestä tämä on ollut hyvä ratkaisu sekä visuaalisuuden että 

roolin omaksumisen kannalta.  Tällainen rooliasu on tuntunut omakohtaisesti hy-

vinkin mielenkiintoiselta, koska se tuo paljon varmuutta ja uskallusta esiintymi-

siin.  

 

Ihmisen identiteettiin vaikuttavat koko elämän kaaren tärkeät tapahtumat, kuten 

koulutus, työpaikat ja perhe-elämä. Yksi tärkeimmistä identiteetin osista on am-

matti-identiteetti, jonka kehittyminen ja uudelleen määrittely on elämänmittainen 

prosessi. Myös harrastuksien merkitys identiteetin kehitykselle voi olla huomatta-

va, koska monesti jokin harrastus voi olla pitkäaikaisempaa kuin tietyn ammatin 

harjoittaminen. (Repo-Kaarento 2007, 23.) Uskoisin, että muusikoilla eri tyylilaji-

en sekoittaminen ja opiskelu voivat näkyä muusikon ammatti-identiteetissä hy-

vinkin vahvasti. StrongBowsin vaikutus näkyy varmasti myös omassa soitossani, 

ja se onkin muokannut identiteettiäni aivan uudenlaiseen suuntaan. 
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3.3 Lahden Nuori Sinfonia 

 

 

 

Yhtye: Lahden Nuori Sinfonia 

Perustettu keväällä 2007, mukana alusta asti, konserttimestari 2009–2012 

Jäsenet: Täysimittainen sinfoniaorkesteri koostuu Musiikki- ja draamainstituutin 

ja Lahden Konservatorion soittajista 

Instrumentit: viulut, alttoviulut, sellot, kontrabassot, huilut, oboet, klarinetit, fago-

tit, käyrätorvet, trumpetit, pasuunat, tuuba, lyömäsoittimet 

Genre: klassinen 

 

Lahden Nuori Sinfonia syntyi tammikuussa 2007, kun Lahden ammattikorkeakou-

lun Musiikki- ja draamainstituutti ja Lahden konservatorio yhdistivät orkesterinsa. 

Orkesterissa soittavat konservatoriolla musiikin perusopinnoissa ja II-asteen opin-

noissa olevat oppilaat sekä Musiikki- ja draamainstituutissa musiikkipedagogeiksi 

ja muusikoiksi opiskelevat nuoret soittajat. Orkesterin ohjelmiston pääpaino on 

klassisessa, suuren sinfoniaorkesterin repertuaarissa, mutta se soittaa myös laadu-

kasta kevyempää musiikkia. Orkesteri on kokoonpanoltaan lähes täysimittainen 

sinfoniaorkesteri, ja sen taiteellisena johtajana toimii Esa Heikkilä. 

(http://lahdennuorisinfonia.blogspot.com/p/esittely.html) 

 

Seison orkesterin edessä käsi ylhäällä. Pyydän hiljaisuutta, joka kohta 

laskeutuu orkesteriin. Sellistit vielä etsivät istumapaikkojaan järjestäjän 

kanssa, mutta kello on jo sen verran, että on pakko aloittaa viritys. Mietin, 

mistä otamme a:ta. Orkesterin oboepulan takia puhallinsektiossa istuu 

neljä huilistia. Toisaalta tässä periodissa on mukana myös piano, joten vi-

ritämme sen mukaan. Sellot, bassot. Sitten alttoviulut. Kakkosviulu ja yk-

kösviulu. Puut. Vaskille b:tä. Jouset virittävät kaikki kielensä, kapellimes-

tarikin on saapunut jo paikalle. Nuotit ovat telineellä ja niissä lukee ”Erk-

ki Melartin: Sarja musiikista näytelmään Prinsessa Ruusunen”. Harjoitus 

alkaa ja kohta Felix Krohn-salissa kaikuu Ruususen juhlamarssi. Ammat-
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tikorkeakouluopiskelijat ovat vasta edellisenä päivänä palanneet joululo-

malta ja soitto ei vielä kulje normaaliin tapaan. Yritän aina muistaessani 

liidata viulusektiota, mutta välillä ajatus on tiukasti nuotissa ja kapelli-

mestarin seuraamisessa. Ensi kerralla kappaleet ovat jo tuttuja ja pärjään 

varmasti paremmin. Orkesterin keskittyminen ei ole parasta tällä kertaa ja 

joudun monesti hiljentämään puheensorinan, joka alkaa monesti heti soi-

ton keskeydyttyä. Harjoitus paranee loppua kohden ja pääsemme jopa vä-

hän etuajassa kotiin. (Oma kokemus harjoituksista 10.1.2012) 

