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1 Johdanto 

 

Esiintyminen on luontainen osa muusikkoutta. Suurimman osan ajasta muusikko kui-

tenkin käyttää siihen, että hän harjoittelee harjoitusluokassa teknistä taitoaan. Esiinty-

mistä ei paljoakaan opeteta, mutta se on taito, joka kaikkien täytyy keinolla millä hy-

vänsä hankkia, jos aikoo ammatikseen esiintyä. 

 

Ammattiopintojeni aikana aloin saada palautetta esiintymisestäni ja halusin kehittyä 

siinä. Päätin lähteä purkamaan esiintymistaidon puutteitani opinnäytetyön avulla. Vaik-

ka voin konsertin jälkeen yrittää muistella, miten esitys meni, tarkat mielikuvat siitä ovat 

mitä luultavimmin hämärtyneet. Paras tapa tutkia omaa esiintymistään on siis videoida 

se. Video paljastaakin asioita, joista minulla ei konsertin jälkeen ollut mitään muistiku-

vaa. Lisäksi kehon musiikkiin kuulumaton liikehdintä jää helposti itseltä huomaamatta. 

 

Esiintymistä vaikeuttavat monet seikat, kuten jännittäminen, huono valmistautuminen 

sekä huono itseluottamus. Ne liittyvät myös toisiinsa, joten jännitys usein heikentää 

itseluottamusta juuri ennen lavalle menemistä. Huono valmistautuminen taas lisää jän-

nitystä. Jännityksen takia esiintyjä ei uskalla tuoda kaikkia esiintymisen osa-alueita 

esille, koska pelkää teknisen suorituksen puolesta. Yleisö usein nauttii musiikista vaik-

ka tekninen suoritus ei olisikaan esiintyjän parhainta tasoa. Yleisö kuitenkin huomaa 

mikäli ulkoinen olemus ei viestitä esiintymisen iloa ja tunnelmointia.  

 

Tein analyysin kolmesta esiintymistilanteesta, joissa itse esiinnyin. Analysoin esiinty-

mistäni videon avulla. Videon avulla pystyin selvittämään vastasiko mielikuvani itsestä-

ni esiintyjänä todellisuutta. Ensimmäisen videon kuvasin luokkatilanteessa ja kaksi seu-

raavaa olivat konsertteja. Valitsin seuraavat kappaleet analysoitaviksi: Schubertin ”Ga-

nymed”, Sibeliuksen ”Flickan kom ifrån sin älsklings möte” sekä Yönkuningattaren aa-

ria ”O zittre nicht, mein lieber Sohn” Mozartin oopperasta Taikahuilu. Kappaleet edus-

tavat ulkomaista sekä kotimaista liediä sekä oopperaa.  

 

Analyysin apuna käytin taulukkoa, jonka kehitin pystyäkseni tarkastelemaan ominai-

suuksiani tarkemmin sekä vertailemaan kehitystä esitysten välillä. Valitsin taulukkoon 

tarkasteltavaksi fyysisiä ominaisuuksia kuten käsien, silmien ja suun liikkeet sekä ryhti, 

kappaleen vaatimia ilmaisullisia ominaisuuksia sekä määrittelemättömiä ominaisuuksia 

kuten karisma sekä hetkessä pysyminen. Lisäksi taulukossa analysoidaan jännityksen 
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määrä. Tätä analysoimaan pyysin ulkopuolisen henkilön. Muuten analyysitaulukko on 

täytetty itse. Lisäksi ohjaaja Juulia Tapola analysoi ensimmäisen, luokkatilanteessa 

kuvatun videomateriaalin sekä viimeisen konserttitilanteessa kuvatun videonmateriaa-

lin. Hän antoi minulle esiintymisohjeita jatkoa varten sekä vertaili kehitystä videoiden 

välillä. 

 

Halusin kuvata esitykset mahdollisimman erilaisissa tilanteissa, koska silloin pääsin 

näkemään miten tila ja yleisönmäärä vaikuttivat esiintymiseeni. Luokassa kuvatuissa 

esityksissä ei ollut yleisöä paikalla ja siksi jännitystaso oli matalalla. Seuraavissa kon-

serteissa oli yleisöä ja siksi jännityksen määrä kasvoi.  

 

Sain konserttiohjelman sisällön harjoittamiseen kolme lied-tuntia Heikki Pelliseltä. Pia-

nistinani oli Mirva Helske, jonka kanssa päätimme konsertin sisällön ja etsimme kon-

serttipaikat. Ulkopuolisena arvioijana toimi Mariia Helske. 
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2 Minä esiintyjänä 

 

Olen harrastanut teatteria nuorempana ja ollut mukana useissa musiikkiteatteriprojek-

teissa. Tämän lisäksi olen esiintynyt paljon pop/jazz-bändin kanssa. Olen ollut itsevar-

ma esiintyjä. Klassiset laulukonsertit ovat kuitenkin täysin eri asia kuin ohjatut teatteri-

esitykset tai rennot bändikeikat. En ole löytänyt samanlaista itsevarmuutta klassiseen 

laulamiseen. Tähän toki vaikuttaa se, että teatteri on ohjattua ja konserteissa esiintymi-

nen taas täytyy valmistella itse. Lavalla ollaan omana itsenään eikä roolihahmona. 

Tunnen oloni haavoittuvaisemmaksi laulajana kuin näyttelijänä. 

 

Tekniset puutteeni ovat saaneet minut varovaiseksi esiintyessäni ja vaikka tekniikkani 

on jo parantunut, en ole päässyt eroon epäilyksen tunteesta joka vaikuttaa itseluotta-

mukseeni. Muusikkona ja esiintyjänä tarttuu usein vain puutteisiin eikä näe parhaita 

puolia lainkaan. Niinpä jää usein surkuttelemaan sen sijaan, että pystyisi rakentavasti 

miettimään asioita joita omasta mielestä tulee kehittää. Siksi tartuin kielikompassin 

internet-sivulla erääseen tehtävään, jonka avulla analysoin omaa tapaani esiintyä. Teh-

tävä oli seuraava: 

 

 Listaa, mitkä ovat mielestäsi esiintymisesi 

             a) vahvuuksia, hyviä puolia (3-5 kpl) 

              b) kehitettäviä puolia (3-5 kpl) 

 

 (Kielikompassi. 2012) 

 

Näiden listojen tekeminen oli haastavaa. Etenkin vahvuuksien löytämisessä oli haastei-

ta. Esiintyjän pitäisi olla tietoinen omista vahvuuksistaan ja kehittää niitä. Siten esityk-

sistä tulee esiintyjän näköisiä. Mallia voi ottaa muilta esiintyjiltä, mutta matkimiseen ei 

pidä syyllistyä. 

 

Sain kuitenkin vahvuuksikseni lueteltua seuraavat kolme asiaa: kyky samaistua laulus-

sa välitettäviin tunteisiin, rauhallisuus esiintyessä sekä karisma. Näistä kolmesta hy-

västä puolesta pystyn kuitenkin heti sanomaan myös kehitettäviä asioita. Välillä sa-

maistun laulun tunteisiin liikaa, rauhallisuuteni ilmenee lakonisuutena ja karismani on 

usein piilossa. 
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Kehitettävät puolia olisin pystynyt kehittämään enemmän kuin mitä tehtävässä pyydet-

tiin. Yritin kuitenkin listata tärkeimmät asiat: Haluaisin liikkua lavalla ja olla spontaani 

sekä valloittava. Tällä hetkellä liikettä ei tapahdu muualla kuin lantioista ylöspäin. Kon-

sertit ovat mielenkiintoisempia silloin, kun laulaja ottaa koko lavan haltuun. Haluaisin 

päästä eroon tietyistä maneereista ja olla tietoinen koko kehostani. Siten voisin hyö-

dyntää liikkeen voimaa myös käsissä. Haluaisin saada lisää intensiteettiä silmiin ja 

kasvoihin. Aiemmin olen uskonut, että äänellä pystyy kertomaan kaiken tarvittavan, 

mutta tosiasia on, että kasvot ovat tunteiden peili. Haluaisin luottaa omaan arviointiky-

kyyn sekä kiinnittää enemmän huomiota esiintymiseen ja tunnelmaan eikä tekniikkaan. 

Haluaisin myös, että esiintymiseni näyttäisi vaivattomalta. Silloin myös yleisö pystyisi 

nauttimaan esityksestä täysin rinnoin. 
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3 Esiintymiseen liittyvä käsitteitä 

 

3.1 Esiintymisjännitys 

 

Jokainen muusikko kokee esiintymisjännitystä. Kuitenkin jokainen muusikko joutuu 

esiintymään ja useimmat varmasti myös nauttivat siitä. Esiintyminen on taito jota voi 

opetella muiden taitojen lailla. Esiintymään oppii esiintymällä, mutta jos esiintymispro-

sessi on virhe, toistaa virhettä uudelleen ja uudelleen. (Arjas 2012.) 

 

Arjas kiteyttää hyvin esiintymisen todellisen olemuksen. Se on taito kuten soittaminen, 

laulaminen tai maalaaminen. Taitoja voi harjoitella, mutta ne kaikki vaativat työtä ja 

aikaa. Jos taitoa harjoitellessa toistaa jotain virhettä, jää se helposti motoriikkaan ja 

prosessiin mukaan. Samoin esiintyessä on hyvä käydä läpi oma esiintymisjännityksen-

sä sekä omat käyttäytymismallinsa. Mikäli ennen lavalle menoa käy läpi tulevaa kon-

serttia ja miettii asioita, jotka voivat mennä pieleen, saa itsensä uskomaan esityksen 

epäonnistumiseen. Tällöin myös esiintymisjännitys lisääntyy. Prosessi on siis virhe. Jos 

taas jännittää kovasti ennen esitystä, on hyvä käyttää rentoutumismenetelmiä eikä yrit-

tää epätoivoisesti ravistaa jännitystä pois. 

 

Arjaksen (1997) mukaan esiintymistä voi harjoitella vain esiintymällä, mutta esiintymis-

tilannetta voi helpottaa rentoutumisharjoituksilla ja hyvin valmistetulla ohjelmalla. (Arjas 

1997, 52 ). 

 

3.2 Karisma 

 

Mitä on karisma? 

 

Karisman sanakirjamääritelmä on ”persoonallinen vaikutus-vetovoima” (Kihlström 

2007, 7). 