3.3.1 Johtajan rooli  

 

Orkesterisoittoon kuuluu olennaisena osana tietyt ammatilliset statusroolit, kuten 

kapellimestari, konserttimestari ja muusikko. Nämä roolit ovat ennalta määrättyjä, 

ja niitä pystytään muuttamaan tarvittaessa. Toisin kuin työelämässä, oppilasorkes-

terissa vallitsee vielä opettaja–oppilas-asetelma, jonka mukaan orkesteri toimii.  

 

Opettajan statusroolia tarkastelemalla voi huomata, että opettajan ammatissa yh-

distyy monta yleisesti korkean statuksen ammatille tyypillistä asiaa: asiantunti-

juus, auktoriteetti, ryhmän ohjaajuus ja johtajuus (Routarinne 2007, 113). Kapel-

limestarin työssä näkyvät vahvasti sekä opettajuus että ryhmän johtajuus. Yksi 

johtajuuden määritelmä on, että se on prosessi, jossa johtaja vaikuttaa muihin 

ryhmän jäseniin niin, että ryhmä suuntautuu kohti yhteisiä tavoitteita. Tämä mää-

ritelmä sisältää kolme tärkeää piirrettä. Ensinnäkin ryhmän johtajan täytyy saada 

muut tekemään halutulla tavalla, ja toiseksi muiden tulee hyväksyä hänet ryhmän 

jäseneksi, että näin voi tapahtua. Kolmanneksi johtajuus on olennaisesti pyrkimis-

tä kohti yhteistä tavoitetta. Johtajuutta voidaan myös pitää sosiaalisena vaikutta-

misena, mutta johtajalla on silti valta-asema ryhmässä. (Pennington 2005, 120.) 

 

Kapellimestarin työ sisältää orkesterin harjoituttamisen, ohjelmiston valinnan, 

esiintymiset, vastuun taiteellisesta tuloksesta sekä oppilasorkesterin kohdalla or-

kesterisoiton opettamisen tuleville ammattilaisille. Sinfoniaorkesterin toiminnan 

tehokkuus riippuu hyvin pitkälti kapellimestarista. Päätöksenteko on helpompaa, 

ja kapellimestarin taito ja persoona vaikuttavat siihen, minkälaiseksi orkesterin 

toimintatapa hioutuu. 
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3.3.2 Konserttimestarin rooli 

 

Olen soittanut Lahden Nuoressa Sinfoniassa sen perustamisesta asti, joten sen 

toimintaympäristö on tullut minulle hyvin tutuksi. Jäsenet ovat vaihtuneet jo mon-

ta kertaa, ja nyt kevään 2012 jälkeen tulee minunkin aikani jättää orkesteri. Viiden 

vuoden aikana olen soittanut ykkös- ja kakkosviulua, ja viimeisen kolmen vuoden 

ajan olen toiminut orkesterin konserttimestarina. Ennen valintaa minulla oli vain 

vähän kokemusta sektion äänenjohtajuudesta, joten luonnollisestikin olen joutunut 

opettelemaan paljon uutta sen mukana.  

 

Konserttimestarilta vaaditaan mielestäni hyviä hermoja, joustavuutta ja varmaa 

otetta soittamiseen. Monesti konserteissa voi tapahtua jotakin odottamatonta, ja 

siihen nopeasti reagoiminen on yksi tärkeimmistä haasteista. Epävarmuuden het-

kellä konserttimestarin tulisi olla se kallio, johon muut soittajat voivat turvata. 

Konserttimestarin tehtäviin kuuluu muun muassa hoitaa orkesterin viritys sekä 

toimia eräänlaisena linkkinä orkesterin ja kapellimestarin välillä sekä soittaa mah-

dolliset soolot. Jousiston johtajana hänellä ja muiden soitinryhmien äänenjohtajil-

la on vastuu mahdollistaa yhteissoiton sujuvuus. 

 

Jouduin itse myös pohdiskelemaan omaa auktoriteettiani ja sitä, miten haluan il-

maista sitä orkesterin edessä. Lähdin miettimään asiaa siltä kannalta, minkälaisen 

konserttimestarin kanssa itse haluaisin tehdä töitä. Tämä ihannekonserttimestari 

olisi kannustava ja mukava ja osaisi käyttäytyä muita kohtaan kunnioittavasti. Jos 

konserttimestari pyytäisi viulusektiota toteuttamaan jonkin tulkinnallisen asian, 

hän ilmaisisi sen selkeästi, mutta ketään loukkaamatta. Pyrin myös itse olemaan 

mahdollisimman avoin muita kohtaan, jotta minulta olisi helppo tulla pyytämään 

apua. 

 

Konserttimestari voi olla myös hyvän ilmapiirin luoja, ja hänen toimintansa hei-

jastuu vahvasti muihin soittajiin. Ylpeä tai syrjäytyvä konserttimestari voi taas 

aiheuttaa negatiivisia tunteita, ja näin koko orkesterin toiminta voi häiriintyä. 
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4 RYHMÄÄ KEHITTÄVIÄ HARJOITUKSIA MUUSIKOILLE 

Ryhmässä voidaan oppia erilaisia taitoja myös toiminnallisuuden kautta. Näitä 

taitoja ovat muun muassa vuorovaikutustaidot, toisten huomioon ottaminen, kuun-

teleminen, puhuminen, eläytyminen, mielikuvituksen käyttö, esiintyminen ja yh-

teistyön tekeminen. (Leskinen 2010, 13.) Itse koen nämä edellä mainitut taidot 

erittäin tärkeiksi, sillä jokainen ihminen tarvitsee näitä taitoja omassa elämässään, 

muun muassa koulussa, työpaikalla ja jopa parisuhteessa. 

 

Seuraavat harjoitukset olen koonnut Ryhmä toimimaan!, Ryhmä liikkeelle! ja 

Improvisoi! -kirjoista. Mielestäni ne ovat sellaisia harjoituksia, jotka sopivat hy-

vin musiikkiryhmille ja joita on helppo soveltaa erikokoisiin ryhmiin. 

4.1 Keskittyminen 

 

1–21 eli yhdestä kahteenkymmeneenyhteen 

 

Kuvaus: piiriharjoitus, jossa tavoitteena on laskea yhdessä 21:een satunnaisessa 

järjestyksessä. 

”Muodostetaan piiri. Tehtävänä on laskea yhdessä numerojärjestyksessä yhdestä 

kahteenkymmeneenyhteen. Kuka tahansa voi sanoa vuorollaan seuraavan nume-

ron, ei siis kahta numeroa peräkkäin, mutta jos kaksi tai useampi ihminen sanoo 

numeron yhtä aikaa, aloitetaan taas ykkösestä.” (Routarinne 2005, 153.) 

 

Tämän harjoituksen tavoitteita ovat  suunnittelemattomuus, keskittyminen, kuun-

telu, pidättäytyminen liidaamisesta, keskittyminen, ryhmäytyminen, kuuntelu, ja 

yliaktiivisuuden hillintä. (Routarinne 2005, 153.) 

 

Kädet ja jalat veivaavat 

 

”Osallistujat seisovat. Ohjaaja selittää ja näyttää liikkeet samalla. Aluksi oikea 

käsi piirtää ilmaan viivaa edestakaisin ylös ja alas. Kun se sujuu, alkaa oikea jalka 

piirtää ympyrää lattiaan. Harjoituksessa yritetään säilyttää muodot mahdollisim-
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man hyvin. Tämän jälkeen tehdään sama vasemmalla kädellä ja jalalla. Seuraa-

vaksi vaihdetaan niin, että kädet piirtävät ympyrää ja jalat viivaa. Kun tämä sujuu, 

tehdään asiat ristikkäin eli esimerkiksi oikea käsi piirtää ympyrää ja vasen jalka 

viivaa.” (Leskinen 2010, 34.) 