 

Sanotaan, että joillakin on karismaa ja toisilla ei, mutta voiko karismaa harjoitella? Vai 

onko se vain sitä jotain, je ne sais quoi, mitä ei voi määritellä? Karismaan liittyy esiinty-

jän itsevarmuus, liikehdintä, intensiivisyys sekä soitto- tai laulutaito. Ryhti on tärkeä 

elementti karismassa. Vaikka esiintyjä tuntisi epävarmuutta lavalle mentäessä, voi hän 

huijata yleisöä suoralla selällä ja leveällä rintakehällä. Hyvä ryhti viestittää itsevarmuut-
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ta ja ylpeyttä. Esiintyjä ei kuitenkaan saa olla todellisuudessa ylpeä sillä se vaikuttaa 

säteilyyn väärällä tavalla. Kasvonilmeet sekä katseen intensiivisyys kertovat paljon, 

myös tämä voidaan tulkita karisman merkeiksi. Esiintyjän tulee viestittää joka solullaan 

läsnäoloaan niin, että se pakottaa yleisön katsomaan ja kuuntelemaan. Lavasäteily on 

pohjimmiltaan esiintyjän täydellistä ja valpasta läsnäoloa tilanteessa. (Hautamäki 2007, 

69.) 

 

            Jotta voisimme kasvattaa henkilökohtaista säteilyämme sanattomien viestien 

 avulla, meidän on työskenneltävä useilla tasoilla: 

 

- Ensimmäinen on tiedostaa kaikki se, mitä olemuksestamme välittyy tietämät-

 tämme. Muuta mitä täytyy, jotta saisit aikaan halutun reaktion. Kysy joltakulta luo-

 tetulta, miten hän tulkitsee ruumiisi signaalit. Käytä videota nähdäksesi, miten lii-

 kut. 

      - Toinen tapa on harjoittaa ilmeikkyyttä niin, että viestimme itsestämme houkutte-

 levalla, puoleensavetävällä ja vakuuttavalla tavalla. On yksinkertaisesti toimittava 

 voimakkaammin ja uskallettava panna peliin niin äänensä, ruumiinsa kuin kas-

 vonsa. 

      - Kolmas keino on panna merkille muiden olemuksen viestimät koodit ja kehittää 

 niiden lukemistaitoa. Jos kehitämme taitoa lukea ympäristöämme, lisääntyy 

 taitomme sanoa oikea asia oikealla hetkellä; tämä on ajoitusta, joka retoriikassa 

 tunnetaan käsitteellä nimeltä kairos. 

                       (Kihlström 2007,  51-52.) 

 

Eva Kihlström painottaa tässä ohjeessa videoinnin tärkeyttä. Videon avulla näkee omat 

liikkeet, jotka eivät liity tulkintaan tai tue sitä. Konserttien jälkeen on myös hyvä kysyä 

ystävältä tai opettajalta mielipidettä omasta esiintymisestään. Videon avulla näkee mitä 

kasvot viestittävät. Huomaamattaan saattaa välittää ilmeillään asioita jotka ovat ristirii-

dassa kappaleen kanssa. Harjoitusvaiheessa kasvoilla tehdään paljon laulua avustavia 

liikkeitä. Nämä ilmeet jäävät helposti esitykseen. Myös konserteissa käyminen, ooppe-

roiden katsominen ja analysointi voivat viedä omaa esiintymistä eteenpäin. Youtubesta 

löytää nykyisin menestyneiden laulajien videoita. Katsoessa voi miettiä mikä tekee 

heistä ainutlaatuisia? 

 

Esiintyjän tulee aina muistaa, että hänellä on yleisö jolle hän esiintyy. Esiintymistä tulee 

rakastaa. Esiintyjän täytyy ajatella esiintyvänsä jokaiselle kuulijalle erikseen sillä yleisö 

vaistoaa tämän. Juuri tästä syntyy taika ja jännite, jota voidaan kutsua myös karismak-
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si. Tätä esiintymisen kohdistamista täytyy harjoitella. Ohjelmistoa harjoitellessa luokas-

sa, tulisi paikalle kuvitella kuuntelija jolle esiintyy. (Aho 2009, 109). 

 

3.3 Tulkinta 

 

Tulkintaan liittyvät kappaleen sisältö sekä ilmaisu. Liedit ovat usein monisyisiä ja ne 

avautuvat ihmisille eri tavoin. Laulajat poimivat liedeistä itselleen merkittäviä asioita. 

Tulkinnassa tulee miettiä tarinankertojan ikää, kappaleen luonnetta; onko se iloinen, 

surullinen, onko kappaleessa piilomerkityksiä? Muutokset toteutetaan äänensävyllä, 

dynamiikalla sekä elekielellä. Nämä syntyvät pitkän prosessin tuloksena, jossa laulaja 

on sisäistänyt kappaleen sanoman ja hänellä on tulkintatahtoa. Päälle liimattu tulkinta 

johtaa karisman puutteeseen sekä yleisön keskittymisen herpaantumiseen. 

 

”Kaikki ihmiset pitävät kahta puhetta - toista mikä näkyy ja toista joka kuuluu” William 

Shakespeare (Kihlström 2007, 40).  

 

Tätä Shakespearen ajatusta voidaan soveltaa myös laulujen tulkintaan. Mikäli laulaja ei 

ole sisäistänyt kappaleen sanomaa, esittää hän jotain johon hänellä ei ole henkilökoh-

taista suhdetta. Jos musiikki ei tule syvältä sisältä, alkaa laulaja helposti miettimään 

muita asioita kesken esityksen. Tämä näkyy kehossa ja kasvoissa ylimääräisinä liikkei-

nä. Itselläni käy usein siten, että sormissani tapahtuu liikettä joka ei kuulu tulkintaan. 

Tämä rikkoo esityksen intensiivisyyden. Jos tulkinta on laulajalle selkeä, elää jokainen 

solu sitä. Tällöin ylimääräiset liikkeet jäävät automaattisesti pois. 

 

Jännittävässä tilanteessa ihminen pienentää itseään. Esimerkiksi käsien suurieleinen 

liikuttaminen tuntuu isolta asialta esiintyjän ollessa lavalla. Jos laulaja löytää esittä-

määnsä tekstiin kiinnekohtia omasta elämästä, antaa muisto taustatukea omalle olemi-

sen tavalle ja sitä kautta aivot viestittävät oikeanlaiset reaktiot keholle ja kasvoille. 

3.4 Itsetunto 

Itsetunto on ihmisen tunne tai käsitys itsestään. Itsetunto rakentuu hyvistä ja huonoista 

kokemuksista. (Nyyti ry 2012).  

 

Ympäristö vaikuttaa itsetuntoon. Vanhempien kannustus, ystävät sekä onnistumisen 

tunteet koulussa lisäävät ihmisen omaa arvostusta itseään kohtaan. Itsetunto vaikuttaa 
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esiintymiseen vahvasti. Se antaa uskallusta heittäytyä musiikin vietäväksi. Hyvän itse-

tunnon omaavat ihmiset eivät kärsi esiintymisjännityksestä samalla tavalla kuin epä-

varmat ihmiset vaan he luottavat omiin taitoihinsa ja arvostavat itseään muusikkoina 

tapahtui mitä tapahtui. 

 

Arjaksen mukaan itsetuntokysymykset ovat laaja ja monimuotoinen ongelma, jota tulisi 

pohtia paljon. Hyvän omanarvontunteen saaminen lähtee realistisen minäkuvan luomi-

sella. Muusikolla tulee olla selkeä käsitys omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. 

Vahvuuksista tulee vaikean paikan tullessa saada voimaa. Heikkoudet taas täytyy aja-

tella haasteina ja kehittyä sitä kautta paremmaksi esiintyjäksi. (Arjas 1997, 63.) 

 

Muusikon ammatillinen itsetunto ja yleinen itsetunto eivät välttämättä kulje käsi kädes-

sä. Terveen itsetunnon omaava muusikko ei välttämättä enää luota itseensä esiinty-

mistilanteessa vaan alkaa epäillä omia kykyjään. Muusikoille on tyypillistä, että heidän 

minäkuva on vääristynyt. Muusikon uralle on tärkeää olla rehellinen omista taidoistaan 

ja jättää liiallinen vaatimattomuus. Erityisesti suomalaisilla tämä on hankalaa. Myöntei-

nen ajattelu lisää itseluottamusta. (Poikonen 2009, 11). 

 

Muusikon tulee voida kuvitella itsensä menestyväksi, sillä silloin hän asettaa myös ta-

voitteita, joita kohti pyrkiä. Jos taas kuvittelee itsensä epäonnistujana, muuttuu myös 

helposti sellaiseksi. Itsetuntoomme vaikuttavat asiat voivat olla totta tai ei, mutta jos 

uskomme ne, heikentävät tai lujittavat itsetuntoamme. (Pajuoja 2011, 23). 
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4 Tutkittava esiintymistilanne ja ohjelma 

 

4.1 Tutkimuksen idea  

 

Videoin kolmea esiintymistilannetta erilaisissa olosuhteissa. Halusin nähdä, pystynkö 

kehittymään esiintyjänä ja miten olosuhteet vaikuttavat esityksen laatuun.  Videon avul-

la sain mahdollisimman tarkan kuvan omasta toiminnastani lavalla. Ensimmäisen vide-

on kuvasin luokkatilanteessa ja kaksi seuraavaa oli konsertteja. Halusin erityisesti näh-

dä miten suuri ero on luokkatilanteessa, jossa ei ollut yleisöä verrattuna konserttiin. 

 

Analysoin videot ensin itse, jonka jälkeen kävin luokkatilanteen sekä viimeisen konser-

tin videot läpi ohjaaja Juulia Tapolan kanssa. Toivoin saavani Juulialta ohjeita esityksi-

en parantamiseen sekä halusin hänen näkevän lopputuloksen ja antavan vielä vinkkejä 

tulevaisuutta ajatellen. Lisäksi pyysin ulkopuolista henkilöä arvioimaan esiintymisjänni-

tyksen tasoni, että pystyisin vertaamaan sitä omaan käsitykseeni jännityksen määrästä 

ja sen näkymisestä ulospäin. 

 

Valitsin erityistarkasteluun perinteistä saksalaista liediä, suomalaista liediä sekä aarian. 

Kappaleet ovat tunnelmiltaan, kieleltään sekä ilmaisun puolesta hyvin erilaisia. 

 

4.2 F.Schubert: Ganymed     

 

Schubertin Ganymedin runo on J.W.Goethen kirjoittama. Kappale edustaa perinteistä 

saksalaista liediä. Runo kertoo siitä miten Zeus viettelee Ganymed - nuorukaisen hä-

nen luokseen taivaaseen.  