 

Nilkat ja kädet solmussa 

 

”Osallistujat seisovat lattialla ja laittavat oikean jalan nilkan vasemman nilkan yli 

ristiin. Sitten nostetaan molemmat kädet eteen suoraksi peukalot alaspäin. Noste-

taan oikea käsi vasemman käden yli ja laitetaan kämmenet vastakkain ja sormet 

toistensa lomaan. Pyöräytetään kädet alakautta rintakehän päälle. Seisotaan tässä 

asennossa yksi minuutti. Sen jälkeen vaihdetaan vasemman jalan nilkka oikean 

nilkan yli ja vasen käsi oikean ranteen yli ja toimitaan samoin kuin aiemmin. Lo-

puksi laitetaan kädet ristiin ja pyöritellään ranteita.” (Leskinen 2010, 34.) 

 

Näitä kahta edellistä harjoitusta voisin kuvitella käyttäväni ryhmissä keskittymis-

harjoituksena, jossa harjoitellaan samalla koordinaatiokykyä ja aktivoidaan mo-

lempia aivopuoliskoita. Harjoitukset kannattaa tehdä ennen soiton aloittamista. 

4.2 Luottamus 

 

Luottamusharjoitus A 

 

”Osallistujat seisovat tiiviissä piirissä olkavarret vastakkain ja heillä on silmät 

kiinni. Piiri aloittaa heilumisen puolelta toiselle samassa tahdissa. Piirissä heilu-

taan noin minuutin verran tai kunnes on löydetty yhteinen rytmi.” (Leskinen, 

2010, 36.) 

 

Luottamusharjoitus B 

 

”Yksi osallistuja seisoo pienen piirin keskellä silmät kiinni ja kaatuu toisia vasten. 

Piirissä olijat ohjaavat häntä niin, ettei keskellä oleva kaadu maahan tai pääse pois 
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keskeltä. Kun tämä harjoitus onnistuu, vaihdetaan keskellä olijaa.” (Leskinen, 

2010, 37.) 

 

Luottamusharjoitukset kannattaa tehdä ryhmissä, joissa jäsenet tuntevat jo toisen-

sa. Näiden harjoitusten kautta jäsenien luottamuksentunne voi parantua, ja sitä 

kautta ryhmän turvallisuuden aste voi kasvaa. 

4.3 Luovuus ja improvisointi 

 

Sankareita 

 

”Osallistujat sopivat ohjaajan kanssa harjoituksen aiheen. Aiheeksi voidaan valita 

sarjakuvasankarit, satuhahmot, elokuvasankarit, televisio-ohjelmien sankarit, ur-

heilijat, ammattien edustajat, laulajat tai bändit. Tämän jälkeen osallistujat saavat 

keksiä aihealueelta oman sankarinsa ja esittävät sitä. Muiden tehtävänä on arvata, 

mistä on kyse. Esityksessä saa käyttää ilmeitä, eleitä, puhetta ja liikettä. Jos ku-

kaan ei arvaa, voidaan asiasta antaa vihjeitä tai kertoa oikea vastaus. Sen jälkeen 

samasta sankarista pitävät saavat kertoa oman mielipiteensä ja perustelunsa ihai-

lulleen.” (Leskinen 2010, 63.)  

 

Äänimaisema 

 

”Osallistujat jaetaan ryhmiin ja heille annetaan tehtäväksi toteuttaa äänimaisema. 

Ryhmä voi esimerkiksi kuvailla jotakin paikkaa omilla äänillä, kehosoittimilla, 

esineillä tai soittimilla. Muut voivat arvata mistä paikasta on kyse. Äänimaise-

maan voi myös liittää tanssia tai näytelmän.” (Leskinen 2010, 135.) 

 

Soitinten keskustelua 

 

”Osallistujat valitsevat erilaisia rytmisoittimia tai oman soittimensa, esimerkiksi 

huilun. Jokainen valitsee itselleen parin. Parit menevät seisomaan viiden metrin 

päähän toisistaan kasvokkain tai selin toisiinsa nähden. Sovitaan, kumpi soittajista 

aloittaa vuoropuhelun. Aloittaja soittaa omalla soittimellaan improvisoiden jonkin 
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pienen melodian. Sen jälkeen pari vastaa omalla soittimellaan. Näin jatketaan soi-

tinten välistä vuoropuhelua. Muut osallistujat seuraavat tilannetta ja yrittävät pää-

tellä, mistä soittimet keskustelevat keskenään. Soittotaitoiset voivat keskustella 

keskenään soittamalla lauluja. Esimerkiksi aloittaja soittaa Mitä sulle kuuluu  

-laulua ja toinen vastaa Mä joka päivä töitä teen. Tehtävää voidaan helpottaa etu-

käteissuunnittelulla ja laulun sanoja laulamalla.” (Leskinen 2010, 136.) 

 

Tunteiden ilotulitus 

 

”Ryhmä jaetaan noin neljän hengen pienryhmiksi. Pienryhmän tehtävänä on vas-

tata jonkin läheisen henkilön syntymäpäivien järjestämisestä (sopikaa kuka tämä 

henkilö on ja paljonko hän täyttää). Tämän jälkeen jokainen ryhmän jäsen valitsee 

itselleen tunnetilan. Se voi olla esimerkiksi iloinen, surullinen, rakastava, hyök-

käävä, huolehtiva, välinpitämätön, kiinnostunut, pettynyt, lempeä tai vihainen. 

Jokainen valitsee eri tunnetilan ja mielellään sen tunnetilan, joka on itselle vieras. 

Esimerkiksi lempeä henkilö valitsee aggressiivisen tunnetilan tai innostunut hen-

kilö vetäytyvän tunnetilan. Latautukaa nyt tähän tunnetilaan. 

 

”Viitetarina: 

Tapaatte juhlia edeltävänä päivänä ja teillä on 5–10 minuuttia aikaa keskustella 

valmisteluista. Ryhmät tekevät paperille mahdollisimman tarkan kuvauksen juhlis-

ta ja listan siitä, miten juhlat etenevät. Kukin pitäytyy valitsemassaan tunnetilassa 

ja eläytyy tilanteeseen sen kautta. (Tauko) Saatte 5–10 minuuttia lisäaikaa päät-

tää yhteisistä toimenpiteistä. Pyrkikää nyt tulokseen, ilmaiskaa empatiaa, jousta-

kaa tarpeen mukaan tai olkaa vihaisia tai suuttuneita tai loukkaantuneita. 

Ohjaaja varmistaa, että ryhmät etenevät tehtävässä, ja katsoo, mihin tilanteeseen 

ryhmät ovat päässeet. Ryhmät kokoontuvat yhteen ja jakavat toisilleen kokemuk-

sensa eli kertovat muille ryhmille, kuinka pitkälle päästiin ja pääsikö jokin ryhmä 

sopimaan järjestelyistä loppuun asti. 

 

”Sovelluksia: Jos ryhmiä on useampi kuin yksi, kaikki samaa tunnetilaa ilmaise-

vat (vihaiset jne.) kokoontuvat yhdeksi ryhmäksi ja jakavat ajatuksiaan siitä, mitä 

he tunsivat tässä roolissa. Lisäksi he kertovat avoimesti, mitä tämän roolin esittä-

minen heille antoi sekä mitä samanlaista ja mitä erilaista siinä oli verrattuna hei-
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dän omaan elämäänsä. Mitä tästä voi itse oppia? Mitä tunnetilaa haluaisit seuraa-

vaksi kokeilla ja miksi? Ohjaajan on lopuksi vielä hyvä varmistaa, ettei mikään 

tunnetila jää päälle, esimerkiksi pyytämällä jokaisen sanomaan oman nimensä ja 

tekemällä lyhyen rentoutusharjoituksen.” (Kataja, Jaakkola & Liukkonen 2011, 

70.) 