 

Ganymed rakasti kaikkea ja hän oli hyvin altis ihastumaan. Alussa Ganymed onkin 

rakastunut kevääseen ja luontoon. Hänellä on todella onnellinen ja tyytyväinen. Hän  

kuvailee kuinka kevättuuli vilvoittaa hänen polttavaa rintaansa ja tästä johtuen Zeus 

taivaan, tuulen, pilvien, sateen ja ukkosen jumalana kiinnostuu Ganymedista.  

Ganymed hieman hämmentyy saamastaan huomiosta, mutta kappaleen edetessä hän 

kaipaa enemmän ja enemmän Zeuksen luokse taivaaseen. 
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Liedin useat rytmivaihdokset sekä motiivin muutokset kertovat matkasta ja nuoruuden 

kiihkosta. Kappale vaatii paljon äänenvärillä leikittelyä ja dynamiikan vaihdoksia, koska 

nuoruus on epävarmuutta, innostusta ja mielialanvaihteluita.  

 

F.Schubert: 

Ganymed Op 19 nro 3 (Goethe) 

 

Wie im Morgenglanze 

Du rings mich anglühst, 

Frühling, Geliebter! 

Mit tausendfacher Liebeswonne 

Sich an mein Herz drängt 

Deiner ewigen Wärme Heilig Gefühl, 

Unendliche Schöne! 

 

Daß ich dich fassen möcht' 

In diesen Arm! 

 

Ach, an deinem Busen 

Lieg' ich, schmachte, 

Und deine Blumen, dein Gras 

Drängen sich an mein Herz. 

Du kühlst den brennenden 

Durst meines Busens, 

Lieblicher Morgenwind! 

Ruft drein die Nachtigall 

Liebend nach mir aus dem Nebeltal. 

 

Ich komm', ich komme! 

Wohin? Ach, wohin? 

 

Hinauf strebt's 

Es schweben die Wolken 

Abwärts, die Wolken 

Neigen sich der sehnenden Liebe. 

Mir! Mir! 

 

 

 

Miten aamunvalossa, 

sinä ympärilläni hohdat, 

kevät, rakastettuni! 

Rakkauden tuhatkertainen onni, 

valloittaa sydämeni, 

sinun ikuinen lämpösi pyhä tunne 

äärettömän kaunis! 

 

Haluaisin ottaa sinut, 

näille käsivarsille 

 

Ah, rinnallasi 

makaan ja riudun, 

ja sinun kukkasi ja ruohosi 

tunkeutuvat sydämeeni. 

Sinä viilennät palavan 

janon sydämessäni, 

ihana aamutuuli! 

Satakieli kutsuu 

rakastavasi minua sumuisesta solasta 

 

Minä tulen, minä tulen! 

Minne, Ah minne? 

 

Ylöspäin, ylöspäin! 

Pilvet leijailevat 

alaspäin, pilvet 

kumartavat kaipaavalle rakkaudelle. 

Minulle! Minulle! 
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In eurem Schosse aufwärts! 

Umfangend umfangen! 

Aufwärts an deinen Busen, 

Alliebender Vater! 

 

 

Sylissäsi ylöspäin! 

Syleillen, syleiltynä! 

Ylöspäin rinnallasi, 

kaikkirakastava Isä! 

(suom. Veera Niiranen) 

 

4.3 J. Sibelius: Flickan kom ifrån sin älsklings möte Op 37 nro 5 (J.L.Runeberg) 

 

Runebergin runoon perustuva laulu kertoo nuoren tytön rakkaudesta, sen ihanuudesta 

ja pettymyksistä. Laulussa äiti kyselee tyttäreltään miksi tämän kädet ja huulet ovat niin 

punaiset tietäen kuitenkin hyvin mistä punaisuus on aiheutunut. Tytär valehtelee milloin 

niiden aiheutuneen ruusujen piikeistä milloin vadelmien mehusta. Lopuksi hän palaa 

kotiin kasvot kalpeina, koska hänen rakastettunsa on hänet pettänyt. Tytär kertoo epä-

toivoisena äidilleen totuuden. 

 

Liedin haasteellisuus on pitää alku kepeänä ja rakastuneena vaikka Sibeliuksen mu-

siikki onkin hyvin mahtipontista sekä dramaattista. Pojan petosta ei saa ennakoida 

vaan sen pitää olla jokaisella esityskerralla yhtä raastava. Tulkinnallisesti Flickan kom 

ifrån sin älsklings möte antaa paljon mahdollisuuksia. Liedissä on kolme henkilöä; tyttö, 

äiti sekä kertoja. Kaikki karaktäärit täytyy tulla esille ilman, että liioittelee heidän ole-

massaoloaan. Kertoja on luultavimmin neutraali osapuoli, mutta äidin ja tyttären suhde 

toisiinsa määrittelee vuoropuhelun luonteen.  

 

J. Sibelius: Flickan kom ifrån sin äls-

klings möte  

Op 37 nro 5 J.L.Runeberg 

 

Flickan kom från sin älsklings möte, 

kom med röda händer.  

Modern sade: 

"Varav rodna dina händer, flicka?" 

Flickan sade: "Jag har plockat rosor 

och på törnen stungit mina händer." 

 

Åter kom hon från sin älsklings möte, 

 

 

 

 

Tyttö tuli rakkaansa luota, 

tuli käsin punaisin. 

Äiti kysyi:  

”Miksi kätesi ovat punaiset tyttö?” 

Tyttö vastasi: ”Olen poiminut ruusuja, 

ja niiden piikit pistivät käsiäni”. 

 

Tuli jälleen rakkaansa luota, 
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kom med röda läppar.  

Modern sade: 

"Varav rodna dina läppar, flicka?" 

Flickan sade: "Jag har ätit hallon 

och med saften målat mina läppar." 

 

Åter kom hon från sin älsklings möte, 

kom med bleka kinder.  

Modern sade: 

"Varav blekna dina kinder, flicka?" 

Flickan sade: "Red en grav, o moder! 

Göm mig där och ställ ett kors däröver, 

och på korset rista, som jag säger: 

 

En gång kom hon hem med röda hän-

der, ty de rodnat mellan älskarns hän-

der. 

En gång kom hon hem med röda läp-

par, ty de rodnat under älskarns läppar. 

Senast kom hon hem med bleka kinder, 

ty de bleknat genom älskarns otro." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuli huulin punaisin. 

Äiti kysyi:  

”Miksi huulesi ovat punaiset tyttö?” 

Tyttö vastasi: ”Olen syönyt vadelmia ja 

niiden mehu maalasi huuleni.” 

 

Tuli jälleen rakkaansa luota, 

tuli kalpein kasvoin. 

Äiti kysyi:  

”Miksi kasvosi ovat noin valkeat tyttö?” 

Tyttö vastasi: ”Kaiva hauta äiti! Piilota 

minut sinne ristin alle ja ristiin kirjoita  

mitä kerron: 

 

Kerran hän palasi punaisin käsin, 

punaisina rakkaan kättelyistä. 

Kerran hän palasi punaisin huulin, 

punaisina rakkaan suudelmista. 

Viimeisenä hän palasi valkoisin kas-

voin, 

valkoisena sulhon petturuudesta”. 

(suom. Veera Niiranen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

  

4.4 W.A.Mozart, yönkuningattaren aaria O zittre nicht, mein lieber Sohn oopperasta 
Taikahuilu 

 

O zittre nicht, mein lieber Sohn on yönkuningattaren ensimmäinen aaria. Aariassa yön-

kuningatar ilmestyy Taminon luokse ja kertoo hänelle kauheasta kohtalostaan. Ilkea 

Sarastro on varastanut hänen rakkaan tyttärensä Paminan. Hän pyytää Taminoa pe-

lastamaan tyttärensä Sarastron kynsistä. Palkkioksi hän lupaa Taminolle Paminan 

vaimoksi.  

 

Aarian resitatiivissa ja largo - osassa yönkuningatar esittää heikkoa ja murheen mur-

tamaa äitiä. Hän manipuloi Taminon uskomaan, että hän todella välittää tyttärestään ja 

haluaa hänet vain takaisin kotiin, vaikka todellisuudessa yönkuningatar ei välitä tyttä-

rensä kohtalosta vaan haluaa ainoastaan syöstä Sarastron vallasta. Allegro modera-

tossa hän ottaa käskevämmän otteen ja samalla kohottaa Taminon itseluottamusta 

kertomalla miten hän tulee pelastamaan Paminen. Yönkuningattaren koloratuuriosios-

sa juonittelu tulee erityisen selväksi. Koloratuureille hän ilmaisee tyytyväisyyttä itseen-

sä ja omaan suunnitelmaansa. 

 

W.A.Mozart: 

O Zittre nicht, mein lieber Sohn, yön-

kuningatteren aasia oopperasta Taika-

huilu 

 

O zittre nicht, mein lieber Sohn! 

Du bist unschuldig, weise, fromm; 

Ein Jüngling, so wie du, vermag am 

besten 

Dies tiefbetrübte Mutterherz zu trösten. 

 

Zum Leiden bin ich auserkoren, 

Denn meine Tochter fehlet mir; 

Durch sie ging all mein Glück verloren, 

Ein Bösewicht entfloh mit ihr. 

Noch seh ich ihr Zittern 

Mit bangem Erschüttern, 

 

 

 

 

 

 

Oi, älä sure, rakas poikani. 

Sinä olet syytön, viisas, hurskas. 

Nuorukainen kuten sinä 

pystyy parhaiten synkkää  

äidin sydäntä lohduttamaan. 

 

Kärsimykseen on minut valittu 

sillä minun tyttäreni minulta puuttuu. 

Hänen kauttaan katosi kaikki onneni. 

eräs roisto ryösti hänet. 

Näen hänen vieläkin vapisevan, 

pelosta värisevän, 
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Ihr ängstliches Beben, 

Ihr schüchternes Streben. 

 

Ich musste sie mir rauben sehen, 

Ach, helft! ach helft! war alles,  

was sie sprach. 

Allein vergebens war ihr Flehen, 

Denn meine Hilfe war zu schwach. 

 

 

Du, du, du wirst sie zu befreien gehen, 

Du wirst der Tochter Retter sein. 

Und werd' ich dich als Sieger sehen, 

So sei sie dann auf ewig dein. 