 

Improvisoinnin kautta ryhmän jäsenet pääsevät kokeilemaan ja oppimaan uusia 

asioita. Sankariharjoituksessa jäsenet voivat kuvitella olevansa eri ihmisiä, esi-

merkiksi kuuluisia viulisteja tai rock-muusikoita, ja näin saada uusia näkökulmia 

soittamiseen. Äänimaisema ja soitinten keskustelu auttaa soittimien kanssa im-

provisointiin, mikä kannustaa soittajia kokeilemaan rohkeasti uusia ideoita sekä 

luomaan tyhjästä jotakin uutta. Tunteiden ilotulitus on harjoitus, jossa tunnistetaan 

eri tunteita ja pyritään hallitsemaan erilaisia tunnerooleja. Tässä harjoituksessa on 

hyvää se, että jäsenet pääsevät myös harjoittelemaan eri tunteita turvallisessa il-

mapiirissä. Kun tunnetiloja oppii tunnistamaan ja hallitsemaan, niitä voi käyttää 

hyväkseen soitossa linkittämällä niitä musiikkiin. Yksi musiikin tärkeimmistä 

funktioista on tunteiden välittäminen, ja siinä tämä harjoitus on varmasti avuksi. 

4.4 Ilo ja ilmapiiri 

 

Solmu 

 

”Ryhmän jäsenet (8–12) asettuvat piiriin. Jokainen tarttuu toisen jäsenen käteen 

ottaen huomioon seuraavat säännöt:  

 Vierellä olevan käteen ei saa tarttua. 

 Omat kädet eivät saa olla ristissä. 

 Saman henkilön käsissä saa olla vain yksi käsi. 

Kun kaikkien kädet ovat kiinni, tulee solmu avata käsiä irrottamatta. Lopputulok-

sena voi olla yksi iso piiri, kaksi piiriä tai umpisolmu.” (Kataja, Jaakkola & Liuk-

konen 2011, 52.) 
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Pakarajuna 

 

”Osanottajat käyvät istumaan jonoon lattialle hajareisin. Takana jonossa oleva 

ottaa käsillä kiinni edellä olevan vyötäröstä. Tämän jälkeen yritetään edetä paka-

roiden avulla jonomuodossa niin nopeasti kuin mahdollista. Suoritus tapahtuu 

siten, että jono etenee noin 10 metrin matkan ensin etuperin ja sitten takaisin läh-

töpaikkaan takaperin. Lähtö- ja takaisinpaluupaikka merkitään lattiaan.” (Kataja, 

Jaakkola & Liukkonen 2011, 92.) 

 

Mennään kävelylle 

 

”Tehtävää varten muodostetaan parit. Toinen parista menee makaamaan vatsal-

leen lattialle tai patjalle. Toisen tehtävänä on polvistua tai istua hänen viereensä ja 

laittaa kätensä hänen selälleen. Ohjaaja kertoo tämän jälkeen seuraavan tarinan, ja 

polvillaan tai istuallaan oleva henkilö kuvittaa tarinan käsin koskettelemalla ma-

kaavan henkilön selkään. Harjoituksen aikana ohjaaja voi näyttää mallia, miten 

tarinan voi piirtää toisen selkään. 

 

”Kävelin eräänä päivänä kauniin vihreän niityn reunaan (Ohjaaja piirtää suuren 

ympyrän.) Niityn reunalla oli kirkas vuoripuro. (Käsi juoksee alas parin selkää 

pitkin aaltoilevana viivana.) Ruohikossa hyppeli heinäsirkkoja. (Sormet hypähte-

levät kevyesti ympäri parin selkää.) Pieni rantakäärme luikerteli niityn poikki 

pensaikkoa kohti. (Sormenpäät tekevät aaltoilevaa viivaa selässä.) Lämmin au-

ringonpaiste alkoi lämmittää. (Laita kädet selkään ja anna niiden olla hetken ai-

kaa samassa kohdassa.) Huomaa, kuinka miellyttävä ja lämmin kesätuuli aikoi 

puhaltaa. (Voit kevyesti puhaltaa parin selkään.) (Jatka tarinaa omilla mielikuvil-

lasi ja käsiliikkeilläsi.) 

 

”Tarinan jälkeen vaihdetaan paria. Ohjaajan ei enää tarvitse kuin kertoa tarinaa ja 

antaa vain pieni vinkki, mitä toinen pareista voi piirtää toisen selkään.” (Kataja, 

Jaakkola & Liukkonen 2011, 113.) 