 

 

 

hänen arkuus tulee esiin, 

hän pelokkaana tärisee, 

 

Minun täytyi katsoa vierestä,  

kun hänet ryöstettiin, 

”auta minua” oli kaikki 

mitä hän sanoi - 

turhaa oli hänen anelunsa, 

koska minun apuni oli liian heikkoa 

 

Sinä, sinä sinä tulet hänet vapautta-

maan! 

Sinä tulet tyttäreni pelastaja olemaan! 

Ja jos tulen näkemään sinut voittajana 

tulee hänestä ikuisesti sinun! 

(suom. Veera Niiranen) 
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5 Videointi ja videokuvan analyysi 

 

Päätin videoida konserttini siksi, että pystyisin analysoimaan itseäni esiintyjänä mah-

dollisimman laajasti. Olin videoinut muutamia esityksiäni aiemmin ja todennut sen hy-

väksi keinoksi tutkia omaa esiintymistäni. Usein esiintyessäni on käynyt niin, että 

olen täysin uppoutunut esittämääni kappaleeseen ja uskon sen myös välittyvän yleisöl-

le. Palaute on ollut päinvastaista. Olen siis uppoutunut kappaleeseen liikaa ja esiintynyt 

vain itselleni. Videota katsellessani näen tilanteen ikään kuin ulkopuolisen silmin. Käy-

tän apunani myös taulukkoa, jonka kehitin pystyäkseni analysoimaan esiintymisen eri 

osa-alueita tarkemmin sekä vertaamaan kehitystä niiden avulla. 

 

5.1 Luokkatilanne 

 

Luokka on Metropolia ammattikorkeakoulun Ruoholahden toimipisteen kamarimusiikki-

luokka. Luokassa on flyygeli, pystypiano, tuoleja, peili sekä sohva. Flyygeli on sijoitettu 

huoneen perälle ikkunan eteen poikittain. Pianisti istuu vasemmalla puolella huonetta ja 

laulaja on flyygelin edessä keskellä luokkaa. Pianisti ja laulaja ovat arkivaatteissaan.  

Luokka on noin 20 neliön kokoinen. Luokassa on iso ikkuna, joka tuo paljon valoa sisäl-

le. Sälekaihtimista huolimatta, valo hieman häiritsee videointia vastavalon vuoksi. Vi-

deokamera on asetettu lähelle ovea siten, että video kuvaa esiintyjiä suoraan edestä-

päin. Luokassa ei ole yleisöä. Videointi on tapahtunut yhdellä otolla, jotta esitys olisi 

mahdollisimman autenttinen. Olen videoinut vain nämä kolme kappaletta, joita ana-

lysoin tässä työssäni. Olen kuvannut jokaisen kappaleen erikseen. Videointi on tapah-

tunut 27.5.2012. 
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5.1.1 Ganymed 

 

Oma analyysi 

 

Taulukko 1.  

 

Tässä esityksessä on mielestäni paljon hyvää. Kappale puhuttelee minua, koska siinä 

tapahtuu paljon. Tunnelman vaihdoksia onnellisesta hämmentyneeksi on helppo tehdä. 

Tunnelma on yleisluonteeltaan iloinen. Kasvot viestittävät tätä hyvin. Viestitän katseel-

lani luonnon kauneutta, joka ympäröi minua. Toinen käsi kuitenkin tekee kappaleeseen 

täysin kuulumattoman liikkeen. Tämä viestittää siitä, etten täysin hahmota liikekieltäni 

laulaessani. Kädet ovat paljon samassa asennossa. Kämmenet ovat ylöspäin suunnat-

tuna ja käsivarsi on noin 90 asteen kulmassa. Vasen käteni on selkeästi aktiivisempi 

kuin oikea. Jäin toivomaan käsiin hieman lisää jäntevyyttä ja ylimääräisen liikkeen pois-

tumista. Mielestäni esiintymisestäni huomaa selkeästi milloin olen keskittynyt ja milloin 

Ganymed 27.5.2012, luokkatilanne

Ei
x

x x

x

x x

x x

x x x

x

x x x

x x

x x x x

x x x

x x x

x x x

Hetkessä pysyminen x x
Karisma x
Energisyys x x x

Kappaleen viesti on selkeä x
Ajatus katkeaa paikoitellen x

Ulkopuolinen arvioija Asteikolla 0-5

Esiintyjä jännittää 1

Yleisilme

Luonnollinen Pakonomainen, pakotettu Kyllä Hyvä Huono
Surullinen
Iloinen
Vakava
Spontaani
Uskottavuus

Leikkisyys
Ennalta-arvattavuus
Rentous

Fyysiset seikat

Ryhti
Kädet
Silmät 
Huulet 
Kulmakarvat

Huojunta

Muuta
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mietin jotain muuta kuin itse kappaletta sisältöä. Parhaiten tämän huomaa silmistä. 

Silmissä on paloa, kun olen keskittynyt ja sitten kun keskittyminen herpaantuu, silmät 

lasittuvat. Katse on aika korkealla. Jos kamera on yleisö, olisi laulu suunnattava sille 

eikä katolle. Myös ryhdissä olisi hieman toivomisen varaa, nojaan liikaa eteenpäin. Yri-

tän päästä lähemmäksi yleisöä ja osittain siksi rintakehä on hieman tipahtanut. Tämä 

vaikuttaa yleisilmeeseen paljon. Toivoisin, että olisin kiinnittänyt etuhiukset siten, että 

näkisin liikkuvatko kulmakarvani sekä otsa. Kulmakarvoissa olisi hyvä olla ilmeikkyyttä, 

mutta edestakainen heiluttelu ja jatkuva yllättynyt ilme, jossa kulmakarvat ovat ylhäällä, 

eivät ole sopivia. Huojun hieman, mutta se on luonnollista eikä edestakaista hermos-

tumista viestittävää huojuntaa. Lyhyessä mekossa näkee, että haara-asento on leveä. 

Usein konserteissa pidetään pitkää mekkoa, jolloin tämä ei näy. Asiaan on kuitenkin 

hyvä kiinnittää huomiota. Esitys on kokonaisuudessaan hyvä ja rento, mutta hieman 

ennalta arvattava. 

 

Ohjaajan ajatukset 

 

Kappale sopii sinulle erittäin hyvin ja siinä on hyvä energia. Saksan kieli on todella hy-

vää. Käsissä on vielä tekemistä. Kun haluat kertoa jotain, liike lähtee keskustasta ja 

syvältä. Impulssin lähtiessä keskustasta, haluaa esiintyjä kertoa asioita isommin ja ro-

bottimaisuus katoaa. Haara-asento on liian leveä. Toinen jalka voisi olla vaikka taaem-

pana, silloin haara-asento ei yhtä laaja. Et kuitenkaan saa vaihtaa painoa jalalta toisel-

le, koska se aiheuttaa huojumista. Tässä näkee, että taustalla on ajatus. Sinulla on 

sanottavaa. Et vain laula kappaletta läpi. Kappale on raikas. Yleismaailmallinen suru tai 

yleismaailmallinen kaiho ei ole usein tarpeeksi omakohtaista. Tässä kun kuvailet kevät-

tä, todellakin kuvailet sitä mutta tausta-ajatus näkyy, että kevät on samalla Zeus. Kun 

käsittelet kappaletta näin, siitä tulee mielenkiintoista katsottavaa. Välisoitot pitäisi miet-

tiä tarkemmin pianistin kanssa. Minkä impulssin välisoitto antaa sinulle? Mitä trilli väli-

soitossa tarkoittaa? Voisitko miettiä esimerkiksi konkreettisesti tuulta? Mieti loppuun 

vater-sanoille jaetuille kuviolle merkitys, onko toinen hekumallisempi kuin toinen? Tek-

niikan ajattelu näkyy niissä vielä hieman. 

 

 

 

 

 



19 

  

5.1.2 Flickan kom ifrån sin älsklings möte 

 

Oma analyysi 

 

Taulukko 2.  

 

Olen liian vakava alusta alkaen. Silmät ovat surulliset ja välillä näytän vihaiselta. Tyttö 

on kuitenkin alussa rakastunut ja onnellinen. Surullisuus tulee vasta lopussa. Tytön 

vastukset äidille saisivat olla unelmoivampia ja leikkisämpiä. Katse on hyvin suunnattu 

kameran tasolla. Käsissä on hieman enemmän rauhaa kuin Ganymedissä. Vasen kä-

teni reagoi asioihin paremmin ja oikea oikeastaan enemmänkin roikkuu mukana. Ryhti 

on huono. Olkapäät ovat sisäänpäin kääntyneet. Koska kappale on hyvin tunnettu, tul-

kintaan voisi etsiä uutta näkökulmaa. Olen hyvin ennalta arvattava. Välillä kappaleessa 

on upeita kohtia, joissa olen keskittynyt, mutta keskittyminen ei kanna koko kappaleen 

läpi.  Etenkin välisoittojen aikana tarina katoaa ja muutun jotenkin arkisemmaksi. Ryt-

Flickan kom ifrån 27.5.2012, luokkatilanne

Ei 
x x x x

x x

x x

x

x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

Hetkessä pysyminen x x
Karisma x
Energisyys x x

Kappaleen viesti on selkeä x x

Ulkopuolinen arvioija Asteikolla 0-5

Esiintyjä jännittää 2 Esiintyjä on hieman varuillaan.

Yleisilme

Luonnollinen Pakonomainen, pakotettu Kyllä Hyvä Huono
Surullinen
Iloinen
Vakava
Spontaani
Uskottavuus

Leikkisyys
Ennalta-arvattavuus
Rentous

Fyysiset seikat

Hyvä ryhti
Kädet
Silmät 
Huulet 
Kulmakarvat
Huojunta

Muuta
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mitän kappaletta huojunnalla. Tein sitä myös Ganymedissä, mutta tässä kappaleessa 

se häiritsee. Tämä sävellys on kiihkeämpi ja siksi edestakainen heiluminen on häiritse-

vämpää. Esityksestä puuttuu myös rentoutta. Kulmakarvat ja otsa ovat tässäkin kappa-

leessa otsa-hiuksien alla. Laulussa on energiaa, mutta valitettavasti se ei näy ulospäin.  