 

Näiden harjoitusten tavoitteena on luoda iloa ja hyvää ilmapiiriä ryhmään. Haus-

kanpito on tärkeää kaikenkokoisissa ja -ikäisissä ryhmissä. Sitä voidaan tavoitella 
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ongelmanratkaisun tai fyysistä kosketusta sisältävien harjoitusten kautta rentout-

tamista unohtamatta. 

5 POHDINTA 

 

Ryhmässä toimiminen on mielestäni ihmiselle hyvin kasvattavaa ja kehittävää. 

Omissa ryhmissäni opin itse paljon musiikin tekemisestä ja erilaisista tavoista 

tehdä asioita. Leskisen mielestä jokaisessa ryhmässä syntynyt me -henki parantaa 

oppimistuloksia, työntekoa ja osallistumisaktiivisuutta ja ryhmässä viihtymistä. 

On tärkeää, että arvostaa itseään ja toisia. (Leskinen 2010, 13.)  

 

SatinDollsTrion, StrongBowsin ja Lahden Nuori Sinfonian kanssa toimiminen on 

ollut minulle hyvin opettavaista. Ensinnäkin olen saanut soittaa erilaisten ihmisten 

kanssa, joista on tullut minulle hyvin läheisiä viimeisten vuosien aikana. Olen 

oppinut vuorovaikutustaitoja ja joutunut opettelemaan omalta mukavuusalueelta 

poistumista. Olen tästä erittäin kiitollinen ja iloinen, koska etsin aina keinoja kas-

vattaa itseäni ihmisenä, ja olen siinä mielestäni onnistunut. Ammattikorkeakoulu-

opiskelujeni ohella olen aikuistunut ja alkanut ottaa enemmän vastuuta opiskeluis-

tani sekä elämästäni yleensä. Ryhmätoiminta paljastaa ihmisestä sekä hyvät että 

huonot puolet. Omia hyviä puoliani ovat vastuunkantaminen, kyky luoda hyvä 

ilmapiiri ja toisten innostaminen, kun taas huonoja puoliani ovat konfliktien pelko 

ja vetäytyväisyys. Olen myös oppinut parantamaan omaa suhtautumistani konflik-

teihin ja uskaltanut sanoa omia mielipiteitäni ääneen. Ryhmää vahingoittavista 

asioista keskusteleminen ei ole vahvimpia puoliani, mutta olen onnistunut otta-

maan kantaa asioihin rakentavalla tavalla. 

 

Tämän opinnäytetyön tekeminen avasi minulle monia uusia ajatuskanavia, joilla 

ryhmätoimintaa voi tarkastella. Roolijaot olivat mielestäni osuvia, ja niistä on 

helppo tunnistaa oma itsensä ja soittokaverit. Oman toiminnan tiedostamisen kaut-

ta on myös helpompi muuttaa niitä tapoja, jotka ovat haitaksi itselle tai jopa koko 

ryhmälle. Esimerkiksi helposti stressaantuva ihminen voi oppia ottamaan välillä 

rennommin ja vetäytyvämpi voi uskaltaa olla enemmän esillä. 
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Pohdin myös, miksi näinkin ryhmäpainotteisella alalla kuin musiikin ala ei pereh-

dytä ryhmätyöskentelyyn teoriaan. Tässä voisi olla ratkaisu moniin ryhmätyös-

kentelyn ongelmiin liittyen esimerkiksi motivaatioon ja vuorovaikutukseen. Ryh-

män ohjaajan perehtyminen ryhmään sosiaalipsykologian kannalta voisi auttaa 

ryhmän kokoamisessa ja ohjaamisessa. Monesti kamarimusiikkiryhmät kootaan 

sattumanvaraisesti soittajista, jotka eivät välttämättä tunne toisiaan. Tällainenkin 

ryhmä voi hioutua yhteen, mutta omasta kokemuksestani voin todeta, että tuttujen 

ihmisten kanssa työskentely on ollut mukavampaa. Ennen ryhmän kokoamista voi 

miettiä esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä: minkälaiset ihmiset tulevat toi-

meen toistensa kanssa ja mikä olisi heille paras ohjaustapa? Mitä rooleja toimivas-

sa ryhmässä tarvitaan ja minkälaiset roolit tukevat toisiaan? Mielestäni tällainen 

menettelytapa voisi tuottaa mielekkäämpää kamarimusisointia sekä soittajille että 

kuuntelijalle. Soitinkokoonpanojen kannalta olisi myös järkevää käyttää enemmän 

aikaa me-hengen luomiseen, koska se vaikuttaa positiivisesti ryhmän jäseniin ja 

sitä kautta yhteiseen tekemiseen. 

 

Jatkossa haluaisin käyttää hyväkseni toiminnallisia harjoituksia, joilla voi olla 

suuri vaikutus ryhmätoiminnan mielekkyyteen. Kiinnostuin tätä työtä tehdessäni 

erityisesti ryhmädynamiikkaan vaikuttavista asioista kuten roolijaoista ja kommu-

nikaatiosta. Toiminnallisten harjoituksien avulla voin innostaa muitakin tutkimaan 

omaa ryhmäkäyttäytymistään, ja niiden vaikutuksia tutkisin mielelläni lisää myös 

tulevaisuudessa. Tärkeä asia, jonka olen myös oppinut ryhmätyöskentelystä on se, 

ettei yksi ihminen voi kantaa kaikkea vastuuta eikä varsinkaan tehdä työtä muiden 

puolesta. Pienemmissä ryhmissä luottamus toisiin ihmisiin voi syntyä helpommin 

kuin suurissa ryhmissä. Tietenkin suurissa ryhmissä yksilön vastuu yleensä piene-

nee, mutta parhaissa sinfoniaorkestereissa jokainen soittaja antaa aina kaikkensa, 

jolloin myös lopputulos kuulostaa siltä. 

 

Olen pohtinut opinnäytetyötä tehdessäni myös sitä, mitä tapahtuu ihmiselle, kun 

hän lähtee ryhmästä. Lähteekö ryhmä ihmisestä? Ryhmäsoitto on synnyttänyt mo-

nia hyviä muistoja ja kokemuksia. Omista ryhmistäni olen varmasti saanut ikuiset 

jäljet soittohistoriaani. Tulen varmasti muistelemaan soittamistani Lahden Nuo-

ressa Sinfoniassa: hyviä onnistumisen hetkiä sekä epätoivon pilkahduksia. LNS 

on ollut hyvä ja turvallinen ympäristö opetella orkesterisoittoa, mutta minulle niin 
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kuin muillekin tulee aika siirtyä opinnoissa eteenpäin. SatinDollsTrio tulee jatka-

maan toimintaansa mahdollisten esiintymisten muodossa, ja aiomme yhdessä jat-

kaa sovituksien tekemistä. StrongBowsilla on erityinen paikka sydämessäni, ja 

siitä luopuminen tulisi varmasti olemaan surullista ja haikeaa. Tämä ryhmä on 

avannut niin paljon uusia ulottuvuuksia soittamiseeni, ja sillä on ollut suuri vaiku-

tus myös klassisen puolen opiskeluuni. Olen saanut esiintymisiini uudenlaista 

rohkeutta ja vahvuutta. Rockmusiikin soittaminen on ollut myös jollain tapaa hy-

vin rentouttavaa puuhaa tällaiselle pedanttiselle ja perfektionistiselle klassisen 

viulumusiikin opiskelijalle. 

 

Työelämässäni haluan käyttää ryhmäopetusta tukemassa oppilaitteni oppimista. 

Pienimmille soittajille viuluvalmennus on paras vaihtoehto. Viuluvalmennusryh-

mä voi koostua jo kahdesta osanottajasta, jotka opettaja tutustuttaa viulunsoiton 

maailmaan. Seuraavat ryhmäkokemukset voivat olla esimerkiksi soittamista isossa 

eri-ikäisiä ja -tasoisia soittajia sisältävässä viuluryhmässä. Orkesterisoiton voi 

myös lisätä tähän rinnalle, jos oppilaitoksessa toimii orkesteri. Kamarimusiikki-

ryhmiä, joissa voi olla eri soittimia, tarjoaisin vähän pidemmällä oleville, koska 

silloin yleensä kappaleetkin ovat vaativampia. Ryhmäsäestystunteja pitäisin myös 

säännöllisesti, koska niissä harjoitellaan esiintymistä tutussa ympäristössä. 
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