 

Ohjaajan ajatukset 

 

Aloitat hieman liian surullisesti kappaleen. Silloin, kun tietää lopputuloksen, tekee hel-

posti liian dramaattisesti alun. Anna yllätyksen tulla missä se on tulossa. Ruotsi ei ollut 

ihan yhtä ymmärrettävää kuin saksa. Teit hieman legatoa konsonanttien kustannuksel-

la. Tarinankerronnan ilmaisu meni legaton tekemiseen. Legato, teksti ja mielikuvitus 

taustalla ovat kaikki tärkeitä. L-kirjain on hieman litteä. Tässä kappaleessa olisi todella 

tärkeätä miettiä oma hengityksensä alkusoiton mukaan. Alkusoiton mukana pitäisi lau-

laa mielessään. Alku tuntui siltä, ettet ole täysin samassa virrassa sen kanssa mitä olet 

lähdössä kertomaan. Alkuhan on ihana, punaiset kädet ovat hyvä asia. Ne ovat läm-

menneet pojan käsien välissä. Se on salaisuus äidiltä ja se on kivaa ja jännittävää. 

Samoin seuraavalla kerralla, kun puhutaan punaisista huulista. Sisäinen hymy ja salai-

suuden jättäminen avaa myös sisäistä hymyä ja kohottaa poskipäitä mikä tekee myös 

esiintymisestä mielenkiintoisemman näköistä. Alun voi tehdä pienemmällä tekstillä ja 

jättää paukkuja loppua kohden. Mieti minkä ikäinen tyttö on. Anna pienille neljäsosa-

tauoille ajatus eli muuta sävyjä nopeasti. Välillä tuntuu, että ajatus on sama liian kauan. 

Laulun tynnyrimäisyyden (ohjaaja tarkoittaa sitä, että laulu vaatii paljon legatoa ja ke-

hon tilaa) takia et ehdi tekemään muutoksia tarpeeksi vikkelästi. Muista tehdä äidistä 

tarpeeksi hermostunut väliosassa. Ilmaisullisesti tämä on hyvä, mutta mieti teksti ettet 

mene pelkästään sibeliaaniseen tulkintaan. Voisit laulaa tätä omilla suomenkielisillä 

sanoilla niin kappaleen merkitys selkenee. Ison laulun hyvä puoli on se, että joutuu 

hengittämään aktiivisesti.  
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5.1.3 O zittre nicht, mein lieber Sohn 

 

Oma analyysi 

 

Taulukko 3.  

 

Alku on hieman jähmeä, mutta esitys paranee loppua kohden. Tulkinnassa on moni-

puolisuutta. Kaikki ilmeet eivät täysin vastaa tietyn kohdan sanomaa, mutta esiintymi-

nen ei ainakaan ole pitkäveteistä. Surullisuus on hieman pakonomaista, mutta tämä 

sopii roolin luonteeseen. Iloisuus tai oikeastaan omahyväisyys saisi näkyä vaivatto-

mammin. Tässä se vaikuttaa hieman harjoitellulta. Katseessa on eri tasoja mikä lisää 

esityksen mielenkiintoa. Silmiin olisi kuitenkin hyvä saada lisää intensiivisyyttä. Kappa-

le on hankala ja se näkyy välillä kasvoissa, etenkin korkeiden äänten kohdalla. Kehon 

liike kuvioiden aikana on pysähtynyt, tähän kohtaan pitäisi saada lisää rentoutta. Kap-

paleen luonteen takia ryhti parantui. Vasen olkapää on korkeammalla kuin oikea. Kädet 
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voisivat olla voimakkaammat. Ne myös tekevät samaa symmetristä liikettä joka ei liity 

kappaleeseen. Käsiin olisi hyvä saada isompia liikkeitä. Esityksen suunta on eteenpäin. 

Monipuolisuutta voisi lisätä kääntämällä toisen olkapään välillä eteen. Rintakehän ei 

tarvitse olla koko ajan suunnattu suoraan yleisöön. 

 

Ohjaajan ajatukset 

 

Sinun täytyy tuntea orkesteriosuus hyvin ja hengittää puoli sekuntia ennen orkesterin 

iskua. Du, du, du - kohdassa täytyy olla valmis. Näytti siltä, että tässä kohdassa olisit 

jäänyt varpaista kiinni lattiaan, olisit halunnut ottaa askeleen, mutta et sitä kuitenkaan 

tehnyt. Tässä on iso asia sanottavana jota olet sanomassa ja sitä on hyvä tuoda esille 

askeleella. Vasta tässä kuviossa nostat ryhdin ja rintakehän korkealle. Sama ryhti pitäi-

si olla hahmossa mukana alusta loppuun. Durch sie ging all mein glück -kohdassa 

näyttää myös siltä, että haluaisit kävellä. Tee se. Älä muutu Veeraksi loppusoitolla, 

muuten oikein hyvä. Tykkäsin tästä todella paljon. Jalkatyöskentelyä voi vielä hioa. 

Anna välisoitoillekin kehollinen impulssi. Mieti kuvioihin vielä flirttaileva, suostutteleva ja 

määräilevä sävy. Alkusoittoon pitäisi saada vielä ylpeyttä lisää. Oikeastihan itse ooppe-

rassa tullaan lavalle vasta muutama tahti ennen laulun alkamista eli samaa ongelmaa 

oikeassa oopperassa ei ole. 

5.2 Konsertti 

 

Konsertti järjestettiin Lempäälän kirkossa 24.6.2012 klo 19. Kirkko oli hyvin kaikuisa 

vanha puukirkko. Flyygeli oli sijoitettu alttarille ja laulaja käytävän eteen. Käytävää si-

vusivat penkkirivistöt. Kuuntelijoita paikalla oli noin kymmenkunta. Tätä konserttia oh-

jaaja ei analysoinut. 
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5.2.1 Ganymed 

 

Oma analyysi 

 

Taulukko 4.  

 

Esitys voisi olla leikkisämpi. Nojaan yleisöön päin ja ryhti on huono. Kädet ovat voimat-

tomat eivätkä tarpeeksi monipuoliset. Olisi parempi, jos en liikuttelisi käsiä ollenkaan 

kuin se, että ne liikkuvat miten sattuu. Iloisuus on vähentynyt. Esitys on energinen, 

mutta se ei ylety kasvoihin saakka. Energia näkyy eniten ylävartalossa. Tunnelman 

vaihdokset eivät ole yhtä selkeitä kuin edellisessä esityksessä. Kappale on konsertin 

ensimmäinen ja se voi olla osaksi syynä siihen, miksi tulkinta on pienentynyt. Näytän 

rauhalliselta, mutta välillä rauhallisuus muuttuu vakavuudeksi. Tekniikan ajattelu näkyy 

kasvoista. Esitys kuitenkin rentoutuu loppua kohden. Esityksessä on hyviä elementtejä, 

mutta kasvojen ja käsien yksipuolisuus syö tunnelmaa. Esiintyminen on ottanut aske-

Ganymed 24.6.2012, konserttitilanne
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leen taaksepäin luokkatilanteesta. Tämä oli kuitenkin ennalta arvattavissa, koska luok-

katilanteessa ei ollut yleisöä. 

 

5.2.2 Flickan kom ifrån sin älsklings möte 

 

Oma analyysi 

 

Taulukko 5.  

 

Alku on iloinen. Äidin ja tyttären välillä on selvä ero. Kädet ovat rennot ja luonnolliset. 

Ne eivät tee mitään ylimääräistä liikettä. Tytön lausahduksissa on nautintoa. Tunnel-

man vaihdos on selkeä. Kasvot muuttuvat vakaviksi.  Tytön epätoivo näkyy hyvin, mut-

ta spontaanius puuttuu vielä. Tytön vastaukset äidille voisivat olla leikkisämpiä. Esitys 

ei mielestäni ole ennalta arvattava jos ei tiedä tarinaa etukäteen. Kappale tosin on tun-

nettu ja kaikki kuulijat varmasti tunsivat sen. Esitys vaikuttaa rennolta ja varmalta. Ryh-

Flickan kom ifrån 24.6.2012, konserttitilanne
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distä puuttuu edelleen laulajamaisuutta. Olen edelleen hieman yleisöön päin kumartu-

nut. Esityksessä on rauhaa eikä enää hermostunutta nykimistä puolelta toiselle jota 

ensimmäisessä esityksessä oli. Esitys on myös karismaattinen: tarkoitan jokaista sa-

naa, jonka laulan. 

 

5.2.3 O zittre nicht, mein lieber Sohn 

 

Oma analyysi 

 

Taulukko 6.  

 

Ymmärrän hyvin yönkuningattaren roolin ja se näkyy esiintymisessäni. Toivoisin kui-

tenkin vielä hieman lisää rohkeutta ja vartalon kontrollia. Kasvoissa on roolille sopivaa 

omahyväisyyttä ja kehonkielessä päättäväisyyttä. Se ei kuitenkaan ylety joka ikiseen 

lihakseen. Esityksen aikana nimetön ”jumppaa” itsekseen ja tämä rikkoo tunnelman. Se 
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nimetön kuuluu Veeralle eikä yönkuningattarelle. Lisäksi etuhiuksista huolimatta otsas-

sa ja kulmakarvoissa on nähtävissä hieman jumppaavaa liikettä. Yönkuningattaren 

keinotekoinen surullisuus ja iloisuus näkyvät hyvin. Esityksestä puuttuu tällä kertaa 

hieman spontaaniutta. Esitys ei myöskään ole tarpeeksi rento. Ylimääräiset keholiik-

keet, kuten nimettömän liikehdintä johtuvat rentouden puutteesta. Käsien tulisi olla jän-

tevät. Pysyn kuitenkin hyvin hetkessä ja kappaleen viesti välittyy selvästi. 

5.3 Konsertti 

 

Konsertti pidettiin 3.7.2012 Joutsenon opiston auditoriossa. Lava sijaitsi sisäänkäyntejä 

vastapäätä. Lavalla oli flyygeli sekä paljon tuoleja seinänviertä pitkin. Katsomo kohosi 

viistosti ylöspäin lavalta katsottuna. Lavan takana oli lämpiö esiintyjille. Katsomossa oli 

noin viisikymmentä katsojaa. 
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5.3.1 Ganymed 

 

Oma analyysi 

 

Taulukko 7.  

 

Alku on surullinen ja voimaton. Esityksen energia ja iloisuus kasvavat kappaleen ede-

tessä. Esityksestä puuttuu spontaaniutta mitä aikaisemmin on ollut. Kädet ovat suhteel-

lisen luonnolliset, mutta hieman löysät. Oikean käden nimetön yrittää silloin tällöin teh-

dä omaa liikettään. Esityksessä ei ole aikaisemmin ilmentynyttä heiluntaa. Ryhti on 

huono, rintakehä on tipahtanut. Osittain tämän takia esitys näyttää voimattomalta. Kas-

vot ovat aika ilmeettömät. Silmistä puuttuu palo ja into. Toisaalta kulmakarvat ja otsa 

eivät seilaa edestakaisin. Välillä kasvoista näkee, että ajattelen tekniikkaa. 
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Ohjaajan ajatukset 

 

Alku on hieman melankolinen. ”Ach an deinen Busen”-kohdassa alkoi tulla elämää. 

Ensimmäisen kappaleen aikana yleensä sitä vasta valmistautuu tulevaan konserttiin. 

Jo alkusoiton aikana pitäisi alkaa imeä tunnelmaa itseensä. Ryhti on hieman parantu-

nut, mutta olkapäät kallistuvat vieläkin sisäänpäin. Silloin, kun rintakehä on avoinna, 

sillä pystyy kuvittamaan kappaletta. Tuntuu, että tässä painopiste on enemmän päkiäl-

lä. Käsistä puuttui hieman energiaa, tähän voi auttaa painopisteen muutos. Välisoitto-

jen kannattelu kannattaa vielä miettiä tarkkaan. Satakielen trillissä voisi esimerkiksi olla 

selkeämpi reaktio. Paras vaihe oli se, kun olit koko kasvoilla mukana. Olisin kaivannut 

vielä eroja alkuun ja loppuun. Pääsikö Ganymed Zeuksen luokse? Käsillä ei oikeastaan 

ole enää niin paljon väliä, kun kuvailet kappaletta kasvoillasi. Pitkä mekko toi esityk-

seen rauhan ja eleganssin. Lyhyessä mekossa taas oli enemmän pilkettä. Tärkeintä 

olisi nyt miettiä ryhtiä, koska se toimii myös ilmaisukeinona. 
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5.3.2 Flickan kom ifrån sin älsklings möte 

 

Oma analyysi 

 

Taulukko 8.  

 

Tässä esityksessä on hyvä rauhallinen tunnelma. Kappaleen tunnelman vaihdokset 

ovat selkiytyneet. Tytön vastaukset äidille ovat onnellisia ja ne saavat hymyn kasvoille. 

Tytön epätoivo lopussa on hyvä. Epätoivoa olisi kuitenkin voinut hieman värittää käsil-

lä.  Alkusoiton aikana en ole täysin tunnelmassa mukana ja aloitus kappaleeseen tulee 

hieman yllättäen. Huojuntaa liedin aikana ei esiinny enää laisinkaan. Kädet voisivat olla 

monipuolisemmat. Ne ovat kuitenkin rauhalliset ja hyvät. Keskellä kappaletta oikean 

käden nimetön tekee muutaman ylimääräisen liikkeen, mutta tämän jälkeen se rauhoit-

tuu.  Ryhti on edelleen huono.  
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Ohjaajan ajatukset 

 

Tämä oli hyvin jäsennelty. Kerroit tarinaa hyvin kasvoilla. Vielä pitäisi miettiä, että mis-

sä vaiheessa muuttaa tunnelmia. Tapahtuuko se jo välisoiton aikana? Tässä on todella 

hyviä rintakehän avaamisia, jotka ilmaisivat tarinan kertomisen tarvetta. Tämä musiikki 

herätti sinut konserttitilanteessa. Tekstissä saisi tuntua myös tytön tuska. Lopun paljas-

tus oli hieman hätäinen. 

 

5.3.3 O zittre nicht, mein Lieber sohn 

 

Oma analyysi 

 

Taulukko 9 

 

Alun tunnelma on mietteliäs vaikka sen pitäisi olla viettelevä. Pääsen sisälle hahmoon 
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vasta kun laulu alkaa. Silmissä on hyvää intensiivisyyttä, mutta käsien pitäisi olla 

voimakkaammat sekä kuvailevammat. Nimetön esiintyi myös tämän kappaleen aikana 

muutaman kerran. Yönkuningatar on hahmona hyvin vallanhaluinen ja itsevarma. Tätä 

voisi ilmentää esimerkiksi ottamalla askelia. Nyt seison vain paikallani ja se on hieman 

pitkäveteistä. Hahmo jää vielä puolitiehen. Esitys on hieman epävarma. 

Ohjaajan ajatukset 

Kuvio gehen - kohdassa on väärin. Tarkista se vielä. Mieti vielä painotukset tekstille. 

Äiti meinaa mennä liian surulliseksi. Äitihän yrittää manipuloida Taminoa ja hän testaa 

tässä omaa viehätysvoimaansa. Tästä ei sinänsä ole huonoa sanottavaa. Vahvasti 

vaan täytyy mennä sinne minne on menossa ja puhua äidin monologia. Kuvioissa 

hieman suorittamista, mutta se meni ehkä väsymyksen piikkiin. Jossain kohdassa 

teksti meni hieman liian leveäksi. Suljet välillä hieman itseäsi, kun käännät toista 

olkapäätä yleisöön päin. Näissä käännöksissä pitäisi säilyä avoimena rintakehästä. 

Silmistä jää välillä tarinankerronta puolitiehen. Siihen neuvon antaminen on hankalaa, 

koska yleisön silmiin katsominen on hankalaa ja paljastavaa. Naamaan tulee lisää 

elämää, kun asian on sanomassa ikään kuin kauemmaksi. Pienissä saleissa tätä täytyy 

hieman miettiä. 

5.4 Analyysin yhteenveto 

 

Olemme mielestäni hyvin samoilla linjoilla ohjaajan kanssa. Suurimpia ongelmia olivat 

kädet, ryhti ja välisoitot. Nämä asiat välisoittoa lukuun ottamatta toistuvat myös omissa 

analyyseissani. Pianon kuunteleminen jää helposti vain siihen, että odottaa omaa si-

sääntuloaan. Jään myös usein miettimään välisoittoa edeltävää laulusuoritustani tai 

seuraavan aloitukseni sanoja. Tämä viestii huonosta pohjatyöstä. Sanojen pitäisi olla 

minulle tutut ja musiikissa täytyy olla niin hyvin mukana, ettei omaa teknistä suoritusta 

ehdi murehtimaan. En halunnut käsitellä opinnäytetyössäni teknistä suoritustani, sillä 

laulajan tulee olla sisällä musiikissa, vaikka esitys ei olisikaan teknisesti samalla tasolla 

kuin harjoituskopissa. 

 

Prosessin aikana esiintymiseni ei parantunut huimasti, mutta se sai minut näkemään 

esiintymisestäni asioita, joihin tulen kiinnittämään jatkossa huomiota ja joita olen jo 

soveltanut uusissa konserteissa. Impulssin lähteminen syvältä sisältä on tärkeää, muu-

ten eleet ja tunteet jäävät pintapuolisiksi. Mikäli musiikki ei ole sisällä, tulee kehoon 

ylimääräisiä liikkeitä. Tämä auttaa myös välisoittojen mukana elämisessä. 
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Tulkinnallisesti eniten eteenpäin meni Flickan kom ifrån sin älsklings möte. Sain siihen 

lisää syvällisyyttä ja monipuolisuutta. Ensimmäisessä esityksessä alku oli surullinen 

sekä vakava ja se ennakoi tulevaa petosta. Viimeisimmässä versiossa alkupuolesta ei 

mielestäni pystynyt päättelemään, että tytön ja pojan rakkaussuhde tulisi päättymään 

huonosti. Esityksestä puuttui vielä spontaaniutta ja leikkisyyttä. Tein liediä hieman lii-

kaa perinteiden mukaisesti enkä oman persoonani mukaisesti. Kappale puhuttelee 

minua, mutta siitä puuttuu vielä intensiivisyyttä. Lisäksi toivoisin löytäväni liediin jonkin 

omakohtaisen kokemuksen johon voisin peilata laulun sanomaa.  

 

Ganymed meni mielestäni huonompaan suuntaan. Ensimmäinen video kappaleesta oli 

veikeä ja leikkisä, mutta seuraavalla kerralla kappale oli hieman aneeminen. Tämä 

varmasti johtui osittain siitä, että kappale oli konsertin ensimmäinen ja olin jännittynyt. 

Kolmannella videolla esiintyminen on jo hieman parantunut. Kappaleen ajatus on mi-

nulle selkeä, mutta kahdesta viimeisestä esityksestä puuttuu energia. Kappaleen tun-

nelma tulisi olla kehossa ennen lavalle menoa. 

 

O zittre nicht, mein lieber Sohn oli tunnelmaltaan minulle selkein. Suurimpana vaikeu-

tena oli kuitenkin se, etten uskaltanut ottaa yönkuningattaren vaatimaa päämäärätie-

toista otetta esitykseen mukaan. Konserttitilanteissa aarioiden esittäminen on aina 

haastavaa ja tarvitsen tähän apua. Aaria oli täysin väärä valinta konsertin viimeiseksi, 

sillä olin siinä vaiheessa jo väsynyt. Tekniset vaikeudet näkyivät kasvoillani. 

 

Ulkopuolisen arvioijan näkemys jännitykseni määrästä oli ristiriidassa omien ajatusteni 

kanssa. Olin mielestäni jännittynyt konserttitilanteissa enkä pystynyt antamaan kaikkea 

lavalla. Ulkopuolisen arvioijan mielestä en jännittänyt paljoakaan. Arviot jännityksen 

määrästä luokkatilanteen ja konserttien välillä eivät olleet suuria. Tämä sai minut ajatte-

lemaan sitä, että yleisö ei tiedä mitä voisin antaa itsestäni lavalla. He ovat huomatta-

vasti tyytyväisempiä esitykseeni kuin minä itse. Tästä tulisi tehdä esiintymistilanteissa 

voimavara, josta voi ammentaa energiaa. 
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6 Pohdinta 

 

6.1 Prosessin jälkeen 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli ennen kaikkea kehittyä esiintyjänä. Toivoin näkeväni 

videolta asioita joihin kiinnittää jatkossa huomiota sekä löytää apukeinoja esiintymiseni 

parantamiseksi. Mielestäni onnistuin tavoitteessa. Konserttien kokoaminen sekä vide-

ointi olivat helpoin osa-alue opinnäytetyöstäni. Videoiden analysointi sekä oman esiin-

tymistaidon tarkastelu vaativat aikaa sekä kärsivällisyyttä. Analysointia täytyi tehdä 

pienissä osissa, sillä informaation määrä jonka sain videolta, oli suuri. Analysoinnin 

jälkeen tiesin minkälaisia apukeinoja tulisin jatkossa tarvitsemaan Löysin hyviä neuvo-

ja, joita olen jo päässyt kokeilemaan. 

 

Konserteissa pienennän itseäni ja tämä johtuu varmaankin esiintymisjännityksestä ja 

osittain myös ohjelmistovalinnoista, jotka eivät anna paljoa tilaa liikkeelle. Olen huo-

mannut, että vikkelämmissä ja selkeää tarinaa kertovissa kappaleissa pääsen parem-

min kosketuksiin ”sisäisen esiintyjäni” kanssa. Myös se, että kappaleissa laulajalla on 

selvä rooli, auttaa myös esiintymisessä. Itsensä pienentämiseen liittyy myös se, etten 

liiku lavalla. Askeleen ottaminen flyygelinmutkasta tuntuu hyvinkin pelottavalta. Flyygeli 

tuo turvallisuutta, mutta paikoillaan seisominen on toisaalta yksitoikkoista. Olen tuonut 

lisää liikkuvuutta konsertteihin, joissa olen esiintynyt opinnäytetöihin liittyvien konsertti-

en jälkeen. Rakennan omaa identiteettiäni esiintyjänä pikku hiljaa. 

 

Harjoitteluprosessini ei ole tarpeeksi selvä. Mietin yleensä kappaleen luonteen sekä 

sanoman ja tämän jälkeen tulkintani on valmis. Vasta tämän opinnäyteprosessin jäl-

keen olen alkanut pohtia kappaleita syvemmin. Monipuolisuuden saavuttamiseksi lau-

lujen tekstejä sekä musiikin antamia impulsseja tulisi kuitenkin pohtia monelta eri kan-

nalta. Pitäisi miettiä kuka esiintyjä on? Onko hän todella iloinen vai onko ulkokuoren 

takana jotain muuta piilossa? 

 

Videoita katsellessani opin erityisesti sen minkälaisia konsertteja toivon jatkossa teke-

väni. Olin yllättävän yksipuolinen esiintyjä vaikka olin kokenut esiintymisen luontaiseksi 

asiaksi. Prosessin jälkeen olen uskaltanut heittäytyä musiikin vietäväksi. Oman esiin-

tymisen analysointi on myös tuonut minulle lisää itseluottamusta, koska minulla on sel-

keämpi visuaalinen kuva itsestäni lavalla. Prosessin aikana ei tapahtunut suuria edis-
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tysaskelia, mutta se sai minut pohtimaan esiintymistä vielä syvemmällä tasolla. Esiin-

tymistaidon saavuttaminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä ja ensimmäinen askel on otet-

tu.  

 

Esityksiin heittäytymiseen liittyy vahvasti itsetunto. Mikäli esiintyjä pelkää yleisön arvi-

ointia, ei hän pysty antamaan parastaan. Koen itsetunnon olevan yksi suurimmista 

syistä esityksen onnistumiseen. Muusikon itsetunto on jatkuvasti koetuksella, sillä hä-

nen taitojaan arvioidaan päivittäin. Huonon itsetunnon kanssa kamppailevien tulee ha-

kea apua omalta opettajaltaan sekä alan ammattilaisilta. Kritiikin vastaanottaminen ja 

käsitteleminen on pitkä prosessi johon kuluu pettymyksiä ja kyyneleitä. Muusikon tulee 

kuitenkin muistaa, että vastoinkäymiset ja arvioinnit tekevät meistä vahvempia ja pa-

rempia taiteilijoita.  

 

Halusin vielä pohtia tarkemmin esiintymisjännityksen suhdetta onnistuneeseen esityk-

seen. Itselleni tärkeintä on löytää keinoja tulla toimeen esiintymisjännityksen kanssa 

silloin, kun edessä on tärkeä esiintyminen ja minun täytyy onnistua. 

 

6.2 Esiintymisjännitys ja sen hoito 

 

Oma esiintymiseni ja sen analysointi sai minut pohtimaan esiintymisen liittyvää jänni-

tystä. 1980-luvun lopulla Olli-Heikki Husso teetti tutkimuksen 57 laulunopiskelijalle. 

Tutkimuksen lähtökohtana oli neljä pääongelmaa: millä tavoin opiskelijat arvioivat 

omaa esiintymisjännitystään ja esiintymisjännitystä yleensä, mitkä tekijät aiheuttavat 

esiintymispelkoa, kuinka esiintymispelko ilmenee ja laukeaa ja millaisia hoitomuotoja 

opiskelijat käyttävät esiintymisjännityksen vähentämisessä ja kuinka he suhtautuvat 

kyseisiin hoitoihin? Laulajat arvioivat esiintymisjännityksen luonnolliseksi ilmiöksi joka 

koskee kaikkia laulajia. Jännityksen koettiin vähenevän kokemuksen ja taidon karttumi-

sen myötä. Suurimman esiintymisjännitystä aiheuttavan tekijän koettiin olevan huono 

valmistautuminen. Muita tekijöitä olivat laulutekniset ongelmat ja huono itseluottamus. 

Jännitys ilmeni käsien hikoiluna, sydämen tykytyksenä ja vatsan nipistelynä. (Husso 

1988.) 

 

Hautamäen mukaan esiintymisjännityksen hoitoon käytetään eniten rentoutusharjoituk-

sia, itsesuggestiota ja lääkehoitoa. Esiintymisjännitystä ei voi välttää vaan parasta on 

sen hyväksyminen ja sen kanssa eläminen. Todellisuudessa kuulijat eivät huomaa jän-

nitysoireista kuin viidestä kymmeneen prosenttiin (Hautamäki 2007, 71.) Psykologiassa 
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tunnetaan ilmiö nimeltään Yerkes-Dodsonin laki. Ilmiön mukaan jännittäminen ja siitä 

saatava lataus edistävät suoritusta tiettyyn pisteeseen saakka. Liiallinen tunnekiihotus 

kuitenkin heikentää sitä. (Aho 2009, 109). Esiintymisjännityksen hyväksyminen siis 

parantaa esiintymistä, joten esiintyjän tulisi suhtautua jännittämiseen positiivisesti ja 

jopa toivoa, että tuleva konsertti saa perhoset lentämään vatsanpohjassa.  

 

Esiintymisjännitys kuitenkin usein syntyy epäonnistumisen pelosta. Esiintyjä pelkää 

sanojen unohtamista, musiikin unohtamista ja sitä ettei pääse samalle tasolle kuin har-

joituskopissa. Osa muusikoista kuvailee jännittävänsä paljon, kun taas toiset eivät koe 

jännitystä häiritseväksi. Tutkimusten mukaan jännittävät ja ei-jännittäjät kuitenkin koke-

vat saman fyysisen reaktion. (Arjas 2012.) 

 

Arjas kuvailee tilannetta: 

 

 Esityksen epäonnistumisen pelko voi kokemuksen tasolla olla pelkoa henki-

 lökohtaisesta katastrofista. Tällöin esiintyjä epäonnistuu mielestään ihmisenä, 

 vaikka todellisuudessa vain yksittäinen suoritus olisi epäonnistunut.  

 (Arjas 1997, 18.) 

 

Arjaksen mukaan muusikko voi itse yrittää vaikuttaa esiintymistilanteeseen etukäteen. 

Esimerkiksi mielikuvaharjoituksilla on positiivinen vaikutus suoritukseen. Kun kuvittelee 

itsensä laulamassa konserttiohjelmansa onnistuneesti ja varmasti, vaikuttaa vahvistu-

nut mielikuva onnistuneesta esityksestä konsertin onnistumiseen. (Arjas 1997, 100.) 

 

Seuraavat harjoitukset vaativat keskittymistä, jolloin ajatukset eivät harhaile epäoleelli-

siin asioihin. Syvät hengitykset myös laskevat sydämen sykettä jolloin jännityksen oi-

reet laantuvat: 

  

 Hengitä rauhallisesti sisään. Jännitä kylkikuittesi alapuolella sijaitsevia suoria 

 vatsalihaksia. Sihise s-äänteellä uloshengityksen aikana ja jännitä vatsalihaksiasi 

 ikään kuin soutaisit vastavirtaan. Anna lihasten laueta rennoksi uloshengityksen 

 jälkeen ja hengitä kevyesti sisään. Tämä menetelmä on näyttelijä-laulaja Dorothy 

 Sarnoffin kehittämä pikarentoutusohjelma, joka perustuu jännitys-laukeaminen-

 menetelmään. (Hautamäki 2007, 76.) 

 

 Paina varpaat vasten lattiaa, hengitä sisään, laske seitsemään. Hengitä ulos ja 

 laske seitsemään. Tekniikka auttaa meitä tuntemaan kontaktin maahan ja ikään 
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 kuin maadoittaa meidät. Me hidastamme, olemme rauhallisempia ja harkitse

 vampia emmekä pelkästään höpötä. Säteilymme lisääntyy. (Kihlström 2007, 113 

 -114.) 

 

Itse olen prosessin jälkeen käyttänyt mielikuvaharjoittelua ennen lavalle menoa. Eten-

kin jos joudun odottamaan kauan auttaa esiintymistilanteen läpi käyminen jännitykseen 

sekä itse suoritukseen. Käyn mielessäni läpi sen kuinka kävelen saliin, kuinka kumar-

ran ja valmistaudun kappaleeseen. Kuvittelen paikalle yleisön ja tuomariston, mikäli 

sellainen on. Mietin kappaleiden tunnelmat ja sen mitä haluan niillä kertoa. Vien ajatuk-

sen konsertin viimeiseen kappaleeseen, yleisön taputuksiin ja kumarrukseeni. Tämä 

rauhoittaa minua ja alan uskoa, että konsertti tulee menemään hyvin. Se vaikuttaa siis 

myös vireystilaani.  

 

Olen huomannut, että jännitän eniten muutamaa tuntia ennen esitystä. Konsertin alka-

essa olen jo hieman väsynyt, koska olen jännittänyt kauan ja jännitys on jo osittain 

laantunut. Joudun siis vielä psyykkaamaan itseäni juuri ennen konserttia. Lavalla koen 

usein eräänlaisia ruumiista irtautumis-kokemuksia. Silloin minusta tuntuu, etten ole 

täysin läsnä. Saatan esimerkiksi tarkkailla yleisöä ja jäädä pohtimaan muutama tahti 

aiemmin sattunutta huonoa ääntä. Keskittymisharjoitukset auttavat tähän. Hyvä keskit-

tymiskyky auttaa myös nauttimaan elämästä tässä hetkessä. Olen huomannut mietti-

väni aivan muita asioita istuessani kahvilassa ystävien kanssa tai katsellessani eloku-

vaa kotona. Keskittymisharjoituksia olisi hyvä tehdä joka päivä. Olen tehnyt esimerkiksi 

seuraavaa Pietikäisen keskittymisharjoitusta: 

 

 Pysähdy hetkeksi. 

 Katsele ympärillesi, ja pane merkille viisi esinettä, jotka voit nähdä. 

 Kuuntele huolella, ja pane merkille viisi ääntä, jotka voit kuulla. 

 Pane merkille viisi asiaa, jotka voit tuntea kosketuksessa kehoosi, (esim. housut 

 jalkojen ympärillä, jalkasi lattiaa vasten, selkä tuolia vasten). 

 (Pietikäinen, 2012) 

 

Esiintymisjännitykseen on olemassa paljon hoitomuotoja, joissa ei yritetä manipuloida 

kehon luontaisia reaktiota, vaan hillitä niitä ja elää niiden kanssa. Mentaaliharjoitukset 

myös kasvattavat uskoa omaan itseen ja tekevät esiintyjästä paremman muusikon. 

Valitettavan usein muusikot tukeutuvat lääkkeisiin tai muihin jännitystä lieventäviin 

huumausaineisiin. 
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Beetasalpaajat ovat suhteellisen hyväksytty lääke muusikoiden parissa. Yhdysvalloissa 

on tutkittu 4000 orkesterimuusikon lääkkeidenkäyttöä: 27 % kaikista tutkituista käytti 

beetasalpaajia, ja 54 % niistä, jotka kärsivät vakavasta jännityksestä, turvautui niihin 

(Arjas 1997, 23). Käytännössä lääke estää jännityksen aiheuttamat sisäelinoireet la-

maannuttamalla hermoston osan joka sitä kontrolloi (Wilson 1994, 206). Opiskelijoiden 

mukaan beetasalpaaja vie esityksestä samalla pois ”terän”. Intonaatio voi kärsiä, esi-

tyksestä puuttuu spontaaniutta ja siihen tulee apaattisuutta (Arjas 1997, 24). Beetasal-

paajien käytön on todettu kasvattavan diabeteksen riskiä. Lisäksi henkilöille, joilla on 

astma, diabetes tai tiettyjä sydänsairauksia, ne voivat olla hengenvaarallisia. Lääkkeen 

sivuvaikutuksina voi ilmetä väsymystä, unihäiriöitä, huomausta ja raajojen verenkierto-

häiriöitä. Beetasalpaajat aiheuttavat myös psyykkistä riippuvuutta ja estävät muiden 

psyykelääkkeiden tavoin pelon voittamista. (Aho 2009, 119).  

 

Alkoholi vaikuttaa voimakkaasti valveillaoloon, reaktionopeuteen ja soittajan motoriik-

kaan ja jos esiintymistilanteessa luottaa sen rauhoittavaan vaikutukseen, pettää aino-

astaan itseään. Alkoholi aiheuttaa myös psyykkistä riippuvuutta muiden huumausainei-

den tai psyykelääkkeiden tapaan.  

 

Muusikot käyttävät myös rentoutumiskeinona alkoholia, marihuanaa sekä psyykelääk-

keitä. Näistä yleisin on alkoholi. Alkoholi vaikuttaa voimakkaasti väsymystasoon, reak-

tionopeuteen sekä motoriikkaan. (Aho 2009, 120). Lääkkeisiin turvautuminen viestii 

ongelmasta, johon tarvitaan ammattiapua. Suggestioterapeutit ja psykologit voivat aut-

taa esiintymisjännityksen kanssa ja auttaa muusikkoa saamaan paremman itseluotta-

muksen. 

 

Muusikon tulee muistaa, että todellinen hermojen hallinta saavutetaan vain ilman lääk-

keitä (Aho 2009, 119.) 

 

6.3 Vinkkejä esiintymisen harjoitteluun 

 

Motivaatio auttaa muusikkoa valmistautumisessa konserttiin. Motivointia joutuu teke-

mään niin harjoitteluprosessin aikana kuin konserttipäivänäkin. Kokematon esiintyjä 

jättää esiintymistilanteen kulloinkin vallalla olevien tunteiden ja tuntemustensa varaan. 

Ammattilaiset eivät voi näin tehdä. Esiintymisvire täytyy löytää huolimatta omista tun-

temuksistaan. Toisin sanoen ammattilaiset omaavat kyvyn suggeroida itsensä oikeaan 

mielentilaan kvaliteetin saavuttamiseksi. Myös selkeä mielikuva kappaleiden sisällöistä 
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ja konsertin luonteesta auttaa esiintyjää jaksamaan vaikeiden vaiheiden ohi. Epämää-

räinen valmistautuminen ei motivoi harjoitteluun. (Arjas 1997, 73, 101.) 

 

Suggestio-harjoitukset auttavat motivointiin, itseluottamukseen sekä esiintymis-

jännitykseen. Harjoituksia löytyy muun muassa internetistä sekä alan kirjoista.  

 

Psyykkaus on toinen keino jota voi hyödyntää esiintymistilanteessa. Tämä tarkoittaa 

sitä, että esiintyjä uskottelee itselleen olevansa jossain asiassa hyvä, kunnes alkaa 

uskoa omiin vakuutteluihinsa. Harjoitusta käyttäessä täytyy kuitenkin olla realistinen 

kuva omista taidoistaan. (Arjas 1997, 74.)  

 

Muusikolle on tyypillistä luoda itselleen rajoituksia ilman, että niille on mitään järkevää 

syytä. Esimerkiksi usein esiintyessä käy siten, että konsertin mennessä hyvin muusikko 

alkaa tuntea epäuskoa. ”Enhän minä ole näin hyvä”, ”Tämä sujuu aivan liian hyvin” ja 

näin hän alkaa sabotoimaan itseään. (Arjas 2012.) 

 

Laulajat usein seisovat paikallaan flyygelinmutkassa eivätkä liikahda siitä konsertin 

aikana. Tämä johtuu siitä, että laulamista harjoitellaan seisten yhdessä paikassa. Liike 

ei ole luontaista. Hyvä tapa harjoitella liikkeen yhdistämistä lauluun, on kävellä luokas-

sa sekä nostaa tuoleja, nuottitelineitä tai liikuttaa vaikka omaa reppuaan paikasta toi-

seen. Tällöin liike tulee luonnolliseksi osaksi laulamista ja siirtyy myös esiintymislavalle. 

Tärkeää on ennen kaikkea yhdistää laulun ajatuksia siihen, mitä tekee, että tekeminen 

ei jää irralliseksi laulun tapahtumista. Laulun ajatuksellisten ja musiikillisten käännekoh-

tien merkkaaminen liikkeellä tuo tulkintaan konkreettisemman ja todemman otteen, 

joka siirtyy myös esitystilanteeseen. (Raiskio 2011.) Siirtyminen laulutunneilta näytte-

lemistä vaativiin laulutehtäviin on haastavaa. Oopperoissa ja opereteissa voi joutua 

olemaan mitä eriskummallisimmissa asennoissa. Tekniikka voi kärsiä tästä paljon jos 

laulaja ei ole tottunut laulamaan muuten kuin seisoen yhdessä pisteessä. Liikeharjoi-

tuksia on siis hyvä yhdistää laulamiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

 

Laulunsanat ja sävelen yleensä muistaa hyvin esiintymistilanteessa, kun ne kerran on 

perusteellisesti opetellut. Laulu jatkuu vaikka ajatukset harhailisivat. Kädet ja jalat kui-

tenkin paljastavat totuuden. Ne liikkuvat holtittomasti ja musiikkiin sopimattomasti. Kä-

siin tulee saada jäntevyyttä eivätkä ne voi vain heilua päämäärättömästi. (Hautamäki 

2007, 70.) Välttääksemme tämän voi kokematon esiintyjä kirjoittaa nuotteihin selkeät 

paikat, missä kädet tekevät mitäkin. Silloin liike siirtyy automaattiseksi ja pieni keskit-
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tymisen herpaantuminen ei vaikuta esitykseen. Käsien symmetristä liikettä kannattaa 

välttää. Kädet näyttävät silloin pitkästyttäviltä ja se vaikuttaa kuuntelijan tarkkaavaisuu-

teen. (Hautamäki 2007, 70.) Tärkeintä on, että tulkinta tulee syvältä sisimmästä. Silloin 

myös keho toimii esiintyjän toivomalla tavalla.  

 

Itse voin myös suositella tärkeiden konserttien yhteydessä videoimaan oman esiintymi-

sen ennen konserttia. Silloin saa kattavan kuvan omasta tekemisestään ja voi myös 

saada herätyksen omista taidoistaan. Omat tuntemukset eivät myöskään siirry niin hel-

posti yleisölle kuin mitä itse ajattelee. 

 

Nuotteihin on hyvä kirjoittaa mitä tunnetta haetaan missäkin kohdassa. Jos esiintyjä 

laulaa vieraskielistä musiikkia, voi jokaisen sanan merkitys olla välillä hukassa. Tun-

teen tiedostaminen kuitenkin auttaa yleiskuvan säilyttämisessä. Laulajan on hyvä suo-

mentaa jokainen sana kirjain kirjaimelta, ettei hän laulaessaan tule painottaneeksi vää-

rää sanaa tai ymmärrä väärin laulun sanomaa. 

 

Arjas kehottaa miettimään: 

 

 Mikä on ollut paras esiintymiskokemuksesi ja miksi koit sen olevan paras. 

 Analysoi samalla huonoin kokemuksesi lavalla. (Arjas 1997, 35.) 

 

Usein muusikot miettivät vain huonoja esiintymiskokemuksia. Niiden kautta lisääntyy 

myös epäusko omiin taitoihin muusikkona sekä esiintyjänä. Miettimällä hyviä kokemuk-

sia ja syitä niille, saa esiintyjä lisää itsevarmuutta ja uskoa omiin taitoihinsa. Yleensä 

hyviin esiintymiskokemuksiin liittyy hyvä valmistautuminen ja omiin taitoihin soveltuva 

ohjelmisto.  
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Videotallenne 27.6.2012, 24.6.2012 sekä 3.7.2012 

 

Videokuva kolmesta eri esiintymistilanteesta.  

 

Sisältää kappaleet:  

F.Schubert, Ganymed 

J.Sibelius, Flickan kom ifrån sin älsklings möte 

W.A.Mozart, O zittre ncht, mein lieber Sohn 
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  1 (1) 

 

  

Käsiohjelmat konserteista 24.6.2012 sekä 3.7.2012 

 

24.6.2012 sekä 3.7.2012 konsertin käsiohjelma, jotka sisältävät esitettävän ohjelman 

sekä tietoa esiintyjistä. 

 


